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[Eerste deel]

Duivelsnaaigaren
I.
Fem morrelde moeizaam de roestige grendels van de achterdeur af, de scharnieren
krasten als raven, gelijk met de glanzende ochtend boog een verwaaide Ribesstruik
de keuken in.
Onder haar hand uit, keek ze op in de witte dag.
Het voorjaar stond als een bonte prent van groen, rood en zilver voor haar
knipperende oogen en in haar neus drong als een krieuwel, een overzoete geur.
Zij ademde ingehouden als in tegenzin, en haar kuisch-dunne mond kneep in kleine
dwarse plooien bijeen, of ze wat bitters proefde. ‘Ik geloof,’ zei ze vaag in zich zelf,
‘dat ik er bang van ben.’ Haar mat-grijze oogen werden donker, en in haar breedwit
gezicht trokken de rimpels veel te diep.
Werktuigelijk streek ze een haarpiek terug in haar dikke zwarte vlechten, toen zag
ze ook weer de zware gouden ring met de bloedroode camee aan haar middenvinger,
en dacht aan haar verjaardag...
Fronsend een beetje, draaide ze de scheef-gezakte steen terecht, onder het wat
knobbelige vingerkootje, en ademde op het flonkerende kopje van koraal. ‘Lief,’
waardeerde ze, ‘van Grômoeder, zoo'n mooie ouë ring, er zat ook vast wel wat intiems
aan vast, 'n geschiedenis uit Grômoeder's jonge jaren. Daarom had zij hem zeker ook
aangehouën van nacht: 'n ring die met 'n belofte gegeven was misschien, en met 'n
zoen. Grômoeder had zoo genoeglijk zitten te kijken over haar bril heen...’
Fem plukte met haar handen aan haar bovenlip. Haar glimlach aarzelde en
vergleed... donkere gedachten sloegen een stempel...
Ze boog de Ribes-tak terug en liep over de rinkelende blauwe tegels van de plaats,
het tuintje in.
Schel-bont en schaterend glansden er de roode en witte tulpen in het midden-bed,
en de forsch-opgeschoten hyacinthen stonden als zuiltjes van geur in de
halvemaan-perken.
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Fem trok haar lip op - als misprijzend. ‘Verleden jaar was 't ook zoo en eer-verleden
jaar en al die jaren terug...’
Het brak in haar luisteren.
Achter de hooge dijkrug - oostwaarts van het land - spoelde de stem van de zee
aan - gelijkmatig en klein - of zij telkens een enkel eender-klinkend woord neerlei
op het slik.
Het bracht Fem al haar dagen te binnen.
Zij zette haar voeten zwaarder neer op de schelpen.
‘Waarom heb ik toch goed gevonden dat 't zoo ging?’, vroeg ze zich af.
Bevreemding zeurde weer op. ‘Ja, ik bleef ook maar...’
Een stem in haar spotte. ‘Uit sufheid.’
Ze schudde armelijk haar hoofd er over. ‘'t Was,’ trachtte ze aan te nemen,
‘berusting.....’
Meeuwen overschreeuwden het.
Zij schrok. Het was of de witte vogels haar hoonden met woorden in een vreemde
taal. Soezend bleef ze stil bij het spitse tuinhek, lei haar kin op de kleinste speil en
tuurde het smalle weggetje af, langs de sloot en de boomen.
Zóó was het of ze haar eigen leven na-keek en het jaar dat voorbij gleed, de vier
langzame getijden.... ‘Hoe hield ik 't toch uit?’, zocht ze na te gaan, ‘toen ik nog zóo
jong was...? Nou ja-ja, je verwàchtte, dat kon je toen nog, dat gaat zoo maar niet
over, en sterk maakt 't je, stèrk...’ Haar oogleden trilden. Ze zag zich gaan door blanke
lente's en roode zomers, in het goudbruin van gelaten herfsten en in de verstolde
stiltens van witte leege winters....
‘Ja, wat hèb ik gehoopt,’ gaf ze toe, ‘wat hèb ik...’ Ze kneep haar handen ineen toen huilde ze haast. ‘Maar dat er niks gebeurde,’ zei ze stil in een schuwe
verbazing-die-niet-uitsleet, ‘nìks...’
Zij tastte langs haar gezicht, ze wist wel dat het niet leelijk was - niet leelijk - maar
ook niet knap. Haar oogen liepen over van tranen ineens.... ‘Nee-nee,’ kwam ze er
tegen op, ‘niet doen, 't geeft toch niet, 't is als 'n vloek, daar kun je niet tegen op,
nee-nee, daar kun je niet tegen op.’
Met kleine natte oogen stond ze dan te staren, in het blanke licht van de zon, naar
het pralen van de bloemen, naar de vruchtbaarheid van de akkers, het tierige vee in
de weiden.
Zij hield het hoofd wat voorover, haar handen kropen over de
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donkere plooien van haar rok, als tot een stil gebed, ineen.
Haar gezicht had een wonderlijke vorm, het was te breed en te hoog van voorhoofd,
en te spits van kin, de oogleden hingen bol en zwaar over stille breede oogen.
Fem zag er uit als de starre onschoone Heilige Vrouw van een oud schilderij...
Ineens - als een vlucht hongerige spreeuwen - streek velerlei verlangen uit vorige
jaren in haar neer: haar spanning kneep als een angst.
‘Ja, goed dan,’ bepaalde ze gewillig, ‘nog één jaar - dat éene jaar nog - dan ben
je dertig, dertig is oud, hè?, en dan moet 't uit zijn, 't wachten, tien jaar verder - is 't
leven voorbij.’
Toen huilde ze toch weer - als 's avonds in bed - stil, zonder snikken, met groote
kinderlijke tranen.
't Spreekt toch wel van zelf,’ probeerde ze weer nuchter te overreden, ‘'n
boerenjongen durfde niet, en wóu je dié?, en de andere lui?, wat bleef er ook al? 'n
Man met 'n zaak wou geld, en 'n meheer van 't secretarie of 't postkantoor, die
rochelend “o God” zei, drie talen sprak en naar 'n bal-masqué ging, nee, natuurlijk,
die zag weer neer op jou... Afijn, Riek Heims was in 't zelfde geval en Griet Adams
en Engel Blom. Maar Riek ging nog wel 's naar Amsterdam.... en je kon nooit weten...,
Griet had 'n getrouwde zuster in Noordwijk-Binnen, Engel ook, en zij - zij had niks
als Grootmoeder...’
Schichtig-gauw wreef ze met haar vinger-knokels het nat weg uit haar oogen.
De postbode kwam de weg-bocht om.
Zij dacht: ‘Als hij nóu toch 's wat had...’ En dadelijk belachte ze het. ‘Nou,’ pleitte
ze wrang, ‘er zal wel grooter wonder gebeurd wezen...’
Meteen ging de bode voorbij; hij groette onverschillig.
Toen droomde ze toch nog even weg in de mogelijkheid - net als voor jaren.
‘Nou stèl 's, dat hij op je toekwam, en zoo'n dikke witte envelop op je hand lei, je
naam er vol-uit op: Mejuffrouw Fempje Smit, ten huize van... nee dat was te statig:
p.a. Mejuffrouw de Weduwe H.C. Smit-van Ginneken, Nieuweweg, Zeewijk.’ Ze
betrapte zich plotseling op de gedachte en was verlegen van zich zelf. ‘Idioot,’ spotte
de scherpe stem in haar.

Groot Nederland. Jaargang 24

4
Zij zuchtte en tuurde uit diep-geknepen plooien, naar de verte die blonk.
- Kort na elkaar, in een epidemie, waren haar Vader en haar Moeder gestorven.
Zij was hun eenigst kind en nog maar zestien jaar. Grootmoeder had als een zwarte
ineengedoken vogel bij het doodsbed van haar zoon gezeten. Haar kleeren rooken
naar kamfer. Zij streek met een groote krakerige zakdoek Fem's tranen af, en
mompelde iets dat troostend klonk, maar onverstaanbaar was van het snikken. En
op een avond trokken ze samen weg uit het leege huis in het fleurige
oud-Amsterdamsche straatje, en gingen naar de trein. Grootmoeder hield haar hand
vast onder het loopen....
Met zwarte kleeren aan en dik-gehuilde oogen, kwam zij in het oude stille huis
met de vooroverbuigende pui... En toen ze door het stadje liep, dacht ze: ‘Als je op
de bodem van de zee kon loopen, zou je net zoo'n gevoel krijgen...’
Grootmoeder ging op in haar eigen gepeins. Ze maakte dadelijk na hun aankomst
brood met wat extra's klaar, en lei een paar keer haar beefhand op Fem's achterhoofd.
‘Kind, jou zal niks ontbreken. Je zal krijgen wat je noodig hebt. Gebrek zal je nooit
lijen.’
En Fem had toen al gedacht: ‘Waarom hebben de menschen toch genoeg aan
eten-alleen...?’
Maar dat was ondankbaar van haar....
Grootmoeder had maar een beetje geld: een wrak eigen huis en een klein pensioen
van haar man: die was rijksveldwachter geweest. Haar oude leven gleed ook verder
gelaten-eenzelvig voort met haar breiwerk, de witte poes, de Bijbel en Jan Luiken.
Fem gleed mee op de stilte, de dagen hadden kabbeling noch deining.
De eerste tijd, beweende ze nog dikwijls haar Vader en haar Moeder - haar Moeder
het meest... Maar langzaam-aan in de betooverde jaren - ze dreven voort en vorderden
niet - bleef er een troebel gevoel van afgunst in haar over: ‘Vader, die hield wel bàr
veel van Moeder....’
Donker staarde ze bijwijlen heen over haar traag-bezige handen. ‘'t Was toch
eigenlijk net of ze gelijk met Vader en Moeder doodgegaan was... of nee, niet zóo
erg, maar - maar opgesloten in de stilte....’
Schuw-begeerig haalde zij zich dan de groote drukke stad voor
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de geest, de glanzende avond-straten, de flonkerende winkels.
‘Grômoeder brandde olie, och - en iéder hier... Zouen Sien en Rie Duker van 't
atelier, 't nog wel 's over haar hebben? Bloeiden de paarse petunia's nou altijd nog
in 't tuintje achter 't huis? Wat zou er nou gebeuren op Vader's werkplaats?, misschien
woonde er weer 'n schilder... En - en had Rie nou al verkeering?, of Sien misschien...?’
Er kwam een tijd dat ze opzettelijk druk met Grootmoeder begon te praten, als de
herinnering aan de stad in haar opkwam.
Geleidelijk raakte ze toen ook - in de loop van de tijd - gewend aan het gedempte
stadje. Soms stond er een wafelkraam en een draaimolen op een somber-leeg plein.
Dan was het kermis. En eens leidde een man, die niemand verstond, een beer rond,
die danste bij een tamboerijn...
Zij kreeg Riek Heims, de dochter van de smid, tot vriendin. En toen zij
‘aangenomen’ waren, vroegen ze schichtig aan Domenee of ze nog een jaar op de
‘afleering’ mochten blijven, omdat ze anders de catechisatie-avond zoo zouden
missen.
Het mòcht van Domenee.
Maar aan dat jaar kwam ook een eind. En Domenee liet hen met een glimlach en
een zegenbede gaan.
Toen bleef er enkel nog de avondkerk, en ‘de zang.’ Maar ‘de zang’ bloeide tè
weelderig. Het lokaal van de vereeniging leek te plat en te klein voor het machtig
geluid van de boeren. In de avondkerk rook het benauwd naar warme stoven. Zij
kwam van beide gelegenheden altijd met hoofdpijn thuis. Toch ging ze er getrouwelijk
heen: het was nog een verzetje.....
- Fem streek over haar oogen. ‘Hè,’ zuchtte ze, en ze rekte zich of ze wakker
werd... Toen blikte ze - nog in gedachten - naar de achterpui van het huis op. Het
was als een oud rimpelig gezicht met ingekeerde oogen en een gedeukte mond. De
bloeiende perenboom spreidde er zijn takken kroezig en blank overheen. ‘Net 't
gezicht van Grômoeder in 'n nachtmuts,’ dacht Fem. Ze draalde eer ze de keuken
inging.
Het wrakke hout van de wanden, het triest-groene raamglas, de gebersten tegels
en de verroeste en vergeten gebruiksvoorwerpen, demonstreerden wat al te
nadrukkelijk, in het helle voorjaar, de vergankelijkheid van al het aardsche....
Maar op de hooge schoorsteenmantel hing een berookt schil-
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derij, het stelde in dof-blauw en rood, de Sabijnsche maagdenroof voor.
Daar keek Fem met wat graags naar - altijd weer.
‘Ja,’ dacht ze nu ineens, ‘hoe zat dat ook al weer?, schoot er een over?, of had
Vader Cats dat maar bedacht? Ze moest 't toch 's vragen aan Grômoeder...’ Zwak
glimlachte ze.
‘Ze bepraatten nóu alles. Typisch, vroeger zei Grômoeder vaak: waar denk je nou
aan? Dan kreeg ze 'n kleur. 't Waren toch maar onschuldige gedachten.... Op-heden
vroeg ze 't niet meer, dat was raar - maar wel goed ook: ze zou 't nou niet meer naar
waarheid dùrven zeggen.’
Het water op de drie oliepitten, kookte.
Fem zette thee.
Met het stroopkleurig boordevol gegoten trekpotje, liep ze de donkere booggang
door, naar de voorkamer.
Grootmoeder zat al - achter de potjes met varens - bij het raam. Haar
gitten-lintmutsje straalde als een kroontje van vuur op haar rond rimpelig hoofdje
en haar wit dun haar glinsterde als zilverdraad. In haar klein-getrokken oogen stond
een lach.
‘Dag kind,’ zei ze terloops.
Fem knikte met wat vragends.
Keetje Blik - de broodbrengster - was er al geweest, zag ze dadelijk, en
Grootmoeder liep over van nieuwtjes.
Ze schoof haar stoel bij.
Het ontbijt was al klaargezet: een bordje en een mes, aan beide kanten van het
theeblad, en naast het witteenen mandje met kadetjes, glansde, onder een blinkende
stolp, een halve kaas.
Grootmoeder wachtte toch nog tot na het gebed. Toen was het ook of ze haar
nieuwtjes geen minuut langer inhouden kon.
‘De vrouw van Tetterode de slager lag dood in haar bed, maar wat zeg je nou van
Zweep de melkboer, tien maanden weduwnaar en nou alweer ingeschreven?, en wat
erger is: de vrouw van Geelkers is weg, geen mensch weet waarheen, ja-ja, drie
kinderen en 'n man... en die commensaal Wittenberg...’
‘Zoo'n lange zwarte...,’ wist Fem.
‘Dié,’ knikte Grootmoeder snibbig-vermaakt, ‘is ook nergens meer te vinden.’
Fem zuchtte. Het was of ze in haar binnenste pukkelig van kou
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werd.
‘Hoe kan Grootmoeder toch onder al die dingen zoo fleurig blijven?’, overwoog
ze, ‘haar wangen leken net opgewreven winterappeltjes. Dood in je bed! En wat was
je laatste gedachte gewoonlijk?, telkens wat anders, maar zelden iets dat bij sterven
hoorde. En de vrouw van Geelkers wat kreeg die 'n hoop: drie kinderen en twee
mannen...’
Grootmoeder praatte alweer door. Zij goot haar Bijbelteksten uit op al die gevallen
als azijn op salade.
Fem huiverde en ze at zonder te proeven.
Telkens als de oude vrouw even zweeg, kroop de stilte van de witte ochtend dicht
naar hen toe. Een vogeltje tjilpte in de dakgoot en de witte kat zat te spinnen in de
zon, zijn glazige goudgroene oogen half toe.
Op het vale behangsel flonkerde het ronde portret van Grootvader, het mager-spits
gezicht, streng van lijnen; naast de jasrevers, doezelig-bleek, een ridderorde. Zelfs
in de ochtendzon had het gelaat wat sombers.
Maar boven de tweedeelige spiegel glansde lekker-sappig in de dun-gouden lijst,
het vruchten-stilleven: vlak vooraan, klaar voor de greep, lagen verleidelijk warm-rood
en rond - tusschen opengesneden citroenen en schemerig-paarse druiven - drie
kortgesteelde appels....
Fem pinkte. ‘Vreemd,’ schoot haar te binnen, ‘dat er niet bijstond in de Bijbel,
wat dat geweest was voor 'n vrucht die Eva nam. De appels leken 't fijnste, maar 'n
druif, als je die perste tusschen je tong en je verhemelte....?’
Toen dacht ze opeens ook weer aan Geelkers. ‘'n Knappe man was 't... met van
dat lange kroeshaar, net haar om er je vingers door heen te halen, en zoo'n wilde
knevel, maar zijn lippen.... wat rood.... bàr rood, die stonden wat naar voren, of hij
net 'n zoen wou geven. En mooi-bruin was z'n huid... dat kwam omdat hij altijd
werkte in de open lucht, daar op die tuinen bij z'n kweekerij... Maar dan zoo vreemd
weer bij die goeie mond, zijn stultus-oogen, de appels als 'n droppeltje zoetigheid in
louter pek, ja pure barschheid met midden-in wat zachts. Hoe kon 't? En 't was toch
zoo. Onder 't zingen van 'n psalm 'n keer - wat 'n typische plaats ook in dat dwarse
zijvak van de Kerk - 'n keer. toen had hij haar voortdurend aangekeken. En later wel
meer...

Groot Nederland. Jaargang 24

8
erg tersluiks altijd... met even wat in zijn oogen en in zijn mond onder 't luisteren
door, ja - wàt eigenlijk?, iets.... iets dat je denken moest: als dié niet getrouwd was...
En nou - nóu...’
Haar hart klopte hoog in haar borst...
Grootmoeder was uitgepraat. Ze trok haar dunne wenkbrauwen op, en schoof met wijzende oogen - haar vingers ineen, kuchte, en ging eerbiedig overeind zitten.
Toen dankten ze.

II.
De dag was uitgedoofd.
De menschen lichtten met kleine vlammen de avond bij, en de avond spotte er
mee.
De lucht was veel te hoog en veel te grauw, het was of God de afstand tusschen
Zich-Zelf en de menschen grooter wou hebben. Dat maakte de eenzaamheid
onpeilbaar.
Als een man met een moede stem, sprak de toren tegen de doove lucht. Geen ster
gaf antwoord.
Angst kleefde aan de heete stilte, spanning en angst.
De droge boomblâren ritselden niet, zij snikten. De wind droeg verlatenheid aan,
op zijn sterke rug. En de zee vloekte tegen het onbetrouwbare slik, en zuchtte
doodsbenauwd.
De zomer verschroeide zich zelf, en tot in de schemers bleef zij ondragelijk van
hartstocht: verlept en weelderig als een ontuchtige vrouw...
Fem kneep haar handen tot beenige vuisten. Ze dacht: ‘Als je nou alleen was...’
En de felle stem in haar hekelde. ‘Ben je dat niet?’ Zij moest er van grillen. Toen
voelde ze toch ook weer bewuster - als een warm oor rond haar elleboog - Riek
Heims' arm.
Maar ze zeien niets tegen elkaar.
Er was niets om te zeggen.
Fem's lippen werden al magerder, en haar breede oogen leken van donker glas.
Zij zag zich zelf in deemoed buigen voor het Allerheiligste in haar binnenste: het
gezicht naar de aarde, de handen plat tegen elkaar op de borst. ‘Heere Heere, heb ik
kwaad gedaan ergens mee?, 'n groot kwaad zonder 't te weten?, kan dat?, kan 't? En
is dit de straf...?’
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‘Doe toch niet zoo onzinnig,’ bestrafte ze zich zelf.
Het leek of de roerdomp een antwoord riep.
Zij gingen een gewelfd pad op, langs het graf.
Er was daar aan alles iets dat weerhield: de lage grijpende takken, de zwarte stilte
onder de boomen, het heet gefluister. Toch liepen ze door.
En het pad was haast onbegaanbaar van liefde.
Op de banken - diep weggedoken in hun eigen duisternis - zaten overal twee
menschen, doodstil, als uit steen gehakt, een niet te ontwarren klomp van lichamen,
hoofden en armen.
Fem liep onwilliger, ze keek om.
Maar Riek drong met een druk van haar arm, om door te gaan.
Haar blank scherp gezicht met de fel-roode koonen en het gele gladweg gestreken
haar, schimde als een opgeverfde poppe-kop in het bleeke duister.
Zij fluisterde, haar heete adem ging snel. ‘Hoe durven ze! Heb jij dat ook gezien?
Zag jij dat ook daar?’
En Fem stootte uit als een zucht. ‘Nee-nee.’
Zonder geluid, als sluipend, liepen ze voort, dicht tegen elkaar aan.
De stilte leek zich hoog op te richten.
Zij luisterden naar hun eigen adem.
Een stem mompelde iets als in slaap, een kreun van hartstocht kroop onder de
boomen uit, een verzadigd zuchten.
Maar waar de zeemuur stuitte op de dijk, bleven ze ademloos stil.
Daar lag het geheim van het leven als uitgestald aan de weg: een trillende
vormlooze massa eerst, en toen leek het duister vaal open te vallen....
Fem liep of ze plotseling kreupel geworden was, ze struikelde, zwikte, geen woord
kon ze uitbrengen.
Riek hoorde ze als op een afstand, ze was toch vlak-bij, ze hijgde. ‘Aan 'n
verkeersweg, oh... oh... schrok jij ook zoo? Wil je de stad in?’
Fem knikte op alles. Het was of haar hart in haar keel schoot, in haar verhemelte
bonsde het.
‘De stad...,’ zei ze heesch, ‘de stad...’
Flauw als een echo klonk het.
Maar in de stad waren alle straten uitgedoofd, alle winkel-
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deuren toe. Hun stappen hamerden op de klinkers.
Eerst hoorden ze het niet, toen ze het hoorden lachten ze zenuwachtig, ze keken
naar elkaar met bolle oogen en gespannen monden.
‘Gruwelijk,’ zeien ze tegelijk. Ze dachten aan hetzelfde.
Toen sloften ze een beetje, en liepen langzamer, doelloos...
Riek praatte in halve zinnen. ‘Kan jij je voorstellen dat je ook...? Wat moet dat
toch wat wezen...! 'n Macht, dat je zoo maar...’
Dicht bijeen, in het doffe heete donker van de huizen, fluisterden ze er over, tot
ze er verdoken bang van werden.
Toen keken ze bloo langs elkaar heen, als menschen die iets verbergen moesten.
Bij een brandende lantaarn bleven ze even stil.
‘Zoo-maar,’ zei Riek.
Een stuk van de straat stond weer bekend-gewoon in het licht: een fel-gekleurd
aanplakbiljet op een muur, de zware boogdeur van de houten toren....
Riek praatte maar door. ‘Kijk, de ruitjes van 't kerkraam glinsteren als haringhuid,
de Hervormden - wij - hebben toch de mooiste kerk... vèrweg... en nog wel twee...
Daar kunnen de Roomschen 'n punt aan zuigen, de Gereformeerden ook....’
Fem knikte werktuigelijk. ‘Ja, oh ja.’ - Ze stelde nooit erg veel belang in kerken.
- Heftig geeuwde ze er bij.
Maar Riek had opeens weer wat anders. ‘Klavertjes-vier zullen we die 's zoeken
op 'n middag? Ze zeggen toch maar dat ze.... dat ze geluk aanbrengen.’
‘Nou,’ weifelde Fem, ‘och...’ Zij geeuwde alweer. ‘Geloof jij er aan?’
Er gingen een paar menschen voorbij. Riek groette, ze knikte slap-onverschillig
mee: de boterboer op klompen, de bejaarde gemeente-ontvanger, Fennekel, de
Roomsche barbier...
Tersluiks nam ze het huis van Geelkers op.
Het was er donker.
Een vage verwachting look in haar op. Even hield ze de adem in.
‘'n Voorgevoel,’ wist ze direct. ‘Er zou misschien.... er kon best 'n brief liggen
thuis. Nee - er kon wel 's iemand wezen.’
In haar denken, zag ze het gebruinde forsche gezicht van Geel-
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kers, met de breed-gedraaide knevels, de bitter-zoete oogen. Een beving schoot door
haar lendenen.
‘Die vrouw,’ bedacht ze, ‘daar hoorde je maar niks van en hij keek aldoor zoo...’
Het stokte.
Iemand leek zijn best te doen hen in te halen: in de holle stilte achter hen klonk
een zware snelle stap.
‘Wie denk je dat dáar...?,’ vroeg Riek nog inderhaast.
Een sonore mannenstem overpraatte het met een zakelijkgestelde vraag:
gezaghebbend klonk dat, en toch ook streelendvriendelijk.
Fem voelde het geluid als een zachte greep-in-haar-rug. Het begon in haar ooren
te kloppen of daar aan twee deuren tegelijk een vinnig-scherpe knokkel tikte....
Beduusd-verwonderd keken ze allebei op naar de vreemdeling.
Fem verstond niet recht....
Maar Riek antwoordde al. ‘O, Verhagen? De kaashandel? De Cómmies Verhagen?
Ja - jawel: deze straat uit, de eerste steeg links, die heelemaal uit, dan die achterstraat...
die achterstraat oversteken... rechts op de hoek toe....’
De vreemde glimlachte, hij leek het te herhalen in zichzelf. Tersluiks namen ze
hem op.
Hij had een knap gezicht, een mooie kroezig-blonde baard, en droeg een zwierige
flambard, zijn adem rook naar wijn.
‘Ja, jawel,’ zei hij als in gedachten, ‘jawel, dank u.’
Zijn oogen leken iets aan te raken in Riek.
Ze lachte zonder reden.
Toen keek hij ook naar Fem, en nam zijn hoed af, mompelde een groet, en stapte
met groote passen terug.
Over haar schouder keek Riek hem na.
Hij stond stil bij het kerkhek en leek te wenken met zijn hoofd.
Ze was er niet zeker van, maar ze gichelde toch, stil voor zich uit, en liep traag
door, of haar voeten vastgehouden werden.
‘We beleven nog al 's wat,’ zei ze.
‘We?,’ dacht Fem.
Ze stemde toch maar toe met een glimlach en een knik. Meteen dacht ze aan thuis.
‘Als er nou 's wat was...’
Luchtig stelde ze voor: ‘Breng je me weer tot op de helft van de Nieuweweg?’
‘Wou je al?,’ vroeg Riek.
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Veel tegenwerpingen maakte ze niet.
‘'t Is nog betrekkelijk vroeg,’ bracht ze in het midden, ‘en we zouen ook altijd nog
's naar Stans de Vries, om haar kindje te zien, afijn...... daar is 't ook te laat voor, dàt
op 'n andere keer dan maar......’
Ze lachte in zich zelf. ‘Vond je óók niet,’ vorschte ze, ‘dat hij erg naar me keek,
die vreemde snoeshaan?’
‘'k Weet niet,’ zei Fem dof, ‘ik had er geen erg in.’
Op de viersprong, onder de roode kastanje, gingen ze van elkaar. ‘Da-ag,’ riepen
ze nog op een afstand......
Glimlachend luisterden ze naar eikaars wegstervende stappen.
Toen ze niets meer hoorden, liepen ze sneller.
Het stille donker benauwde Fem.
Alles leek vervuld van een diepe innigheid: de warme gloed van een zacht verlicht
venster, het droge ruischen van de hooge oude boomen, de banken vooral: de banken
in de schaduw......
Ze trok haar hoofd in de schouders. ‘Waarom is 't toch?,’ tobde ze bedrukt, ‘waarom
is 't...... dat ik zoo buitengesloten word?’
Ze transpireerde en deed haar hoed af, schamig - als een smaad, voelde ze haar
alleenheid. ‘Och Riek toch ook...... nee Riek zóó erg niet......’
Haar oogleden beefden en haar lippen ook. Ze stelde zich voor dat ze naast Geelkers
liep, haar hand op zijn arm......
Maar al aan de buitenkant van het tuinhek zag ze, dat Grootmoeder alleen was.
Zij zat te breien bij de rose porceleinen staanlamp, onder de perenboom, en keek
met een benieuwde glimlach op.
Dat deed ze meer, de laatste tijd, als Fem iets later dan gewoonlijk thuis kwam.
En Fem kreeg er altijd een schichtig gezicht van.
‘Dag,’ zei ze, diep na-ademend nog van haar haast. Sloom zakte ze in de leege
stoel achter de kleine tafel.
‘Wat heb jij 'n kleur?,’ begon Grootmoeder dadelijk te vorschen, ‘heb je zoo hard
geloopen?, en waarvoor dat?, je hijgt...... Nog bekenden gezien?’
Fem wroette met haar schoenhakken in de modder. ‘Bekenden?, nee...... ja, de
boterboer, en de ontvanger......’
Schamper klonk dat.
De poes kuierde door de zwarte tuin, telkens zag ze een slip
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van zijn slingerende staart, en een paar keer, door een kier, in de Ribesblâren, zijn
geheimzinnig gloeiende oogen.
De perenboom ruischte ook - maar anders als de boomen op de weg: zoo
droef-verzonken als over de graven......
Fem keek op naar de hemel, en die was altijd nog zoo donkergesloten en hoog.
‘Wat is 't eenzaam’, dacht ze, ‘wat is God vèr weg......’
Een rilling trok over haar rug.
Grootmoeder praatte al weer door. ‘Immerink was er geweest, die concierge van
't stadhuis, met de kwitanties voor de kerkelijke belasting: twee gulden en vijf en
zeventig samen, afijn...... en hij vertelde...... zijn hond had jongen......’
Fem luisterde al niet meer. ‘'n Gezellig huis van Geelkers: die voorkamer zoo
warm... zoo gezellig klein...... 'n behang met gouën sterretjes, en wat 'n bloemen......
Lekkere kinderen ook, zoo rond en kleurig, net reclame-plaatjes. Vreemd-fijn zou
dat wezen: zoo'n vol leven, altijd wat te doen, 's avonds bij 't licht, en dan hij......
híj......’
Ineens hoorde ze weer wat Grootmoeder vertelde: ‘En die Wig Haanstra, wat zeg
je me daar van?, die heeft opeens verkeering met 'n schoolmeester, 'n keurige nette
jongen. Begrijp je daar wat van?, hoe komt ze er aan?’
‘Ze gaat nog al 's op reis,’ opperde Fem.
Grootmoeder trok haar schamele wenkbrauwen op. ‘Nou goed, dan is 't nog honderd
tegen een. Op reis! Geld zit er niet bij die Haanstra's, en knap is zij ook niet, en niet
meer jong.’
‘'n Jaar jonger dan ik,’ zei Fem schor.
Toen broddelde Grootmoeder van schrik.
‘Bij de Splunters,’ praatte ze maar gauw er overheen, ‘daar wordt 't achtste kind
verwacht. Hoe die vrouw er zoo florissant blijft uitzien, is mij 'n raadsel. En Geelkers,
wist je dàt al?, die vrouw is terug, en hij neemt haar weer in zijn huis. Ja, ja, de
kinderen moet je denken, om de kinderen, en hij lijkt veel om haar te geven ook.’
Fem keerde haar gezicht naar het donker. Ze zei niets.
Maar daar besteedde de oude vrouw zoo geen aandacht aan. Ze praatte door en
lachte en zat als een vaal dik vogeltje ineengedoken.
Suf tuurde Fem naar het bleeke glimmen van de lichtjes op het
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donkere land in de verte. ‘God, God,’ klaagde ze stil in zich zelf, en aldoor weer,
‘God-God......’
Aan de binnenkant van haar oogen drongen tranen, maar die braken niet door......
‘Daar kan je toch niks aan doen?,’ poogde ze te sussen, ‘dat was wel meer, wel
eerder dat 't vlak bij leek, en dan kwam de andere......’ Een prikkelende kilte trok
door haar heen.
‘Nou was er weer niks, als je insliep niks, en als je wakker werd niks...... niks om
aan te denken, zoo'n heele dag......’
Hoe het zoo kwam, wist ze niet, maar Grootmoeder had het toen ineens weer over
zich zelf, over haar jeugd, de dingen die zij beleefd had......
Leeg hoorde ze toe.
‘En die jongen,’ praatte de oude vrouw met een grommerigmonter stemmetje na,
‘die jongen zei: als je me niet wil, dan is m'n leven me geen oortje meer waard, dan
- dan maak ik er 'n eind aan. En toe, zei ik: dan ben je làf, 'n laffe man dat is 't naarste
wat er is, en aan laffe menschen heb de wereld niks geen behoefte... oh, en 'n boel
harde dingen, ja, als je toch niet om iemand geeft, en je ben nog zoo jong...... lafaard
zei ik, en hij stuurde toch maar even goed zijn rozen toen ik jarig was. Zoo'n hooge
hengselmand heelemaal verguld en vol met rooie rozen. En op 'n Sinterklaasavond,
fijne borstplaat in 'n blauw zijen doos, en dat gouën hangertje dat ik je nog liet zien,
dat was er ook bij. Je mag 't wel hebben, hoor kind. Ik zelf - ik heb 't nooit omgehad,
‘tot een gedachtenis,’ had hij er bij geschreven. Ja, zoo dat...... of ik maar zeggen
wil...... als dat er diep in zit bij 'n mensch, moet er heel wat gebeuren eer 't
weggaat......’
Ineens begreep Fem hoe Grootmoeder op het onderwerp gekomen was. ‘O ja, ja,
bij Geelkers ook......’ Haar natte ooghaartjes knipperden. ‘Diep in......?’ Ze schokte
met haar schouders. ‘Ik zou met geen koning weggeloopen wezen,’ dacht ze, ‘als ik
hem...... als hij mijn man......’
Toen schrok ze van Grootmoeder. Die prikte met een breinaald zoo wonderlijk
door het donker. ‘Kijk, kijk, daar gaat 'n vreemde meheer, die spionneert toch zoo.
Zié je dat? Ken jij hem? Wij mogen wel goed sluiten......’ Ze gichelde, maar haar
oogen hadden wat bangs......
Fem hief argeloos haar hoofd, toen schokte ze recht op.
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Het was de vreemde met zijn flambard.
Uit haar ooghoeken zag ze dat hij zijn hoofd bewoog of hij groette. Zijn arm ging
op en weer neer. Hij bleef een oogenblik stil, stak treuzelend een sigaret op en liep
door......
Ze lachte of ze hikken moest. Er huiverde iets door haar heen; blijheid was dat
niet. ‘Wel nee - nee,’ zei ze naar waarheid, ‘ik ken 'm niet......’ Meteen draaide ze de
lampepit wat hooger. ‘Nou liep hij op 't gras, en nou weer op 't grind, zoo'n zware
stap.....’
Grootmoeder mompelde. ‘Daar komt hij weer...... Ja, dat is er wel op tegen, 'n
goeie woning, je zal nooit beter krijgen, maar tien stappen verder eerst weer 'n huis,
twee vrouwen alleen......’
Fem knikte. Ze hoorde het niet..... ‘Wat was dat met die man? Wie kon 't wezen?,
wat vreemd, was hij haar achterna geloopen?, en zag hij Riek toen niet? Had Riek
gezegd waar zij woonde......? En wat wou hij nou......? Hoe zou je er eigenlijk uitzien
in zoo'n donkerpaarse jurk bij 'n rosse schemerlamp?’
Het was of ze dat aanhoorde van een ander, en vergat te antwoorden. Daar overheen
leken haar eigen gedachten te trekken. ‘Nou zat die vrouw er weer, net als gewoon,
achter 't glas met de bloemen, net als altijd, net of ze nooit weg geweest was, met
haar rug tegen 't sterretjes-behangsel en de kinderen om haar heen, en hij - hij vlak
bij haar, met dat erg-goeie in z'n zwarte oogen, dat zoete......’
‘Kijk, kijk, kijk,’ prevelde Grootmoeder weer of ze brommerig neuriede.
Fem beet haar tanden in de onderlip.
De vreemde ging er weer. Hij tikte met zijn stok op de kiezels.
‘'n Wandelstok?,’ dacht ze bevreemd, ‘had hij die pas ook? Wat groette hij háar
eerbiedig...... veel anders dan Riek...... Riék!, dit moest ze 's weten!, zóu ze 't weten?
Had hij ook 'n ring? Had ze wel eens z'n handen gezien? Misschien kwam hij hier
wel wonen, misschien was 't de nieuwe dirigent van 't stedelijk muziekkorps...’
‘Zié je nou hoe hij kijkt?,’ vroeg Grootmoeder, ‘en wat stompt er zoo bij z'n stap?,
't is net of hij 'n horrelvoet heeft?’ Zij rolde haar breiwerk op, en spitte het kluwen
aan de pennen. ‘Kom, nou gaan we maar.’ Zelf pakte ze ook al een stoel beet.
De rest droeg Fem naar binnen, de lamp het laatst. Zij glimlachte met een dikke
keel.
‘Morgen’, stilde ze, ‘wie weet wat er morgen is. Dat kun je
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nooit weten. Grootmoeder zei altijd: in 't leven gebeuren wonderlijke dingen......’
Op de drempel bleef ze nog even staan, met de lamp hoog in haar hand - of ze de
leege donkere avond doorzocht met het kleine rose licht
Toen ging ze naar binnen.
(Wordt vervolgd.)
ALIE SMEDING
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Fiat Justitia
Drie bedrijven
Personen:
Vader1)
Moeder
Zoon
Geliefde van den zoon
Advocaat
Ambtenaar van de Justitie id.
(zwijgend)

Twee dienaren van Politie
(zwijgend)

Plaats der handeling: een voorstad in een land, waar de doodstraf nog bestaat.
Tijd der handeling: tegenwoordig.

I.
Woonkamer-keuken; klein-burgerlijk; ordelijk. Fond: twee ramen, vrij hoog; kleine ruiten.
Doorkijk op laag berglandschap in 't verschiet; najaar. Tusschen ramen: kast, waarop klok;
onder raam rechts (van toeschouwer) vaste bank; in hoek rechts: porceleinen of andere groote
kachel, waarin gekookt wordt. Naast kachel, rechterwand, tweede plan: deur; rechts, eerste
plan: vaste bank.
Onder raam links, en links, derde plan: huishoudelijke meubelen. Links, tweede en eerste plan,
in de breedte: langwerpige tafel.
Zes uur 's avonds.
Als kunstlicht aangestoken is en (korte) gordijnen (van doorschijnende stof) voor ramen
geschoven zijn, ziet men, door licht van straatlantaarn, daarop schaduwen van voorbijgangers.

1) De personen in dit spel, niet met persoonsnamen aangeduid, maar met de betrekkingen,
waarin zij tot elkaar staan, zijn niet bedoeld als geîndividualiseerde karakters, maar als dragers
van eenvoudige, sterke, zich telkens naar die verschillende verhoudingen (liefde tusschen
man en vrouw, liefde tusschen ouders en kinderen), wijzigende gevoelens.

Groot Nederland. Jaargang 24

18

(Moeder bezig met bereiding van eten, dat zij af en toe uit den kachel neemt.
Geliefde voor raam links bezig aan strijkplank).

Geliefde
(met rug naar raam).

Hoe laat is 't?
Moeder.

Zes uur. Bijna.
Geliefde.

Dan zal Vader wel gauw thuiskomen.
Moeder.

Ja, wij moesten maar gaan klaarzetten voor 't eten.
Geliefde
(moeizaam).

Even nog.
Moeder.

Wordt je niet te moe? Denk er om; juist in die eerste maanden moet je voorzichtig
wezen.
Geliefde.

Die paar stuks kan ik nog wel afmaken.
Moeder
(glimlachend).

Dan zijn die zeker voor Frans?
Geliefde.

Ja. Als hij van de week thuis komt, moet hij zijn goed toch weer klaar vinden.
Moeder
(a.v.)

Die Frans, die wéét wat!
Geliefde
(eenvoudig).

Ik houd van hem.
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Moeder.

De Hemel geve, dat het altijd zoo blijft.
Geliefde
(a.v.).

Ik zal altijd van hem blijven houden. Jij houdt toch ook nog altijd evenveel van jouw
man.
Moeder.

Nu ja, dat spreekt van zelf.
Geliefde.

Voor mij spreekt van zelf, dat ik altijd zal blijven houden van Frans. Ik heb trouwens
niemand anders op de wereld om van te houden.
Moeder.

Als jullie nu maar trouwden. Wat moet dat nu? Over een paar maanden een kind, en
nóg niet getrouwd. Je weet hoe vader en ik dat vinden, die nieuwerwetsche losheid.
Geliefde.

Maar wij zouden toch niets liever willen, dan dadelijk trouwen; Frans toch ook. Maar
vóórdat hij voor vast aan de fabriek aangesteld wordt, kàn het toch niet.
(Pauze; schuchter, hakkelend).

Toen oom Jack een paar maanden geleden ziek was, en iedereen dacht, dat hij
dood zou gaan. maakte Frans dadelijk al plannen, om te trouwen... van de erfenis.
Moeder.

Foei kind!
(Pauze).

En dan? De erfenis van oom Jack aan Frans?
Geliefde.

Vader en hij zijn toch immers z'n eenige bloedverwanten.
Moeder.

Maar hij is een oom van Vader. Die is dus de naaste erfgenaam.
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Geliefde.

Maar die zou ons dan toch wel willen helpen om te kunnen trouwen.
Moeder
(pauze).

En dan, je moet nooit plannen bouwen op iemands dood. Daar komt maar narigheid
van.
Geliefde.

Voor mijn part mag oom Jack honderd worden. Maar waarom helpt hij ons nu niet
een beetje? Wat hebben Frans en ik nu aan elkaar, als hij maar eens in de week kan
thuis komen?
Moeder.

Het ìs te ver voor iederen dag. Ik zou ook liever willen, dat hij elken dag thuis kwam.
Dat zou beter voor hem zijn ook, dan zoo'n heele week alleen in een groote stad.
Geliefde.

O, dààr ben ik niet bang voor.
Moeder.

Ik soms wel. Ik ken hem.
Geliefde.

Ik dan niet?
Moeder.

Jawel, natuurlijk. Maar anders... dan ik.
Geliefde.

Hij is, zooals ik hem ken.
Moeder
(met verteedering, haar in de oogen ziend).

Ik hoop het;
(haar in de armen sluitend).

Houd in elk geval maar veel van hem,
(na blik door raam).

Daar komt Vader.
Geliefde
(kijkt).
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Ja. Ik zal de tafel gaan dekken.
Moeder
(naar deur).

Goed.
Va d e r
(± 50 jaar: door zorg gedrukt; shabby in kleeding, komt binnen; hartelijke omhelzing met Moeder,
kust Geliefde op 't voorhoofd; gaat bij tafel zitten).

Hè, ik ben moe.
Moeder
(bij kachel).

Wij kunnen dadelijk eten.
Geliefde
(bij 't tafeldekken, tot Vader).

Mag 'k even?
Moeder.

Toe man, doe nu eerst je jas uit. Dan kan je rustig gaan zitten.
(neemt hem liefdevol bij schouder en arm, en leidt hem tot deur).

Va d e r
(bij deur. tot Geliefde).

Nog geen bericht van Frans?
Geliefde
(strak, verlegen).

Neen.
Va d e r
(terwijl hij deur doorgaat).

Ik hoorde, toen ik in de tram zat, de couranten-jongens iets roepen van een moord.
Geliefde.

Moord?
Moeder.

Hier?
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Va d e r
(à la cantonade).

Ja, in de stad.
Moeder
(doet, terwijl Geliefde tafel dekt, gordijnen dicht, steekt lamp boven tafel aan; als Vader weer
binnenkomt).

Weet je niets meer van dien moord?
Va d e r .

Neen.
(glimlachend)

Ik vond het toch niet de moeite
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waard, om er voor uit de tram te stappen. - Dat zullen wij straks wel zien, in de
courant. Kunnen wij gaan eten?
(Moeder draagt dampend eten op; allen gaan zitten; tot Geliefde).

Dus je weet nog niet of Frans voor vast aan de frabriek kan komen of niet?
Geliefde
(gespannen).

Neen, ik heb immers nog geen brief van hem.
(uitvallend).

Maar hij kan 't toch niet helpen, dat wij nog niet kunnen trouwen.
Va d e r
(haar pols grijpend).

Dat zeg ik toch ook niet. Ik maak er toch niemand een verwijt van. O ja, dat heb ik
nog vergeten te vertellen: ik ben even bij oom Jack aangeloopen.
Moeder.

Vandaag?
Geliefde
(begeerig).

En......??
Va d e r .

Neen, gisteren. Zondag.
Geliefde

......wil hij ons nu helpen, om te kunnen trouwen?
Va d e r .

Ik heb het hem nòg eens gevraagd. Meer dan vragen kan ik toch niet. Maar neen.
Geliefde.

Zoo'n vrek!
Va d e r .

Zóó mag je hem misschien niet noemen. Hij is een oude man, die er hard voor heeft
gewerkt.
Geliefde.

Later krijgen jij en Frans tòch al wat hij heeft.
Va d e r .
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Maar juist oude menschen denken niet graag aan ‘later’.
Geliefde
(haar gedachtengang volgend).

En hij heeft kind noch kraai om voor te zorgen.
Va d e r .

Dat is het juist. Hij heeft 't nooit geleerd, voor anderen wat op te offeren.
Geliefde.

Dat hoef je toch niet te leeren!
Va d e r .

Zeker.
(Pauze).

Door zorg te hebben.
Moeder
(voor zich uit starend).

Dan zullen wij het wel kennen.
Va d e r
(haar hand grijpend).

Wij kennen 't ook! Dat is misschien de goede kant van zorgen te hebben.
Geliefde
(als schaduw van een man, met pet op, buiten langs het raam gaat; verschrikt).

Wat is dat?
Moeder.

Schrik je dààr van? Dat is 'n man op den weg.
Va d e r .

Het zal de courant zijn. Ga maar 'ns kijken.
Geliefde
(opstaand; naar deur gaand).

Ja, ik weet zelf niet, waarvan ik schrikte. Het was alsof er een spook voorbij kwam.
(af).

Moeder.

Ze is zenuwachtig.
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Va d e r .

Heel natuurlijk...... in haar toestand.
Moeder.

En, al wil zij het niet laten merken, in stilte tobt zij over Frans.
Va d e r .

Zooals wij.
(als Geliefde met courant binnenkomt).

Geef maar hier. Dan zullen wij eens kijken, wat er van dien moord is.
(Geliefde gaat zitten, eet, evenals Moeder; Vader, courant openslaand).

Ah... hier.... Moord, Dader ontkomen’
(leest voor zich zelf).

Moeder.

Nu?
Va d e r .

Allemachtig. Dat 's vreeselijk.
Geliefde.

Wat is èr?
Moeder.

Wat?
Va d e r .
(grijpt moeders hand)

Oom Jack...
Moeder.

Oom Jack ver...?
Va d e r
(haar in de oogen ziende).

Vermoord.
Geliefde
(met een rauwen gil; bijt zich op de vingers).

Oh.
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Va d e r
(leest; moeder en geliefde over zijn beide schouders gebogen).

‘Gisterenavond....’
Geliefde.

Neen, stil; laat mij zelf lezen.
(beide vrouwen lezen stil met hem mee en gaan daarna, verslagen, weer zitten; kijken elkaar
en Vader aan).

Va d e r
(slaat courant, zonder in te zien, om; kijkt dan vluchtig).

Oh!
Moeder.

Wat?
Geliefde.

Wat nog meer?
(Vader houdt courant verfrommeld naast zich. Moeder en geliefde willen die van hem nemen).

Moeder.

Wat is het, man?
Geliefde
(verdwaasd, rauw)

Lees, lees!
Va d e r
(leest hakkelend, ontroerd).

‘Nader vernemen wij omtrent den moord in de Koningstraat, dat, toen de buren, die
de schoten gehoord hadden, de woning binnendrongen, het slachtoffer nog slechts
de woorden: “mijn neef” kon uitbrengen en toen stierf. De Justitie vermoedt, dat de
stervende hiermee zijn moordenaar aanduidde en doet nu onderzoek naar de
familiebetrekkingen van den verslagene’
(allen zwijgen; men voelt bij allen hetzelfde vermoeden. Vader staat op).

Moeder.

Ga je er heen?
Va d e r .

Natuurlijk.
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Geliefde.

Ga niet; ga niet.
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Va d e r .

Waarom?
Moeder.

Waarom zou Vader er niet heengaan?
Geliefde
(dof).

Ga niet. Ga niet
(heftig, met hooge stem).

Vlucht, vlucht.
Va d e r .

Vluchten? Ik?
Moeder.

Vader vluchten? Vàder?
Geliefde
(dof).

Vlucht. Vlucht
(met climax van doffe naar felle, scherpe stem; eerst met tanden op elkaar gebeten).

Ik wèèt, wat jullie denken; maar dat is niet zoo; dat kàn niet.
(droomerig).

Dat is niet mogelijk.
(levendig tot Vader)

Maar Jij, jij bent gisteren bij oom Jack geweest.....
Moeder.

Houd op, kind. Hoe kun je......?
Va d e r .

Stil, stil; laat haar......
Geliefde
(voortgaande).

Jij bent zijn neef. Vlucht, vlucht.
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Moeder.

Zwijg, zwijg.
(Vader sust haar).

Geliefde
(heftig).

Neen, ik zwijg niet en ik zàl niet zwijgen. Ik zal spreken, als het noodig wordt. Ik
zal......
(met tot dofheid dalende stem).

Vlucht, vlucht.
Va d e r
(pauze; rustig).

Ik ga er heen.
Geliefde
(angstig; klein).

Maar, als jij gaat, dan...... O God, dan......
(smeekend).

Ga niet, ga niet......
(er gaan schaduwen langs het raam; verdwaasd van schrik).

Daar komen ze......
(dringt in een hoek terug; er wordt gescheld; alle drie roerloos).

Va d e r .

Ik zal wel gaan.
Geliefde
(werpt zich voor Vader op den grond; grijpt zijn knieën; deemoedig).

Verraad...... hem niet.
(Vader af).

(Vader komt achter twee ambtenaren van de Justitie en twee politie-mannen, in fantasie-uniform,
binnen).
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1e ambtenaar
(papier, dat hij uit binnenzak haalt, aan Vader vertoonend).

Bent u de hierin genoemde persoon?
Va d e r
(na lezing, kalm).

Ja.
1e Ambtenaar.

U weet, dat er gisteren in de Koningstraat een moord gepleegd is?
Va d e r .

Ja. Ik heb het in de courant gelezen en wou er juist......
1e Ambtenaar
(afwerend).

Genoeg. Bent u een neef van den vermoorde?
Va d e r .

Ja, hij was mijn oom.
1e Ambtenaar.

De laatste woorden van het slachtoffer waren, volgens verschillende betrouwbare
getuigen: ‘mijn neef’.
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Va d e r .

Dat weet ik.
1e Ambtenaar.

Hoe weet u dat?
Va d e r .

Uit de courant.
1e Ambtenaar.

Bent u gisteren bij den verslagene geweest?
Va d e r .

Ja.
1e Ambtenaar.

Wij hebben voorloopige nasporingen gedaan; maar tot dusver, behalve u, geen andere
familiebetrekkingen van den vermoorde gevonden. U begrijpt, dat, als blijken mocht,
dat u de eenige neef van het slachtoffer bent, zijn laatste woorden voor u zeer
bezwarend zijn.
Va d e r
(schouderophalend; met droeven glimlach).

Ik ben onschuldig.
1e Ambtenaar
(afwerend).

Dat zullen wij zien. Nu vraag ik u nadrukkelijk: hàd de vermoorde nog een anderen
neef dan u?
Va d e r
(na aarzeling, op smeekenden blik van Geliefde).

Neen, ik was zijn eenige bloedverwant.
1e Ambtenaar.

U hebt geen zoon?
Geliefde
(onvoorzichtig, als Vader aarzelt).

Die was niet...
Va d e r
(haar overstemmend).
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Neen.
1e Ambtenaar.

Hebt u geen kinderen dan... deze dochter?
(volgende replieken tot en met ‘Ja’ zeer snel.)

Moeder
(onvoorzichtig).

Schoondochter.
1e Ambtenaar
(tot Geliefde).

Bent u dus getrouwd? Dan is uw man......
Geliefde.

Ik heb geen man......
1e Ambtenaar.

Dood?
Geliefde.

Ja.
1e Ambtenaar
(Vader weer 't papier toonend).

Hier is het bevel tot gevangenneming.
(Geliefde heeft beurteling glans van geluk en van angst op het gelaat; Moeder eerst wezenloos,
staat op, kust Vader lang en innig, snikkend).

Va d e r
(tot Moeder).

Wees maar niet bang, moeder. 't Zal gauw genoeg blijken, dat ik onschuldig ben.
(Moeder valt neer in stoel); (tot 1en Ambtenaar).

Ik ben bereid om mee te gaan.
Geliefde
(snelt op Vader toe; omhelst hem hartstochtelijk; sist heb in 't oor).

Dank Vader, dank.
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(vijf mannen af; beide vrouwen kijken elkaar zwijgend aan; Moeder met spoor van verwijt,
Geliefde met iets van voldoening in haar blik.)

Doek.
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II.
(Zelfde decor. Zes maanden na. I. Vroeg voorjaar; laat namiddag. In hoek rechts, derde plan,
wieg, waaruit af en toe kreet of gekerm van zuigeling. Geliefde zit er naast, met naaiwerk,
kinderkleertjes: staat telkens op, kijkt door 't raam, dan naar de klok; gaat een enkel maal
door deur naar de voordeur. Als Geliefde zit, komt hoofd van moeder langs venster. Geliefde
springt op, gaat open doen; komt terug met Moeder, in 't zwart, met moeite zich bewegend,
wezenloos, zich aan alles vasthoudend.)

Geliefde.

Spreek dan toch! Hoe is 't?
(als Moeder zwijgt, als hoorde zij niet; angstig)

Ver-oor-deeld?
(als moeder, als afwezig, bevestigend knikt, haar vastgrijpend)

Veroordeeld?
(Moeder a.v.)

Toch niet ter......?
(houdt op; Moeder kijkt Geliefde sprakeloos, schijnbaar onbewogen, diep in de oogen; Geliefde
laat een gil van schrik hooren, wil Moeder kussen; deze houdt haar nietonvriendelijk van zich
af, staat op en gaat, schijnbaar onbewogen, af door deur) (met blik achterom naar deur, op
wieg toe; er overbuigend)

Vadertje is gered; vadertje is veilig nu.
(Moeder, zonder hoed en shawl terug, kijkt Geliefde aan, ziet glans van vreugde op haar gelaat,
gaat zitten, hoofd op arm, snikt):

Heb je Vader dus niet kunnen redden?
(Pauze).

Moeder
(met bitteren glimlach).

Oók kunnen redden? Zooals Frans? Neen, dát kon niet. Twee... dat gaat niet... Eén
offer moet de Justitie hebben.
Geliefde
(arm om Moeder's schouder leggend).

Hebben zij jou voor 't gerecht dan niet geloofd?
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Moeder
(a.v.).

Wat ik zei, heeft geen waarde. Zij hebben mij niet willen beëedigen.
Geliefde.

Waarom niet? Jou moest toch iedereen gelooven.
Moeder
(a.v., met climax).

Omdat ik weet, beter dan wie ook, weet, dat hij onschuldig is; omdat ik hem had
kunnen redden.
(Pauze).

Omdat ik zijn vrouw ben. Omdat ik van hem houd!
Geliefde.

Maar Vader ìs toch onschuldig. Zij kùnnen toch geen bewijs tegen hem hebben.
Moeder.

Hij wàs er dien dag geweest. En dan de laatste woorden van oom Jack.
Geliefde
(met moeite haar vreugde verbergend).

Heb je dus niet gezegd, dat Vader niet de eenige neef van oom Jack was?
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Moeder.

Dat had hij mij onmogelijk gemaakt. Vader had mij vooruit gezegd, dat, áls ik dat
vertelde, hij... de schuld op zich zou nemen en bekennen zou... de dader te zijn.
Geliefde.

Om Frans te redden.
Moeder.

Die misschien niet eens in gevaar is.
(Pauze)

Geliefde
(met niet-echte overtuiging).

Natuurlijk krijgt Vader gratie. En als eerst dat... vreeselijke maar is afgewend, dan
zullen wij hem ook wel vrij krijgen.
Moeder.

Er komt geen gratie, zeggen zij.
(bitter)

Omdat Vader niet heeft willen bekennen.
(Moeder schrikkend van schaduw langs venster, zooals Geliefde, die nu kalm is, in I;
opgewonden wijzend).

Daar, kijk daar. Wat is dat? Komen ze?
Geliefde
(door 't raam ziend).

Niets Moeder. Wees maar niet bang. 't Is de advocaat.
Moeder
(bitter).

Wat komt die nu nog doen?
(er wordt gebeld).

(Geliefde gaat open doen; komt terug met)

Advocaat
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(pl.m. 40 jaar, portefeuille onder arm; niet onbeschaafd, maar zakelijk, professioneel-ongevoelig;
tot M. met handdruk en schouderbeweging van medelijden).

Mevrouw. Het kon haast niet anders.
Moeder
(a.v.).

Het kon haast niet anders! Een onschuldige veroordeeld! Ter dood veroordeeld. Kon
het niet anders?
Advocaat
(snel).

Ik bedoel, dat deze afloop, zooals de zaak nu eenmaal lag, wel te voorzien was. Ik
ben overtuigd, vast overtuigd, dat uw man onschuldig is. Maar wat tegen hem schèèn
te pleiten, konden wij niet weerleggen. Het is net als in de zaak-Miller - die heb ik
ook gepleit; daar heb ik trouwens gratie weten te krijgen -, alles scheen tegen den
beklaagde, tegen mijn cliënt te pleiten; en tòch was ik van zijn onschuld overtuigd;
ik was daar... op psychologische gronden van overtuigd, begrijpt u;
(als M., wezenloos starend zwijgt)

Door mijn psychologische intuïtie, begrijpt U?
(Pauze).

Moeder
(eerst rustig, bijna afwezig, toonloos; dan levendiger).

Neen, dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet, dat een onschuldige ter dood veroordeeld
kan worden; ik begrijp niet, dat, wat ik zeg, ik, die niet
(schamper)

‘overtuigd ben’, maar weet, zóó zeker als dat er een God is, weet, dat hij onschuldig
is... dat, wat ik zeg, geen waarde heeft,
(bitter)

omdat ik zijn vrouw ben.
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Advocaat
(zakelijk).

Ja, juist, omdat u zijn vrouw is. Dan is het psychisch conflict tusschen de liefde voor
den man en de liefde voor de waarheid zoo scherp. En de Justitie moet zoo voorzichtig
wezen.
Moeder
(schamper).

Voorzichtig!
Advocaat.

Nu ja, ik ben zelf ook overtuigd, dat hier 'n gerechtelijke dwaling is begaan. Wij
zullen zien, wat er aan te doen is. Laten wij dus nu eens zakelijk praten. Hooger
beroep is er niet van een vonnis van gezworenen; cassatie, natuurlijk, zullen wij
probeeren, maar heeft weinig kans, heel weinig kans; een uitnemende president een heel goede vriend van mij trouwens -, die wetsvoorschriften en formaliteiten
goed in acht neemt, en wel zorgt, dat zijn arrest niet cassabel is. Dus dan blijft er
alleen over: gratie. Daar heb ik straks al met uw man over gesproken. Hij wou er
eerst niet van weten. Hij dacht, dat gratie vragen beteekende: schuld bekennen. Dat
is natuurlijk niet zoo. En wat zou dat er eigenlijk toe doen?
Moeder
(droevig).

Zou hij dat dan ook nog moeten? Schuld bekennen, terwijl hij volmaakt onschuldig
is?
Advocaat.

Het hoèft natuurlijk niet. Onmisbaar kan men de bekentenis niet noemen. Maar gratie,
die een daad van genade is, verleent men liever aan een berouwvolle, dan aan een
verstokte; dat spreekt van zelf. Er is natuurlijk èèn uitzondering; dat is, wanneer de
schuld niet ten volle overtuigend gebleken is. Maar dat is hier niet het geval. Volgens
de gezworenen sluit het bewijs als een bus. Men heeft uw man bij den verslagene
zien binnengaan. - trouwens, dat bezoek heeft hij zelf bekend -; korten tijd daarna
vindt men het slachtoffer badende in zijn bloed; terwijl de verslagene ‘in extremis’
- ja, zoo noemt men dat, indien in het stervensuur een belangrijke verklaring gedaan
of handeling verricht wordt - met de woorden: ‘mijn neef’, zijn aanvaller, die zijn
moordenaar worden zou, aanduidt, terwijl
(automatisch)

beklaagde
(zich hernemend)
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uw man
(Geliefde komt binnen)

de eenige neef, de eenige bloedverwant van den verslagene is.
Moeder
(spontaan; onnadenkend).

Mijn man is niet....
(als Geliefde haar strak aanziet, zwijgend).

Advocaat.

Uw man is niet schuldig, wilt U zeggen? Maar Mevrouwtje, dat weet ik toch óók
wel. Maar het is een feit, dat uw man den indruk maakte - en van 'n indruk hangt
toch zooveel
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af, vooral in een proces voor een jury - dat, laat ik het nu maar eerlijk zeggen - hij
niet alles vertelde, wat hij ervan wist.
Moeder.

Mijn man weet van niets; hij is onschuldig.
Advocaat.

Onschuldig. Zeg ik dan het tegendeel? Natuurlijk is hij onschuldig. Maar het zou
toch kunnen zijn, dat hij er iets meer van wist, of althans vermoedde, hoe dan ook,
dat den weg zou kunnen wijzen....
Moeder
(die door blik van Geliefde geen oogenblik losgelaten wordt).

Neen,... ook zulke vermoedens heeft mijn man niet.
Advocaat.

Het is jammer; het is jammer.
(pauze; voorzichtig)

Als uw man nu maar een verklaring zou willen geven, bijvoorbeeld over de motieven,
die tot zoo'n daad zouden kunnen leiden, een verklaring dus, die men...
(aarzelend)

desnoods als een bekentenis zou kunnen opvatten, dan zouden wij misschien met
meer kans op succes een gratieverzoek kunnen doen.
Moeder
(bitter).

Dus dan zou hij, behalve de gruwelijke straf....
Advocaat

... de gewijzigde straf... vrijheidstraf dus... misschien niet eens levenslang....
Moeder
(a.v.)

.... Misschien niet eens levenslang! Dus dan zou hij, behalve de straf, ook nog de
schuld, de schande op zich moeten nemen!
(met overtuiging)

Dat durf ik hem niet te vragen.
Geliefde.

Moeder, wij moeten het doen; wij moeten Vader er toe brengen, gratie te vragen.
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Moeder.

Hij zal het voelen als een bekennen van schuld.
Geliefde.

Wat hindert dat, als hij zelf weet, dat hij onschuldig is?
Moeder

.... en iedereen hem voor een moordenaar houdt!
Advocaat.

Het is heel moeilijk; het is hèèl moeilijk. Precies als in de zaak-Miller. Daar was
ook...
Moeder.

Is er geen enkele andere mogelijkheid, om mijn man te redden, dan gratie?
Advocaat.

Neen. In een gratieverzoek zie ik de eenige en dan nog zeer geringe kans. Tenzij wij
door een zoogenaamd nieuw feit twijfel aan zijn schuld konden wekken, bijvoorbeeld
door de mogelijkheid aan te toonen, dat een ander de dader zou kunnen zijn.
(Pauze)

Al konden wij maar een anderen ‘neef’ produceeren!
Moeder
(gretig).

Zou dat al voldoende zijn?
Advocaat.

Natuurlijk, natuurlijk. Dan zou het sterkste be-
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wijsmiddel tegen uw man, de woorden van den verslagene ‘in extremis’, een groot
gedeelte van zijn kracht verloren hebben. Dat is ook mijn systeem geweest in de
zaak-Miller. Toen...
Moeder
(a.v.).

Dus ook als wij bijvoorbeeld alleen konden bewijzen, dat er nog... een andere neef
bestáát... al zou die ook niet te vinden zijn?
Advocaat.

Zeker, dat zou in dat geval al voldoende kunnen zijn.
(glimlachend)

En als hij niet te vinden was, zou dat misschien nog een voordeel zijn.
Moeder.

Een voordeel?
Geliefde
(gretig)

Waaròm? Hoe?
Advocaat.

Dan kon hij althans niet aantoonen, de dader niet te zijn, en
(professioneel)

blijft de twijfel ten faveure van mijn cliënt bestaan.
Moeder
(rustig; met nadruk).

Mijn man is niet...
Geliefde
(luid: met nadruk; M. strak aanziend).

Ik ga even de kleine voeden
(neemt kindje uit wieg; af).

Advocaat
(tot Moeder).
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U zei?
Moeder.

Neen, niets. Ik weet niet meer.
Advocaat
(met hoofdbeweging naar deur).

Uw eenige dochter?
Moeder.

Dochter?
(aarzelend)

Ja.
Advocaat
(meewarig).

Al jong weduwe!
Moeder
(als afwezig).

Weduwe?
Advocaat
(met glimlach).

Ja, want als zij nog een man had, zouden wij toch den tweeden ‘neef’ bij de hand
hebben.
Moeder
(a.v.).

Ja, dat is waar, natuurlijk.
(Pauze).

Advocaat.

Dus schrijft U uw man eens. Nu mag hij weer brieven ontvangen.
Moeder.

Mag ik hem dan niet zien?
Advocaat.

Hem zien? Zeker. Maar voorloopig niet. Niet vóórdat het vonnis in kracht van
gewijsde is gegaan. Schrijft U hem dus eens, dat hij in elk geval moet toestemmen
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in een gratieverzoek. Hij zelf moet het teekenen. Ik zal het wel opstellen. En... men
kan niet weten. In de zaak-Miller heb ik..
Moeder
(dof angstig).

Zij kunnen mij hem toch niet afnemen... voor goed... zonder, dat ik hem meer zou
zien?
Advocaat.

Neen, neen. Dat niet. Geen sprake van. Daar gaan op zijn minst nog zes of acht weken
mee heen...

Groot Nederland. Jaargang 24

29

Moeder
(neervallend; met armen op tafel; snikkend).

Zes of acht weken!
Advocaat.

Maar denkt u daar nu niet aan. Daar is immers nog geen sprake van. Kom, moed
houden, Mevrouwtje. In het geval-Miller...
(tot Geliefde, die binnenkomt)

Spreekt u uw moeder maar wat moed in. Ik wilde haar juist vertellen, dat ik in de
zaak-Miller ook gratie heb verkregen, terwijl niemand die verwachtte. Mijn cliënt
wou er ook eerst niets van weten, - levenslang is trouwens ook geen kleinigheid maar ik heb het doorgezet. Het was als een eerezaak voor me. Ik woù en ik zoù mijn
gratieverzoek er dòòr hebben. En ik hèb het gekregen ook. Dus moeder maar wat
moed inspreken.
(medelijdend en zóó, dat moeder, die snikkend bij tafel zit, het niet hoort)

U weet trouwens wat het is, je man te verliezen.
Geliefde
(niet begrijpend: angstig).

Mijn man? Wat beteekent dat? Wat bedoelt u?
Advocaat.

U hebt uw man toch verloren?
Geliefde
(begrijpend, haar zekerheid genietend).

Ja, die is nu in veilige haven.
Advocaat.

Heerlijk, zoo'n sterk geloof!
(Handdruk; af).

Geliefde
(verteederd).

Arme Moeder. Je moèt nog niet alle hoop opgeven.
Moeder
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(met vreemden blik).

Dat doe ik ook niet. Misschien kan ik hem nog redden.
Geliefde
(vlak).

Ja, misschien kunnen wij hem nog redden.
Moeder.

Wèèt jij waar Frans is?
Geliefde.

Ik? Neen. Hoe zou 'k het weten? Ik heb immers sinds... sinds een half jaar niets van
hem gehoord.
(moeder staat vastberaden op)

Waar ga je heen?
Moeder.

Ik ga Vader redden.
Geliefde
(opspringend).

Je gaat toch niet Frans verraden?
Moeder
(kalm).

Ik zal mijn eigen kind niet verraden. Maar Frans is veilig en Vader in doodsgevaar.
Geliefde.

Je weet niet of Frans in veiligheid is. Als ze hem vinden?
Moeder
(eigen gedachtengang volgend).

....Vader is onschuldig.
Geliefde.

Juist; Vader is onschuldig.
(onstuimig)

Maar Frans, Frans
(zich inhoudend)

... Frans is niet schuldig; hij kàn
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het niet gedaan hebben.
Moeder.

God geve het.
Geliefde
(heftig).

En wat doet het er toe, of hij schuldig of onschuldig is? Ik wil, dat hij blijft leven,
ten koste van wat of wie ook.
Moeder.

Als hij... schuldig mocht zijn, dan zal ik ook voor zijn leven vechten; dan zal ik hem
zijn schuld en ook zijn straf helpen dragen. Maar mijn eerste plicht is, Vader te
redden.
Geliefde

.... door Frans op te offeren.
Moeder.

Ik offer Frans niet op. Hij kan zich schuil houden.
Geliefde.

Hoe weten wij, of hem dat lukt? En het ìs niet je eerste plicht, je man te redden, maar
je kind, je eigen kind, het vleesch van jouw vleesch, het bloed van jouw bloed. Hij
is aan ons, aan jou en aan mij, met dubbele kettingen verbonden. Hij is het leven, de
toekomst. Vader heeft zijn rol vervuld.
Moeder.

Zijn rol vervuld!
Geliefde
(voortgaande).

Maar Frans en ik hebben elkaar noodig.
Moeder.

Ik Vader dan niet?
Geliefde.

Ja, zeker. Je wilt Vader niet missen. Je houdt van hem. Maar wat beteekent dat
tegenover ònze liefde: van Frans en mij? Maar, natuurlijk, jij weet niet meer wat
liefde is.
Moeder.

Die liefde, die jij bedoelt, is niet meer van mijn tijd. Maar jij weet niet, wat die andere
liefde is, die liefde, die tot rust is gekomen.
Geliefde.

Liefde, die tot rust is gekomen, is geen liefde meer.
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Moeder.

Dat heb ik vroeger, toen ik jong was, ook gedacht. Maar als wij ouder worden,
verandert onze liefde mèt ons.
(eenvoudig)

Ik houd van Vader heel anders, maar niet minder, dan toen ik zijn vrouw werd. Jij
zegt, dat oude menschen niet meer lief kunnen hebben. Maar wàt doet Vader dan
voor Frans
(langzaam, afgebeten)

voor jou, voor je kind? Is dat geen liefde?
Geliefde
(zich hieraan vastklampend).

En dat wil jij nu ongedaan maken. Vader begrijpt - of misschien begrijpt hij niet,
maar voelt - het verschil tusschen hem en Frans. Hij voelt, dat zijn liefde voor jou
en jouw liefde voor hem anders is dan die van Frans en mij, dat het is...
(zoekend)

de rest van wat voorbij is, dat het... om zoo te zeggen... verder nutteloos is.
Moeder.

Nutteloos! Er is geen nuttelooze liefde, kind. Het is
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't eenige in de wereld, dat waarde heeft, en altijd zijn waarde houdt. Het is alles één;
alles hetzelfde. Vader's liefde voor Frans is voor mij nu een even groote heerlijkheid,
als zijn liefde voor mij was, vroeger,
(af)

Geliefde
(neemt kind een oogenblik uit de wieg).

Vadertje moeten wij redden
(Moeder komt met hoed en shawl terug).

Moeder, moeder, ga niet! Verraad Frans niet!
Moeder.

Ik zàl Frans niet verraden. Ik zal alleen het bewijs tegen Vader krachteloos maken;
ik zal zeggen, dat er nog een ander is, op wien die... laatste woorden van oom Jack
zouden kunnen slaan. Frans z'n naam zal ik niet noemen.
Geliefde
(voor haar op de knieën vallend).

Moeder, je brengt Frans op het schavot. Moeder, ik weet, ik voel, dat Frans... schuldig
is. Red hem, juist omdat hij schuldig is. Wij zùllen Vader redden. Maar... als Vader
zou moeten. sterven, dan sterft hij als een martelaar, die sterk is in zijn onschuld. Als
Frans veroordeeld wordt, Frans, Moeder, die schuldig is, dan slachten zij hem als
een gevaarlijk dier.
Moeder.

Frans zullen wij allen samen kunnen redden. En bedenk, wat het ook voor Frans zou
zijn, een dubbele schuld voor heel zijn leven, als zijn Vader, die onschuldig is, voor
hem, die schuldig is, zich opgeofferd had.
Geliefde
(a.v.).

Ja, Moeder, ja; dat is zoo. Maar laat dàt dan maar de boete, de straf voor zijn misdaad
zijn. Mèt of zonder die schuld, Moeder, wil ik, kàn ik hem niet missen. Zou jij, als
Vader schuldig was, minder van hem houden?
(zonder op 'n antwoord, een gelukkigen glimlach, te wachten)

En bedenk dan, Moeder, hoe gruwelijk het voor Vader zou zijn, als zij, door jouw
aanwijzing, Frans vonden, en Vader zou zien, dat, om zijn eigen oud en bijna
afgeloopen leven te redden, zijn kind, zijn eenig kind zou opgeofferd worden. Moeder,
denk aan Vader! Sla hem niet uit zijn handen het eenige, wat hij, oude man, nog
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geven kan: zijn leven, om zijn kind te redden. Zou jij, als je Vader uit dit alles weg
kon denken, niet graag je leven offeren, om Frans te redden?
Moeder.

Natuurlijk zou ik dat.
Geliefde.

Waarom mag hij, mag Vader dat dan niet? Als je van hem houdt, mag je hem dat
niet beletten. Hij heeft je Frans ééns gegeven en nu geeft hij je hem nòg eens. Wat
is er heerlijker voor een ouden man, dan de vrouw, die hij liefheeft, dat geluk nòg
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eens weer te mogen geven? Als je hem dit belet, zal hij zich voelen als de moordenaar
van Frans, de moordenaar van zijn eigen kind. In zijn hand is het leven van Frans
veilig. Sla het hem niet uit zijn hand. Met zijn oud leven kan Vader een jong leven,
een leven, dat èn jou èn mij zoo dierbaar is, redden; een leven, dat voor mijn kind
nog zoo noodig is. Als je Vader's lichaam redt, doodt je zijn ziel. En wat zal hij met
zijn leven verder uitrichten, als hij het gered heeft ten koste van zijn eenig kind?
Moeder
(tijdens deze repliek, die zij weerloos over zich heeft laten neerkomen, neergevallen; hoofd op arm).

Ik kan... niet... meer.
Geliefde.

Moeder, moeder.
(kust haar handen, streelt haar hoofd; staat op, neemt Moeder onopvallend den hoed af)

Kom, ik zal je helpen.
(maakt Moeder's shawl los.)

Doek.

III.
(Een jaar na II. Zelfde décor. Zichtbaar verarmd; het een en ander verkocht. M o e d e r en
G e l i e f d e beiden in rouw, bezig aan, ook naast haar, opgestapeld naaiwerk. Laat in den
middag. Duisternis valt in aanvang van bedrijf.)

Geliefde.

Hoeveel heb jij er af?
Moeder.

Negen. Nog drie. En jij?
Geliefde.

Acht. Het schiet niet op.
(kind schreeuwt in aangrenzend vertrek)

Alweer.
(af)

Moeder
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(als Geliefde terugkomt).

Wat was 't?
Geliefde.

Niets. Zijn pop was gevallen. Maar 't haalt je elk oogenblik van je werk.
(weer bezig)

Wij moesten toch zien, dat wij een naaimachine kregen.
Moeder.

Maar hoe?
Geliefde.

Op afbetaling!
Moeder
(droevig glimlachend).

Afbetalen! Waarvan? Ik weet soms nu al niet, hoe ik voor ons en den kleine 't eten
bij elkaar krijg.
(Pauze)

Van het pensioen schijnt ook niets te komen.
Geliefde
(geïrriteerd).

Dat weet je toch; dat kàn niet.
Moeder.

Maar Vader wàs toch onschuldig.
Geliefde

... maar is veroordeeld.
(Pauze)

Ik smeek je Moe-
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der, spreek niet meer over Vader.
Moeder
(zacht).

Waarom zouden wij niet over Vader mogen spreken?
Geliefde
(uitbarstend).

Ik kàn het niet uithouden. Het vervolgt mij dag en nacht. Tot in mijn slaap zie 'k
Vader vóór me. Hij laat mij geen oogenblik los. Ik heb Frans z'n leven gekocht met
mijn rust.
Moeder
(droomerig, zonder bedoeling).

En met Vaders dood.
Geliefde
(het werk in den schoot gooiend).

Houd op; houd op. Ja, ik hèb je belet, Vader te redden, om Frans te mogen houden.
(Pauze)

En nu heb ik toch Frans misschien ook voor goed verloren. Leeft hij nog? Wij krijgen
taal nog teeken van hem.
Moeder.

Elken dag hoop ik maar, dat wij eindelijk iets van hem zullen hooren.
Geliefde.

Ik ook. Maar het is zoo lang: anderhalf jaar.
(Pauze)

En hiervoor, voor deze verlatenheid, heb ik dat gruwelijke op mij genomen,
(zich voor Moeder op de knieën werpend)

Moeder, zeg het mij; zeg het mij nog eens, nòg eens, dat je me vergeven kunt.
Moeder
(haar over 't hoofd strijkend).

Vader had tòch misschien niet kunnen leven in die angst, met die schaamte over zijn
kind.
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(zacht; maar met een zweem van bitterheid)

Maar wat je gewild hebt, moet je nu ook durven dragen.
Geliefde.

Dat is het juist.
(hoofd van een voorbijganger schiet langs venster, waarvoor gordijnen nog open; schrikt)

Moeder, kijk daar, is dat...?
Moeder
(luistert: dan kalm).

't Is niets. Voor de buren.
Geliefde.

Ik ben zoo geschrokken van dien man; ik dacht...
(maakt zin niet af; Pauze)

Dat is het juist, Moeder,
(Moeder doet gordijnen dicht en steekt lamp aan)

ik kàn het niet dragen en ik begrijp niet
(haar met bewondering, tòch half verwijtend, aanziend)

hoe jij je lot dragen, hoe jij er in berusten kunt.
Moeder
(eenvoudig).

Berusten. Vader heeft mij geleerd wat berusten is. En ik leef nu met m'n gedachten
nòg dichter bij Vader dan ooit te voren. Vroeger, vóór... vóór dat... ontzettende, dacht
ik, dat ik Vader volkomen kende, en dat ik zóóveel van hem hield, als een mensch
maar met mogelijkheid van een ander houden kan. Maar door zich zoo... ja heldhaftig
en zoo eenvoudig op te offeren, heeft hij mij iets gegeven, waarvan ik de mogelijkheid
nooit
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vermoed had: een zóó oneindige liefde en vereering voor hem, dat het lijkt, alsof hij
altijd om mij heen is,
(Pauze)

zoodat ik kan berusten.
(door lantaren buiten valt op gordijn schaduw van schichtig voorbijschietenden voorbijganger,
die dan voor 't raam terugkomt, met hoofd er dichtbij komt en dan op verren afstand, als
schaduw zichtbaar, blijft staan)

Geliefde.

Moeder
(wijzend),

Moeder kijk daar...
Moeder.

Ach kind, wees toch niet zoo zenuwachtig. Dat zal diezelfde man van straks zijn;
voor de buren...
Geliefde
(nerveus).

Neen, Moeder, neen. Het is... ik weet het, ik voel het... het is
(figuur beweegt zich naar huisdeur)

Moeder, ga kijken, ga opendoen;
(zij staat als vastgenageld)

ik durf niet, ik kan niet.
(Moeder af; deur gaat daarna open, eerst behoedzaam, dan met een ruimen zwaai).

Zoon
(staat in de deur, met den angstigen, zoekenden blik van den vervolgde, steeds opgejaagde; Moeder
heeft één hand op zijn schouder, met andere zijn hand vast; hij staat een oogenblik bevreemd,
angstig-schichtig rond te kijken; Geliefde staat aan anderen uithoek als vastgenageld; dan snellen
zij op elkaar toe, zonder een woord, zonder een geluid in elkaars armen; dan tot Moeder sissend,
zenuwachtig)

Moeder, sluit de deur, ik... ik zal je alles vertellen.
Moeder
(zacht).
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De deur ìs dicht, mijn jongen
(hem droevig in de oogen ziend).

En jij hoeft nu niet meer bang te zijn.
Geliefde
(tot Zoon, zóó, dat Moeder het niet hoort).

Je bent veilig; hier bij mij ben je veilig.
(Pauze)

Het is nòg heerlijker, dat je er weer bent, dan ik het mij gedroomd had.
Zoon
(tot beiden).

Maar je weet niet... Weet je, waarom ik zoolang weggebleven ben? Ik word...
gezocht... door de Justitie. Ze denken, dat ik... dat ik kwaad gedaan heb... dat ik...
oom Jack...... vermoord heb.
(Pauze)

Verberg mij...... red mij...... ik word opgejaagd, anderhalf jaar lang. Ik kàn niet meer
van angst. Verberg mij Moeder, want als ze me vinden... ik ben...
Moeder
(met huivering van angst en afschuw).

Stil jongen, stil, neen, zeg maar niets. Ik... wij weten, wat je zeggen wil.
Zoon.

Neen, Moeder, neen, ik wil, ik moèt het zeggen. Ja, ik bèn schuldig. Ik heb oom
Jack...... vermoord......
Moeder
(smeekend).

Houd op jongen, houd op; zeg niet zulke vreeselijke dingen.
Geliefde.

Laat hem, Moeder, laat hem spreken......
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Zoon.

Ik heb het gedaan... in een vlaag van wanhoop. Ik was wèèr naar hem toegegaan, om
hem te vragen, of hij, nu ons kind zou geboren worden, ons niet wou helpen, om te
kunnen trouwen. En weer weigerde hij... Ik dacht toen aan ons kind...
(met een inval)

Waar is ons kind? Leeft het? Wáár?
Geliefde
(naar deur wijzend; snel)

Dààr. Ja, 't leeft. Nu slaapt het... Vertel nu eerst.
Zoon

... ik dacht toen aan ons kind, dat komen zou en
(tot Moeder, wijzend op Geliefde)

aan haar...
Geliefde
(met opééngeklemde tanden; met welbehagen; voor zich heen)

... om mij... om ons...!
Zoon

... en toen...
(barst in snikken uit)

Geliefde.

Arme, arme jongen
(streelt zijn hoofd).

Zoon
(haar arm grijpend; rouw goed ziend).

Jij ook in rouw, om hem... dien ik...
Geliefde
(verschrikt).

Neen, neen. niet om... hem...
(Pauze; spanning)
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Zoon
(beiden beurtelings onderzoekend aanziend)

Vader?... Waar is Vader?
(als beiden zwijgen)

Is Vader dood?
(beiden knikken langzaam bevestigend)

O God... en heeft hij... geweten... vermoed van mij?
Moeder

Houd op, jongen, houd op. Vraag niet, vraag niet.
Geliefde.

Vader heeft... jouw schuld op zich genomen.
Zoon.

Mijn schuld op zich genomen? Is hij dan veroordeeld? Hij, die onschuldig was? En
is hij nu dood gegaan, vóór dat ik hem... danken, vóór dat ik hem vergiffenis vragen
kon?
Moeder
(zonder strengheid).

Vader heeft met zijn leven jouw schuld betaald.
Zoon.

Met zijn leven?
(met een flits van begrijpen)

Met zijn leven?
(met ontzetting)

Is hij dan...?
(als Moeder hem, zonder te antwoorden, aanziet; met een rouwen gil)

O, wat is dat gruwelijk; gruwelijk!
(Geliefde sluipt uit kamer en komt, met kind op den arm, terug; Zoon werpt zich vóór Moeder
op de knieën; het hoofd in den schoot; zij streelt hem)

Moeder, Moeder! Moeder, zeg mij iets, zeg, dat je me vergeven kunt; troost mij, mij,
die jou zou moeten troosten... Hoe heeft Vader... dat gekùnd?
Moeder
(met blik vèr weg; eenvoudig).
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Door liefde; alleen door zijn liefde.
Zoon
(a.v.)

Moeder, vertel mij, hoe...
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Moeder
(verschrikt opspringend en zijn hoofd forsch, maar niet liefdeloos van haar schoot duwend).

Neen, neen, dat kan ik niet.
(door deur af)

Zoon
(als hij opstaat, staat Geliefde met kind bij hem; schuchter).

Ons kind! Mijn kind! Wanneer is het geboren?
Geliefde.

Het is tien maanden nu. Eergisteren was het tien maanden.
Zoon
(het van Geliefde overnemend).

Hoe heet het? Is het een jongen?
Geliefde.

Ja.
(aarzelend)

.... naar Vader.
Zoon.

Naar Vader.
(er komt een gelukkige trek op zijn gelaat; drukt kind vast tegen zich aan; trekt Geliefde naar
zich toe; zijn geluk inademend).

Nu is het eindelijk òns kind; ook van mij; voor goed.
(tot Geliefde)

Nu hoef je niet meer bang te zijn. Nu ben ik veilig. Je weet niet...
Geliefde
(hem forsch het kind afnemend).

Moordenaar, tweewerf moordenaar!
(als Zoon haar verbijsterd en verslagen aanstaart, in een grijnslach)
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Veilig, veilig! Die veiligheid, die gekocht is met bloed, onschuldig bloed en met
mijn rust, met mijn verdoemenis; die veiligheid, die ik als een doodelijk, brandend
geluk droeg, waarvan ik den druk verdroeg om jou, die veiligheid durf jij...
(met kind in afschuw wegvluchtend)

daarvan durf jij... den nààm te noemen.
(Moeder heeft, staande in de deur, dit gehoord, komt binnen)

Zoon
(deemoedig).

Jij weet niet, wàt het is, anderhalf jaar lang opgejaagd te worden, zonder één oogenblik
rust. Zonder ooit met iemand ook maar één woord te kunnen spreken over wat je
opvreet van wroeging.
Geliefde.

Maar jij, jij weet niet, jij beseft niet, wat het is, met zoo'n schuld rond te loopen en
niet opgejaagd, niet gezocht te worden; met iedereen te kunnen spreken over wat
altijd
(toonloos)

onuitgesproken zou moeten blijven.
(gewoon)

Maar nu zal ik spreken; nu zal ik het zeggen. Ik, ìk heb Vader in den dood gedreven.
De laatste woorden van oom Jack waren: ‘mijn neef’. Die konden zoowel op jou als
op Vader slaan. Wij hebben jouw bestaan verzwegen. Ik heb Moeder belet, Vader
te redden, om jouw veiligheid te verzekeren. Dàt heb ik gedaan voor jou. Ik heb
misschien te voren niet in zijn vollen omvang begrepen, wat ik op me nam. Maar
voor jou, voor den vader van mijn kind, voor jou, van wien
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ik zoo waanzinnig veel hield, had ik dat op me genomen. En ik zou het zijn blijven
dragen, als een eeuwigen vloek zou ik het zijn blijven dragen... uit liefde voor jou,
als jij, wat ik voor je gedaan heb, van mij hadt aangenomen... in deemoed, in
(geheimzinnig)

stilte, om mij zóó te helpen het te dragen.
(Pauze)

Zoon
(tot Geliefde).

Geef me je hand... tot afscheid.
('t kind in haar arm kussend; Moeder omhelzend)

Vaarwel Moeder.
Moeder
(hem vasthoudend).

Wat is dat jongen? Waar ga je heen? Wat wil je gaan doen?
Zoon.

Wat ik al vroeger had moeten doen; mij aangeven.
Moeder.

Je aangeven.
(Geliefde volgt met mengeling van angst en voldoening hun gesprek).

Neen, jongen, neen; nù niet meer. Eén is genoeg.
Zoon.

Eén is genoeg? Misschien voor mijn misdaad.
(bitter)

Er is ‘recht gedaan’. Maar door mijn schuld daarvan op zich te nemen, heeft Vader
een veel zwaardere schuld op mijn schouders geladen...
(met blik op Geliefde)

Die voel ik nu in volle zwaarte. Maar één ding is nu van me afgenomen: de angst.
In zóóver voel ik me nu veilig;
(blik op Geliefde)

niet verder.
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Moeder.

Maak Vader's opoffering niet nutteloos. Vader heeft mij door zijn offer jou wèèr
gegeven.
Zoon.

Mij heeft Vader de rust en den moed weergegeven, om mijn eigen misdaad te boeten.
En de meedoogenlooze, nooit meer goed te maken straf, die ze aan Vader voltrokken
hebben, drukt mij zwaarder dan mijn schuld aan het... andere
(met blik op Geliefde, die hem in extase aanziet).

En ook moet ik de schuld van een ander aflossen.
Moeder
(als hij weggaat, met moeite de woorden uit haar keel wringend).

Ga niet; ga toch niet. Wat heeft de Justitie van mij nog te eischen, na wat ze me
afgenomen heeft?
Zoon.

Niets Moeder. De Justitie heeft haar deel gehad. En ruimschoots: een onschuldige
voor een schuldige. Maar daarmee is mijn rekening niet vereffend; die is juist door
het onherstelbare, dat de Justitie aangericht heeft, zóó hoog geworden.
(Moeder hartstochtelijk omhelzend).

Vaarwel Moeder.
(Geliefde blijft, roerloos, hem in extase aanzien) (af).

(Kort daarop doffe slag van een schot. Moeder kijkt Geliefde met ontzetting aan. Geliefde
sluit, in ontspanning, de oogen, gaat dan naar nevenvertrek en houdt Moeder met zacht gebaar
tegen).
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Geliefde.

Blijf Moeder, laat mij eerst... zien.
(komt terug, wijst met hoofdknik, dat Zoon dood is. Moeder strompelt snel naar andere kamer.
Geliefde fier en met een glans van geluk).

Nu kan ik weer volkomen van hem houden.
Moeder
(komt terug; starend; droef, zonder bitterheid).

Jouw liefde heeft mij mijn man en mijn zoon ontnomen.
Geliefde
(haar in liefde omvattend).

Ontnomen?... Frans is nu dichter bij mij dan.... tevoren.
(met innigheid, bijna fluisterend)

Zoo dicht als Vader is bij jou....
Doek.
H.G. VAN DER VIES
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Brieven van Eugenius Berg
I.
Je hebt gelijk, Hilde. Leven is niet iets buiten ons. Niet iets wat wij langzaam naderen,
als een berg, die stijgt, of een vogel die zingt. Wij stellen onze doelen zelf, wij zijn
ons doel zelf, volgens je meer zuivere begrenzing.
Heb je mij dit als een heilzame ontmoediging willen zeggen?
Want, o zeker, wie te véél wil, bereikt minder dan hij die zich beperkt naar zijn
vermogens. Wij kunnen - lieve wijze! - slechts verwezenlijken naar de mate onzer
kracht.
Zoo, ongeveer, benader ik je gedachte, te beter wijl ik er een slotsom van mijzelf
in moet herkennen, die ik niet steeds den moed heb, in haar hardheid te aanvaarden.
Ik heb zoovéél gewild! - en nog: ben ik wel aan ontzegging toe?
Toen ik je hand greep, smeekend, klein, een arme jongen als ik ben, zei je, in
vertroosting: je wilde mij wel leiden... Of moest het aanmoedigen zijn?... Neen, als
hoogmoedig heb ik je nooit gekend, en wellicht zal je elk bepalend woord als te véél
willen afwijzen... Ik vatte het dan zoo op: bemoediging - o, zeg geen medelij, ik zou
het nooit verdragen! - wijl ik van je hóópte... ja, dat was het wel: mijn weifelzucht
reikhalsde naar jouw zekerheid, en opnieuw liet ik mij glijden in den waan, dat ter
wereld iemand, dat jij, Hilde, dezen armen Eugenius Berg zoudt kunnen geleiden
naar zijn doel.
Of was wat je mij bood toch een ontkenning? Je brief herlezend, vind ik nergens
stelligheid, afwijzen eer van mijn verlangend uitgestoken hand. Ben jij zoo dan ook,
ongeneigd tot geven aan wie vraagt?
Toch blijf ik hopen. Want zooals iemand over een smallen vlonder gaat en langs
de wrakke leuning, niet in staat tot steunen of ze breekt, glijdt zijn hand, maar toch
helpt ze hem, met een schijnbaarheid van kracht den overkant bereiken, - zoo, voor
't minst, begeerde ik dat jij mijn bijstand zoudt kunnen zijn. Neen, ik laat je niet los
met mijn brieven... mijn onzekerheid blijft naar je
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tasten... en zie, de beek, die ik, duizelend, niet over kon, door jou lijkt zij mij stevig
overbrugd.
Noem het een waan - van dien waan althans doe ik geen afstand.
Je vraagt mij naar Clairette. Zij maakt het goed, indien ik mijn indruk mag
gelooven. Noem haar niet eigen-ikkig: zij leeft niet enkel voor-zich, zij leeft alleen
op de haar eigen besloten wijze.
Clairette heeft aan anderen zoo weinig behoefte, daarin is zij, misschien, wel sterk.
Soms meen ik het. Haar fijne, broze wezen doet mij denken aan een edel porcelein:
het heeft de stellige, vastgevormde ziel ervan.
Sinds langen tijd hebben wij, Clairette en ik, ons afgewend over haar te spreken.
Zij houdt haar raadselen liever maar voor zich en ik, hoewel ik niet heb opgehouden
belang in haar te stellen, dring nimmer aan. Misschien schenkt zij eenmaal uit eigen
neiging mij haar vertrouwen. Zal ik haar dan kunnen verstaan?
Ook ik - je brief bevat meer vragen dan er geschreven staan, je bent zoo indringend
en je ziet zoo scherp - ook ik heb soms mijn uur van twijfel, of het wel loonen zou.
Leeft er dan inderdaad iets achter deze immer gesloten deur?
Doch liever dan thans hoogmoedig te zijn tegenover haar, die ik eenmaal mijn
opperste hulde bewees, wijt ik mij eigen tekort. Zij heeft geene vervulling kunnen
vinden in mijn liefde, haar roos heeft zich niet willen openen in mijn zon. Wie zal
het wagen te oordeelen over - schuld? Heeft ook niet hier mijn scheppend vermogen
gefaald?... had ik niet meer moeten doen?... meer gelóóven vooral?
Na je diep-tastenden brief beschiet mij twijfel. Neen, lees hierin geen verwijt: ik
ben je zoo dankbaar voor alles! Zou iemand onzer met een leugen zijn gediend?
Nogmaals: je hebt, geloof ik, gelijk. Voor dat, wat in ons geboren is, vinden wij
zonder inspanning de kracht: - in het ontbreken daarvan herkennen wij het aan ons
wezen vreemde.
... Ik wil deze erkenning, voor zoover zij Clairette betreft, nog bekijken... van
afgetrokkenheids klippen is vaak geen terug... eer het mij duizelt, wil ik staken.
Verhoudingen van mensch tot mensch... van den man tot de vrouw, die hij heeft
liefgehad, en omgekeerd, zijn moeilijk naar den regel te bepalen.
Mijn tuin is vol verwarring. Ik ken er den weg niet meer. Mag
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ik, een ander uur, nog eens weerkomen?
Schrijf niet aanstonds. Ik moet mijzelf eerst vinden.
Hiervan zwijg ik nog tegen Clairette, onzeker hoe zij alles opnemen zou. Neen,
ik moet haar van onze briefwisseling niet spreken. Zoo licht valt een onredelijk
woord... en zou zij, alleenlijk als zij leeft voor-zich, mij dit-voor-mij verwijten mogen?
Ook hier is, eer men 't weet, geen heen en geen terug.
Wacht met je antwoord tot ik nogmaals geschreven hebben zal. Ik hoop: zeer
spoedig. Ja spoedig, spoedig! Want reeds dit vrijwillig uitstel doet den honger des
verlangens kwellen.

II.
Dit uur, 't uur dat Clairette neemt voor-zich, heb ik in gedweeë gewoonte voor mijn
uur genomen.
Zij stoort mij nimmer; ik zou recht hebben mij te beklagen, indien zij 't deed. Toch
zie ik wel: mijn aanspraak is slechts de tegenkant van de hare.
't Huis, na de koffietafel, wacht op iets. Wacht op een voortzetting van den
bedrijvigen dag. De buren in ons parkbuurtje gaan naar hun zaken; groetende loopen
zij voorbij. Versterk heeft weder ongemak met zijn onwillig Ford-je; men hoort den
zich verwijderenden knalpot-roffel.
Aan de heggen groeien de rozen.
In mijn kamer, mijn heerlijke ruime kamer om in te werken, zou ik een
rechtsgeleerde kunnen zijn, met deftige, schaarsche beklanting. Of een geneesheer
die zijn spreekuur afdoet in het aangrenzend vertrek, waar een verpleegster de
zwijgende bezoeksters heenleidt. Of ook de schatbewaarder van een eerwaardig
hoogheemraadschap.
Niets ben ik van dat alles. Mijn zaken nemen enkele ochtenduren in beslag, het
overige van den dag kan ik naar welgevallen wijden aan mijzelf. 't Lijkt een benijdbaar
lot zoo, een man van werkzame begaving zou daar veel van kunnen maken. Voor
mij is het thans bezigheid en heilzame vervulling, Hilde, jou te kunnen schrijven.
Clairette is reeds uitgegaan, ik weet nimmer waarheen. Dezen middag zou het
prettig zijn geweest, wanneer zij ware thuisgebleven, spinnend gezelligheid en
huislijkheid rondom, zoo rustig met haar eigen dingen bezig zonder mij te storen.
De heldere ge-
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luidjes van het vaat-doen rinkelen in de keuken, en in mijn voorstelling, menigmaal
door werkelijkheid gevoed, zie ik het oude kromme knechtje van Verschuur, den
hovenier, ijverig aan zijn weekbeurt in onzen of een aangrenzenden tuin.
Uit een soort vrees heb ik je brief niet weer gelezen. Ik houd den geest vast, zonder
de bepaalde woorden, als, dunkt me, een dichter, die een herhaling der belevenis
vermijdt, waaraan hij zijn bevruchte stemming dankt.
Tusschen 't jouwe en 't mijne schemeren voorstellingen zonder omtrek, vroegste
herinnering en heden tegelijk. Zij schenken mij de openbaring van het plan, waarnaar
een man als ik schijnt opgebouwd: de ziel, die altoos was,... belevenissen van
genegenheid en liefde... toeval, dat noodlot blijkt... ontmoetingen, die van den
hoofdweg af en naar den zijweg voeren.
Hoe heette zij opeens: Clairette?
Want ik kan zonder aarzeling bekennen - hebben wij niet den leeftijd, jij en ik,
om veel in glimlachend aanvaarden te begrijpen? - vóórdien droeg zij reeds velerhande
namen. Roekeloos speelde mijn knapendrang met den spiegel der verheerlijking:
louter godinnen heb ik liefgehad.
Ook zij dus?... Neen, zij bestond nimmer in mijn aanbiddende verlangen. Luister,
en beproef deze begoocheling en ontgoocheling te begrijpen.
Hoe onderhoudend was 't verblijven bij mijn studiemakker Frans van Aersol. Zijn
vader, de beroemde hoogleeraar in het volkenrecht, wist zijn geleerden-leven en zijn
talrijke bemoeiïngen met het ontwarren der heksenbesems van het na-oorlogsch
Europa te verbinden met een blijmoedig gezins-bestaan, waarin hij, meer dan het
geëerde hoofd, de gangmaker en zelfs, wanneer het zoo schikte, de pret- en
potsenmaker was.
Eigenlijk, zoo heb ik in gesprekken met hem begrepen, leefde hij slechts een
schijnbestaan van maatschappelijk, over de vragen van het beschavingsleven in
gewende gangen denkend man, uitbrenger van verslagen, die als bij uitstek zakelijk,
dienstig en vernuftig werden geprezen, terwijl, nader zijn hart, zijn wetenschappelijke
overwegingen, door krachtig zedelijk gevoel getild, hem plaatsten onder de verwerpers
en omverwerpers. ‘Op mijn leeftijd,’ sprak hij zonder bitterheid, ‘heeft men voor
omwenteling geen gelegenheid
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meer: het geloof is lauw, de daadkracht gering, men houdt zich bij toeschouwen, en
wie aan betutteling ontkomt, afkeuren wat men zelf niet beter zou hebben gedaan,
mag zich gelukkig prijzen. Elk vindt de mogelijkheden van zijn tijd. Ware ik thans
jong, ik zou niet als geëerde deftigheid ter beraadslaging gaan, om pratende, pratende
het lot van dit erbarmelijk zoodje menschheid te bepalen.’
Wel moet ik onthutst gekeken hebben, misschien verwonderd, en - hoe jong was
ik toen nog! - verwijtend.
‘Ik ben geen kunstenaar’, verontschuldigde hij zich. ‘Kunstenaars alleen zijn
zonder leeftijd. Let op mijn grijze haren, jongen, voor zoover er nog haren zijn, en
laat ons naar de dames gaan, die wachten.’
De dames waren zijn beminlijke, zeer verstandige vrouw en beide dochters, Tilly
en Hedwig, meisjes van reeds vroeg verzekerde levenshouding, met haar
wijd-geopende heldere gezichten, haar rechten gang, haar kamaraadschappelijken noem het niet jongensachtigen - omgang met de studentvrienden van haar broeder.
Geen van haar beiden was, wat men onder ‘mooi’ verstaat, zij trokken aan, verrassend
bij eerste ontmoeting, door iets aangenamers dan dat. Bij het betreden harer woning,
herinner ik mij, met schuchterheid geslagen te zijn geweest, en als een groote jongen
bleef ik nachtelijk mijmeren, in zwerfsche ontroeringen en gepeinzen, haar beiden
tegelijk, of wellicht wel haar gezamenlijk frischvrouwelijk wezen betreffende.
Mijn makker Frans, den anderen ochtend, plaagde mij daarmee.
‘Je bent verliefd op mijn zusjes’, zeide hij, aan ons gezamenlijk verlaat ontbijt.
‘Natuurlijk. Ik weet er alles van. Zoo gaat het al mijn vrienden, die ik hier in huis
breng. Zijn het geen heerlijke, levens-sterke blondines? Soms ben ik zelf verliefd op
ze en weet niet welke te kiezen, juist als jij. Zij hebben de gave, jonge menschen
vroolijk te maken. Dat kregen ze van mijn moeder - is ze geen schat? Vaders deel is
haar gescherpte en gewette geest - vader, weet je, is eigenlijk een zoo gewiekste
donder, menschelijk, argeloos als een dichter, zijn bloed slaat in diepe golven, daarom
kan zijn onderricht, de ongerijmdheid van een recht boven het recht, zoo vrij en ruim,
zijn raad zoo warm van wijsheid zijn - wijsheid is hart, neem deze machtsspreuk op
den koop toe van mij aan - wijl juist zijn menschelijkheid grooter is dan van elk ander
in zijn leeftijd en aanzien: - ik zeg, mijn naasten prijzend, wie kan
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't beter doen? -: àl vaders verlichtheid en rechtschapenheid hebben de kleine meiden
glanzend in haar oogen.’
Bevreemd zag ik hem aan. Wat is, zóó te bewonderen, een geluk! - Maar ik
vertrouwde niet den guitenglim in zijn blik... bespotte hij misschien mijn
overgevoeligheid?... Ik week beschaamd, belachelijk in mij zelf, terwijl hij vroolijk
voortging:
‘Kom jongen, kom jij gerust met je kalverliefde voor den dag. Het zal wel over
gaan, bij iedereen gaat het over. De moeilijkheid zit in de keus. Meestal loopen de
makkers met bei m'n schatten weg, weten geen raad, verdrinken eindelijk in de diepe
viooltjesoogen eener onbelangrijke dansdame.
Frans deed mij de eer aan eener betere meening over mij, althans hij gaf er de
betuiging van. Wij waren een tijdlang vrienden, en hij volgde zijn behoefte wat hem
boeide te verfraaien naar zijn lust. Die neiging werd zijn val. Je kent zijn verder lot
uit de dagbladen: Rusland, in opstand, heeft hem aangetrokken, ontgoocheld, ter
dood gebracht, de hemel weet om welk misverstand.
Zijn heengaan viel tamelijk korten tijd nadat hij mij zijn lieven kring als gast had
binnen geleid. Ik kwam er nog herhaaldelijk, om mijn prachtigen leermeester, den
eenigen, die mijn geringe gave tot bewondering deed ontluiken, natuurlijk ook, niet
minder, om de dochters. Om beiden, mag ik, boven schaamte uit, nu wel erkennen.
Ik deed mijn best het smalend vonnis, dat haar broeder over mijn onverhoedsche
aanbidding streek, niet te verdienen, doch bleef beklaagde voor mijn
zelfbekentenissen, weerloos en zonder houding, wijl ik er niet in slaagde, mij manlijk
tot een harer te bepalen.
Welk zonderling misverstand, uit wensch en dwaling, uit belang en overlevering
saamgedraaid, is het te meenen, of te beweren dat men meent, dat onder duizend
mannen, die een vrouw hun hulde brengen, één enkele slechts zou kunnen leven voor
haar geluk. Elken dag kneust werkelijkheid dien leugen onder haar gewicht, toch
kruipt hij levend weer te voorschijn en de dichters gaan onverdroten door hem te
verheerlijken, met dezelfde overtuiging, waarmede zij hem dagelijks verraden. Wel,
't lijkt mij een arm dichter, die om liefdes macht te roemen den leugen noodig heeft,
en Shakespeare is ook daarin grooter dan zij allen: Romeo, vóór hij zijn leven zet op
Julia Capulet, mijmert zijn rampspoed uit om reeds bedrogen min.
Hilde, Hilde, ik zie je boosaardig glunderen om zóóveel ijver bij een zoo
gemeenplaatsig bewijs. Kalm wat! Dingen vaak zeggen
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maakt ze niet tot waarheid, doch evenmin verliest waarheid hare kracht, wanneer zij
uit den treure wordt herhaald. Ik moet nu eenmaal de werkelijkheid van mijn gevoel
verklaren... haar verontschuldigen, als je dat liever wilt.
Laat mij dan verder vertellen, hoe 't mij ging.
Bevangen door den lieflijken twee-schijn - ik mocht haar schoonheid vergelijken
bij twee oogen - had ik geruimen tijd en talrijke bezoeken noodig, eer mij een
onderscheid geopenbaard werd tusschen de beide meisjes Aersol. Toen ik dat eenmaal
zag, geleken zij in 't geringst niet op elkander. Zij hadden niets van de rijmende
evenwijdigheid van onverschillige tweelingszusters: haarkleur, vorm van gelaat en
oogen, lichaamsgedrag, het vuur van den blik. Toch waren zij elkanders speelvorm.
Ik, dwaze jongen, ommijmerende nu de eene, dan de andere, tot ik bevond: Tilly,
die 't meest had van haar vader, mengde mijn genegenheid met een vroom ontzag,
de jongere, Hedwig, scheen, aardend naar haar moeder, van milder menschlijkheid
en zoo mijn wezen nader.
Ook andere jonge meisjes kwamen daar; aan een van haar scheen ik wel zooveel
belangstelling te besteden, dat men mij lachend plaagde. Ook Til en Hedwig deden
daaraan mee. Dit trof mij met vernederend besef: terwijl ik dwepend met haar beiden
omliep, had geen harer mij aandacht teruggeschonken. Het scheen wel, of zij vrede
vonden met hare ervaring, die ieder ander meisje gevoeliger krenken zou, dat de
meeste jongelieden, verkeerend in haar huis, na hun kortstondige belangstelling voor
haar een anderen weg uitzagen. Begeerden zij voor zich geen teedere genegenheid,
warmer dan vriendschap, welke zij zoo natuurlijk schonken?
Ik voelde mij gekrenkt, niet om haar plaagzucht, die niets stekends had of - erger
- iets beschermends, doch rekende mij te kort gedaan in eerbied, in de waardeering
mijner - bescheidenheid was nog mijn kracht niet op dien leeftijd - persoonlijkheid.
Kortweg, ik wenschte voor ‘vol’ te worden aangezien.
Weldra daarop, onverwacht, verbonden zij zich beiden: twee zeergeleerde bruigoms,
met wie ik mij, in eerlijkheid, niet kon meten.
Deze gebeurtenis droeg verder tot mijn teruggetrokkenheid bij. Ik maakte met wat
bloemen mij van de schuld mijner gelukwen-
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schen af, vermeed mijn leermeester anders dan bij zijn lessen te ontmoeten.
En ook het meisje, dat men om kortswijl met mij had geplaagd, vond haar wel
schielijke troost in een verloving.
Geruimen tijd bleef ik eenzelvig, onwillig uit te gaan, afkeerig van de menschen.
Frans, zijn graad veroverend als een lachend athleet, verbond zich in voornamen
dienst, bij een dier hoven voor het wereldrecht, aan welke de menschheid tusschen
ontgoocheling en gebrek aan levensmoed de betrekkingen der volken toevertrouwt;
hij onderscheidde zich en werd plotseling ontslagen. Nog zie ik zijns vaders gezicht
glanzen van trots: hij zag zijn zoon den weg ingaan, dien hij gesloten rekende voor
zichzelf. Weinigen begrepen zijn vreugde en zijn fierheid; veeleer sprak men
meewarig van zijn schande en zijn groot verdriet.
Zoo raakte ik van zijn gezin, dat zich meer afsloot, vervreemd, daardoor ook van
hemzelf. Na afgelegde bekwaamheidsproeven ging ik werken voor mijn boekje
ondere andere leiding.
Toch dagteekent van het verkeer in dit huis, de beslissende ontmoeting - zegt men
het zoo niet? - mijns levens.
Nauwelijks had ik op haar gelet: een onschijnlijk, eenzelvig meisje. Eenmaal was
zij mij als tafeldame aangewezen, daarna vergat ik haar.
Wie zal zeggen, welke kiemen van herinnering blijven leven? Ik weet van een
zomeravond, een eenzamen avond, in mijmering verzworven aan den plas. In de
bekkens van het diepe, metalen water, drijven de lelies tusschen het ornament hunner
ronde, donkere bladschijven... de gezonken zon zet een roosroode pastelstreep in het
avondglazuur des hemels, en juist daar, daaronder, staat tegen die helderte geknipt,
de lage gezelligheid van het dorp, met zijn dun torenspitsje en de zwarte wolken der
boomen aan het begin en aan het eind... Het pad zoekt tusschen de rieten een wit
vlondertje... er klungelt een man met fuiken... schrikkige zilvervischjes glippen weg
voor den roofsnoek... ginds maaien lange lichtsikkels over het ijs-stille watervlak.
In het drasland, verder, slapen de zwarte modderbeesten der turftassen... honderd
geuren zwalken troebel aan, van overrijpe kruiden... reeds hebben de lisschen zich
gesloten... een zwaluwenpaar snapt muggen in den dommel tusschen het riet. Hier
moet men een wetering over... het huisje slaapt aan den over-
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kant... ‘over!’ roept men ‘over!’... een krom vrouwtje komt naar buiten, handen
vegend aan haar voorschoot, ze stilt den keffer: ‘ja! ja!’ en met malsche schepjes
lepelt zij de praam naar dezen kant om u te halen naar haar erfje... van daar vindt ge
weer zelf naar de zwarte sintelwegen van den triesten, paarsen polder het smalle
pad....
Zulk een avond, verdwaald in de dooltuinen van uw geheugen, gelijkt de
onderfiguur eener beminde muziek. Maar de brief van een vriend... een krantebericht,
dat den naam des polders noemt... er wordt een moord vermoed of een dijkgraaf
gekozen... de noodkreet van een overgevoelig heemschutter... de verwante stemming
van een anderen zomeravond... of slechts namijmering in een leegen middag over
uw vergeten boek, - en ge hervindt de belevenis met al wat daar bij betrokken was,
elke bijzonderheid dringt levende naar voren, ge weet ineens weer hoe het hondje er
uit zag: een krullig, driftig beest, dat naar uw beenen sprong.
Ik zeg: op deze wijze had ik haar, Clairette, vergeten en onthouden. Zelfs een
nieuwe ontmoeting, geloof ik, zou mij niet nader tot haar hebben gebracht. Het toeval,
dat het lot der menschen regelt, heeft listiger middelen.
Waarom, mijne Hilde, zou ik jou niet alles vertellen? Ik weet hoe zuiver je begrijpen
zult, zonder bevreemding om onverwachte, zonder boosheid om dingen, die je wellicht
niet goedkeurt. En al te minder ducht ik door juist jou te worden misverstaan, wijl
ik hoop den goeden vertrouwden toon te treffen voor mijn erkentenis, woorden van
bij voorbaat samen-eens-zijn, zooals ik in mijn verkeer met Clairette er nimmer heb
kunnen vinden.
In deze dagen - zij eindigden met mijn behalen van den meestergraad - ontving ik
op mijn kamers het bijna dagelijksch bezoek van een vriendinnetje. Zij was een
meisje, dat men zoo toevallig ontmoet, onder studenten, jonge kunstenaars en hun
bijloop: schildersvoorbeeld hier, huisgenoote elders, telkenmaal voor een poos, en
bij dat alles - o, geloof mij ditmaal, Hilde, indien je niet begrijpen kunt - onbedorven.
Jij, mijn vertrouwde, hebt in zulke kringen geleefd, ik weet je noch te schokken,
noch iets te openbaren. Toen Cecieltje mij wel een aardigen jongen vond, ging zij
met mij mede naar mijn huis.
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Zij brak geen ernstige verhouding, zij was ook niet voornemens met mij een verbond
voor het leven te beginnen.
Hoe dankbaar herdenk ik haar! Hoe zuiver heeft zij mijn gulzige liefde ontvangen,
hoe geduldig vergevend geleid en opgevoed! O, wij beschaafde menschen!
Cecieltje bezat wondere gaven. Zij was er altoos, wanneer ik haar noodig had. Zij
was er nimmer, wanneer zij zou hebben gestoord. Zij stelde geen eischen voor zich
en wist zoo te leven, dat ook ik nimmer op den inval kwam, haar eischen te stellen,
ingaande tegen haar nu eenmaal lichtlevenden aard. Zonder oneerbiedigheid durf ik
vergelijken: zij hield de liefde in mij brandende, terwijl zij, altaardienaresse, ging
van kaars naar kaars, en zoo talrijke geschenken had haar hart te missen, dat mij en
elk den spijt werd bespaard: ik kom tekort!
Op een dag ontving ik den brief, waarin Clairette's naam werd genoemd. Een brief
over een boek. Men meende te weten, dat ik het van haar moest hebben geleend;
sinds was het verloren geraakt, misschien wist ik ervan, anders moest ik de vraag als
ongedaan beschouwen.
Inderdaad bezat ik het boek niet meer; inplaats van den afzender van den brief
ging ik er Clairette over schrijven, in een wonderlijke, mijzelf verbazende ongedurige
lust om, nu eenmaal haar bestaan weder in mijn bewustzijn was gebracht, met haar
opnieuw in verkeer te treden.
Cecieltje zag den gesloten briefomslag met den naam.
- Ga jij aan meisjes schrijven? vroeg ze.
Ik werd verlegen, wat niet noodig was, en daarvan terstond mij bewust, loog ik
niet.
- 't Is over een boek, Cecieltje. En het meisje heb ik vroeger terloops gekend.
- Ja ja! deed zij in een heimelijkheidje, dreigend met den vinger.
Verder, steeds even lief-opgewekt, sprak zij geen woord meer erover. Intusschen
leed ik onder den beschamenden voortgang onzer briefwisseling.
- Cecieltje...! begon ik, eindelijk op een dag.
- Beertje!
Want, om mijn toen òpzettenden bruinen jongen baard, was ik voor haar altijd:
‘Beertje.’
Zij kende weinige harer vrienden onder hun eigen naam.
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- Cecieltje... hernam ik, manlijk-ernstig, het zou beter zijn dat je niet meer bij mij
kwam.
Deze al te plotselinge noodiging kwam haar lachwekkend voor. Zij schaterde het
uit. Zij klapte dat kapelletjes vlogen uit haar lange, fijne handjes.
Toen zeide ze, nieuwsgierig:
- En is dat om de dikke brieven, die je wisselt met dat dametje van het boek?
Ik knikte, teleurgesteld toch ook een beetje om haar gelatenheid. Wij mannen
houden van het drama, wanneer wij breken.
- Wist jij daarvan, Cecieltje?
- Als je van iemand houdt, antwoordde zij raak, weet je zulke dingen altijd.
Dus toch... Ik schrok ervan.
- Als je van iemand - hoùdt... Cecieltje?
Neen, zij was niet verstoord, ook niet verdrietig, niet afgunstig zelfs. Toch wilde
zij ook niet, dat ik het luchtig op zou nemen met haar liefde. Haar elbogen op de
knieën, 't hoofdje gestreeld tusschen de lieve handen, die zij had, zat zij in 't kleine,
lage stoeltje, dat ik voor haar had gekocht, tegenover mij. Haar stem bleef bijna
vroolijk.
- Kijk 's, jong... legde zij uit. Als ik jou niet erg lief vond, èrg, èrg lief... en jij mij
niet een schàt... dan was ik nooit bij jou gekomen en geen dag bij je gebleven. Dat
moet je gelooven. - Nu zet je mij zonder meer buiten de deur...
- Cecieltje!
- O, ik weet genoeg hoe je onhandig bent. Vertel mij niets van Beertje. - Maar als
de puntjes bij de paaltjes komen: dààr draait het toch maar op neer. Cecieltje moet
maken dat ze verdwijnt.
Ik deed mijn goedigen best, wat te verzachten. Mannen verbinden gaarne de
wonden, die zij slaan. Maar die zij, in overtuiging dat het wezen moet, toebrengen,
eigengerechtigd, ongenadig.
- Luister nu eens... m'n schat...
Wat zou ik domheden gestameld hebben, had zij mij het woord gelaten! Had ik
haar eigenlijk, behalve voozen, halfgelogen troost, iets wezenlijks te zeggen? Hoe
zag de waarheid eruit? Ik voelde mij schuldig... zoo schuldig... onder mijn
hardvochtige, koppige zekerheid.
Eenmaal heb ik een vriend verwijten gemaakt, die plotseling zijn
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vrouw verlaten had, en zijn klein kindje. Hij haalde de schouders op. ‘Jongen’, zeide
hij, ‘groote onervaren lummel, van zulke dingen heb jij geen voorstelling. Niemand
heeft dat, die niet de ondervinding zelf verdroeg. Dit geef ik je alleen om te onthouden
mee: wanneer de groote waarheid komt... de vrouw van je leven... doe je hetzelfde
zonder aarzeling, zonder spijt, zonder meedoogen zelfs.’
Aan deze woorden herinnerd, schaamde ik mij nog meer. Neen, zulke zekerheden,
ik bezat ze niet. Armzalige held: ik had geen recht, harteloos te handelen. Om welke
reden zij moest wijken, welk groots, welk machtigs haar uitdrijven ging, ik kon het
haar niet zeggen. Wat wèrd, zoo voelde ik het alleen, legde mij de noodzaak op, met
haar te breken. Noem het betamelijkheid, sleur, het ploertig standsfatsoen eener
heerenklasse, waarvoor ‘zoo'n meisje’ wijken moet, noem het met alle leelijke namen,
waar eer en gevoel geen omgang mee hebben. Niet mijn betrekking tot die andere
stond mijn voortgezette liefde met Cecieltje in den weg, maar onze liefde zou
wanklankig geworden zijn door dat nieuwe.
Hoe moest ik, stumper, daarvan verklaring geven? Cecieltje toonde zich opnieuw
mijn meerdere. Zij had haar eene vingertje op mijn mond gelegd, het spreken mij
belettend. Zij wilde geen opheldering. Haar wijsheidje vond een algemeene
opmerking, troostend en spijtig.
- Jullie zijn allemaal hetzelfde, Beertje, wanneer het tot die dingen komt. Ik houd
van jou, jij houdt van mij, en hebben wij niet een heerlijk leven samen gehad? Nu,
zoo ineens, verbeeldt jij je dat je van mij moet weggaan. Nog erger: ik moet zoo
maar weg van jou, dat is nog ongerijmder, vindt je niet? En om een ander, waar je
niets van weet. Het is erg leelijk van je, Beertje, en vooral dom. - Geef me een zoen.
Dat was haar laatste verwijt. Eerst den volgenden ochtend namen wij afscheid en
ik vervolgde mijn briefwisseling met Clairette.

III.
Waana werkelijkheden zijn de eenige. Alleen zij verschijnen ons als waarheid; ons
oordeel bungelt bevestigend achteraan: August de Domme achter den schoolrijder.
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Hoe was Clairette - toen?
Zulk een vraag ziet je aan: ik bezat, in onzen brieven-tijd, zelfs geen gegevens
meer om mij een voorstelling van haar te vormen. Wanneer ik mij inspande, onze
korte ontmoetingen mij te herinneren, woord voor woord, daad voor daad, ontviel
mij elke aanleiding tot de dwaze vervoeringen, waartoe ik mij in mijn schrifturen
opwond.
Ook haar persoonlijke verschijning, zoo ver die mij kon duidelijk worden in een
omgeving van aangesneden taarten, cigaretten en kraakamandelen, vuurde mijn
geestdrift niet aan. Alleen haar verzwegenheid, haar schaduwlijk ommegaan, alsof
zij vele teedere geheimen princesselijk verborg, werkte wellicht verbeelding-wekkend.
Doch aan raadselen daarnaar gaf ik mij weinig over. De vloed der verrukking, die
stijgend en zwellend door mijne brieven ging, voedde zich louter met onderstellingen,
met verlangens, met honger. Uit hunkeringen van mijn hart, zoo leerde ik later
begrijpen, dichtte ik een Clairette samen, de bestaande opdringend, van deze
verbeelding de werkelijkheid te zijn.
Zij schreef mij eenmaal de schuchtere bekentenis, dat zij aan mij was blijven
denken, vragend bijzonderheden uit mijn leven, sinds en vroeger. Als hadde ik een
eerende noodiging ontvangen, gaf ik mij aanstonds aan den arbeid over; droom en
ervaring voegden zich samen tot een levensverhaal, waarin zij verscheen als het
gelukdragend licht.
Na des profeten dood prediken apostelen zijn vergoddelijking. Aan zulk een
vergoddelijking ging ik mij te buiten, grenzenloos, toomloos, alle palen der
redelijkheid voorbij. Soms, als een zonde, verweet ik mij de lieve kleine
gelukzaligheden met Cecieltje, dagen aaneen mij onwaardig rekenend het woord te
richten tot haar, tot Haar. Eerst haar verwend, verwonderd vragen: of soms geen
brieven op de post verloren waren geraakt, zette mij opnieuw aan het werk; het
wroegend besef mijner onmacht om mijn schanden te belijden, sloeg om in tierende
geestdrijverij; in barre vereenzaming kastijdde ik mijn verworpen ziel, teneinde haar
te louteren tot zuiverder, verrukter stamelend gebed.
‘En hoe schreef zij terug?...’
Ik hoor, Hilde, je plagend vragen en zie den glimp van spotzucht om je mond.
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Waarlijk, om eerlijk mijn schamelheid te belijden, ik mag mij nauwelijks beroemen
op een enkel rijker makend antwoord. Toch, toen, leken mij haar brieven van een
geheimen inhoud zwaar, den zin van welken wij alleen, wij beiden, konden verstaan.
Des te onwaardiger rekende ik mij, wijl ik zoo menigmaal in hooge woorden mijn
redding zoeken moest; haar zuinige verzwegenheid daarentegen scheen mij van
echter wijsheid en een dieper ademend gevoel vervuld. En met de schamele dorheid
harer brieven vóór mij, verweet ik, boetende, mij woordenarmoed en te lauw gevoel.
In ons zoo langen tijd ver van elkander leven, vreemden zonder gedachten aan
elkaar, zagen wij - en dat beiden in goeder trouw - het gewijde teeken onzer
voorbestemming voor elkander. Een heimlijk weten had lang vóór bewuster leven
ons aan elkaar verbonden.
Clairette beleed mij haar voorbijgaande verbintenis met een huzaren-luitenant,
jongen van goeden adel, dom en een goed danser. Hare familie had de verloving
gaarne gezien, een geheime, als ondergrondsche schroom hield haar terug.
Dacht zij daarbij aan mij? Zij heeft het nimmer bekend. Zij heeft deze bekentenis,
al of niet met opzet, scherp vermeden, en ik, in dwepende aanbidding harer
onderbewuste - wat zijn woorden? - trouw, wist ik ook niet met zekerheid: hoe zou
zij aan mij hebben kunnen denken, verlorene zonder aanspraak op maar een vluchtige
gedachte harer ziel! Een jager gelijk, bij het avonden van den langen vruchteloozen
dag, wanneer hij eindelijk gekraak hoort in de struiken: hij stelt zich een wild voor
van fabelig allooi, - zoo, in mijn toomlooze verdwazing, telde ik mijn geluk.
Haar van der meet vertellend, hoe mijn aard, hoe mijn gemoed zich had gevormd,
kwam ik ertoe op vele plaatsen te gewagen van een vreemd gemis. Geen veinzerij
was dit. Ons verlangen heeft diepe bronnen... in herinneren en vermoeden leeft het
zijn heimelijk bestaan... tot in het eind het wild en schuimend uitschiet. Wie dan
toevallig daar gereed staat met zijn vaas, die vangt de klare schat.
Zoolang, dien eersten tijd, wij nog elkander niet hadden ontmoet, richtte ik mijn
brieven aan een denkbeeldige geliefde. Ik wist, zij was mijn schepping, doch het
beseffen dat zij ook wezenlijk bestond, en mijn bekentenissen las, ze telkenmaal
doende ontvonken door nieuwe vragen, veel ook door zwijgen of door misver-
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staan, deed mijn vervoeringen gedurig hooger slaan. Wellicht zou ik, hadde zij woord
om woord gegeven, mijn dwaze aanbidding hebben dood-geredeneerd. Thans, in
haar ongenaakbaar zwijgend wachten, - ik hoor je ‘domheid’ zeggen, mijn verstandige
vriendin, doch neen, je vonnis overtuigt mij niet - hield zij, willens of niet, elke
mooglijkheid open: als Mozes op den berg zag ik enkel gouden mist.
Onomkoomlijk moest ontluistering volgen.
Clairette verbleef toen in een gezochte bergbadplaats met haar moeder, die lijdend
was; zij kon bezwaarlijk vóór den afloop van de voorgeschreven kuur terug. Maanden,
maanden bleven wij zoo, briefwisselend, gescheiden. Ten laatste stelde de geneesheer
het tijdstip der genezing vast; weken vóóruit wisten wij den dag, waarop we elkander
eindelijk zouden zien.
Sidderend in verrukking zag ik die uren tegemoet. Bij Clairette, in haar schrijven,
daartegen zekere terughouding, ja lauwheid bemerkend, geeselde ik mijn verlangen
nog meer aan, ik meende voor ons beiden gloed en warmte te bezitten. Eenmaal in
mijn nabijheid, zou zij zich aan mijn vervoering niet onttrekken.
In woorden scheen zij mij ook wel voldoening te willen schenken. Als kostbare
steenen vond ik er in hare brieven, zij glansden niet immer naar mijn begeerte, doch
telkens, telkens hervatte ik het polijsten, tot ze blonken en schitterden naar mijn
verrukten wil.
Voor haar, een zedig meisje, maakte ik mij diets, moesten de werkelijkheden van
het weerzien gansch andere waarden hebben dan voor mij. En ik had er haar liever
om, wijl zij, eer dan mij met geveinsden rijkdom te bedriegen, mij alle heerlijkheden
van mijn overdaad behouden liet: een sprookjesprins, die schatten zonder tellen
deelen mag.
Nimmer, neen nimmer, heb ik zóó liefgehad gelijk in deze blinde waan.... daarom,
wat verder ooit gebeure, blijf ik haar schuldenaar in dank.
Haar moeder reisde door naar Ellecom; wij zouden in Arnhem elkander dan
ontmoeten. Listig hadden wij dat zoo aangelegd, in de ons vreemde stad, waar geen
mensch ons kende, zou het niemand verwonderen, bij de aankomst van een trein een
jongen man te zien, die op de spoortrede zijn meisje met hartelijkheid kwam
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ontvangen. Die regeling was van mij; ik schreef er haar weinig, alleen het zakelijke
over.
Ik had mij voorgenomen, mij geenerlei vrijmoedigheid te veroorloven, in eerbied
voor Clairette's natuurlijken schroom. Toch vulde mij het mogelijk worden eener
innige verwelkoming met geluk en waagde ik zelfs te hopen, dat ik haar, bij 't stappen
uit den trein, zou mogen kussen.
Uit Amsterdam, waar ik toen woonde, met een vroege reisgelegenheid aangekomen,
wachtte ik, zonder bloemen: tusschen onverschillige onbekende menschen, een banaal
zomersch gekleed jongmensch.
Daar schoof het treintje binnen. En uit een der lage wagentjes bukte zich de kleine
jongedame in haar licht-grijze mantelpakje, rondziende in een verwondering, die
bijna ontsteltenis en verbijstering geleek.
Nog herbeleef ik de eerste, teleurstellende herkenning. Was dat nu zij? Niet zonder
zelfoverwinning, door den weerslag heen, drong ik naar voren, nam haar het
reistaschje af: grootmoedig - zoo was 't, geloof ik - drukte ik haar kleine blondheid
tegen mij aan. Met terughouding, die zich edelaardig voelt en tegelijk verlangt, kuste
ik haar gelaten voorhoofd.
- Zie ik dan eindelijk het meisje van mijn brieven! verwelkomde ik, mij naar haar
schikkend als een hupsch geleider, die haar taschje droeg en, mijn hand luchtig in
haar arm gestoken, haar naar den uitgang voerde.
Al deze dingen gebeuren weer terwijl ik schrijf. Niet lang geleden zou ik het
onkiesch gevonden hebben, derden te mengen in deze toenadering van onzen eersten
omgang. Thans, tegenover jou, komt mij dit alles bijna als gemeengoed voor: ik
neem mij het recht, met jou, Hilde, wie ik zoo verwant mij voel, mijn eigendommen
- zijn herinneringen anders? - onbevangen te deelen.
En trouwens: weet ik van hàre ontroeringen bij deze eerste ontmoeting af? Zij
scheen wel, eer benieuwd naar al dit vreemde dan verlangend naar verwerkelijking
van reeds in mijmering doorleefde zaligheden, mij te gedoogen, haar zoo rechthebbend
te geleiden. Indien ik dit goed bedenk en zuiver uitdruk, zóó eigenlijk lijkt het dan
altoos geweest te zijn: ik was die schonk, die alle dingen bedacht van ons te zamen,
ik voerde ze uit, verheugde mij erin: - zij
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liet begaan, weltevreden meestal, doch zonder eigen wenschen, eigen verlangen.
Op het terras van 't eethuis, onder reeds vroeg-rosse wingerd, had ik zorgzaam het
tafeltje besteld voor ons verstolen maal. Er waren nog veel menschen, zomergasten,
die een opluistering schenen van ons feest: gezelligheid wijl wij wat vroolijks
behoefden om ons heen, vereenzaming tegelijkertijd, omdat wij immers met hen
allen niets te maken hadden en juist ons in de menigte zoo inniglijk getweeën konden
voelen.
Prettig gastheer, tegenover haar, verwerkte en overwon ik weldra mijn
onrechtvaardige teleurstelling. Er was een jonge vrouw van zeer welige schoonheid
gezeten enkele tafels van ons af. Ik zag, van achter, den vollen zomerbruinen hals,
het rijk goudglanzend haarblond, en veel verder, binnen de kurken omlijsting van
den spiegelwand aan het einde van het terras, kon ik haar volgen in het levend
onderhoud met haren tafelheer.
Met deze vrouw zou ik hier willen zitten! wenschte ik een oogenblik, tezelfder
tijd beschaamd.
Neen, zulke overbluffende leefkracht was niet voor mij, deze zelfzuchtige, haar
eischen stellende schoonheid, zou ik niet verdragen. Verteederd zag ik tegenover
mij Clairette's ingetogen blond, het zacht verwonderen harer oogen, de zedige gebaren
harer handen, terwijl zij zich ontdeden van de parelgrijzen zijden handschoenen, om
de spijskaart aan te nemen, die ik haar bood, van het vast-prijs middagmaal, waaraan
ik ter opluistering een vriendelijk stilleven van voorspijzen had toegevoegd.
Ons gesprek, na onze uitvoerige briefwisseling, bestond uit veelal herhaling en
toelichting. Na tafel maakten wij een groote, vertrouwelijke verloofden-wandeling;
wij kwamen overeen: twee weken later zou ik haar moeder, dan zeker wel weder aan
haar omgeving aangepast, bezoeken, en eerst wanneer ik mijn geschrift voltooid,
mijn meestergraad verworven hebben zou, was het de tijd voor mededeeling onzer
huwelijksvoornemens.
Mijn trein ging eer dan hare; zij bracht mij in den wagen. Mij na het verlaten van
den spoorkap in mijn hoekje schikkend, verwonderde ik mij: ‘hé, zij heeft mij bij
het afscheid géén kus gegeven!’
Dat was geen teleurstelling, dat was om er stil-genoeglijk over door te gnuiven:
hoe onwennig kon ze nog doen! Hoe overwonnen
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door de plotselinge groote gebeurtenis. En weer, in 't overdenken van dien middag
zonder luister, richtte ik haar godinne-beeltenis omhoog, alle tekorten wegspinnend
in mijn droomsche verteederingen.
Het briefschrijven ging na deze eerste ontmoeting aanvankelijk wel minder vlot. Met
stroeve pen zette ik mijn verzekeringen op, dan, bij het overlezen, voldeden ze niet
meer. Ik herhaalde ze, sierde ze beter, rekte ze uit, menigmaal lange brieven weder
verscheurend om hun bezielingstekort. Dan viel het bezwaarlijk nieuwe ervoor te
schrijven, en ik wilde, juist thans, geen teleurgesteld minnaar zijn.
Die opluistering mijner gevoelens, het verletterkundigen van al mijn
gewaarwordingen, werd zoo beangstigend manier, dat ik allengs het oog voor de
waarde mijner woorden ging verliezen. Wel vele keeren moet ik, in dien tijd, Clairette
met ledige zinnenstapelingen hebben verveeld en ontgoocheld; zij echter gaf nimmer
een teeken van teleurstelling of verdriet, en tot op dezen oogenblik vraag ik mij
onzeker af, of zij, wat ik gevoelde als een jammerlijk tekort, wel ooit heeft opgemerkt.
Haar antwoorden bleven meestal vlak en onzijdig, soms zelfs kwam het mij voor
ontwijkend. Ook in mijn vervoerd ophalen der herinnering aan onze lange wandeling
vond zij weinig behagen, naar het scheen opzettelijk vermijdend te gewagen van ons
droomsch uitzien over de heuvels, ons toeven in de reeds roode boschpaden, waar
wij de verrukking onzer jonge liefde hadden uitgekust.
Ik telde: hoeveel malen had zij mijn teederheden beantwoord? Ik kreeg geen zekere
uitkomst, en ik glimlachte in een groote zelfverzekerdheid om haar argeloosheid,
die niet het juist gebaar gevonden had voor ons afscheid.
Juist, zoo ik mij wel herinner, in de leegte onzer brieven begonnen wij te spreken
over trouwen en praatten ons warm over geringe zakelijkheden: waar ik mij, eenmaal
rechtsgeleerde, vestigen zou... of ons huis in de stad of buiten staan moest... hoe wij
het wenschten in te richten. Clairette openbaarde stelligheid in één wensch: haar
eigen kamer met haar meubels, haar mooie doeken, haar lampekap en haar
herinneringen moest onveranderd naar onze woning worden overgebracht.
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Hoe, plaagde ik haar, wilt ge zoo teruggetrokken zijn? Houdt ge in onze samenleving
- toch voor ons beiden nieuw beginnen - hoekjes voor jou alleen en begint daar thans
reeds van te spreken? Hoe zou zij 't vinden, schertste ik voort, indien ik eens hetzelfde
eischte voor mij: een kamer voor mijnheer, geen werkvertrek of wachtzaal voor de
bezoekers, neen, echt-voor-mij-alleen, een schuilhoek, bewaarplaats mijner
herinneringen aan den studententijd?
Koud schreef zij: daar heb ik niet op tegen. En als steeds verborg ik mijn
teleurstelling in een plagend grapje: zij mocht zich zooveel kamers inrichten als zij
verkoos, ik echter, moest zij wel goed weten, was een gezellig man, die zijn
huislijkheid in gemeenschap zocht. Uitsluitend voor mijn werk behoefde ik een eigen
kamer, een groote, deftige, voor mijn aanzien als rechtsgeleerde zonder zaken.
Thans, lieve Hilde, zit ik in dit koud, verstorven vertrek aan jou te schrijven; ik ben
alleen en al mijn vertrouwelijkheid gaat met mijn brieven het huis uit naar jou. Dit
is nu wel ‘mijn’ kamer, waar ik voor mij leef, waar ik ‘thuis’ ben, zonder
vervreemding, zonder inmenging van anderen, zonder storende herinnering zelfs.
En zoo, afzonderlijk van alles, kan ik mij wijden aan jou, je spreken over de
heimelijkheden van ons huwelijk, zonder weerhouden mij te voelen door den hinder:
of het geoorloofd zijn zou, aan ‘een derde’ inzage te geven van het boek onzer
gemeenschappelijkheid.

IV.
Neen, schalk, ik ontvang je standje met berusting.
En eigenlijk ben ik verheugd, dat het gekomen is. Zóó moest het immers, en
openbaart het niet een beetje... o, zoo'n beetje... innigheid in onze vriendschap?
Berisp mij niet, ik wil er dat in zien.
Je bent niet zeer nieuwsgierig, zeg je, ik weet het wel. Je schroomt binnen te kijken
- spreek je niet, leelijk, van ‘gluren’? - in het huis van anderen, brieven te openen,
te neuzen in gesloten boeken.
Laat ons toch blijven buiten zulke schroomvalligheid! Wat ‘men’ ‘mag’ of ‘men’
‘niet mag’ heeft voor ons toch geen beteekenis,
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onze zedelijke persoon - ik spreek van jouwe, Hilde! - staat zuiver genoeg om zichzelf
te mogen maten aanleggen.
En wat mijzelf betreft, ik heb mijn toestemming voor alles wat ik doe. Neen, deze
vrijheid is niet goedkoop verkregen, ik heb er om geworsteld en geleden, in
twijfelzucht getobd, in ootmoet boete gedaan.
Mijn eigen moeizaam werk geef ik voor een berisping, zelfs van jou, niet prijs.
Hoe zeer gemakkelijk hebben zij het, die een gereed stel zedelijke maten meenen
te bezitten! Als secure boekhouders behoeven zij slechts de tegenrekening te maken
om te ervaren of hun uitkomst sluit, dan klappen zij tevreden het kasboek toe en gaan
verlicht weer over tot iets anders. Ons echter brengt elke boeking nieuwe moeilijkheid
en groot is het gevaar voor hoovaardij. Wie zijn wij om zóó hóóg gezeteld in 't
binnenste van onszelf te rechten! Daarbij blijft ons, schamele tobbers, elk kenteeken
buiten dat zelf ontzegd. Geen gemeenschappelijk ezelsbruggetje helpt ons over den
afgrond - wij moeten springen.
Voor mij - om je geheel gerust te stellen - zijn deze geschreven bekentenissen
onvervreemdbare bezittingen van mij zelf. Zij zijn dat in zulke mate, dat ik geloof:
Clairette, indien zij kennis droeg van onze brieven, zou met een schimplach - o, zij
kan wonden, deze zachte blonde bescheidenheid! - haar eigendomsaandeel afwijzen.
‘Indien hij’, zou zij zeggen, ‘niet méér van mij ziet dan dat, láát hem. Zijn
teleurstelling is geen wonder, zijn vereenzaming een niet meer dan redelijk loon’.
Laat mij echter niet doorgaan in die stemming. Zij behoort tot een eerst na jaren
bereikt tijdvak van ons samenleven, zij behoort tot den doodendans.
Met eenige inspanning slechts denk ik mij terug in onzen eersten tijd. Ben ik ooit
waarlijk gelukkig geweest? Ongetwijfeld wel, al doet het later verkregen inzicht mij
bitterlijk verwijten: neen, aan háár toedoen heb ik niets te danken. Want mijn
verbeelding alleen droeg alle kosten van het geluk. Koppig dacht ik mij de vervulling
mijner wenschen, hield mijn verrukking voor zaligheid, zelfopoffering voor liefde.
Alleen bij ‘blind geloof’ is zulke begoocheling te vergelijken. De vrome stelt zich
zijn god voor als een veredeling, een reiner,

Groot Nederland. Jaargang 24

59
een schooner verbeelding van zichzelf, hem elke eigenschap, die hij bewondert,
toedichtend, hem elke ondeugd van beginsel uit ontzeggend. Met dien god, edel
voorbeeld buiten hem, tobt hij en worstelt om hem te naderen, gelijk te worden aan
zijn volmaakte zuiverheid; elk falen doet hem het onderscheid duidelijker zien: hij:
mensch, blijft vol gebreken, alleen de goddelijkheid is volmaakt.
Zoo sterkt de zonde zijn verrukking; hij vindt in eigen verwerping zijn welbehagen;
willens vergroot hij den afstand tusschen zichzelf en zijn god door zelfverachting,
ja door zelfverguizing en -verminking. Hoe kan hij ooit genoegzaam zich kastijden
om zijne onwaardigheid! Hoe kan hij ooit genoeg lofprijzen om de uitnemendheid
te vieren! Verdwaasde ómzetting stelt hem zelf aansprakelijk voor de wanbedrijven
van zijn god. Zegening alleen lijkt hem godes, en een god die toornt en slaat met
rampen, onheilig, lasterlijk bedenksel. Toch rijst ditzelfde bedenksel als een
werkelijkheid omhoog, niet altoos vindt de dweper zegening op zijn weg, niet immer
is de godheid blijkelijk met hem tevreden. Eenmaal volmaaktheid aan den anderen
kant gesteld, kan dit niet anders dan aan eigen fouten en tekort te wijten zijn. Zoo
geeselt hij zich ten bloede om de vergrijpen van zijn god; diens toorn wordt hem een
zonde, diens straf het onwraakbaar bewijs van eigen kwaad. Gaat zooiets buiten zijn
begrip, wel moet zijn ziel aangetast en verzondigd zijn; heeft hij, bij beste weten, de
zonde niet zelf begaan, zij is hem ingeboren: vele geslachten vóór hem hebben reeds
gezondigd, en hun voortzetting, erfgenaam, zaad van hun zaad, is hij!
Weer, onvermurwbare Hilde, zie ik je heilloozen spotlach. Welk een onnoozel
doordravend kind, een wijsgeer van den kouden grond ben ik!
Maar neen, ditmaal vergis jij je, jij, Hilde. Ik heb, nu ik den ketting van oorzaken
en gevolgen voor mij zie, zekerheden bereikt, die mij in staat stellen, als ware ik een
vreemde rechter, mijn eigen zonderlinge dweepzucht mede te rechten, ja, mede - te
bespotten. Of beter, neen: bespotten niet. Want al deze dwaling is mij eenmaal zoo
heilig geweest, dat ik, zelfs haar verwerpend, haar betoovering nog niet ben ontkomen.
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Mijn begoocheling - laat ik het verhaal hervatten van onze dwaling - toonde zich
aanstonds tegen teleurstelling bestand.
Clairette overlegde het bezoek bij hare moeder, een strenge oude dame, die zich
vooral belangstellend toonde naar mijn maatschappelijk welzijn en mijn kansen,
eerst haar toestemming bewilligend - die wij, in onzen jongen hoogmoed vermeden
met zooveel woorden te vragen - nadat haar inlichtingen mijn opgaven ten volle
hadden bevestigd.
Ook tijdens de beproeving, welke dit wantrouwen voor mij was, vond ik in Clairette
weinig steun.
- Zoo is Mama, zeide zij, en van haar standpunt...
- Ik laat iedereen gelden, viel ik kregel uit, iedere menschensoort en ook haar, je
moeder. Daarom behoeven wij nog niet verrukt te zijn om haar wantrouwigheid.
Haar oogen ziende, zweeg ik plotseling. Was daar ook niet datzelfde harde,
verslotene? Voor de eerste maal tobde ik in twijfel, of onze liefde mij vervulling
schenken zou; zelfs overwoog ik, mij door vluchten van dit ramp-zwaar misverstand
te bevrijden.
Wat hield mij tegen? Mijn in-wonende weifelzucht, mijn lafheid, mijn geringe
vaardigheid tot harde, dadelijke daad?
Eer, geloof ik, iets anders, schoon ik de zwakheden mijns wezens niet ontken.
Juist door haar vale, ja ontluisterende eigenschappen bond Clairette mij, juist in
ontgoocheling om haar geringen ijver, haar leefloosheid, haar stille, beloken
persoonlijkheid, haar onvatbaarheid voor warmte en geestdrift, wies mijn aanbidding.
De magneet - aimant - bemint het onzijdig ijzer en de verrukking onzer droomen
begint zelden bij de heerlijkheden onzer dagen, zij zoekt haar bodem in het
onopgemerkte, het teruggedrongene.
Ten aanzien van Clairette meende ik mij in een schuld-toestand te bevinden. Bleek
zij mat van geluk, leefde in geringe vreugd, voor-zich, gesloten, vreemd voor de
blijheid van onzen jongen dag, - de schuld daarvan moest ik wel dragen, die
ongenoegzaam haar vervulde met verrukking, den luister eener glansrijke aanbidding
haar zekerlijk onthield. Waarom lachte zij niet? Om mijn gering geluk, mijn
armelijken geest. Waarom zoo weinig sprak zij? Uit minachting voor mijn bloedeloos,
leeg gesprek. Waarom kuste zij niet? Om de koelheid mijner kussen.
Wanneer wij wandelden - ik deed haar stilstaan bij de mooie
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uitzichten van het glooiend land, hopende telkens op onze samenstemming...
- Clairette!... fluisterde ik haar toe, in zelfbeschuldiging, Clairette, voel je je
gelukkig?
Zij zweeg. Haar blik alleen werd zachter.
Ik verdroeg de spanning van het oogenblik en kuste haar het raadselachtig antwoord
van de oogen.
Zoo, laffelijk, vermeed ik het antwoord op mijn eigen vragen... wellicht minder
uit vrees... eerder uit een zekerheid, die zwakheid en twijfel was... vragen en
antwoorden verloren zich in elkaar.
Dezelfde stroefheid als na onze eerste ontmoeting, stremde onze verdere
briefwisseling. In die dagen moest ik hard werken voor mijn proefschrift, daaraan
weet ik in opzettelijke zelfverblinding mijn geringen lust. De dagelijksche uitwisseling
van brieven, die wij, onberaden, waren overeengekomen, deed ik vaak met een enkel
kaartje af. Wel trachtte ik, goed bedoelend, mijn verrukking, waartoe ik mij rekende
verplicht en die 't mij weinig moeite kostte op te wekken, in weinige saamgeperste
woorden te uiten, doch menigmaal moest het bij pogen blijven: zoo raakte ik schuldig
aan holheid en overdrijving, die thans nog, roep ik ze in herinnering terug, mij
beschaamd aandoen.
Haar antwoord daarentegen, bezat de deugd der stiptheid. Het bedroeg nimmer
minder, nimmer meer dan de vier blaadjes van een velletje. Het kwam ook loffelijk
altijd binnen met dezelfde post. Zij schreef het groot-letterig Engelsch handschrift,
dat met de rondschrijfpennen en de steile manier in sommige kostscholen werd
ingevoerd, een wonderlijk aan haar fijn, tenger, onuitbundig wezen tegengestelde
hand. Reeds enkele zinnen vulden de kleine blaadjes, en verbijsterd zat ik toe te zien,
hoe die weinige gezegden nimmer den indruk van te-kortheid maakten. Altoos
bevatten zij een afgeronden, kloek-uitgeschreven inhoud, die geen behoefte had
zuinig op de eerste bladzij te beginnen, noch op de laatste te geringe ruimte voor
onderteekening liet.
Mijn eigen aarzelende, alles tegelijk willende schrijfwijze daarentegen, kon het
nimmer af zonder veel, veel papier.
Ik haalde den meestergraad. Wij trouwden.
(Wordt vervolgd.)
REIN VAN ZANTEN
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Verzen
Bezinning
Hoe ben ik tot dit diep besef gekomen
dat boven tijd en leven heen
er niets is als èen enk'le mijner droomen,
waarin gij levend mij verscheen.
De dagen glijden en de uren worden grijzer,
over het duister land de naakte wind, maar ied'ren dag word ik wat wijzer
en ied'ren dag vindt mij een grooter kind.
Hoe weet ik U bemind om de genaad'ge uren,
waarmee ge soms de eenzaamheid verbreekt,
om al Uw deernis en dan 't inwendig turen
der ziel, die luistert tot Uw beeld verbleekt.
En over 't water van de ziel gestegen
begint een zingen, dat geen woorden weet,
en als een schuwe wolk haar lichte wegen
zoo zwerft het boven klein geluk en leed.
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Een avond
Hoe kan ik ooit vergeten Uw zachte weerloosheid
en van Uw hand het stil, gehavend smeeken want alle schoonheid in dit leven mij bereid
verdwijnt bij Uw broosheid vergeleken.
Maar om de bittere vreugd', dat nu moet breken
den sidderenden droom, die in Uw oogen zich belijdt,
zal ik aan U het leed van zooveel jaren wreken,
en lachen als het eerste licht ons scheidt.
Lachen, omdat een ziel met dit verhuld verraad
door al de schaamten van een nacht gedreven,
geen troost meer vindt bij d'eeuw'ge toeverlaat:
de morgen, ongerept als eenmaal was haar leven,
maar in haar schoonste droom zich vindt bedrogen
en elken and'ren dag aanschouwt met and're oogen.
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De stemmen.
Zij zingen, soms als met één stem, tezamen
een lied, dat aan hun zielen werd ontroofd de avond schuifelt langs de ramen
en ergens wordt een lamp gedoofd.
Dan in het sluw en sluipend duister,
dat laag en langs den grond beweegt,
vergaat allengs de volle luister
van 't licht, dat wankelend zich begeeft.
Maar 't hart blijft van den doem genezen
en weet - het kent het donker niet uit al der sterren schrift te lezen
een vrij, verheven lied.
En boven 't raadsel van de zwarte landen
stijgt - ijl en sidderend geluid los van der aarde strakke banden
deez' goddelijke beurtzang uit.
JAN R.TH. CAMPERT
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Karavaanreis in Zuid-Perzië
(Slot)
Van Mian-i-Kotal ging ik des nachts om vier uur op weg, gelukkig bij een helderen
sterrenhemel, die over ons pad juist genoeg van een schijntje wierp om mij te
beschermen, tegen een gevaar dat mij het avontuur van Absolom dreigde te doen
kennen, ofschoon er voor mij - helaas - geringe waarschijnlijkheid bestond, dat ik
met mijn lokken in de boomtakken zou blijven hangen. Wij waren nog altijd in den
‘Bergpas van het Oude Wijf’, maar na twee uur rijdens door het bergbosch, bereikten
wij de steiging van den ‘Kotal-i-dochtat’, den ‘Bergpas van de Jonge Dochter’.
Ieder onzer heeft de ervaring opgedaan hoe bedriegelijk een onschuldig maagdelijk
voorkomen kan zijn. Ik moest het hier in Perzië opnieuw erkennen. Nog onder den
indruk van het helleveegsche karakter der môer, ademde ik op, toen ik de dochter
zag. De ‘Bergpas der Jonge Dochter’ wordt zoo genoemd, schijnt 't, wijl hij kleiner
is dan die van het ‘Oude Wijf’. Het was een pleiziertje er op te komen, maar ook in
dit geval kwam het leed achteraan. Op den top van den berg zag ik wat zich achter
het onschuldige voorkomen der ‘Jonge Dochter’ verborg. De moeder had ik - wijl
ik uit Sjiraz een paar zeere knieschijven meerbracht, en het op- en afstijgen mij zwaar
viel - te paard kunnen nemen: de jonge dochter noodzaakte mij te voet te gaan. Men
kan dit bergpad een weg naar de Hel noemen, behalve dat het niet met goede
voornemens geplaveid is, o, neen. Iemand, die het goèd gemeend heeft, is op het
idée gekomen het kronkelpad te bestraten, máár... roode keien, rond als Edammertjes,
glad als biljartballen. Men heeft van dit bergpad gezegd, dat het door een titanische,
ik zeg: een satanische kurkentrekker geboord schijnt. De weg spiraalt 1100 meters
omlaag naar een bergcircus, 't welk, behalve dat het zich aan een kant opent op een
wijde, wazige vlakte, niet grooter is dan bijvoorbeeld de Dam te Amsterdam. Het
was duizelingwekkend voor iemand, die aan duizelingen lijdt, maar tevens van
onvergete-
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lijke grootschheid. Hoe mijn karavaantje, waarvan een muildier wel zeer hoog geladen
was, zoodat mijn pakken en zakken voortdurend over het hoofd van het dier in den
afgrond dreigden te tuimelen, er zonder ongeval afkwam, is een dier vragen, waarop
ik niet eens het antwoord zoek. Want, natuurlijk, op het moeilijkste en
onbegaanbaarste punt overkwam ons weer wat ons in den ‘Bergpas van het Oude
Wijf’, den vorigen dag, ervaren was: wij ontmoetten er een karavaan, die naar boven
moest, terwijl wij naar beneden wilden, een karavaan van enkel ezeltjes en muildieren
met koopwaar beladen. De arme dieren! Hoe welsprekend zeiden zij met hun zachte
oogen, dat ze haast niet konden. Hun hoeven gleden op de gladde keien uit, en vaak
struikelden zij, maar dan ging het weer voort onder het geschreeuw, gegil en gestomp
der drijvers. Soms, in een beweging van verzet en wanhoop, wierpen zij hun lasten
af, waar zij dan bij bleven staan, het hoofd hangende, de beenen gebogen, bereid om
het noodlot met zijn striemen op hun rug te voelen. Van boven af gezien vermeerderde
de opklimmende karavaan op den spiralenden weg nog de grootschheid van het
bergtooneel. Dieren en menschen leken zwarte, kleine vliegen, die zich langzaam
tegen den kurkentrekker opwerkten. Maar wijl deze ontmoeting onze afdaling zeer
vertraagde, duurde het lang, eer wij het dal bereikten, waarin links het groote
Parisjan-meer blonk. Het temperatuurverschil was zeer voelbaar. Immers ik was in
den tijd van enkele uren aanzienlijk gedaald, en bij het stadje Kazeroen zag ik de
eerste palmen, die ik op mijn Perzischen weg heb gevonden.
Het moet voor den lezer haast even teleurstellend, dat is vervelend zijn, telkens te
vernemen, zooals het mij was telkens te ervaren, dat elke volgende stad in Perzië
even verwaarloosd en vervallen was als de voorgaande. Reizigers van tien jaar vóór
mij, wisten nog te vertellen van de mooie tuinen van Kazeroen, o.a. van den
Bagh-i-Nazar - ‘Tuin van het Opperhoofd’, - welke door Oostersche menschen met
het paradijs vergeleken wordt. In de verte gezien leek Kazeroen met zijn blanke
koepels onder groene palmpluimen heel wat. In werkelijkheid was het niet veel meer
dan een groote aschbelt, waarop zelfs niet de allernoodigste levensmiddelen te koop
waren. In den namiddag deed ik een wandeling naar den Bagh-i-Nazar? Zeker, de
schaduw was er zoo dicht, dat het er aangenaam koel was, en in zoover deed de tuin
wel waarlijk aan het paradijs denken - woord en denkbeeld reeds beide van Per-
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zischen oorsprong - want naar het Oostersche begrip, zou een Hof van Eden zijn
naam niet waard zijn zonder veel schaduwzijden. De Bagh-i-Nazar had vooral deze
groote schaduwzijden, dat hij verwaarloosd was, zooals heel Perzië.
Ik vond er aan den rand van een dier open waterleidingen, welke de Perzische
tuinen bevochtigen, in den schaduw van een dicht begroeiden magnoliaboom, een
gezelschap Perzische heeren op een tapijtje zitten, op weg naar het koele Sjirazische
zomerverblijf. Met de hoffelijkheid aan hun landaard eigen, zoodra het fanatisme
zwijgt, noodigden zij mij uit een plaatsje naast hen te nemen, wat ik deed. De een
was een drogman van het Fransche consulaat in Boesjir, de ander, naar het zeggen,
un très grand prince, namelijk de zwager van den gouverneur van Sjiraz, den tweeden
zoon van den sjah Moezaffar-ed-din. Nu imponeeren mij zelfs les tres grands princes
van Europa maar matig, en die van Perzië heelemaal niet. Le très grand prince bleek
mij een beste kerel om een half uurtje mee te praten, ofschoon hij niet zoo'n groot
vorst was, dat hij iets anders sprak dan Perzisch, wat welbeschouwd niet verwonderlijk
is, wijl het een eigenschap van de meeste grands princes is verwaarloosd van
opvoeding te wezen. Het gesprek kwam op den treurigen toestand, waarin de
Bagh-i-Nazar verkeerde, maar de drogman zei mij, dat dit van zelf sprak: de gaard
was een wakf-bezitting, d.w.z. ‘in de doode hand’. In Europa worden de goederen
in ‘de doode hand’ gemeenlijk zeer winstgevend beheerd, en dit is almêe het eenige
goede, dat er van te zeggen is. Hier bleek de hand werkelijk ‘dood’ te zijn.
**o
Zooals overdag de vliegen, beletten mij 's nachts de Kazeroensche muggen een oog
dicht te doen, ondanks dat ik om mijn veldbed een gaas had laten hangen. Om twee
uur 's nachts zette ik dus mijn reis voort, en reeds bij het opgaan der zon was de hitte
zoo ontzettend, dat ik niet den moed had om een uur ter zijde van mijn weg de
bouwvallen van Sjapoer te bezoeken. Zij bepalen zich trouwens, naar luid van
verschillende schrijvers, tot een reeks uitgehouwen rotstafels met dezelfde
voorstellingen, minder goed bewaard, dan die ik te Naksj-i-Roestam had gezien. Het
was donker, toen wij Kazeroen verlieten, waardoor wij het gezelschap moesten
ondergaan van eenige toefenkdsji's, die tegen den morgenstond
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verdwenen. De vlakte van Kazeroen door, naderden wij opnieuw de bergen en sloegen
den bergpas in, die Teng-i-Toerkan genoemd wordt: een doorgang wiens
verschrikkelijke schoonheid ik mij niet machtig gevoel te beschrijven. Tevergeefs
zoek ik naar woorden om de gebiedende majesteit van dezen nauwen en kronkelenden
pas te zeggen. Het berglandschap was doorzield van de plechtigheid van het
morgenuur, en terwijl mijn paard onder mij opklom tegen wat haast een hooge en
steile trap leek, en duizenden vogels om mij heen zongen, hoog in de boomtuilen,
die uit de rotsen opstaken, scheen het mij alsof ik nooit zoo indrukwekkend een land
had gezien, en nooit in vromer ootmoed het hoofd gebogen voor de onvergelijkelijke
majesteit van den dageraad.
De ochtenstond scheen de wereld te louteren, en terwijl mijn dier voorzichtig de
kronkelende rotstreden beklom, was het in mij zeer stil, en in die stilte, als in de
hooge ruimte van een heiligdom, zong zeer lieflijk het geluid der vele vogels in het
groen, dat aan weerszijden hoog in de hoeken en gaten der bruine en zwarte rotsen
uitpuilden. Het was mij op dat oogenblik zeer lief te leven. Ik had het leven zeer lief.
Het scheen mij toe, of ik nimmer meer een zoo louter moment zou kunnen doorleven.
Sjeich Saädi, de dichter van den ‘Rozentuin’, werd echter eens in dezen bergpas
door roovers aangevallen en uitgeschud. Dichters zijn door het noodlot bestemd in
handen van roovers te vallen, al dreigen deze hun niet altijd met mes of schietwapen.
Doch weinigen ondergaan dit ongeluk in een omgeving zoo ontzettend van dreiging
en zoo indrukwekkend van schoonheid. Echt een plekje dus om dichters uit te
schudden, indien de roovers zich dan maar weten te troosten over hun teleurstelling,
- want het spreekt van zelf, dat er bij dichters nooit veel te schudden valt, - met de
poëzie van hun slachtoffer en van de omgeving.
Maar toen wij uit de schaduwen van dezen bergpas opnieuw in de open vlakte
kwamen, welk een zon, welk een hitte, hoewel het slechts halfnegen in den morgen
was. Gelukkig waren wij toen dicht bij Kamaridsj: een voor drie kwart verwoest
dorp, waar zelfs geen kip te koop was. Den dag, dien ik er doorbracht, was in vele
opzichten gedenkwaardig. Een bouwval, het dorp - natuurlijk -, maar de schrikkelijkste
en droevigste bouwval in het land. Alles was in en om Kameridsj verbrokkeld,
verdord, verwaarloosd, veramd: de huizen waren geen huizen meer, maar wat
opstaande door de zon
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afgekloven muren; de enkele palmboomen uit de verwoesting opstekende, waren
geen boomen meer, maar hoog opstaande palen met een of twee takken; het
omliggende land was geen bouwland meer, maar reeds een woestenij, waarin de
verspreide en vergeten aren van een verdwenen oogst dunnetjes opstaken. En over
deze algeheele uitmergeling scheen de zon, die der menschheid tot een straf in het
strakblauwe uitspansel leek gezet.
De dag begon ongelukkig, want wij kwamen er telaat aan, ofschoon ik daaraan de
heerlijkheid van den Teng-i-Toerkan inniger had kunnen doorleven. Maar hoewel
het toch niet veel later was dan negen uur in den morgen, moest ik een paar uur in
een verfoeilijke zonnehitte rijden, welke geen plaats vergunde aan dankbaar gevoel,
omdat ik al mijn levenskracht noodig had om niet te bezwijken. Stel u dan voor, dat
de reiziger na zulk een rit niets anders tot schuil vindt dan de ellendigste bouwval
ter wereld. Gelukkig had de Anglo-Indian Telegraph-Company, wier
reizigersrustkamers in haar posthuizen mij reeds verscheidene malen een zindelijke
wijkplaats hadden geboden, er ook hier een: de eenige gave schuil ter plaatse, een
balachané (bovenkamer). Maar het was geen kamer, het was een broeikas. Aan alle
vier de zijden open, of door een venster met gebroken ruiten of door een deuringang.
Geen mogelijkheid aan den binnendringenden zonneschijn te ontkomen. Het was
een der ergste ervaringen van mijn leven. Ik, die de zon lief heb, haar aanbid, ik wist
niet, dat zij een zoo onmeedoogende, een zoo gluiperig plagende godheid kan zijn.
Zoo echt de ‘Koperen Ploert’, waarvan onze Indische militairen weten te vertellen.
Ter nauwernood werd het mij vergund een brok te eten, want dan kwamen al de
zwermen vliegen van Kameridsj mijn ellende verergeren. Mijn bed was opgeslagen,
en tegen dit ongedierte moest ik wel weg schuilen onder het laag om mij heen hangend
net, waardoor mijn ademhaling nog moeilijker werd. Daar lag ik hulpeloos neer,
overgegeven aan den zonnegloed, in onafgebroken strijd tegen de vliegen. Dit zijn
kwaadaardige beesten, veel erger dan muggen. Geboren ontdekkingsreizigers zijn
zij, niet rustende voor zij ergens een gaatje hebben gevonden om binnen te dringen.
Zóó kon ik niet mijn net aan alle kanten om mij heen insteken, of zij vonden wel een
opening: een, twee, drie in getal, en het was gedaan met mijn liggen tot ik het
rustverstorend gespuis gedood had.
Intusschen werd de dag gloeiender, en in mijn verblijf, aan alle
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kanten blootgesteld aan het licht, heerschte de hitte van een oven. Ik voelde mij er
onwel van worden, maar dit woord zègt het niet: de Italianen hebben het beter: venir
meno, ‘minder worden’ (eigenlijk flauw vallen, maar dit was niet het geval met mij).
Ik werd er minder van: minder aan geestkracht, want ik voelde iets als wanhoop in
mij opkomen. Ik begon te vreezen, voor 't eerst van mijn reeds lange reis, dat ik, zoo
dicht bij het einde, dit einde niet zou kunnen bereiken. Minder ook aan lichaamskracht,
want ik voelde iets als een scheiding tusschen mijn eigenlijk stoffelijk lichaam en
wat het aan geest bevatte. Ik wilde elk oogenblik mijn knecht roepen, maar het
bewustzijn, dat het nergens in mijn omgeving beter kon zijn dan waar ik was, en de
eenige hulp, welke mij kon dienen, van mij zelf moest komen in weerstand, in moed
houden, hield mij terug. Zoo ging die vreeselijke zomermiddag traag voorbij, en het
uit mij weg glijdende leven kwam eerst terug, toen Haidar het theegerij boven bracht.
Dit was het teeken dat de zware dag haast ten einde zou zijn: het was vijf uur, maar
men weet dat de zomerdagen in het Oosten veel korter duren dan ten onzent. Ik
waagde mij eens op het terras, waar nu aan een kant wat schaduw stond. De zon
neigde ter kimme van de zwarte bergen aan den horizon, maar haar gloed en geweld
waren toch nog geweldig, hoewel ik nu wist, dat het ergste geleden was.
Terwijl de zon al meer de berggolving naderde, en ik op mijn terras heen en weer
drentelde, zag ik uit de schuilen van den bouwval, welke mij omringde, menschen
te voorschijn komen, die wel waarlijk de wezens van ellende waren, die hier konden
leven: onbeschrijflijk-vuile moeders en kinderen, woest uitziende kerels, toefenkdsji's,
ieder met zijn geweer op den rug. Kameridsj had in de roovergeschiedenis van het
land een ongunstigen naam, en het verval van het stadje, dat eertijds, kon men zien,
toch zijn groote en fraaie gebouwen bezat, zal wel gedeeltelijk aan den roofzuchtigen
aard zijner vroeger bewoners zijn te wijten geweest. Zeker, indien men mij en mijn
knecht, reizigers op den mesthoop, die Kameridsj heette, naar een betere wereld had
doen verhuizen, zou allerminst de haan van de plaats er naar gekraaid hebben. Want
voor goed geld was er haan noch kip te krijgen. Maar voor 't oogenblik was ik zoo
verheugd over de ontsnapping aan het zonnegevaar, dat geen vrees voor eenig ander
in mij kon opkomen. Integendeel, ik voelde weer al mijn geestkracht om door beleid
en
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stoutmoedigheid elk gevaar te trotseeren. In een costuum van den primitiefsten
eenvoud, waarvan ik enkel kan zeggen, dat het elke sier en bevalligheid derfde,
wandelde ik op mijn pantoffeltjes het terras op en neer, zoodat ik gelegenheid had
op te merken, dat ik het onderwerp van het gesprek was van een zestal mannen,
toefenkssji's, gedeeltelijk, en een mirza - geleerde -, waarschijnlijk de mollah van
het dorp, want hij droeg een turban van de heilige groene kleur. Daar zijn gezicht
half weggevreten was van een ziekte, zag hij er het ongunstigst van allen uit. Zij
stonden te beraadslagen in een open ruimte, beneden naast mijn terras, en ik deed of
ik hun tegenwoordigheid nauwelijks opmerkte, tot zij zich in een stoet verwijderden,
en, langs een omweg, naar het huis kwamen, waartoe mijn balachané behoorde, en
dat geheel openstond. Ik dacht dat het toefenkdsji's waren, die zich voor den komenden
nacht, op mijn rit naar Konartachta, kwamen aanbieden, en nam mij reeds voor hen
af te wijzen. Mijn verbazing werd groot, toen zij ongenoodigd de binnenplaats
opkwamen, en, de een na den ander, de trap op naar mijn terras. Daar boven wachtte
ik hen af in een kleedij, die niets decoratiefs bezat, zoodat de indrukwekkendheid
van mijn persoon geheel van mij zelf moest komen, en vraag het eens aan den ‘hoogste
in den lande’ wat hij beteekent in zijn nachthemd? Het woord is er uit! Zij bleven
voor mij stil staan en toen eerst wees ik hun, verstoord over hun inbreuk op de
welvoegelijkheid, welke zij zich, zooveel pummels waren zij niet, tegenover een
Muzelman niet zouden hebben veroorloofd, weer de trap af. Zij gehoorzaamden
zwijgend, wat althans een dadelijke geruststelling ten opzichte hunner bedoelingen
was. Toen zij weer beneden waren, begon ons gesprek, dat door mij, in letterlijken
zin ‘uit de hoogte’ werd gevoerd. Zij kwamen mijn raad inwinnen: ik was Europeaan,
dus hakim, dokter. Ik heb reeds gezegd hoe dit mij, en iederen reiziger in het Oosten
trouwens, reeds meer gebeurd was, en ik hier en daar wat kinine of
opiumwijn-droppels of iets anders had gegeven. Hier was het geval erger. Een hunner,
een zware donkere kerel, die mij zwijgend met groote, schuwe oogen van een angstig
dier stond aan te staren, terwijl zijn kameraden voor hem het woord voerden, was in
een gevecht gewond en droeg den kogel nog in zijn vleesch mee. Hij wees mij de
plaats aan, onder zijn hart. ‘Aha,’ dacht ik ‘de toefenkdsji, die wel eens de kogels
terug ontvangt, die hij uitstuurt.’ In ieder geval scheen mij het geval ernstig
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genoeg, en het deed mij leed te moeten zeggen, dat ik den man niet helpen kon, wijl
ik geen hakim was. Maar dit wilden zij niet gelooven: ik was Firenghi, dus hakim.
Zoo moest er Haidar, mijn bediende, bij komen om hun op zijn woord van ‘Geloovige’
en, wat nog meer zegt, van Sayèd, te verzekeren, dat de sahib geen hakim was, en
terwijl de gewonde mij met zijn angstige oogen bleef aanstaren, vroeg ik meewarig,
waar en wanneer ze hem zoo getrakteerd hadden, natuurlijk denkende, dat hij pàs
gewond was. ‘In de buurt van het dorp, twee jaar geleden’. Deze onverwachte
verklaring gaf mij onmiddellijk een anderen kijk op het geval. Ik antwoordde, en
kon nu niet nalaten te glimlachen, dat er klaarblijkelijk geen dadelijk gevaar bij de
wonde was, en dat, wanneer de man twee jaar met zijn kogel had geloopen, niets
hem zou verhinderen om het nog een poosje te doen. Als eenigen raad, zei ik hem,
met mij mee te gaan naar het naburige Boesjehr, waar zeker een echten hakim zou
zijn te vinden, of den Engelschen telegraaf-arts van Sjiraz te raadplegen, dien ik naar
den Golf op reis wist, en wiens komst langs Kameridsj zij binnen enkele dagen
konden verwachten. Hiermee dropen mijn bezoekers ongetroost af en lieten mij het
spijtgevoel na, dat ik den gewonden man niet had kunnen helpen. Zijn zwijgende en
toch zooveel zeggende blik zag ik nog lang daarna in mijn gedachten op mij gericht.
Nu ook, drâ, was de dag ten einde, die mij waarlijk onverdragelijk van hitte was
geweest. Toch hàd ik die hitte verdragen, dus dan was zij niet onverdragelijk geweest.
In waarheid is de mensch een taai wezen: ik zelf en de gewonde hadden dit dien dag
getoond. Een paar jaar later verdroeg ik trouwens, in Madras, wel een veel heviger
hitte. Maar daaraan was ik langzaam gewend en ik was ook niet lichamelijk en
geestelijk zoo vermoeid als toen op mijn karavaanreis door Zuid-Perzië.
***
Mijn bezoekers hadden bij hun vertrek niet nagelaten bij Haidar te informeeren hoe
laat wij dien nacht zouden vertrekken, en deze was naief genoeg geweest dit ten
hunnen genoegen dadelijk aan mij te komen vragen. Ik antwoordde ‘om vier uur’,
maar met de bedoeling reeds twee uur vroeger op te breken. Ik voelde mij in deze
omgeving toch niet goed vertrouwd en, toefenkdsjis of roovers, mij docht het beter
den heeren tegen den dageraad voor het feit
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te stellen, dat de vogel gevlogen was. Intusschen zag ik met voldoening de zon
ondergaan. Het duurde lang, langer scheen mij dan ooit te voren. Nog steeds was
haar licht machtig, onaanzienlijk, duldde zij niet, dat men de oogen tot haar keerde,
maar steeds zonk zij, al scheen het trager dan wel andere dagen. Dichter kwam haar
goudene pracht bij het zwart van de bergen aan den horizon, die zij eindelijk raakte,
waarin zij eindelijk, maar, naar 't mij scheen, toch steeds te langzaam, wegzonk. Zij
bezat reeds niet meer de helft van haar majesteit en dulde toch nog niet mijn blik. Ik
begon haar te haten, maar zag haar minder worden en minder, en elken keer durfde
ik mèèr, om haar ondergang, in ontzagwekkende majesteit toch steeds, te bejubelen.
Zij stond op ondergaan; zij gìng onder achter het bergenzwart; zij wàs ondergegaan.
Op het laatste oogenblik schoot zij nog een felle pijl af.
Welk een verzuchting toen; welk een innige genieting van de avondstemming in
het aanschouwen der kleurwijzigingen in den jongen avondhemel. Een ster waagde
het reeds te schijnen, bedeesd nog, als keek zij om een hoekje of de meesteres er nog
was. Wat mij betreft: ik gevoelde mij geheel herleven, en keek Kameridsj met wat
vriendelijker oogen aan. Dit nam niet weg, dat wij 's nachts om twee uur opbraken,
zooals ik gewenscht had. Bovendien had ik den dieren hun bellen doen ontnemen,
zoodat wij in een haast volkomen lichtloozen nacht, want ook de schijn der sterren
was niet helder, stil den laatsten bergpas doortrokken, welke ons van de Garmsir het ‘Heeteland’ - scheidde. Kort na ons heengaan kwam echter de maan op en haar
licht was voldoende om de spookachtigheid te zien van het berglandschap, ook dit
zeer bezwaarlijk en gevaarlijk af te klimmen, waarin ik mij nog steeds bevond. Tegen
den morgenstond zagen wij de benevelde vlakte der Garmsir voor ons uit,
onoverzienbaar. Over mijn oponthoud te Koenartachta valt niets te zeggen, over dat
in het volgende station, het mooi gelegen Dalaki, slechts dat mijn knieën mij tot
eenige dagen rust noodzaakten. Steeds kwamen wij nu lager en bij helder weder zag
ik reeds het nevelen der zee. ‘Thalassa’! ‘Thalassa’! Overal waar de zee begint, ziet
een Hollander uit op het vaderland.
De moeilijkheden en gevaren van mijn reis door Perzië waren voorbij, maar de
hitte was nu eerst goed begonnen. De Garmsir is het land der heete bronnen, de
roode, naakte bodem is er van zwavel en petroleum doordrenkt, de Sjist, de rivier,
welke er door-
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heen vloeit, lijkt een hellestroom, een soort van Styx. Maar toch, dat roodgeschroeide
landschap, die felbruine rotsen bespoeld door den snelvlietenden en stillen stroom,
blauw al het uitspansel, heel dit landschap was van tragische schoonheid. De
petroleum- en zwavelstank was er echter niet de eenige plaag van mensch en dier.
Een regen van zandvliegjes viel op ons neer, een atmosfeer van vinnige steken en
prikken. Het was hier de woestijn zooals de Westersche verbeelding zich die voorstelt:
een gele zand- en rotsvlakte met hier en daar een oasis van palm- en jujubesboomen.
Gedurende twee nachten, telkens met een wonder-mooien maneschijn, zette ik
mijn tocht door dit stinkland voort, tot ik eindelijk bij het aanbreken van den dageraad
aan den oever van het binnenwater stond, dat het vaste land scheidt van de landtong,
waarop Bendar-i-Boesjir ligt. Sinds twee etmalen wachtte mij daar een feloek,
telegrafisch besteld, en terwijl nu mijn bagage naar het vaartuig werd gedragen en
de feloekdsji's zich gereed maakten mij en mijn knecht op hun rug óók daarheen te
dragen, kwam daar de laatste toefenkdsji en vroeg zijn anaam.
Het spijt mij nu waarlijk, dat ik den man heb afgewezen, tevens niet aan Hadsji
Baba, mijn muildierendrijver, het meerdere heb geschonken, dat hij boven het
afgesproken bedrag van mij wilde hebben. Toch was ik tevreden over hem, maar,
wat men noemt, ‘doodop’, niet zoozeer van de vermoeienissen mijner reis als van
de vele slapelooze nachten. Zijn ongelijk was bovendien, dat hij mij onmiddellijk
op mijn eerste weigering nog eens toonde hoeveel talent het Perzische volk bezit om
tragische rollen te spelen. Hij zwoer mij bij alle heilige namen van Allah, dat hij
geruïneerd, verloren, vernietigd, dood zou zijn indien ik hem niet meer gaf dan wat
ik met hem overeengekomen was. Hij veinsde zich de haren uit het hoofd te trekken,
trok zich de kleeren op de borst open, en reet zich met nagels in zijn vleesch, huilde,
kermde, wierp zijn armen ten hemel van wanhoop. Het was onverbeterlijk van tragiek.
Maar toen hij mij ingescheept zag en de feloek het wijde sop koos onder de vaste
riemslagen der feloekdsji's, herstelde hij zich plotseling en ging over in een
gemoedelijk en lachend praatje met mijn laatsten toefenkdsji, die het drama zijner
wanhoop stilzwijgend had aangekeken. Ik zeg: het spijt mij nog, dat ik die twee
mannen niet het weinige schonk, waarmee ik hen tevreden had kunnen stellen. Ik
heb daardoor mijn dankbaarheid, dat ik Perzië ging verlaten,
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niet feitelijk getoond. Zij was echter, schoon levendig, stil, wijl ik oververmoeid was.
Maar ik dacht voortdurend: ‘elhamdoelillah’ - ‘God zij geprezen’!
Ja, het was wel een dankbetuiging waard het land van Iran na een verblijf van
negen maanden, negen teveel, te kunnen verlaten. Toch was te Boesjir mijn
beproeving niet geheel ten einde. In deze belangrijkste Perzische havenstad aan den
Golf is voor een Europeaan geen onderkomen. De zeldzame Westerling, die er
verschijnt, zoekt, en vindt gewoonlijk een onderdak bij den consul van zijn land.
Ook ik had dit kunnen doen bij den Franschen consul, die, zooals men dat
euphemistisch noemt, ‘onze belangen behartigt’. Maar toen ik, tegen den middag in
de stad aankomende, wijl een windstilte mij zoolang op de heete watervlakte hield,
een dak had te zoeken, ontbrak mij de lust nog den tocht van een uur te maken naar
‘Olandabad’, dat verweg buiten Boesjir ligt.
Deze naam van het buitenverblijf van den Franschen consul herinnert aan de goede
dagen, toen de heer Keun van Hoogerwoerd, thans ter ruste, Nederlandsch
consul-generaal was. Hij was de eerste, dien onze regeering, nadat de Nederlandsche
handel op Perzië geheel was verloopen, en er sinds langer dan anderhalve eeuw geen
Hollandsche vertegenwoordiger in het land van Iran was geweest, opnieuw uitzond.
Waarom juist naar Bendar-i-Boesjehr? Misterie van ons Ministerie van Buitenlandsche
Zaken uit dien tijd, door een Hollandschen spotvogel in Konstantinopel steeds het
‘Ministerie van Buiten de Zaken’ genoemd.
In Boesjir leerde ik nog eenige dagen geduld oefenen in het verdragen van Perzisch
vuil, alsof mijn leerschool niet voldoende was geweest in dat opzicht. Mijn onderdak
was wel is waar een bijbouw van de Armenische kerk, maar het vuil was er niet
minder hinderlijk, al kwam het dan van broeders in de Christelijke leer. Gelukkig
vond ik in Boesjir een geheele stapel vaderlandsche kranten: wat kon mij voor het
oogenblik mijn aardsche omgeving schelen? Terwijl ik eenige dagen moest wachten
op de boot, die mij naar Bombay zou brengen, om daar Westwaarts scheep te gaan,
las ik, genóót ik het vaderlandsch nieuws. Ik las volstrekt alles. Niets werd
onbelangrijk geacht. Hoe haast onmerkbaar op dezen afstand van geluid, toch was
het een echo van een levend land, van een arbeidend en strijdend volk, en het deed
mij wonderlijk be-
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moedigend aan na de reis door dit land van geestesduisternis, verval en dood.
Dan in den zeer vroegen morgen of tegen den avond ging ik uit om deze Oostersche
havenstad te bezichtigen. Sindbad, de zeeman, onze vriend van de ‘Duizend en een
nacht’, van het naburige Bassorah afkomstig, moet op zijn reizen naar Indië wel eens
in zeesteden als deze geweest zijn. Hij zou er waarschijnlijk niets veranderd vinden,
indien hij er nu terug kwam; dezelfde lauwe golven bespoelden het gloeiende
zeestrand, waarop naakte sjouwers de handelsgoederen stapelden, welke zij van het
enkele stoomschip op de reede hadden ontladen, of zij ronkten op vuilnishoopen,
zijzelf niet veel meer dan wat menschelijke ellende, die waarlijk bij den belt paste.
Half de bevolking èènoogig van den feilen zonneschijn en de verschrikkelijke
oogziekten. Maar de nauwe doolhofstraatjes der stad waren tamelijk koel, wijl duister,
en hier was ànder vuil nog: het zedelijke vuil van echt-Oostersche steden, en het zeer
en de melaatschheden, welke het veroorzaakt. En opnieuw dacht ik er aan welk een
zegen het zou zijn, nadat de noodlottige invloed van het Westersche leven het Oosten
en zijn volken toch reeds heeft doordrongen, indien een der Westersche groote
mogendheden, Engeland is het beste in dit opzicht, hier den Augiasbezem zou kunnen
zwaaien.
Toen ik op de Engelsche boot, die mij naar Bombay zou brengen, de rij grijze
bergen van Perzië, welke ik dwars doorgegaan had, uit mijn zien zag wegglijden,
zei ik stil voor mij uit het Islamietische dankwoord: ‘elhamoelillah’! Ik zei dat zeer
hartelijk, zeer innig. ‘Elhamdoelillah’! Mijn Perzisch avontuur was ten einde.
***
Samenvattende wat ik in de negen maanden van mijn verblijf in het land van den
Sjah ondervond, had ik slechts twee woorden te zeggen: droefheid en ergernis.
Droefheid om het verval van een - aan welke overdrijving zich oude geschiedschrijvers
ook hebben mogen schuldig maken - machtige en bloeiende natie, nog steeds een
land bewoond door een bevolking met voortreffelijke hoedanigheden van hart en
geest. Ergernis, dat dit volk geestelijk verdrukt en tegen lieden van ander geloof
opgedreven wordt door zijn geestelijkheid, welke bewijst welk een vloek een verkeerd
begrepen en kleinzielig toegepaste godsdienst voor de lieden, die hem aanhangen,
kan worden.
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Inderdaad draagt de Sjiïtische Islam van geheel het verval en de geestelijke en
maatschappelijke verwording van het Perzische volk de schuld. Hoewel niet meer
zoo machtig als in de dagen van Darius, Cambyses en Cyrus was Perzië nog een
groot, machtig en welvarend rijk in den tijd, dat de afgescheidenen der Islamieten,
de aanhangers van Mohammads schoonzoon Ali, het land op den Gheber-godsdienst
overwonnen. Van dezen vroegeren godsdienst, of. zooals zijn aanhangers ten onrechte
worden genoemd, de Vuuraanbidders, heeft het land nog slechts weinigen over, doch
deze behooren ook thans tot zijn nijverste, welvarendste en beschaafdste bewoners.
Een groot deel der Ghebers is naar Britsch-Indië uitgeweken, waar zij onder den
naam van Parsi's, waarin gemakkelijk die van Persen is te herkennen, tot het beste
deel der bevolking behooren. De Parsi's zijn beschaafd in Europeeschen zin en
Oosterlingen in den gunstigen zin. Het is een geluk voor een Oostersch land zulk
een bevolking te bezitten.
In Perzië daarentegen duurt het sombere middeleeuwsche leven nog voort met
zijn bijgeloof, fanatisme, vuil, ziekten, afzichtelijke armoede, kortom alles wat onze
eigen middeleeuwen afschuwelijks bezaten, maar zonder hun grootheid en schoonheid.
Perzië is door en door verrot, molm tot in zijn hart, en werd tot aan den oorlog slechts
voor algeheele inzinking behoed door den wederkeerigen naijver van Rusland en
Engeland. Wat er nu van land en volk moet worden is waarschijnlijk voor de Perzen
zelf nog een open vraag.
Toch is er nog een gezond en levenskrachtig deel in het Perzische volk: de
zoogenaamde Babi's, die den godsdienst en het maatschappelijk leven van hun natie
trachten te hervormen. De tijd, dat zij op de gruwelijkste wijze vervolgd en gemarteld
werden, is gelukkig, ofschoon niet eens zoo heel lang, voorbij. Door een volkomen
overwinning der Babi-gemeente kan het Perzische volk nog uit eigen kracht gered
worden. Dit echter behoort aan de toekomst. Het heden, zooals ik het waarnam, is
in Perzië bedroevend en ergerlijk, en wat er onder den invloed van den oorlog kan
zijn veranderd, beter zal het er voor het jammerlijke land niet op geworden zijn.
Daarom, toen ik dit land uit het oog verloor, zei ik stille, maar hartelijk
‘ilhamdoelillah’!
MAURITS WAGENVOORT
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Schetsjes uit Tirol
(Slot)
V. Miniatuur.
Waarin mag toch wel de bekoring schuilen van het verkleindverbeelde menschenleven,
van het natuurtafereel in miniatuur?
Wat eigenlijk trekt ons zoo aan in den dwergtuin, in de plantenwereld op den
schemerigen bodem van een aquarium, in het poppenhuis, zooals de menschen in
vroeger eeuwen maakten, met zijn kastjes en tapijtjes, zijn lampjes en schilderijtjes,
zijn heertjes en dametjes? Zelfs verkeerde verhoudingen en gebrekkige vormen doen
de charme niet verloren gaan. Kinderen toonen zich verzot op keukentjes en winkeltjes
-, ze maken van hun spelletjes miniaturen, ze spelen ‘schooltje’ en ‘huishoudentje’,
‘paardje’ en ‘verstoppertje’. En heel goed herinner ik mij hoe ik als klein meisje
veldbloemen met grasjes tot ruikertjes schikte, die de groote pronkbouquetten moesten
verbeelden, welke ik in hun steenen of kurken manden in de deftige tuinen zoo
bewonderde. Een stille opgetogenheid maakte zich van mij meester wanneer ik
werkelijk in de kranswijs gerangschikte sprieten het glanzend palmblad herkende,
in de eereprijs begonia, in de klavertjes rozen, in de madelief een margriet... Hebben
we niet allemaal met onzen neus tegen de aarde gelegen, ons de grashalmen als bosch
verbeeld, de mieren bloeddorstige woudbewoners? En zou er wel een mensch ter
wereld het oogenblik zijn vergeten, dat hem voor het eerst een stereoscoopbeeld
werd getoond?
Niet van de eenvoudige nabootsing, niet van het poppetje of het hondje op de
étagère, enkel van het verkleinde levenstafereel, van menschelijk bestaan en
menschelijke werkzaamheid in miniatuur, gaat die eigenaardige bekoring uit. En ze
verdwijnt niet in het volwassen worden, - integendeel, had ik haast gezegd!
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Dit voorjaar heb ik het op de Haarlemsche tentoonstelling bij de Japansche
dwergtuinen weer heel sterk ondergaan. Van zulk een dwergtuin is de dwergboom
hoofdzaak, de rest - bruggetjes en poppetjes, prieeltjes en paadjes - krijgt ge om zoo
te zeggen op den koop toe, want zoo'n boom is het product van jarenlange zorg en
eindeloos geduld en kost dan ook wel veertig, vijftig gulden, met zijn entourage in
een glazen kooitje. Als een kind naar de prenten in een sprookjesboek, zoo heb ik
voor die glazen kooitjes staan kijken, meer dan de wonderlijke orchideeën hebben
ze mij vastgehouden.
Nooit ook, zoo oud als ik ben, kan ik een aquarium zien of de waterplanten op den
bodem groeien voor mijn verbeelding tot onderzeesche wonderen uit, - de onnoozele
insecten, de peuterige vischjes boeien mij alleen, wanneer ik ze mij kan denken als
miniaturen van groote gedrochten.
Voert mij in mijn woonplaats mijn weg langs de klompenwinkel, dan moet ik
altijd even kijken naar het model-werkplaatsje, waar de kleine, stijve mannekes de
kleine, plompe klompjes snijden. Wat ik in die oogenblikken onderga, ik zou het
niet kunnen analyseeren, maar ik weet zeker, dat ik er niet alleen in sta. Vrienden,
wien ik over deze mijn voorkeur sprak als over een dwaasheidje van mijzelf, bleken
meermalen erin te deelen! Trouwens, zou er anders zooveel geduld en zooveel geld
aan die oude poppenhuizen zijn besteed? Denk u dan nu de bekoring van het levend
miniatuur, de volmaakte nabootsing van een natuurtafereel, dat men in zijn
volledigheid zeker niet vaak te zien zal krijgen: de levensloop van een groote rivier...
We hebben een tijdlang door heuvelland gespoord en zijn nu in een groene vlakte
uitgekomen, naar links en rechts weken de heuvelen weg, het is nu alles glooiend,
weelderig gras. Maar kijk, daar schittert een beekje half-verborgen tusschen het
groen, het is niet breeder dan een greppel, het moet op een dier topjes of plateautjes
ontsprongen zijn. Plotseling zie ik het als den bovenloop van een groote rivier...
Ja, lezer, als een kind heb ik met die vlugge, tintelende beek ‘riviertje’ gespeeld.
Het heuvelland zwol en werd hooggebergte, het onnoozel topje zette tot gletscher
uit. Het volgde eerst de spoorbaan en boog dan binnenwaarts af en verloor zich in
het groen en bleef een heel eind onzichtbaar, tot plotseling in de verte wilgjes
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en populiertjes zijn loopbaan duidden. Wilgjes en populiertjes... nu is het
rivierlandschap alreeds geschapen!
De trein dondert voort, mijn speelgoedriviertje keert weer terug en het eerste
bruggetje verschijnt, - een plat houten bruggetje. En mijn verbeelding legt een
weggetje aan en laat een dorpje ontstaan, een dorpje-in-het-klein, waar het weggetje
henenleidt, waar menschjes wonen, die roeien en visschen in hun rivier en droomen
onder de boomen langs haar boorden.
En aldoor snelt de trein door het groene, golvende land, ik sta in het gangetje aan
het raam en volg den levensloop van mijn rivier. Weer buigt zij zich af en gaat in
verten verloren en keert terug en is nu plotseling veel kalmer en breeder geworden
- heel breed, knap die er nog over springt! - haar middenloop is begonnen. Zij zou
nu schepen en vlotten kunnen dragen, - mijn verbeelding wil het zoo, - schepen en
vlotten verschijnen, waartusschen hemel en wolken zich spiegelen.
O kijk, een steenen brug, een wezenlijke gemetselde brug met pijlers en bogen.
Mijn verbeelding gebiedt, het is een spoorbrug geworden, er rijst een stad op den
achtergrond. Ik zie torens, poorten, silhouetten van oude huizen, boomenrijen langs
bolwerken... is het Frankfort, is het Mainz, is het de herinneringsschim van een
vroeger aanschouwde stad?
Plotseling dondert onze trein in razende vaart over een wezenlijke spoorbrug heen,
naar links en naar rechts strekt zich het breede, levende, zilver-en-grauwe water
tusschen begroeide heuvelen, in den horizon ligt een wezenlijke stad. Mijn oog, de
dagelijksche verhoudingen bijster in het spelen der verbeelding, ziet ze als brug en
vloed en stad uit het Reuzenland van Swift. Waar is de rivier van mijn spelende
verbeelding? De trein jaagt door een geweldige bocht en gunt mij een laatsten blik,
- daar loopt haar donker kronkelspoor van wilg en populier door het lichter-groene
land... daar vloeit zij aan... en weet niet wat haar wacht... daar stuit zij plotseling op
iets dat machtiger is dan zij... en geeft zich over en haar leven is gedaan...
En dit behoort almêe tot mijn aardigste reissouvenirs.
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VI. De vele menschen.
Ons tochtje naar Fulpmes is toch nog doorgegaan. Op het nippertje, - morgen reizen
we af. We hadden er één der laatste dagen voor bestemd, we moesten dan toch weer
in Innsbrück terug zijn om de thuisreis te regelen. Maar die laatste dagen waren de
wolken niet van de lucht, dan zijn de gletschers onzichtbaar, en naar Fulpmes gaat
men om de gletschers. Eerlijk gezegd, veel dichter dan op het nabije ‘Grünwalderhof’
zijn we ze toch niet genaderd, - maar is zoo'n bergspoorkringloop, met de
voortdurende verrassingen van een immer wisselend verschiet, - is het geen lust op
zichzelf? Dan ook was er iets heel aantrekkelijks in om de kammen en toppen, die
zoo lang in onzen horizon stonden dat we hun silhouetten aanzagen als bekende
gezichten, eindelijk, vóór het scheiden, één keer van nabij te aanschouwen. En ik
heb, aan mijn collectie rivieren - andere menschen zamelen voor hun herinnering de
toppen die ze beklommen, de steden waar ze vertoefden! - de Stubai toegevoegd, ik
heb dien kouden, kloeken gletscherstroom met dubbel kruis gemerkt!
In trage bochten opwaarts wurmend, heeft ons het hijgende treintje nog een paar
honderd meter boven Igls gevoerd, - we hadden er al afscheid van genomen en konden
het nu van verre nog eens begroeten - de ‘Gartenschank’ waar we onder dikke,
dichtgelooverde kastanjes de heete vruchtenbeignets genoten na het lauwe vleesch,
leek in de nevelige wijdten tusschen een krans van toppen te zweven, - toen zijn we
een eind langs de Stubai gaan wandelen, en een heele poos stonden we gebogen over
de leuning van de lage, platte, houten brug en tuurden in het schuimende water en
sloegen een ruigen, bruinen otter gade, die eenzaam van steen op steen, dan weer in
en dan weer uit het water sprong, - het leek zoo zinloos en moest toch zijn zin wel
hebben. En overal rondom ons was de lucht vervuld van het blij gerucht, het monter
geklap der houtzagerijtjes en der kleine smidsen, waartoe de menschen hier het
nietigste stroompje dienstbaar maken en die voor den Stubai, zoo jong en zoo forsch,
een peulschilletje zijn om in gang te houden.
En nu komen we over de brug het dorp weer in. De zon is plot-
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seling doorgebroken en overal tintelen hangende druppels lekkend vocht, de rivier
heeft ineens een heel andere kleur. En oude juffrouw zit op het bruinhouten
balkonnetje van een witgekalkt huis achter roode geraniums te breien. Ze kijkt op,
ze ziet ons loopen op den glimmenden weg onderlangs haar huis, onze blikken raken
elkaar, een enkele seconde en dan weer weg - voor goed.
Gestadig volgt ons het dorp door het klappen der houtzagerijtjes. We gaan een
winkeltje binnen om een dier teere houten poppetjes te koopen, die zoo licht als
vlierpit, en zoo fijntjes door zulke grove handen bearbeid zijn. In het donkere holletje
naast de toonbank, waarop de mannetjes en vrouwtjes staan uitgestald, zit een jonge
vrouw aan een naaimachine, ze groet, ze kijkt ons aan, ze blijft ons gadeslaan... en
nu zijn we weer weg, voor altijd weg. Buiten bij de pomp is een klein meisje aan het
knoeien met water en een fleschje en een doosje, zóó verzonken als alleen kinderen
kunnen, wanneer ze zich onbespied denken, ze murmelt woordjes in zichzelf, ze
murmelt, ze neuriet, in de aandacht van het spel houdt zij haar oogen neergeslagen.
Plotseling slaat zij ze op, als uit verten komt haar blik naar ons toe, door de kolken
van haar groote, donkere oogen, we gaan verder, en nu zullen we dat meisje nooit
meer zien.
Ineens bespringt mij het besef van al die menschen, van overal al die menschen,
in de kleine dorpen, in de groote steden, in de velden, in de huizen... overal
menschen... overal allemaal dezelfde menschen. En ik denk aan de immense
Chineesche steden, waar Henri Borel over schreef, de donkere, ommuurde
vlaktesteden, die hij in de verte zag liggen uit den trein en zeker was nimmer te zullen
binnengaan, maar toch vol menschen wist, krioelend van menschelijk leven, met zijn
liefde en zijn haat en zijn begeerte. Overal, overal dezelfde menschen, dezelfde
begeerten, liefde, haat, - in China, in Fulpmes, dezelfde levens van drijven en duwen
en dringen en grijpen en haken en bemachtigen, blind, instinctief, zonder één
oogenblik van bezinning, van geboorte tot dood.
Soms, als ik door een dorp ga, en ergens een kind zie staan met peinzende oogen
in een lage, open deur, achter hem de schemer van het binnenhuis - tusschen Sistrans
en Lans stond een jongetje op een maanzaadakker, hij tuurde in de verte en liet zijn
hand door de bollen glijden, dat het droge zaad als loof in herfstwind ritselde, - dan
ondervraag ik het in gedachten: zul jij het misschien
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zijn! Zul jij misschien boven het blinde, instinctieve uit naar die bezinning komen,
die soms tot kunstenaar of tot denker stempelt? Altijd wanneer ik in de
levensgeschiedenissen van kunstenaars en denkers den naam van hun geboortedorpjes
lees - dorpjes als Fulpmes en Sistrans - dan stel ik ze mij voor als kleine kinderen,
morsend aan de pomp, spelend met de rest. Maar stonden ze soms even alleen, in
een deur, tegen den schemer van het binnenhuis, of onder een boom, of op een akker
waar maanzaadbollen als loof in herfstwind ritselden, dan beving ze een voorgevoel...
en ze vroegen het zich af, nog zonder woorden: wie ben ik?
's Avonds in het hotel lees ik een boek van Sinclair Lewis, den Amerikaan. Ik vind
hem een groot auteur, ik durf hem tot de allereersten rekenen. Hoe ze krioelen, zijn
boeken, van de millioenen, in de dorpen, in de steden, in de overvolle centra van het
land, dat zichzelf ‘Gods Country’ noemt, krioelen van overal dezelfde millioenen,
overal dezelfde blinde driften en instincten, hijgen en haken en grijpen, liefhebben,
haten, begeeren, door nieuwe millioenen in het graf gedrongen, die weer om niets
dan om dezelfde driften leven. En de man, die het weet, die het ziet, die het krioelen
om zich voelt als een obsessie, hij tusschen de millioenen zoo goed als alleen, met
nog een handvol over de rest van de wereld verstrooid, de weinigen, de eenigen, die
bij oogenblikken stilstaan en vragen: wie ben ik? En tot een antwoord de worsteling
op zich nemen. Ik denk aan den eenzamen otter in den schuimenden stroom, hoe hij
sprong van steen op steen, het water in, het water uit, al zijn aandacht gespannen op
een doel, op een prooi, op een drift, een instinct, dat hij blindelings najaagt, van het
uur van zijn geboorte tot het uur van zijn dood, juist als de menschen.
De hemel heeft zich gesloten, de wolken trekken samen, het is ineens veel koeler
geworden, de avond kan ook niet ver meer zijn. Is daardoor misschien die plotselinge
versombering? Of beduidt het alleen dat het tijd voor mij wordt om weer naar huis
en aan het werk te gaan?

VII. Naar huis.
Het is voorbij, we gaan naar huis. Vanmorgen hebben we voor het laatst op het
Hofgarten-terras een kop koffie gedronken, er waren geen andere bezoekers dan wij.
Het regende, de fonteinen
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vingen in haar ruischen het regenruischen op, tusschen de druipende, hooge
populieren, tusschen de lage, langgerekte grijze muren der paleizen met hun rijen
groenbeluikte ramen strekte zich de breede ‘Rennweg’ genoeg verlaten. Op het
onoverdekte terrasdeel weerkaatsten de natte ijzeren tafels het door de vallende
droppels verstoorde beeld van een hemel vol grauwe nevels en troebel zilverlicht.
Dwars tegen den berg, juist over ‘Hungerburg’ heen, lagen lange, smalle wolken als
opgerolde dekens, maar Frau Hitt stak erboven uit, achter haar steenen pluimen dijde
een stukje blauw gestadig. Dus zal het vanavond helder zijn, dus zal het hier vanavond
ook vol menschen zitten, de klaterende muziek - potpourri's uit Zampa, Hugenoten,
Faust! - zal de klaterende fonteinen overstemmen, - alleen in de pauzen magen ze,
schuchter uit duister, den avondkout in het licht begeleiden. Vanavond... maar
vanavond is dit alles verleden voor ons, vanavond zitten we, hier uren ver vandaan,
op de thuisreis, in München!
We zijn ook nog even onder de arcaden door, de Goethe-Stube langs gegaan en
hebben afscheid genomen van den Inn, - tusschen zijn nevelige oevers schijnt hij
één stilstaande, grijsgroene woeling van stompgeregende golven, - men merkt geen
voortgang, men ziet geen stroom... maar ineens duikt uit het duister onder een
bruggeboog een vervaarlijke boomstronk te voorschijn, wie weet van hoe ver al
meegesleurd... zie hem ijlen langs den bazalten wal, zooeven pas in aantocht, nu al
voorbij, nu al niets meer dan een diepglinsterend spoor, dat stroomaf verloren gaat...
en plotseling is de drift, is de snelheid van het water merkbaar en meetbaar geworden.
Voor onze laatste muntstukken hebben we daarna versche broodjes gekocht en
van die sappige Salzburger peren, voor onderweg. Want is de trein op tijd, dan zijn
we tegen half zeven in München, - de ‘Karwendel’ echter is zelden op tijd.
We zitten in den trein en staan nog op het station en zijn toch het land al uit. We
bezitten immers geen duit meer van 's lands geld.
En nu rijden we en plotseling lijkt ‘Frau Hitt’ daar in de kim veel verder weg, ze hoort ons niet meer toe, ze is verleden, ze is al haast herinnering.
Ik denk aan den dag van onze aankomst en aan de nerveuze gretigheid dier eerste
oogenblikken, als het oog, de geest wel alles tegelijk zou willen bezitten.
We zijn de stad uit, we stijgen al. Ik sluit mijn oogen, mijn hoofd
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voel ik als een donkere doos vol beelden, vol prentjes, vol wemeling en kleur, die
draag ik mee naar huis. En welke van die beelden, van die prentjes zal uit eigen drift
en kracht zich boven de andere voorrang nemen, als ik stil blijf en afwacht? Kijk...
Fulpmes! Enkel omdat het pas gisteren was, enkel om die mijmerijen? Neen, - want
ik hoor het gerucht van zijn smidsen en het klappen der zagerijtjes. En nu? Aachensee,
blauwgroen tusschen donkere, steile bergen, daar wachtten we op de boot naar
Scholastika, en dien goedigen dikzak uit Lindau... dien zien we óók nooit terug. Wat
was het heet dien dag, wat dronken we... plotseling dorst ik naar het ijskoude water
uit de welletjes in het bosch.
Ja, het was een mooie reis, een geslaagde reis. Waar ooit heb ik zóó zorgenvrij
genoten? Ik denk aan Frankrijk, aan België, aan Duitschland, aan wat ik mij van
Indië herinner, - neen, nergens voelde ik zoo open en zoo toegankelijk mij voor de
natuur. Nergens... maar dat is toch niet waar... want ergens ver ligt een verloren land,
waar geen macht en geen kracht mij weer heenbrengen kan, omdat ik er niet van ben
gescheiden door den afstand, maar door den tijd...
Uit de schoolbibliotheek heb ik, immer leeshongerige zesdeklasster, een bloemlezing
voor de ouderen geleend en ben er dadelijk op goed geluk in begonnen. Wat ik opsla,
blijkt het verhaal van een reis door den tunnel van den Mont-Cenis. Den naam van
den schrijver - M.A. Perk - neem ik vluchtig in mij op, de man interesseert mij niet.
Ik lees en droom en volg den trein. Hij is net nog in Frankrijk, in Modane, langzaam
stijgt hij boven de leien daken uit, duikt in den tunnel en wroet zich hijgend door
dien donkeren koker heen en komt keer voor den dag, en is in Italië, in Bardonecchia.
De conducteurs roepen: ‘Bardoneccha! Vijf minuten oponthoud!’ Het staat er ook
in het Italiaansch, maar de uitheemsche woorden hebben geen vat op mij en ik heb
geen vat op hen. De trein houdt stil, in de zon, in Italië! En dan dit: ‘Groene dennen
en slanke berken stonden langs den weg, men hoorde de stortbeek ruischen’.
O, hoe vaak later heb ik het trachten te analyseeren... Is het mooi? Is het ‘litterair’?
‘Men’ hoorde de stortbeek ruischen’. Wat hebben we dat ‘men’ verfoeid, met een
artistieke verfoeienis. Nu schrijven we het trouwens weer...
Het is Woensdagmiddag, op de ‘Burcht’ achter het stadhuis
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exerceeren de schutters bij trommelslag. Langs het water, voorbij het marktplein,
over de schutsluis kom ik erheen, - maar ik zie noch water, noch marktplein, noch
sluis, - ik zie alleen: Bardonecchia! Groene dennen, slanke berken, de stortbeek in
de zon.....
Een balans... In de eene schaal het pas-genotene, Fulpmess met ijzn
gletscherstroomen..., Sistrans in zijn weiden... de Aachensee, blauw tusschen blauwe
bergen..., de donkere, diepe wouden rondom ‘Heiligwasser’... In de andere schaal
dat eene boekerige zinnetje uit een reisverhaal van dertig jaar terug... en zie nu, zie,
hoe de zwaarbelaste rijst en de schriel voorziene daalt... Maar deze draagt dan ook
een overwicht aan emoties, aan ontroering, aan gelukzaligheid, aan alles dat de ziel
bewegen kan, aan alles dat onvergetelijk en onvergankelijk en onoverwinnelijk is.
Ja zeker, lezer, ik geef u groot gelijk, ik geloof dat ik een echte armelui's-ziel heb
en dat zoo'n dure, mooie vacantie-reis toch eigenlijk niet heelemaal aan mij besteed
is...
CARRY VAN BRUGGEN
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Zuster Bertken en de Noord-Nederlandsche renaissance
Dit korte opstelletje beoogt niet anders dan stelling te nemen tegen een misverstand,
dat, naar ik meen, in het laatste jaar opgekomen is rondom de figuur der bekende
Utrechtsche kluizenares en mystica Bertken Jacobs.
In de inleiding tot haar uitgave van Bertkens literaire nalatenschap1) heeft
Mejuffrouw Dr. Joha. Snellen de tegenstelling aangeduid tusschen het stille bestaan
in haar kluis en het omringende stadsgewoel. Zij heeft dat contrast wijselijk niet
uitgewerkt, maar in wat zij slechts aangaf heeft een beoordeelaar van haar werk een
verklaring voor die tegenstelling meenen te vinden, door Zuster Bertken te
beschouwen als ‘de laatste post (der Middeleeuwen), diep in het nieuwe land der
Renaissance met z'n hongerig zelfuitleven; om haar ingetogen bestaan in Utrecht's
Buurkerk woelt het nieuwe, bruisende leven’2). In haar voordracht over Zuster Bertkens
persoonlijkheid als mystica en schrijfster op het jongste Philologen-Congres heeft
Mejuffrouw Snellen, die reeds door een terloops gemaakte opmerking in haar inleiding
tot een dergelijke beschouwing aanleiding gegeven had, deze, zij het ietwat gewijzigd
en verzacht, overgenomen. In het verslag van haar congres-rede leest men: ‘Zij
(Bertken) is de verpersoonlijking van middeleeuwsch-katholieke askese in haar
allerstrengsten vorm, in tegenstelling tot de zelfuitleving en de volledige ontplooiing
van de menschelijke natuur, door de Renaissance nagestreefd, juist wanneer deze
denkbeelden van den nieuwen tijd in W.-Europa beginnen door te dringen en aan
den vooravond van de Hervorming’3). Hoewel vaak met groote waardeering
instemmend

1) Een Boecxken gemaket van Suster Bertken die LVII iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht
in dye Buerkercke, naar den Leidschen druk van Jan Seversen opnieuw uitgegeven met
aanteekeningen en een inleiding door Joha. Snellen. Herdrukken van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde No. 3 (1924).
2) J.M.G. Evers, Boekbeoordeeling, in: De N. Taalgids XVIII (1924) 308.
3) Handelingen van het elfde Nederlandsche Philologen-Congres, gehouden te Groningen
(1925) 36.
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met het vele belangrijke, dat Mejuffrouw Snellen over Bertkens omstandigheden,
mystiek, temperament en literaire persoonlijkheid te berde heeft gebradht, meen ik
toch tegen de plaats, die zij haar op grond daarvan in de Nederlandsche
beschavingsgeschiedenis wil toekennen, bezwaar te moeten maken. En dat temeer,
omdat zij, blijkens het boven aangehaalde, hierin reeds aanhangers gevonden heeft
en haar opvatting ook op dit punt als de juiste dreigt aanvaard te zullen worden.
Het wil mij als geheel onjuist voorkomen, dat tusschen Bertkens innige
eenzaamheid en de gezonde roerigheid van Utrecht een niet te overbruggen
tegenstelling bestond, die voortgesproten zou zijn uit het samentreffen van twee
tegenstrijdige beginselen, het ‘middeleeuwsche’ en dat der ‘Renaissance’. Door een
dergelijke beschouwing worden de laat-middeleeuwsche Utrechtsche toestanden
totaal uit hun verhouding gerukt, op hun kop gezet. Laat ons trachten dat aan te
toonen en hen weer in het juiste onderlinge verband te herstellen.
Men behoeft geen aanhanger van het historisch-materialisme te zijn, om te beamen,
dat de verdieping en verbreiding der vroomheid, die de religieuse bewegingen,
waarvan Zuster Bertken moment en resultaat is, in de 14de en 15de eeuw aan ons
vaderland gebracht hebben, althans voorzoover zij maatschappelijke verschijnselen
waren, maatschappelijke oorzaken moeten gehad hebben. Het verschuiven der
economische verhoudingen en het zoeken naar een nieuwe rechtsorde, die dan de
Nederlanden beroeren, en door het wankelen van veel wat totdusver scheen vast te
staan, de samenleving voor den tijdgenoot tot een onbegrepen chaos maakten, waaraan
eerst een nieuwe eeuw weer vorm geven zou, doch waaraan het voorloopig beter
scheen door een Weltflucht, letterlijk of in het geestelijke omgezet, zich te onttrekken,
moeten breede kringen ontvankelijk gemaakt hebben voor wat de groote geesten van
het tijdvak voelden en dachten en hun denkbeelden vervlakt hebben tot wat men ‘de
idealen van een tijd’ pleegt te noemen. Op deze wijze moet de stoffelijke ongunst
der tijden de Moderne Devotie en daarnaast de volksbeweging der Franciscaner
Observantie wel niet verwekt, maar toch verbreid hebben1). Onze eigen revolutionnaire
tijd met zijn verbreide belangstelling in ethische en

1) Vgl. J.A.N. Knuttel, Het Geestelijk Lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming (1906)
10 vgg.
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religieuse vraagstukken is daar om aan te toonen, dat als de toestanden in de
maatschappij door het onvast worden der oude verhoudingen in ontbinding geraken,
de massa des te ijveriger haar toevlucht zoekt bij den geestelijken tegenkant der
aardsche zaken, die hun waarde meer en meer verliezen en als slechts de afspiegeling
- ‘nur ein Gleichnisz’ - van de Idee worden gezien. Dat dit, toegepast op het
laat-middeleeuwsche Utrecht, maar niet constructieve speculatie is, bewijzen twee
plaatsen in het aardige Utrechtsche kroniekje over de jaren 1481-1483. In die jaren
van oproer, belegering en hongersnood kwamen binnen Utrecht meer religieuse
excessen voor onder invloed der benarde tijdsomstandigheden. Een oud wijf uit het
Massegast vond geloof als profetes, een fatsoenlijke, getrouwde man, Andries,
succenter in de Pieterskerk, stond op als boetprediker1). Het is zeer goed mogelijk,
dat ook Zuster Bertken, zooals haar levensbeschrijver in de Acta Sanctorum zegt2),
zich van de wereld afgewend heeft onder den indruk van de bewogenheid der tijden.
Toen in 1457 haar kluis om haar besloten werd, was Utrecht in rep en roer, doordat
de onwettig verkozen bisschop David van Bourgondië door zijn vader Philips den
Goeden met kracht van wapenen in zijn Sticht was binnengeleid. Doch men miskent
de werkelijkheid der feiten door het voor te stellen, alsof Bertkens kluizenaarschap,
reactie van wereldsche onrust, daarvan voortaan door ondoordringbare wanden
gescheiden is geweest. Reeds ten Congresse werd door enkele debaters opgemerkt,
dat reclusen soms hun kluis verlieten, ook nadat zij plechtig waren ingemuurd.
Daarnaast heeft Mejuffrouw Snellen zelf allerlei wereldsche zaken opgesomd, die
Bertken vanuit haar kluis kan gade geslagen hebben3). Anderzijds was het
laat-middeleeuwsche Utrecht geenszins zoo uitsluitend ‘woelig’, als men uit
Mejuffrouw Snellen's mededeelingen, waarin de indruk van het bovengenoemde
oproerskroniekje weerspiegelt, zou opmaken. Men

1) Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche Jaarboeken 1481-1483,
opnieuw uitgegeven door N.B. Tenhaeff (1920) 57, cap. L en 100 vgg., cap. XCIII.
2) AA. SS. Jun. V 151.
3) Daarbij is opvallenderwijze het eenige, dat stellig in het leven van Zuster Bertken moet
hebben ingegrepen, het pauselijk interdict, dat in 1482 over Utrecht gelegd werd (vgl. W.
Heda, De Episcopis Ultraiectinis, ed. A. Buchelius (1643) 297 vgg.), niet genoemd.
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leze de beschrijving, die wijlen de Utrechtsche archivaris Muller van het Janskerkhof
van dien tijd gaf1), of die van het Oudkerkhofhoekje, waar de door Alberdingk Thijm's
fantasie verheerlijkte Domorganist, blinde Meester Janes, woonde, zooals de Heer
Tenhaeff dat voor ons heeft doen herleven2), om tot het inzicht te komen, dat de
bisschopsstad nog wel meer plaatsen bevatte, waar stilte en stemming getuigden van
het vredige en vergeestelijkte leven der bewoners. In dit opzicht is Bertken, hoewel
bijzonder in den vorm en sterker in de passie van haar vergeestelijking, geen unicum
geweest. En zoomin als op den plattegrond der stad, waarin stille plekjes plotseling
opbloeiden te midden van het bewogen leven, daarnaar een vaste grenslijn te trekken
zou zijn, evenmin laten die gecompliceerde toestanden zich onderbrengen in de grove
tegenstelling Middeleeuwen - Renaissance.
Sinds Professor Huizinga's Renaissance-studiën is ook in Nederland uiting gegeven
aan het besef, dat beide begrippen maar niet los naast elkaar staan, niet twee
opeenvolgende tijdvakken dekken, maar door ontelbare, vaak moeilijk te herkennen
draden verbonden zijn3). Dit maakt het probleem niet minder moeilijk als aanlokkelijk.
Toch kan men veilig beweren, dat de Renaissance in dezen tijd nog ver weg is van
Utrecht, nog over de Alpen. Ik weet wel: Obrecht heeft te Utrecht gewerkt4), Erasmus
heeft er als knaap vertoefd5), Wessel Gansfort verkeerde aan het hof van bisschop
David van Bourgondië6), Mabuse kan aan dat hof geboren zijn7); doch dat kan men
hoogstens als een voorspel der Renaissance beschouwen. Ook aan dezen zal, toen
zij tot de jaren des onderscheids en der bezinning gekomen waren, het ‘woelige’
Utrechtsche leven niet minder dan aan Bertken zijn voorbijgegaan, zooals zij ook
onopgemerkt door de massa hun weg gingen. Het

1)
2)
3)
4)
5)

S. Muller Fz., Schetsen uit de Middeleeuwen II (1914) 199 vgg.
N.B. Tenhaeff, Magister Johannes, in: Tijdschr. v. Geschied. XXXIX (1924) 1 vgg.
J. Huizinga, Renaissance-studiën, in: De Gids LXXXIV (1920) IV 107 vgg., 231 vgg.
E. Naumann, Illustrirte Musikgeschichte I (z.j.) 322.
P. Mestwerdt, Die Anfänge des Erasmus. Humanismus und ‘Devotio moderna’ (1917) 179
n. 1; J. Huizinga, Erasmus (1924) 9.
6) M. van Rhijn, Wessel Gansfort (1917) 113 vgg.
7) S. Muller Fzn., De Geboorteplaats van Mabuse, in: Oud-Holland XXXIV (1916) 149 vgg.
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eenige positief Renaissance-streven in Utrecht in dezen tijd, dat ook breeder kringen
raakte, zijn de pogingen van bisschop David om naar het voorbeeld van Bourgondië
een moderne, absolutistische eenheidsstaat te scheppen1). Deze pogingen zijn in
Utrecht met onwil ontvangen; het verzet van de Hoeksch-conservatieve partij tegen
deze Kabeljauwsch-Bourgondische bestrevingen is het verzet van middeleeuwsche
krachten tegen den nieuwen tijd2). Juist dat verzet veroorzaakte de woelingen, die
Bertken kunnen bewogen hebben, de wereld vaarwel te zeggen, de opstanden, die
het stadsbeeld van Utrecht in contrast deden zijn met haar stil bestaan. Indien men
dan Zuster Bertkens figuur hiernaar wil determineeren ten opzichte van het oude of
het nieuwe, zal zij aan den anderen kant der scheidingslijn, dan Mejuffrouw Snellen
wilde, moeten geplaatst worden.
Dit vindt bevestiging in Bertkens geestelijke houding, die meer naar den nieuwen
dan naar den ouden tijd gekeerd is door haar verwantschap met de beweging van
Windesheim. De vernieuwing van het geestelijk leven, die de Devotio moderna is
geweest, was sinds lang in Utrecht doorgedrongen3), waar Bertken haar kan hebben
leeren kennen tijdens haar kloosterzusterschap, dat aan haar reclusio moet
voorafgegaan zijn4). Want er is een belangrijk verschil tusschen de vroomheidsuitingen
van de geëxalteerden, die wij boven in het laat-middeleeuwsche Utrecht aanwezen
en Bertkens religiositeit, al kunnen beiden ten deele door dezelfde oorzaken verwekt
zijn. De hevige verschijningen van de profetes en den boetprediker Andries zijn
kortstondige uitingen van krampachtige beroering, vooral door stoffelijke rampen
veroorzaakt, zooals er in het volksleven der latere Middeleeuwen zooveel zijn

1) Vgl. mijn Het Landsheerlijk Bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJsel
gedurende de regeering van bisschop David van Bourgondië (1922) 52 vgg., 156 vgg.; N.B.
Tenhaeff, Oorkondenkritiek en Vaderlandsche Geschiedenis, in: Ned. Archievenbl. XXXI
(1923-'24) 178 vgg.
2) S. Muller Fz., Het Boek van Professor Huizinga, in: Onze Eeuw XX (1920) 94 vgg.
3) S. Muller Fz., De Moderne Devotie in Utrecht, in: Ned. Archief v. Kerkgeschied., Nieuwe
Serie XII (1916) 16 vgg.
4) De noodzakelijkheid, dat Bertken eerst kloosterzuster moet geweest zijn, door W. Moll,
Zuster Bertke, de Kluizenaarster, in: Kalender v.d. Protestanten in Nederl. VIII (1863) 86,
reeds aangenomen, door den Heer Knuttel, a.w., 45 n. 5, weer betwijfeld, is thans door
Mejuffrouw Snellen aangetoond.
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voorgekomen. Bij Bertken is de vrome zin gelijkmatiger en inniger geworden door
blijvende religieuse spanning1). Van de volksvroomheid, die hartstochtelijke
verheffingen naast en dooreen met volmaakt onvrome terugvallen kende, staat Bertken
even ver af als haar streng kluizenaarsleven verschilt van het leven der récluses op
het kerkhof des Innocents te Parijs of, in ons land, te Nijkerk en te Middelburg, die
jaargelden, geschenken en legaten van vorsten en heeren kregen2). Het blijvend-strakke
van haar vroomheid en haar wereldverzaking toonen Bertken als van één geest met
de Moderne Devotie, wier ideaal, het bereiken van een volstrekten Contemptus
Mundi3), in veel wijder kring is nagestreefd dan alleen in de Fraterhuizen der Broeders
des Gemeenen Levens of binnen de kloosters der Congregatie van Windesheim.
Ook Bertkens verhouding tot de mystiek wordt bepaald door haar nauwe
verwantschap met de Devotio moderna. Een mystica in den eigenlijken zin lijkt zij
mij zelfs niet meer te zijn. Wel is zij ervan doordrongen, dat het menschelijk verstand
niet toereikend is om God te bevatten en slechts het gevoel den weg daartoe opent.
‘Hier om en si niemant also vermetel, die hem vermoedet, in enygher wijs dat
verborgen werek gods met sinnen te begripen. God is almachtich: dat is genoech’4).
Wel bedient zij zich soms van de terminologie der mystieken, maar zij gebruikt de
woorden in gewijzigde beteekenis. De intensieve mystiek van haar voorgangers, min
of meer pantheïstisch-getint, is haar, die tot Jezus psalmodieert: ‘(ghi) hebt ons sonder
u behoef (= zonder dat Gij 't noodig hadt) van niet gescapen’5), vreemd. Eerst na dit
armelijk leven hoopt zij God in glorie te mogen aanschouwen, ‘volcomelic minne
gebruycken’, wanneer haar ziel verlost is van den last des vleesches6). Ook hierin
staat zij dicht bij de Moderne Devoten, die de intensieve mystiek hadden laten varen,
die, pantheïstischgetint in haar zelfvernietigingsstreven, door de leer, dat de
schouwende ziel niet meer kan zondigen, voerde tot ketterij, waarvan de

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vgl. J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen (1919) 288, 315.
Huizinga, a.w., 253; Moll, a.w., 96 vgg.
Mestwerdt, a.w., 123.
Ed. Snellen, 46.
Ed. Snellen, 14.
Ed. Snellen, 26, 42.
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Broeders van den Vrijen Geest in hun tijd zijn overtuigd en Hadewych tot in onze
dagen is verdacht1).
Verwantschap met geestelijke stroomingen, die een komende beschaving
voorbereidden, en afkeer van de woelingen, waarmede een wegstervende zich trachtte
te handhaven, geven er Zuster Bertken eerder recht op, gerekend te worden tot de
voorloopers van den nieuwen dan tot de heksluiters van den ouden tijd. Deze
voorstelling wil mij toeschijnen meer inzicht in haar beteekenis te zullen brengen,
dan gemeenplaatsen, zelfs zoo suggestief als Middeleeuwen en Renaissance.
D.TH. ENKLAAR

1) Vgl. Huizinga, a.w., 319 vgg.
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Allard Pierson
Vertrouwd met het beste dat in de omliggende landen, en verder nog, verschijnt,
gewoon figuren te kennen, die elders buiten hun eigen land weinig meer dan beroemde
namen zijn, overschat de Nederlander licht de internationaliteit der geestelijke
betrekkingen, en went zich ongemerkt aan de valsche voorstelling eener Europeesche
literatuur tegenover een particuliere Nederlandsche. Met het hem eigen gemis aan
nationaal eergevoel - zoo goed te vereenigen, helaas, met domme geringschatting
voor ‘vreemde snoeshanen’ - ziet hij zijne eigen voormannen als achteraf levende
dorpelingen, de vreemden als leden eener breede Europeesche broederschap. De
waarheid is gansch anders. In de groote landen is men meestal eng vaderlandsch
beperkt, bij ons kijkt nog de geringste ver om zich heen, terwijl ook de sterker geesten
hun Hollandsche eigenheden diep in het gelaat gegroefd dragen. Internationaal in
den zin van on-Nederlandsch zijn bij ons zoowel als over de grenzen slechts zeer
enkelen, meest onbelangrijken.
Een bijzondere plaats nam in de tweede helft der vorige eeuw een man in van
groote allures en klein effect, van achting inboezemd karakter en bekwaamheid en
geringen invloed, koel geëerd, rhetorisch bewonderd, en nimmer als voorbeeld
nagevolgd: Allard Pierson.
Een innig medelever met zijn land en tijd, een doorstrijder van het groote probleem,
toen aan de orde: de moderne theologie, is deze eerlijke zoeker terecht gekomen in
een sfeer van godsdiensten kunsthistorie, schijnbaar heel gewoon voor een geleerde,
inderdaad wonderlijk los van aardsche banden en belangen, die alleen diepte van
kleur scheppen, zooals het stof in den atmosfeer. Voor hem waren de volken en
genieën slechts de leveranciers van cultuurwaarden voor het groote huishouden der
menschheid. Dat klinkt mooi, en wordt door welmeenenden veel gezegd. Het is ook
goed het te zeggen, omdat men anders in het tegenovergestelde vervalt, maar men
moet het niet werkelijk meenen. Wie er diepen ernst mee maakt, zal tot zijn schade
ondervinden, dat internationale cultuur,
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nu niet als neerslag, maar als productie beschouwd, zoomin bestaat of bestaan kan
als internationale bloembollenteelt of wijnbouw. De Spanjaarden zijn onze broeders,
maar in ons land groeien geen sinaasappelen.
Een studie over Allard Pierson ontbrak tot heden. Of in dit gebrek door het boek
van Dr. Boersema: ‘Allard Pierson, een cultuur-historische studie’, bij Martinus
Nijhof 1924, voorzien is, moet ik betwijfelen. Zijn werk besprekend - waarop hij
recht heeft - vind ik gelegenheid een en ander uit te spreken, dat mij lang onklaar is
gebleven, en dat ik voor het begrijpen dezer alleenstaande en toch weer zoo typische
figuur onmisbaar acht.
Zoekend naar een onderwerp voor zijn proefschrift op het gebied der nieuwere
dogmengeschiedenis, werd Dr. Boersema het onderwerp ‘Allard Pierson’ aan de
hand gedaan, als het eenige ruimere op het gebied der nieuwere vaderlandsche
dogmengeschiedenis, dat nog niet opzettelijk was behandeld. Niettemin noemt hij
zijn boek reeds op den titel uitdrukkelijk een ‘Cultuurhistorische studie’, wat toch
geenszins hetzelfde is als een dogmenhistorische. De uitvoerige inhoudsopgave
daarentegen verraadt een zuiver biographischen opzet en bouw, wederom iets anders.
Maar hoe verrast is de opmerkzame lezer, wanneer hij dan tenslotte een hoofdzakelijk
wijsgeerige behandeling vindt!
Laat ons rechtvaardig zijn. Het onderwerp heeft om zoo te zeggen een natuurlijken
draai aan zich; we zouden het Dr. Boersema zelfs niet kwalijk mogen nemen, als hij
in den vorm het aesthetische streven van Allard Pierson voor oogen hadde gehouden.
Zoover is hij echter geenszins gegaan; hij heeft den stijl van een predikant, die wel
preeken maar niet spreken kan, en verraadt een literair inzicht, dat... enfin dat de
gedichten van Pierson wel noodig hebben. Ziehier bijvoorbeeld een excrement, dat
in de oogen van wijlen Pierson een gedicht, en die van den nog onder ons bloeienden
Dr. Boersema ‘wonderheerlijke woorden’ is:
‘Schoonheid is de blos van 't Ware!
Waarheid bergt zich voor de Schare.
Hoe we ook gaarne haar aanschijn zagen,
Waarheid blijft een sluier dragen.
Eens is hooger geest gekomen,
Heeft haar sluier weggenomen.
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Toen heeft haar een blos betogen:
't Schoone stond voor menschenoogen! (pag. 458).

Zoo wordt het wel begrijpelijk, dat het jongere geslacht, Kloos, van Deyssel, Verwey,
minder notitie van hem nam dan hij van hen. (pag. 3).
Ik zeide: laat ons rechtvaardig zijn; 't is maar een dissertatie, en het onderwerp
daarvoor eigenlijk te moeielijk. Pierson was een theoloog, zooals hij een aestheet en
historicus, misschien ook een filosoof was; als ongerimpelde uitdrukking van zijn
tijd. Zijn geest was een modern en smaakvol ingericht rooksalon, zonder een spoor
van spontane artisticiteit; de tijdgeest op zijn best, maar ook niet meer dan dat. Hij
is dan ook zonder moeite alles geworden wat hij wilde, gevierd predikant in een
groote stad, professor in de theologie, professor in de aesthetica. Ware hij banaler
geweest, dan was hij ook wel populair geworden. Daarvoor echter bleef hij te veel
geestesaristocraat. Dat hij geen school maakte, iets waarover men zich vaak heeft
verwonderd, is heel natuurlijk: hij had niets te zeggen. Een degelijk, veelzijdig
geleerde, met ‘moderne’ inzichten, levendig en gedistingueerd stilist, geestdriftig
voor literatuur en kunst; geen denker, geen schepper. Te goed voor moderedenaar,
te ‘modern’ voor leider, te intellectualistisch voor tolk zijns tijds, hoe
intellectualistisch die zelf ook was. Zoo verschijnt dan Pierson, met al zijn omvattende
werkzaamheid, als een brok cultuurgeschiedenis, en geen figuur. Dr. Boersema ziet
terecht in hem den volstrijder en martelaar van het agnosticisme, en in zooverre een
stuk dogmengeschiedenis. Maar men kan zich met hem niet bezighouden zonder in
het groote vaarwater van de tweede helft der negentiende eeuw te geraken, terwijl
zijn individualiteit U onder de handen verdwijnt. Zoo wordt Dr. Boersema's afdrijven
van de koers heel begrijpelijk.
Ik heb zelf wel eens gedacht aan een biografie van Allard Pierson. Daardoor ben
ik in staat het enorme werk te waardeeren, dat Dr. Boersema verzet heeft. Zijn
psychologisch inzicht is oppervlakkig, zijn historiografie volslagen impotent, doch
eerbied verdient zijn geleerdenvlijt. Pierson heeft eens gezegd, dat hij gemiddeld een
bladzijde per dag schreef. Dat lijkt erg weinig. Bedenkt men evenwel dat de groote
massa zijner geschriften over schrijvers en kunstenaars handelt, van wier werken de
kennisneming geruimen tijd en gezette studie in beslag neemt, en dat hij verscheidene
omvang-
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rijke werken, onder anderen een vierdeelige geschiedenis der Katholieke kerk, uit
de bronnen geput heeft, dan begint men de beteekenis te begrijpen van de volgende
globale schatting: Pierson publiceerde in ruim 40 jaar twee à driehonderd artikelen
en geschriften, waaronder 30 die samen tienduizend bladzijden groot zijn. In ongeveer
15000 dagen schreef hij naar mijn taxatie vijftien à twintig duizend bladzijden,
hetgeen vrijwel met Pierson's opgave klopt. De talrijke collegedictaten zijn daar niet
in begrepen. Pierson bracht dan ook dagelijks een uur of tien op zijn studeerkamer
door. Zoo iemand is een bewerkelijke schotel!
Toch ligt voor mij in die exorbitante productiviteit iets minderwaardigs, een
bevestiging van het harde en absolute oordeel, dat ik hier boven zonder eenige
gewetenswroeging uitsprak: Pierson had niets te zeggen. Hard werken is eervol, ook
voor het genie, maar het volksbewustzijn heeft toch de uitdrukking ‘werkezel’
geschapen. Zelfs de machtigste scheppingskracht neemt niet ongestraft de gedaante
van een openstaand kraantje aan; die van Pierson doet denken aan een lekkage. Men
houde in het oog, dat hij nooit een letter heeft moeten schrijven om den broode! Hoe
is nu dit verschijnsel te combineeren met zijn bekende geestesaristocratie?
Ik loochen die geenszins. Ik beweer alleen, dat ook de aristocratie hare vulgariteit
heeft, bijvoorbeeld daar waar hare onverdienstelijke bestaansvoorwaarden niet meer
als zoodanig worden onthouden. Fijn beschaafde manieren kunnen eenvoudige
menschen beleedigen. Aristocratie kwetst overal waar ze overmoedig staat tegenover
de nietbevoorrechten, zij het nu materieel, cultureel of zuiver geestelijk. De mensch
kan zelfs het alleredelste niet bereiken zonder onverdiende hulp, van aanleg, van
milieu, van gelegenheid. Wie dat vergeet wordt vulgair.
Aldus zie ik de min voorname zijde van het werk van Pierson. Zijn al te gunstige
maatschappelijke omstandigheden, samen met zijn al te gunstig geestelijk milieu,
hebben hem den spiegel uit de handen doen glijden. Hij was te veel erfgenaam.
Op geestelijk gebied was dat voor hem het ergste. Maatschappelijk kon zijn edel
gemoed den kamergeleerde wel voor ernstige fouten bewaren. Hij keek in die dingen
zelfs ruim. Geestelijk stond hij weerloos, een verwende zoon van een verwenden
tijd. De eeuw rondom 1800 had uit haar gloeiend leven een tropische geestescultuur
omhoog gezonden. De humanitaire idee, als een ballonnetje zoo
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licht, zweefde weer eens genoegelijk boven de huizen en velden der menschen, als
waren die ‘uit een hooger standpunt bezien’ slechts voorwerpen ter beschouwing,
en verwenschte slechts het touwtje, waarmede ze aan de lagere wereld verbonden
bleef. Wat begrijpt zoo'n ballonnetje weinig wat er van terecht komt, als het touwtje
wordt doorgesneden! Wij hebben ook nu nog ballonnetjes genoeg; zie de vele damesen heerencongressen en -bewegingen. Maar er is thans een geweldig maatschappelijk
vraagstuk, waar een reëele macht achter zit, die zorgt dat het niet in de studeerkamers
blijft hangen. De beteekenis van het materieele voor het geestelijke, de groote mate
van onderlinge afhankelijkheid, wordt met den dag duidelijker, en daarmee zijn
vraagstukken aan de orde gesteld, die onze inzichten in het wezen der wereld tot in
den grond zullen wijzigen. In Pierson's tijd wist men eigenlijk al precies, wat men
met het ware, het goede en het schoone had aan te vangen. Men was verwonderd dat
die voornaamste levenswaarden er in verschillende tijden zoo vreemd uitzagen, maar
vond het toch ook interessant. Men kon nu door vergelijking, op de wijze der
vergelijkende taalwetenschap, zei Pierson, ‘het’ ware, goede en schoone beter gaan
kennen. Mits men slechts het begrip wording in de filosofie invoerde.
Zie hier de geheele Pierson. Geboren in een deftig piëtistisch gezin, ‘issu du Réveil’,
gaat hij reeds op de universiteit over tot de wijsbegeerte der ervaring, en eindigt met
de oude absolute waarden te vervangen door gewordene. Volkomen een kind zijns
tijds. Maar ook van zijn klasse. Zooals de Liberale bourgeoisie den stoffelijken en
geestelijken vooruitgang aanzag voor het product van vrijheid en parlementarisme,
zoo meenden Pierson en zijn mede-intellectueelen dat de verworven geestelijke
rijkdommen te danken zijn aan humanitair denken en voelen. Bij zulk een
beschouwing baat geen evolutieleer en wordingsfilosofie; hij met zijn edel bedoelen,
moest gelooven normen te bezitten, waarmede men, zoo niet alles, dan toch zeer veel
met vrucht onder handen kan nemen. Hij meende door de eenvoudige toepassing
zijner beginselen, over buitengewoon veel onderwerpen goede en nuttige dingen te
kunnen zeggen. Vandaar zijn onwillekeurige vulgariteit, zijn veelschrijverij.
De Liberale bourgeoisie kende de evolutie; zij kende niet of onvoldoende de
mogelijkheid daartoe, die in waarheid afhankelijk is van materieele omstandigheden.
Ze stond radeloos zoowel tegenover
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de bekrompenheid als tegenover de armoede. Pierson was allerminst de sterke geest,
die den ban kon breken.
Tenslotte is de geestelijke hoogmoed zijns tijds ook noodlottig geworden voor
zijn stijl. Het gaat niet aan dien slecht te noemen, doch bewonderd heb ik hem nooit.
Hij doet geaffecteerd aan, ik geloof niet omdat Pierson dat was, maar omdat hij te
weinig dacht aan zijn lezers, hen te weinig kende. Hij dacht zich niet een mensch,
maar een norm als publiek. Goed bedachte, doch niet goed aanhoorende beelden en
vergelijkingen worden te dicht op een gezet. Een levendig betoog, een scherp debat
wordt gevoerd tegen een anders ingesteld, anders geïnteresseerd gehoor. De
onafhankelijke kamergeleerde voelt zijn wereld niet aan.’1)
De vraag of Dr. Boersema iets goeds tot stand bracht met zijn vlijtig werk, vermag
ik niet gul bevestigend te beantwoorden. Feiten verzamelen en rangschikken is altijd
nuttig. Gedachten van een bepaald persoon zijn echter niet zulke tastbare dingen, dat
ieder verzamelaar ze kan uitzoeken. Het komt mij voor, dat Dr. Boersema daarmede
niet gelukkig is geweest. Hij staat niet boven zijn onderwerp. Dat hij niet boven
Pierson staat is natuurlijk geen verwijt; men kan evenwel dat hooger standpunt,
onmisbaar voor elk schrijver, ook als mindere bereiken, wanneer men slechts een of
meer bovenpersoonlijke gezichtspunten bestijgt. De schrijver van dit dikke boek is
daartoe blijkbaar niet in staat geweest; daarvoor had hij twee dingen moeten zijn,
die hij in 't geheel niet is: psycholoog en historicus.
Dr F.H. FISCHER

1) Zijn Kantiaansche bevlieging van 1871 houdt hij voor een keerpunt in de filosofie, (pag.
243).
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Buitenlandsche literatuur
Raymond Radiquet, Les Joues en feu. Paris, B. Grasset, 1925.
Ik heb dezer dagen voor de derde maal Le Bal du Comte d'Orgel gelezen en ik blijf
overtuigd dat deze roman, samen met Aimée van J. Rivière en La maîtresse-servante
van J. en J. Tharaud een der beste is van de niet zeer talrijke geschriften, die het bij
uitstek Fransche genre vertegenwoordigen, waaraan wij La Princesse de Clèves,
Adolphe en Dominique hebben te danken. Daarom mag, van dezen jongen schrijver,
die op twintigjarigen leeftijd bij machte was hoogergemelden roman te schrijven,
niets ons onverschillig laten. Onder den beeldrijken titel Les Joues en feu verschijnen
thans de gedichten, welke deze jonge man heeft geschreven van zijn veertiende tot
zijn achttiende levensjaar, rond welk tijdstip hij zijn eersten veel besproken roman,
Le Diable au corps, begon te schrijven. De bundel gedichten was toen klaar en
voorzien van de voorrede met dewelke hij thans verschijnt.
Deze voorrede is merkwaardig door den rustig-doordachten toon waarmede de
jonge auteur over zijn werk spreekt, zonder zelfoverschatting, noch valsche schaamte.
Wij zijn hier ver van alle vooropgezette theorieën en romantische opgewondenheid.
Wij vernemen dat de dichter de echte poëzie heeft ontdekt in de werken van Ronsard,
Chénier, Malherbe, Lafontaine, Thistan Lhermite en dat, al mogen sommige moderne
werken zijne bewondering afdwingen, hij daarvan nochtans geen onmiddellijke les
heeft ontvangen. Door die verklaring wordt onze verwachting hoog gespannen, maar
deze wordt door de lezing van de gedichten wel eenigszins teleurgesteld.
Het is inderdaad niet te loochenen, dat het poëtisch werk van R. Radiguet lang
niet dezelfde waarde heeft als zijn laatste, noch zelfs zijn eerste roman. De
verontschuldiging der jeugd kan hier niet ingeroepen worden, want de jonge Radiguet
is een literair verschijnsel, voor wie de gewone regels niet meer gelden. Wij moeten
dus zijn werk beoordeelen als dat van een meerderjarig dichter. Een deel dezer werken
zijn gekunsteld en bizar, duister en ongenietbaar, met hier en daar in de duisternis
iets als een laaiende schicht, die plots alles in gloed zet, zonder dat men eigenlijk
weet welk landschap wordt belicht. Maar onder de gedichten, welke door ééne of
meer hoedanigheden de aandacht verdienen, zijn er eenige die bewijzen, dat deze
jonge man een dichter is. Zij zijn meestal zeer eenvoudig en soms didactisch als
sommige strofen uit den te weinig gekenden Bestiaire van Guillaume Apollinaire.
Maar welke nerveuze, tegelijk weemoedige en toch wijze toon! Zal deze heerlijke
eigenschap dan steeds het voorrecht zijn van de jonge dichters die, zooals Rimbaud,
vóór hun twintigste
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jaar hun hart hebben uitgezongen, of wier lied, zooals dat van Laforgue en Radiguet,
door den dood werd verstomd? Of is het een bedriegelijke schijn, iets wat, onder den
drang van den weemoed die hun vroegtijdig stilzwijgen of hun dood bij ons opwekt,
wordt geboren en aan hun jonge lied die vreemde bekoring geeft?
Ik meen nochtans niet dat deze gedichten zullen blijven. Maar zij hebben eene
geschiedkundige waarde, omdat zij van de hand zijn die Le Bal du Comte d'Orgel
schreef, en ook omdat zij de uiting zijn van wat eene generatie van jongelieden, naast
vele gekheden en verwaandheid, nog aan gezende, zij het eenigszins vreemde
gevoeligheid bezat.

Jacques de Lacretelle, La Bonifas. Paris, Editions de la Nouvelle Revue
française, 1925.
Reeds in zijne eerste werken: La Jeunesse inquiète de Jean Hermelin en Silbermann
toonde de heer de Lacretelle zich een uitnemend psycholoog, van wie belangrijk
werk te verwachten was. Die verwachting werd niet beschaamd en La Bonifas is
onder alle opzichten een zeer merkwaardige roman.
Zooals van vele jonge schrijvers, waren ook de eerste werken van dezen auteur
jeugdbekentenissen. Het is een normaal verschijnsel, dat de jonge schrijver zijne
literaire loopbaan begint met de afrekening van het sentimenteele leven zijner
jeugdjaren. In de meeste gevallen zijn dergelijke werken alleen interessant door
hunne naïeve rechtzinnigheid en omdat den lezer daarin de gelegenheid wordt gegeven
te onderscheiden op welke basis het later werk van den auteur zal gegrondvest zijn;
zelden hebben zij iets meer dan eene documentaire waarde. De twee eerste boeken
van J. de Lacretelle waren echter eene uitzondering. Afgezien van hun belang als
psychologisch document, in verband met des schrijvers geestelijke ontwikkeling,
bezitten beide boeken eene onloochenbare literaire waarde. Deze uitzondering verdient
op zichzelf alle aandacht.
Met La Bonifas kiest de auteur een anderen weg. Hij heeft hier gelukkig vaarwel
gezegd aan den in den laatsten tijd al te zeer misbruikten vorm van de verkapte
autobiografie. Hij heeft gepoogd een roman te schrijven, geheel opgevat en uitgewerkt
in den traditioneelen trant der groote romans. Merkwaardig is het, hoezeer in dit
werk alle moderne manies vermeden worden; de methode der compositie en de
uitvoering wijken geenszins af van de oude beproefde regels en onder dit opzicht
staat La Bonifas dichter bij een boek van Balzac, dan bij welk modern werk ook.
Zoo zal de schrijver bij voorbeeld niet terugdeinzen voor het gebruik van eene zekere
soort rhetoriek, die men een dertigtal jaren geleden nog zoozeer verafschuwde.
Evenmin vreest hij niet zich op sommige oogenblikken rechtstreeks tot den lezer te
wenden, om diens aandacht op belangrijke details te vestigen. Hoe zou de goede
Flaubert hierover verontwaardigd zijn geweest! Deze verontwaardiging kunnen wij
niet meer deelen. En bij de lezing van La Bonifas blijkt duidelijk, dat de esthetische
principes van Flaubert niet zulk groot belang hadden, noch zulke duurzaamheid als
men destijds vrij algemeen aannam.
De heer de Lacretelle heeft het zich trouwens niet gemakkelijk gemaakt. Reeds
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de keuze van zijn onderwerp was een heel waagstuk. De hoofdpersoon van het boek
is eene vrouw met eene sexueele afwijking. Maar de roman is niet de geschiedenis
van de afwijking. Hij is de geschiedenis van eene vrouw, die aan dergelijke afwijking
lijdt. Eene buitengewone kieschheid werd vereischt en veel goede smaak om het
evenwicht tusschen het algemeen menschelijke en het abnormale niet te verbreken.
Ik geloof dat de auteur niet aan dien eisch is tekortgekomen.
Een groot deel van de biografie van Marie Bonifas heeft de auteur gewijd aan de
jeugd van zijne heldin. Zoodoende toont hij ons in welke natuurlijke gronden het
abnormale gevoel geworteld is. Wij zien hoe Marie Bonifas, dochter van een zich
bedrinkend militair en van eene losbandige moeder, van alle liefde verstoken blijft
en opgevoed wordt door toevallige gedienstigen en ten slotte in eene kostschool,
waar de aanwezigheid van sportief-aangelegde meisjes hare natuurlijke neiging tot
onvrouwelijke oefeningen versterkt. Zoo groeit uit het kind een meisje, aan wie alle
teederheid vreemd bleef, en uit het meisje eene wilde, autoritaire jonge vrouw. Het
onwaardige leven en het einde van haar vader hebben haar natuurlijken afkeer van
het mannelijke geslacht nog verscherpt.
Zij is vrij en onafhankelijk. En wanneer een sentimenteele zwakkeling haar ten
huwelijk vraagt, wijst zij hem instinctmatig af. Zij gevoelt echter eene groote behoefte
om zich aan iets te wijden, en geeft zich geheel aan liefdadige werken. Uit medelijden
neemt zij een weesmeisje bij zich in huis. Dit meisje is tuberculeus. Marie Bonifas
verpleegt haar met de toewijding eener moeder, en doet bovenmenschelijke pogingen
om haar te redden. Tevergeefs. Middelerwijl doen omtrent Marie Bonifas de meest
ongunstige berichten de ronde. Dat eene jonge vrouw, die onafhankelijk is en
gefortuneerd, verschillende huwelijkscandidaten afwijst en een vreemd meisje met
eene grenzelooze toewijding verpleegt, vinden de inwoners van het kleine stadje niet
normaal. Men vermoedt, men zegt het ergste. En wanneer het Marie Bonifas ter oore
komt, peilt zij angstig den afgrond van haar hart. Zij had tot nog toe niet het
vermoeden, dat in haar een vreemde afwijking sluimerde. Nu wordt zij zich langzaam
bewust.
Zij sluit zich meer en meer in hare eenzaamheid op. En de tijd gaat voorbij. Marie
Bonifas wordt oud. De oorlog breekt uit en de vijand bezet het stadje. Veel is er
veranderd. De bewoners bejegenen haar niet meer met misprijzen noch verachting;
zij vinden haar nog maar een beetje zonderling. En wanneer Marie Bonifas door haar
viriel optreden en haar kundig beleid de ontredderde bevolking van de ergste onheilen
redt, wordt zij, die nu eene oude vrouw is, gevierd en geëerd als eene heldin, die
alles offerde voor het welzijn van haar land. Het is aan die ingeboren ondeugd, die
in haar sluimerde en waaraan zij nooit bezweek, dat haar moedig gedrag te wijten
is. Ik weet niet of dit de door den schrijver bedoelde moraal is, maar als motto heeft
hij toch dezen zin van La Rochefoucauld gekozen: ‘Les vices entrent dans la
composition des vertus comme les poisons entrent dans la composition des remèdes.’
Het is mogelijk, dat voor vele lezers de conclusie eenigszins geforceerd zal lijken.
De oorzaak daarvan ligt wellicht in het feit dat de auteur, in het laatste gedeelte van
den roman, een toon heeft aangenomen die aanleiding kan geven
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tot misverstand. Men krijgt soms den indruk van eene pijnlijk-verborgen ironie, die
zeker niet in de bedoeling van den schrijver lag. Maar in zijn geheel is La Bonifas
een merkwaardig boek. Weinige Fransche schrijvers uit dezen tijd hebben blijk
gegeven, dat zij zoo goed een onderwerp kunnen beheerschen als deze jonge auteur.
Men kan zelfs meenen, dat die beheersching te goed zichtbaar is.

Emmanuel Berl, Meditation sur un Amour Défunt. Grasset, Paris 1925.
Het roode reclamestrookje rond dit boek beweert, dat dit werk niets minder is dan
‘une confession prodigieuse’. Men weet wel wat dergelijke reclames waard zijn,
maar deze bewering is van een al te erge naieveteit. Dit boek is trouwens geenszins
eene bekentenis, ten hoogste eene poging van den auteur om het raadsel van zijn
eigen hart te begrijpen. Er zijn altijd vele schrijvers, wier hart een onbegrepen, wellicht
onbegrijpelijk geheim bergt. Zij achten zich verplicht de gegevens van het probleem
in een openbaar geschrift uiteen te zetten, alsof zij de medewerking van hunne lezers
verwachten om het raadsel op te lossen. Meestal echter is de naieveteit van den auteur
het eenige raadsel, dat den lezer duidelijk is.
Soms is de zucht van een schrijver om eenige klaarte te brengen in de duisternis
van zijn hart, de oorsprong geweest van psychologische ontledingen, die eene
algemeen menschelijke waarde hadden. Zelden is dit evenwel het geval, omdat men
beter kent wat men bij anderen observeert, dan hetgeen men zelf ondergaat. Het is
een feit, dat de meest wilde hartstochten en de meest morbiede afwijkingen hunne
diepste ontleders hebben gevonden in auteurs, die persoonlijk daarvan geen
ondervinding hadden. Ik citeer slechts twee typische voorbeelden: Emily Bronte, die
als drie en twintigjarig meisje de tot hun paroxysme opgevoerde hartstochten beschrijft
en Rachilde die, op nog jeugdigen leeftijd, in Monsieur Venus, de meest absurde
erotische afwijkingen ontleedt. Zulke voorbeelden stemmen sceptisch tegenover al
die persoonlijke bekentenissen van jonge auteurs, die het laatste woord der
menschelijke hartstochten willen kennen.
Men zal zeggen dat de hartstocht, die de heer Berl te ontleden tracht, noch wild,
noch afwijkend is, maar slechts eene doodgewone aandoening van eenvoudige liefde.
Wild is de hartstocht van den held inderdaad niet; maar ook niet eenvoudig. Of liever,
de auteur wenscht niet dat men die hartstocht als eene eenvoudige aandoening
beschouwe. De gecompliceerdheid is hem lief, of althans een zeker cynisme, dat
allen eenvoud uitsluit. Ik ken niet vele geschriften uit dezen tijd, die zoozeer als dit
werk doordrongen zijn van den romantischen geest. Maar de vorm van dit romantisme
is niet meer die van een eeuw geleden. Men weet hoe Musset of Lamartine of Vigny,
wanneer zij zich bemind waanden, de aardsche schoonheden verheerlijkten in de
wonderen van hemel en planeten, van rotsen en gewassen, stroomen en kruiden, en
hoe, wanneer de liefde hun ontviel, zij dezelfde natuurverschijnselen opriepen tot
getuigen hunner ellende, en ten slotte als beschuldigden die hunne argelooze blindheid
hadden veroorzaakt. Dit verouderd procédé past de heer Berl niet meer toe. Maar hij
geeft aan den
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eeuwig-schuldige een ander uitzicht. Hij beschuldigt ook niet dezen of genen God tenzij terloops. Geen oogenblik echter denkt hij eraan dat zijne machloosheid om
het meisje, dat hij liefheeft, voor zich te winnen, wellicht aan hemzelf te wijten is.
Hij wil per se een slachtoffer zijn. En dat is het, wat in de eerste plaats zijn romantisch
karakter openbaart. Wat hij beschuldigt is het Leven, dit vage complex van
mogelijkheden en omstandigheden.
De bladzijden van dit boek zouden, volgens het inzicht van den schrijver, meditaties
moeten zijn. Dit zijn zij slechts voor een beperkt gedeelte. En de hoedanigheid van
die overwegingen is dan nog vaak zeer bedenkelijk. Dit kon moeilijk anders, want
de meditatie onderstelt een evenwichtigen, rustigen gemoedstoestand en de held is
heel en al verwarring en gejaagdheid. Zijne meditaties zijn dan ook niets anders dan
min of meer uitgebreide monologen, waarin hij zijne weinig origineele, ofschoon
vaak paradoxale, gevoelens uiteenzet, zoo niet luidruchtig uitstort.
Sommige hoofdstukken van Méditation sur un Amour Défunt zijn nochtans
interessant. Het zijn juist die, waar de auteur vergeet te mediteeren en eenvoudig de
gebeurtenissen relateert, die aanleiding tot zijne overwegingen hebben gegeven. Dit
relaas is vaak zeer suggestief. De heer Berl verstaat de kunst om in enkele zinnen
een tijdperk, een milieu, een stadsgezicht te karakteriseeren. Hoe vaag blijven
daarentegen de personnages, die hij voorstelt. Het is wel typisch, dat deze verkapte
romanticus ongenietbaar is in die gedeelten van zijn boek, die men meditatief zou
kunnen noemen, en ons te boeien weet in de enkele bladzijden, welke hij als
decoratieve achtergrond noodzakelijk heeft geacht.

Albert Marchon, Le Bachelier sans vergogne. Paris, B. Grasset. 1925.
Men zou bezwaarlijk een boek kunnen aanwijzen dat zoozeer als Le Bachelier sans
vergogne van den heer A. Marchon, vreemd is aan alle literaire mode en manies. Het
is samengesteld uit de indrukken en ervaringen, die een jeugdige vagebond heeft
opgedaan toen hij, na de latijnsche en grieksche auteurs te hebben bestudeerd, langs
bosschen en bergen toog, door dorpen en steden. Zijne avonturen zijn niet talrijk,
noch bijzonder origineel. In het eene dorp viert hij kermis met de bewoners en danst
er op den klank van trom en fluit, in het andere wordt hij als landlooper gearresteerd;
elders ontmoet hij een medelijdend vrouwtje, dat hem spijs en drank verstrekt als hij
uitgeput van honger en koude in een onbekend dorp aankomt. Eenmaal zelfs wordt
hij door een goedaardig marechaussee, die zich een dichter waant, als een collega
ontvangen en reciteert hij, na een goed maal, in het burgerlijk salon, uit dankbaarheid
eenige proeven van zijn poëtische talenten.
Meestal echter is zijn tocht zeer eentonig; het is alleen het landschap dat verandert.
De tocht gaat van Grenoble naar Marseille, van het woeste bergland langs de zonnige
wegen van Provence tot in de wufte atmosfeer der blauwe haven waar het vasteland
zijn grens heeft. Aan de overzijde van de donkerblauwe zee ligt Italië, het beloofde
land dat de arme vagebond nooit kan bereiken.
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Deze vagebond is een dichter. Hij publiceerde inderdaad een bundel gedichten Sous
le signe de la Vierge, die bewijst hoezeer het schouwspel der natuur zijn hart ontroert.
Uit elke bladzijde van Le Bachelier sans vergogne blijkt inderdaad, dat hier een
dichter aan het woord is. Dit wil niet zeggen, dat zijn werk overvloeit van lyrische
uitboezemingen over de schoonheid van het landschap, exclamaties over de
ondergaande zon of het sublieme schouwspel der besneeuwde bergen. Dit boek
vertoont geen spoor van romantische opgewondenheid, noch in het gevoel, noch in
de uitdrukking. De schrijver heeft niets van den literairen zwerver, die, zooals destijds
de tegenwoordige académicien Jean Richepin, in zijne armoede en verlatenheid een
reden vond voor zijn schijnheiligen opstand. Er is trouwens geen enkele reden waarom
een goedgezinde landlooper in opstand zou komen tegen de maatschappij en hare
burgerlijke organisatie. Het beroep van vagebond heeft zijne bekoorlijkheid. Men
ontbijt en middagmaalt wel eens op ongeregelde tijden, men is genoodzaakt de rust
te ontberen tusschen de frissche lakens van het eigen bed, maar daartegenover staat
dat men wonderen ontdekt die voor immer voor het oog der rustige burgers verborgen
blijven. Wonderen der natuur en ook vele van die lieve geheimen, die de rijkdom
zijn van de armen aan aardsche goederen, en zelfs voor naturalistische auteurs
onzichtbaar zijn.
Deze ontdekkingen zijn het voorrecht der echte dichters. En aan hen, die in dezen
staat van poëtische gratie verkeeren, worden door de goden nog andere kostbare
gaven geschonken: het subtiele gevoel voor de harmonie van de taal en voor zuivere
beeldspraak, de humoristische hartelijkheid voor alle levende wezens, de klaarheid
in geest en gemoed en dit kinderlijk optimisme dat in alle, zelfs in de meest
eenvoudige schoonheid gelooft.
Al deze gaven bezit de schrijver van dit boek. In de overproductie van romans is
zulk een werk, dat tot geen enkel gecatalogeerd genre behoort, eene vriendelijke
verschijning. Het is de jeugd, de poëzie, de fantasie!
JAN VAN NIJLEN.
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Literatuur
Jacob Israël de Haan, Palestina. Em. Querido, Amsterdam 1925.
Terwijl ik zit te waken bij een zieke, die mij lief is, en de uren voorbijgaan, heb ik
't eene gereedliggende boek na het andere ingekeken en weer weggelegd. Het
strijdende, het eigenwijze, het streverige, het niet-liefhebbende, zoo voel ik 't nu, en
sterker dan anders, is niet het blijvende. Het meegaande, het tevredene is in harmonie
met de schepping, met de natuur.
Jacob Israël de Haan's ‘Palestina’, na zijn gewelddadigen dood in 't verre land uit
piëteit hier uitgegeven, is een boek, dat men niet weglegt.
Hij was geen leiding gevende oorspronkelijke geest, Jacob Israël, geen groot man,
maar een uiterst begaafd, en in zijn diepere wezen een zacht en liefhebbend mensch;
geen groote kracht ging van hem uit, geen sterke werken heeft hij nagelaten, maar
wat ik hier in handen heb is als een zacht manna, een sneeuwen verhaal, een gelukkig
mischen van zomerloof.
Ik ben erg dankbaar, dat ik het rustige, het blijde, het gelukkige werkje heb mogen
lezen in dezen nacht.
Het toevouwende denk ik aan den schrijver terug, die het met zichzelven en met
anderen zoo te kwaad kon hebben tijdens zijn leven, tijdens het eerste deel van zijn
leven vooral. Hij was ook zoo erg gewond, als men hem wondde.
In de in eenvoud gevoelige inleiding, welke Carry van Bruggen bij dit boek, haar
broers boek, gevoegd heeft, zegt zij onder meer, dat hij, die een geboren boekenwurm
was, een studiemensch, toch even goed van de natuur wist te genieten op bizondere
wijze. Met deze opmerking over zijn, bizondere, natuurliefde raakt zij meteen één
van zijn vele innerlijke tegenstellingen aan. De inleidster weet zelf, en licht beter
dan ik, dat hij er overvloedig had: innerlijke tegenstellingen. Trouwens op zichzelf
reeds welk een tegenstelling: de rijkdom van tegenstellingen in den schrijver en de
lieve eenvoud in hem, die uitvloeide in dit boekje.
Eenvoud? Is 't dit keer niet koket wat Jacob Israël schrijft? Ja, koket is het. Het
gekunstelde was hem eigen. Hij was in schriftuur zoo goed als nooit zonder omhaal
van gekunsteldheid. Het opzettelijke leed in hem bovendien licht een toespitsing tot
raffinement. Hij was als een doolhof, maar geheel gebouwd uit een en dezelfde
heester. Hij máakte zijn bizonderheden, als hij ze niet voor de hand vond, maar hij
zette ze aan, natuurlijk-weg, als een meisje haar jurklinten. Onecht was hij daarom
ook eigenlijk nooit.
Er zijn terzijde van de kunst groote reputaties, die, altijd in het tijdelijke meen ik,
gezag hebben, en die dan ook niets doen of het is ‘mooi’ en ‘af’. Hun geheim is
gemakkelijk evenwicht en de hoogere navolging. Hun werken zijn glad van de zalf,
die zelfingenomenheid is. Ook zij zijn koket en opzettelijk. Maar niet als
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Jacob Israël de Haan zijn zij, die behagen wilde, omdat hij genégenheid behoefde,
warmte, al was het maar wat menschelijke ingenomenheid.
Het boekje Palestina is in hooge mate ‘lief’.
De inhoud.... Wat kan, a priori bekeken, de inhoud u doen? Hij vertelt van een
vacantiereis in Jeruzalem's omstreken, in een wagen van hem bevriende Sheiks, en
ik zal daar dus niet veel van zeggen. Hij had net zoo goed over iets anders kunnen
handelen. Zijn houding ten opzichte van de buitenwereld, zijn zoo Joodsche,
warm-ironische meeleven met geheel andere menschen dan hijzelf is, met deze
simpele Turken en Arabieren, die zoo rustig zijn en zoo breed gebaren, vormt den
ganschen inhoud van het geval.
H.P.L.W.

Herman van Puymbrouck, Het Ontluikende Licht. Keur-serie No. 11. L.J.
Janssens & Zn., Antwerpen. 1925.
De schrijver heeft het stuk geschreven voor ‘gemoedelijke menschen’ en het moeten
m.i. al heel erg gemoedelijken zijn, die vinden dat de schrijver aan de zich zelf
gestelde eischen voldaan heeft. ‘Alles bestaat, als je er maar in gelooft’, ‘Overal is
Bethlehem en ieder oogenblik wordt het Kerstkind, de waarheid, het levenslicht
geboren, als je maar goed zoekt’. Dit zijn de twee stellingen, die door het stuk
gedemonstreerd worden. Overtuigend? Voor heel erg gemoedelijke menschen
misschien wel, maar voor hen, die ietwat hoogere eischen stellen niet. De
demonstreerende inhoud is iets te eenvoudig, te simpel, niet meer dan twee kinderen,
die onder leiding van hun engelbewaarder het Kerstkind, de waarheid gaan zoeken,
en op dien tocht de menschheid, gesymboliseerd in Ahasverus, de Koningin van
Saba, Judas e.a. ontmoeten en voorbijgaan. Dat is alles. Geen conflict, geen drama,
niet meer dan een sprookje, bijna voor kinderen, dat zich tafereel na tafereel ontrolt,
hier en daar met scênisch doorzicht en boeiende vaardigheid geschreven.
A. DEFRESNE.

J.B.P. Molière, Vrouwenleerschool en Kritiek op Vrouwenleerschool.
Vertaald door A.B.E. van Leeuwen, met eene inleiding van Prof. Dr. P.
Valkhoff. Hollandia Drukkerij, Baarn. 1925.
A.B.E. van Leeuwen heeft van de hier genoemde blijspelen van Molière een goede
en vlotte vertaling geleverd, terwijl men van de Hollandia Drukkerij en van Prof.
Dr. P. Valkhoff andere prestaties dan de hier gedane verwachten kon. Het boekje
ziet er onooglijk, slordig en onverzorgd uit, terwijl in de laatste jaren meerdere
uitgevers in Nederland bewezen hebben zonder grootere kosten zeer keurige uitgaven
te kunnen uitbrengen. Ook de inleiding van Prof. Dr. Valkhoff vertoont soortgelijke
eigenschappen. Ik wil aanstonds toegeven, dat het niet tot de aanlokkelijkste
bezigheden moet behooren nu nog eene inleiding over Molière te schrijven. Over dit
onderwerp toch schijnt niets verrassends, niets nieuws meer te bedenken te zijn. Hoe
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dan ook, het moet toch nog mogelijk zijn des lezers aandacht minstens zes bladzijden
te boeien en ik kan niet zeggen, dat zulks den hooggeleerden gelukt is.
A. DEFRESNE.
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Rein van Zanten. Op dood Spoor. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon,
z.j.
In den stroom van Sinterklaasuitgaven zijn er maar enkele, die, wat toch aller karakter
behoorde te zijn, ons verrassen door haar belangrijkheid. De meeste zijn een beetje
taai in haar eentonige verwerking van de oude thema's: leven en liefde, al is 't dan
ook altijd weer eens interessant na te gaan, hoe de auteur zelf in zijn zoo objectief
bedoelde epiek is weer te vinden. Maar tot dit laatste redmiddel van verslappende
aandacht behoeft men bij dit boek van Rein van Zanten waarlijk niet te gaan. Het
interesseert onmiddellijk om zichzelf; en onze belangstelling wordt geenszins
verminderd door de gedachte, dat hier feitelijk een Hollandsche Hedda Gabler met
haar Jörgen Tesman wordt in beeld gebracht. Een zelfde sfeer, een zelfde mentaliteit.
Alleen is de Jörgen hier minder caricaturaal onnoozel en behoefde de handeling voor
een roman niet zoo beknopt tragische te verloopen. Het slot werd, meer nuchter, niet
de dood, maar een deurwaarder, die voor de echtscheiding komt dagvaarden. De
dood, of de waanzin, komt ook wel voor deze vrouw, maar veel later, en zal dan
allicht minder tragisch dan wel zielig zijn. Hoe haar wezen dan tenslotte is? In drie
passages heeft de schrijver het geteekend. (Blz. 60): ‘Ik ben fel jaloersch, enkel uit
innerlijke opwinding, uit een niet te dragen behoefte aan emotie’. (Blz. 79):
‘Behaaglijk zit ik in het roodsatijnen causeusje, de doos op mijn knieën. Ik zie de
doos op mijn loodgrijze knieën van Liberty-Rani-Silk. Ik zie, dat ik het zie; ik zie
mij daar zitten; ik ben een stilleven voor mijzelf: de vrouw met de minnebrieven.’
(Blz. 99): ‘Ik ben er een beetje moe van... moe van alles... van alles... van alles...’
Diep innerlijk gebrek aan levenskracht, aan spontane levensdrift, die voortdurend
de emotie behoeft, om zichzelf te realiseeren, opdat niet telkens de ziel uit het lichaam
zal treden en die leege machinerie met onverschillig critisch oog beschouwen: een
verdubbeling der persoonlijkheid, die doet vergaan van angst voor den naderenden
waanzin. Ziedaar het dagelijksch bestaan van zoo een mensch, wier schamel beetje
levensenergie voor dit voortdurend gezoek naar wrijving dan wel héél moe wordt,...
‘moe... van alles,’ vooral van zichzelve. En bij gelegenheid in staat blijkt tot elke
daad, tot elke opoffering en tot elke misdaad, zuiver uit benauwenis des levens. Zoo
bestond Hedda Gabler, zoo de vrouw uit Stille Wegen van de schrijfster, die zich
E.S. noemde en wier werk veel te weinig aandacht vond, zoo dat vrouwtje uit Het
schamele Deel van Elisabeth Zernike... en zoo ook deze vrouw, die ‘voor tijdverdrijf’
haar lobbesachtigen man aan zijn typiste koppelt en dan door het eigen gestichte
brandje ietwat verontrust en benauwd wordt. Om tenslotte alleen te blijven, met de
zware taak nu weer ander voedsel voor haar kwijnenden levensvlam te moeten zoeken.
Rein van Zanten heeft dit alles te boek gesteld met schrijnende geestigheid en
zonder een spoor van sentimentaliteit. Hij laat de jonge vrouw zelf praten en men
vraagt zich wel eens af of zij niet te geestig is en te ontwikkeld voor den opzet. En
of zoo'n vrouw inderdaad zoo goed zal kunnen koken... al is 't waar, dat de auteur
dit zelf het best weten kan, hij, die de typiste, den zwaar-
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wichtigen geleerde en den pedanten onnoozelaar van een assistent zoo voortreflijk
te beelden wist. En dan is er nog Freddy, de angstvallig egoïste behoeder van een
kraakporceleinen evenwicht, een die tenslotte maar twee graden zekerder leeft dan
Thilde, die nauwelijks leeft. Wat schijnt alles grof en banaal en onbelangrijk voor
zoo eene, die in haar ziekelijke oververfijning alleen het uitzonderlijke, persoonlijk
aandoende genieten kan.... Zoo dit decadentie is en decadentie een zonde, dan brengt
deze haar eigen straf en eigen hel met zich mede, en zij die begrijpen, voelen na de
lezing van zulk een verhaal aanvankelijk enkel deernis om de trieste, eenzame
menschelijkheid, die hier jammerlijk worstelt om het leven. Het is een groote
verdienste van Rein. van Zanten, ons opnieuw er aan herinnerd te hebben, dat ook
deze zijde van den geest bestaat, nog bestaat. En niet maar zoo, met den
wegwerpenden term ziekelijkheid, is af te doen, juist om het fijner gevoel, de scherpere
levensonderscheiding, die zij meebrengt en voor wie het ‘normale’ leven, de ‘gewone’
menschen er soms uitzien als een kindercentsprent, even grof, even onrecht, en even
mal.
F.C.

Top Naeff, Voorbijgangers. A'dam, V. Holkema & Warendorf, 1925.
Een nieuw boek van Top Naeff is een zeldzame gebeurtenis, die zekere litteraire
vreugde wekt, ook als het blijkt, dat het hier enkel een bundel vroeger verschenen
verhalen betreft. Eén der belangrijkste er van verscheen in ‘Groot Nederland’ en
geeft in zijn geserreerde, sterk ingehouden gespannenheid een ontroerende episode
van vrouwenleven. Het is de wrange historie van een, die zich te laat uit een
benauwenden huwelijksband bevrijdde... om te bevinden, hoe haar herwonnen vrijheid
nu ook enkel doelloosheid, zonder toekomst, beduidt, omdat de tijd van beminnen
en bemind worden voor haar intusschen voorbij ging. Die van bemind worden vooral,
helaas, want haar eigen hart is nog jong en frisch gebleven in een huwelijk, dat op
alles anders eerder een beroep deed dan op haar gevoel. Het is die hooplooze toekomst
van een lang, leeg verder leven, die ons den beklemmenden eindindruk geeft.
Het grootste verhaal van den bundel en in belangrijkheid aan dat andere gelijk,
heet In den Avond. Het vertelt, niet zonder zachte ironie, van een ouden dominee,
die pas is gaan twijfelen, toen zijn emeritaat hem de gedachten en uren vrij liet. De
brave man wordt er haast toe gebracht zijn schoondochter het overspel aan te raden
uit zuiver menschelijk gevoel, en over het toeval, dat haar nog redt aan den rand van
den afgrond, is hij zelfs nauwelijks verheugd... Hij bevindt, dat het leven soms rare
grimassen vertoont.
Beurtvaart, het laatste stuk is dan wel grootendeels satire, niet zonder wrangheid
echter, en alleen het klaarblijkelijk onbeduidende der personages verhoedt dat het
geval tragisch wordt onder de satirieke aankleeding. En dan staan er nog twee korte
verhalen in het boek, die opeens een gansch anderen aard vertoonen. Het eene is een
soort herinnering van en uit Venetië, met een opzet van jong huwelijk er in, dat vaag
en niet heel waarschijnlijk, maar wel heel sentimenteel aandoet. Juist als het andere:
De Heilige van Salums geheeten. Maar dit maakt het in die richting nog veel erger
en is, wel eenigszins
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omineus, ‘aan den bramenzoeker’ (den heer R. Roland Holst) opgedragen. Heel
dierbaar wordt hier verhaald van een man, die in zijn verstand gekrenkt (zouden wij
zeggen) door den dood zijner jonge vrouw, het verder leven in vrouwenkleeren
rondloopt en er twee poppen op na houdt, waarover hij nu ‘moedert’, boven in de
bergeenzaamheid. Dit zou een tamelijk zielig geval van waanzin kunnen heeten,
gelijk de gestichten ze bij menigte opleveren, indien niet de schrijfster het anders
beschouwde en wenschte, dat wij ook zoo deden. Zij geeft duidelijk te verstaan, dat
in die soort van geitenstal met den ‘vervrouwden’ man en de beide poppekinderen
eigenlijk de hoogst menschelijke wijsheid en goedheid schuilen en wij ons allen diep
schamen moesten niet ook aldus te zijn, d.w.z. zoo zachtmoedig gek en verdroomd
in een waan, die - moet ik erkennen - misschien niet zooveel maller is dan onze meer
gebruikelijke wanen. Het is vreemd, hoe een critische en anders tamelijk nuchter
schouwende persoonlijkheid als Top Naeff tot zulke dweperige malligheid komen
kon. Maar intusschen schijnt dit dan toch ook een deel van haar wezen en behoort
het in dezen bundel, die aldus haar persoonlijkheid vrij compleet geeft. De verdiepte
ernst, niet zonder ironie, der groote verhalen, de speelsche luim van Beurtvaart en
de zelfverteederde mystieke dweperij... voor haar onbewaakte oogenblikken, als de
zelfcritiek van huis is. Een mensch zou het waarlijk met minder geestesinhoud kunnen
doen. Intusschen is het ironisch weemoedige mij het meest sympathiek, dat met haar
krachtig beeldend talent en rijk taalvermogen Top Naeff tot een der beste litteraire
kunstenaressen maakt.
F.C.

Lode Opdebeek, Peters kind. Van Holkema & Warendorf. Amsterdam,
z.j.
Zouden dit jeugdherinneringen zijn? Wilde Lode Opdebeek zijn eigen eerste,
schemerende levensjaren nog eens genietend herleven in herdenking? Men eerste,
schemerende levensjaren nog eens genietend herleven in herdenking? Men zou 't
zoo zeggen, omdat anders dit boek zoo weinig houvast biedt. Het zijn kinderscènes,
soms héél aardig, met wèl aardige penteekeningen van Stan en Edm. Van Offel. Er
is een vage, schier bovenmenschelijk geduldige en liefhebbende grootvader, Peter
genaamd (‘van’ onbekend) en een lief klein jongetje Fikske, die nog geen ‘van’
behoeft. Het jonske leeft als in 't algemeen kinderen leven, wier ouders het niet
bekrompen hebben. Hij heeft energie en verbeelding, en de dieren - een hond, een
kip, een geit - zijn zijn goede vrienden en zij begrijpen elkander volkomen. Daar hij
ganschelijk ongebreideld, à la Montessori, wordt opgebracht, bedrijft hij alle denkbare
kattekwaad en eet alsmaar boterhammen met stroop, wat steeds de onsmakelijkste
gevolgen heeft. Die dan blijkbaar weer ongedaan worden gemaakt door een
schoonmaakster of huishoudster, die men ook plotseling ergens in 't boek ontmoet,
doch die verder naar 't kind niet omkijkt. En 't is bijna altijd lente en zomer in Fikske's
leven, met korte, onmerkbare winters er tusschen.
Zoodat ik maar zeggen wil, dat 't mij hier al te idyllisch toegaat, schoon diverse
tafreelen gewis niet zonder talent en geest geschreven zijn. Het geheel echter smaakt
te zoet en doet zeer onwezenlijk aan, als een vage, sentimen-
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teele droom, veel te ijl voor de verwerkelijking in woorden. In Peutske van Streuvels
zat dan toch heel wat meer ruggegraat. Misschien is Peters kind trouwens ook bedoeld
als kinderboek. Ofschoon...
F.C.

Noto Soeroto, Kleurschakeeringen, uit Oedaya. N.V. Adhi-poestaka, Den
Haag, 1925.
Noto Soeroto, Nieuwe Fluisteringen. N.V. Adi-Poestaka, 1925, Den Haag.
‘De hierna volgende opstellen zijn gekozen uit bijdragen voor het tijdschrift Oedaya,’
zegt de schrijver, en dat is niet duidelijk. Waarschijnlijk bedoelt hij een bloemlezing
uit artikels in het tijdschrift Oedaya. Nu heeft het den schijn of bijdragen voor het
tijdschrift van dien weg werden afgeleid en niet in het tijdschrift maar hier, gebundeld,
verschijnen, in strijd met de bedoeling. Terwijl juist de opzet is een samenvatting te
geven in een reeks artikelen, die anders geïsoleerd in het tijdschrift verscholen zouden
blijven, van de politieke en sociale meeningen van den schrijver over Indië en zijn
verhouding tot Nederland. De kern dier opvattingen is neergelegd in een vrij uitvoerige
rede in Maart ll. voor het Algem. Nederl. Verbond gehouden, welke rede nogal stof
schijnt te hebben opgejaagd en den toorn ontketend van alle bullebakken, zoowel ter
rechter- als ter linkerzijde. De landgenooten scholden Noto Soeroto voor verrader,
op zijn minst voor dwazen illusionist, de imperialistische kolonie-uitbuiters daartegen
achtten ook zijn gematigdheid al verdacht en weigerden zelfs de geringste concessie
van meezegging of zelfbestuur. Tegen beide extremen neemt Noto Soeroto nu stelling
in een reeks korte opstellen, die telkens een kant der kwestie behandelen en gedurig
trachten uit te leggen de meening des schrijvers, dat politieke vrijheid voor een
conglomeraat van volken, die nog lang niet aan de individueele vrijheid toe zijn, en
politieke zelfstandigheid zonder een gezonde economische basis beide even dwaas
lijken. Dat de nationalistische idee een westersch uitvindsel is, voorloopig vreemd
aan het oosten, en dat voortgezette ophitsing der redelooze menigte enkel leiden kan
tot bloedige botsingen zonder nut en zonder resultaat, wie er ook winnen mocht.
Natuurlijk zijn deze woorden niet naar den zin der fanatici en natuurlijk zullen de
komende gebeurtenissen die woorden niet tot richtsnoer nemen. Juist het minst
redelijke zal geschieden, en de dolste extremist zal meer invloed hebben dan het
nuchter beraad, dat menschen en verhoudingen zuiver blijft zien. Zoo was het immer
en zoo zal het weer zijn, en de stem van Noto Soeroto is die eens roependen in de
woestijn. Intusschen voegt het te erkennen, dat het hem noch aan geest, noch aan
doorzicht noch aan rustige overweging schijnt te ontbreken, en hij ongetwijfeld gelijk
zou krijgen, als het in die zaken ooit om gelijk of ongelijk en niet om impulsen ging.
Wat niet zeggen wil, dat in het groote verband ook die impulsieve schokken niet
weer redelijk zouden zijn. Alleen maar niet van practisch bruikbare, dat is eenzijdige,
redelijkheid. En daar gaat het tenslotte om in de maatschappij. Maar ook Noto Soeroto,
op zijn eenzame post, zal wel tot het wereldbestel hooren.
Misschien wel om den poëet in hem tot ontplooiïng te brengen. Dat tweede
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boekje n.l. met ‘nieuwe fluisteringen’ beteekent de idealistische droomzijde van
dezen bij ons ingeleefden Javaan. De ‘fluisteringen’ blijken korte stukjes dichterlijk
proza, die zeer oostersch Tagore-achtig en ook wel bijbelsch-Hoogliedachtig aandoen.
Mij zijn ze een beetje te zeer opzettelijk dichterlijk, dan dat ik hen anders waardeeren
zou, dan als fraaie stijlproeven en lieve argeloosheden. Zoodra iets op een aforisme
begint te lijken, ben ik niet meer thuis en daartoe komt zulk poëtisch proza al heel
gauw. Er zijn echter menschen, die er van houden. De bandversiering is van ‘ir. G.
Friedhoff, arch.’ waarop een minuscuul figuurtje, dat met drie sterren jongleert. Dit
kon nòg kleiner en dan was 't heelemaal niet meer te zien.
F.C.

W.R.H. Trowbridge, Cagliostro, het leven van een Meester in de Magie.
Vert. door Th. Wink. N.V. Uitg. Mij. v/h. P.M. Wink, Zaltbommel, 1925.
Dit is deel zooveel van de serie Romantische Geschiedenis door deze firma uitgegeven
en deze Cagliostro is zéér romantisch. Hij werd ons dierbaar door den ouden Dumas,
wiens Jozef Balsamo, Secrets d'un Médecin (luidde zoo de titel niet?) wij in tallooze
slechtgedrukte deeltjes bij kaarslicht in on-tijd lazen en huiverachtig genoten. En die
ons voorgoed belangstelling, zoo niet sympathie, inboezemde voor deze
geheimzinnige figuur, die zoo edele daden bedreef en zoo verheven ongelukkig was.
Nu, in deze gedaante van nuchtere geschiedschrijving, valt hij wel een beetje tegen.
Het kan ons niet zooveel schelen of Balsamo en Cagliostro al dan niet dezelfde
persoon waren en wij voelen ook maar weinig voor zijn rehabilitatie, door dezen
auteur ondernomen, omdat wij hem nooit zoo maar gewoon menschelijk zagen.
Intusschen hebben wij thans wel den leeftijd om de ideëele gestalten onzer jeugd
nuchter te gaan zien en constateeren, dit doende, tevens, dat het boek van Trowbridge
noch in taal noch in gedachte boven het middelmatige uitgaat, en dat de vertaling
ook lang niet altijd mooi klinkt.
Verder blijkt uit dit boek, dat leven en daden van Cagliostro zeker voor ruim de
helft in het duister liggen en daar voorloopig wel zullen blijven. Vriend en vijand
zijn even heftig ten opzichte van hem, zijn genezingen, zijn gedrag van leer getrokken.
Er was altijd hartstocht, nijd, haat, afkeer, of bewondering, liefde, geestdrift om hem
heen. Hoe zou daar dan niet al bij zijn leven een legende ontstaan zijn, met waarheid
en verdichting onontwarbaar dooreen gemengd? Waarheid tout court bestaat nu
eenmaal niet in dit aardsche tranendal en de vele waarheden werken verwarrend en
tegenstrijdig, zelfs bij den eenvoudigsten, klaarsten levenswandel. Maar als een leven
dan nog ingewikkeld en vreemd is, blijkt er alras heelemaal geen draad aan vast te
maken en zwemt men in de oncontroleerbare berichten en persoonlijke oordeelen.
Zoo met ‘graaf Cagliostro’, een van de wonderlijksten der wonderlijken in dien
vreemden tijd van het einde der 18e eeuw, die voor velen buitengewoon aantrekkelijk
is.
F.C.
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De uitvreter
Tragi-comedie in drie bedrijven
Personen:
S t e l l a , 38 jaar, donker, grijzend.
J o s e p h i n e , 41 jaar, blond.
L e t t a , 22 jaar, licht blond.
U i t v r e t e r , 26 jaar, zwart.
Het tooneel stelt de zitkamer voor van twee zelfstandige, ongehuwde dames. In het midden
van den rechterwand (rechts en links van den speler) een deur, waarvan verondersteld wordt,
dat zij toegang geeft tot de straat-hall. Tegenover de eerste deur in den linkerwand eene tweede,
die naar de keuken en bovenverdiepingen leidt. In het midden van de fond een breed en hoog
raam, dat op straat uitziet. Op gelijke afstanden van dat raam, tegen de fond, twee divans. Op
de rechter divan overveel kleurige kussens, er boven portretten van beroemde dichters, een
boekenrekje en verder kleurige snuisterijen. Op de linker divan geen enkel kussen, geen enkele
versiering, er boven hangt een aanplakbillet, waarop met groote letters gedrukt staat:
‘Magdalena-Stichting. Openlucht-meeting ter Zedelijke Verbetering van Gevallen Vrouwen'’
In het midden van de kamer een ovale tafel. Achter deze een leunstoel, aan weerszijden een
gewone stoel. Naast de rechterdeur een theetafeltje, naast de linker een telefoontafeltje. Boven
de tafel een electrische lamp.

Eerste bedrijf.
Jos. en Stella ieder aan een kant van de tafel. De lamp brandt. Een hevig onweer woedt. Het
doek opent met een felle donderslag.

Stella
(in fanatische verontwaardiging):

Bah! Ik vind het vies! Ik vind het smerig! Ik kan het kind niet meer aanzien!
Aanraken... bah!
Jos.
(met een zoeten glimlach, als in herinnering):

Ik kan het
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altijd nog zoo erg niet vinden, dat zij met dien jongen gaat...... En dat ze nu hier met
hem in het portiek stond...... De liefde......
Stella
(met grootere verontwaardiging):

Stond?...... Leunde, hing om zijn hals...... op de meest, meest onzedelijke manier,
op... een intens onzedelijke manier...... nou ja, het wil niet over mijn lippen, hoe ze
er stond.
Jos.
(geschrokken en zeer gechoqueerd):

Stond ze...... onzedelijk......?
Stella
(bedekt de oogen):

Ja, ja, ja, zeg het niet Ik kan het niet zien. Ik wil het niet zien!
(gaat zitten)

Bah! Bah!
Jos.
(nog in ontsteltenis):

Ja...... jasses...... jasses...... daar heb ik geen woorden voor......
(starend)

...... Ik dacht, dat de groote liefde in haar hart gekomen was, de groote liefde, die een
mensch een tel, een uur, zijn heele leven tot een heilige veredelt. En die zouden we
haar niet mogen onthouden. Nee, die past, hoort in ons opvoedingssysteem. Trouwens
toen we haar als kind aannamen zijn we dat overeengekomen. Ik zou de groote liefde
bij haar behandelen.
(even met iets begeerlijks)

...... Heb jij het gezien?
Stella
(vol afschuw):

Ik?...... Hoe haal je het in je hoofd?
Jos.:

Hoe weet je het dan?
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Stella
(sarcastisch):

Ja, dat is nog het ergste van het geval. De Debatingclub voor Zedelijke Onderwerpen
heeft het gezien. Die is samengesteld uit afgevaardigde bestuursleden van al de andere
vereenigingen en dus weten ze het allemaal, de Hulp voor Ongehuwde Moeders, de
Bescherming van Alleenstaande Meisjes, de Zedelijke Verbetering van Gevallen
Vrouwen, de Magdalena-Stichting, allemaal, allemaal! Gisteren zou de club hier met
me confereeren over mijne lezing: ‘Mogen wij in het leven van anderen ingrijpen’.
Ze hebben niet kunnen bellen of binnenkomen, omdat Letta toen zoo...... zoo... in de
portiek stond. En nu op de bestuursvergadering van Alleenstaande Meisjes hebben
ze het me gezegd.
Jos.
(gewichtig):

We hadden ons niet moeten verzetten tegen die verhouding met dien jongen. We
hadden die verhouding in onze zorgen moeten opnemen. Letta kan niet alleen
liefhebben. We hadden haar gevoel moeten leiden tot een edel huwelijk.
Stella
(verbijsterd):

Tot een huwelijk?
Jos.:

Ja, want als je in mijn hart kijkt, zie je, als ik oprecht
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spreek, ja, dan vind ik de liefde toch wel het fundament van het leven. Ja, ja, zoo is
het, het fundament van het leven, de zaligheid van je zijn. En jij zult toch niet ieder
huwelijk willen afkeuren?
Stella:

Ieder huwelijk niet, nee, want het is voor de meeste vrouwen noodzakelijk. Aan die
is toch niets verloren. Voor de beste is het overbodig. En zoo een had Letta moeten
worden. De zedelijke geest gaat voor alles en ik walg van dat gedoe tusschen man
en vrouw. Ik heb nog nooit gemeenschap met een man gehad, zelfs voor geen kus
en mijn innerlijk is er wel bij gevaren.
J o s .:

Dat is bij mij ook zoo. Ja, ik heb mijn groote liefde wel gehad, maar gedurende dat
half uur, dat hij bij me was, waren lichamelijke neigingen verre van me. En juist
daardoor is mijne liefde voedsel geworden voor mijne ziel mijn leven lang. Ja, ik
ben nou toch al aan mijn vierde versbundel, niet? Mijn leven is liefde voelen. En
Letta....
Stella:

Moet zich maar gaan aangeven bij de Vereeniging voor Gevallen Vrouwen en ik, de
voorzitster, zal wel mijn ontslag nemen, overal van. Het is om haar door elkaar te
ranselen. Zij, die we uit de modder hebben opgeraapt, zij, die we als kind hebben
aangenomen om practisch onze stellingen van de vergeestelijkte opvoeding te
bewijzen, zij, die we tot voorbeeld hadden willen stellen, die dag en nacht onder
onze controle is, zij staat in ons portiek met een vent, met een vent in óns portiek!
O, mijn heele carrière heeft ze kapot gemaakt! O!
(huilt).

J o s .:

Maar kind, kind, onze opvoeding is nog niet ten einde. Je overdrijft. Goed, het is
onzedelijke liefde, maar toch liefde en dus met een goede kern. Schaam je.
Stella
(als een furie):

Schamen? Overdrijven? Liefde?.... En dat zeg jij? Jij, die je heele leven niets anders
gedaan hebt, dan overdrijven met je groote liefde. Je groote liefde voor een man. die
je twintig jaar geleden op straat aangesproken heeft, met je opgeloopen is, een half
uur met je op een bank gezeten heeft en waar je toen nooit meer iets van gehoord
hebt, je heele leven lang niet, wiens naam je zelfs niet weet en waar je nu al vier
bundels onzin over volgeklad hebt? Mensch, ik kan je niet zien of luchten, als je over
je groote liefde bazelt.
Jos.
(staat sidderend op):
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Stella, pas op, pas op! Je beleedigt het heiligste, het heiligste!
Stella
(ziet haar een oogenblik geschrokken door haar uitval
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aan, valt dan huilend op haar stoel):

Vergeef het me. Ik kan er niets aan doen. Ik kan er niets aan doen. Ik zou haar kunnen
vermoorden.
(Staat op, gaat naar Jos, wil haar omarmen.)

Ochot, ochot, niet boos zijn, kind-lief, niet boos zijn.
Jos.
(weert haar zacht af):

Nee, nee, Stella, daar kan ik nu nachten om huilen, dat jij, mijn eenige vriendin, waar
ik zoo veel mee gemeen heb, waar ik nu al tien jaar mee samenwoon, dat jij zoo iets
tegen me zeggen kunt.
Stella
(gaat stil huilend zitten, Jos eveneens):

Je hebt ongelijk, Phine, door je beleedigd te voelen door wat ik over je liefde zeg.
Ik kan jou teerste gevoel niet kwetsen. De nobelheid van jou liefde staat boven alles,
wat ik er over denk, want ik weet niet waarover ik spreek. Ik.... ik heb nooit liefde
gekend. En het is zoo verschrikkelijk wat Letta gedaan heeft. Ik moet mijn ontslag
van alle vereenigingen nemen. Dat hebben ze me te verstaan gegeven.
Jos.
(ontsteld):

Wat zeg je?.... Te verstaan gegeven...?
Stella:

Ja, ze zeiden, dat wij haar door ons opvoedingssysteem verknoeid hadden, dat we
hadden moeten weten, dat iemand, die in de slechtheid geboren is, dat die nooit goed
kan worden. Haar vader was een dronkaard en haar moeder was... nou ja... we hadden
moeten weten, dat het dus mislukken moest. En die mislukking van onze proef
bewees, dat ik incompetent was voor mijne functies, want als ik ons proefkind niet
van de slechtheid kon afhouden, hoe zou ik dat dan eene wildvreemde vrouw wel
kunnen. O, Jos, ze konden me zoo al niet uitstaan. Om mijn baantjes. En nou zal ik
die kwijt raken. Geen secretaresse meer, geen voorzitster meer. Met mijn
redactriceschap van de Zedelijke Bladen is het ook uit. Ik zal geen boek meer
uitgegeven krijgen. En waar moet ik dan van leven? Waar moet ik dan van leven?
(huilt).

Jos.
(verteederd, gaat naar haar toe, omarmt haar):

Groot Nederland. Jaargang 24

Och, Stella-lief, wat is dat verschrikkelijk. Huil niet, lievelingetje, huil niet. Van
nacht slaap je bij mij en in mijn armen zal ik je in slaap troosten, zooals ik al zoo
vaak gedaan heb. En dan moet je nu met Letta praten.
Stella
(bijna smeekend):

Nee, nee, liefje, ik kan haar niet zien. Ik ben bang voor haar.
J o s .:

Maar schatlief, het moet. Ten eerste moeten we er voor je vereenigingen iets op zien
te vinden, want je moet toch geld ver-
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dienen. Van de rente van mijn kapitaaltje kun je niet meeleven en het geld zelf
aanspreken, dat doe ik niet. En ten tweede kunnen we Letta zoo niet verder laten
leven. We moeten dat profane in haar doodmaken.
(Belt.)

En dat is toch jou taak. Jij doet zooiets iederen dag. Jij hebt de naam, dat jij juist zoo
goed met publieke vrouwen en zoo kunt omgaan.
Stella
(met angst):

Ja, ja, dat is zoo, maar nu... Ik kan niet. Ik ben zoo zenuwachtig. Nu het zoo vlak bij
me gebeurd is, nu kan ik niet.
J o s .:

Stil dan nou maar, ga jij op de divan zitten en hou je er maar buiten. Daarbij de liefde
is mijne specialiteit en dus...
(Stella gaat op de divan zitten).

Letta komt op door de deur links. Zij is een klein pittig meisje. Zij heeft niet het stereotype
gezonde uiterlijk, eer bleek en nerveus. Het is alsof er twee persoonlijkheden in haar leven.
Soms is zij stug, hatelijk en zeer autoritair om plots in een zeer kinderlijke toon te vervallen,
dan is zij timide en lijkt zij drie jaar. Zij blijft roerloos in de deur staan.

Letta
(vinnig):

Belde U?
Jos.
(met overdreven liefheid):

De geestelijke houding, die niet met twee woorden spreken doet, is de ware niet,
lieve Letje.
Letta
(als betrapt verlegen):

O,...... o, ja......
(timide):

Belde U, tante?
J o s .:
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Ja, kom eens hier, kindje.
(Letta blijft staan)

... Uh... Ben je niet bang voor het onweer?
Letta
(timide):

Nee, tante.
Jos.
(kijkt naar de lucht door het raam. Af en toe bliksem zonder donder)......

Dat is goed. Het onweer is mooi...... alsof een sterke kracht je door elkaar schudt......
en het lucht op na zoo'n warmen dag.
Letta
(timide):

Ja,...... tante.
Jos.
(verlegen):

Kijk eens, ik...... ik wou eens met je praten over dien jongen man.
Letta
(plots autoritair en verbeten):

Daar hoeft niet over gepraat. Ik heb hem den brief geschreven, die U gedicteerd hebt.
Het is af.
Jos.
(geslagen door Letta's toon, hulpeloos):

O, ja...... ja, dat
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is goed. Het was geen jongen voor je, met dat roode haar en die grove stem. En......
en voel je je nu niet opgelucht als...... als...... als na een onweer in een heete dag?
Letta
(bits):

Nee!
Jos.
(hulpeloos naar Stella kijkend, die met de handen voor de oogen op de divan zit):

O...... uh...... heb je verdriet?
Letta
(weer kinderlijk, met iets smeekends):

Ja, ja, erg.
J o s .:

Maar kindje, heb je dan mijn raad niet opgevolgd? Heb je je leed in je ziel dan niet
opgedreven tot een poëtische visie van het leven zelf?
Letta
(op het punt hare beheersching te verliezen):

Nee, ik heb het leed niet opgedreven, omdat dat niet meer kon. Ik heb het niet
vervormd tot eene poëtische visie van het leven zelf, omdat het pijn doet, pijn doet.
J o s .:

Maar wat heb je dan wel?
Letta:

Ik heb afscheid van hem genomen voor goed, gisterenavond, hier bij de deur.
Trouwens die vent zelf kan me niks schelen, als je dat maar weet!
(felle haat)

En laat me nou naar de keuken!
Jos.
(volkomen de kluts kwijt):

Ja,...... uh...... maar...... ja, gisterenavond. Ik bedoel hier in het portiek, daar heb je......
ik meen......
Letta
(in felste haat):
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Laat me nou gaan, zeg ik, laat me nou gaan!
Jos.
(bang):

Ja, ja, het is goed. Ga maar.
Letta
(met een ruk af, ingehouden snikkend).

Jos.
(na verlegen pauze):

Ik begrijp er niets van. Die man zelf kan haar niets schelen, zegt ze.
Stella:

Dat wist ik toch. Ze voelt geen liefde. Het is haar alleen om de slechtheid te doen.
Jos.
(rillend, even met een zenuwachtig lachje):

He! Hou op. Ik word er naar van.
Stella
(met open geschrokken oogen):

Lach jij daarom?
Jos.
(in verlegenheid, bevoelt haar mond):

Ik?..... O, God,..... nee, hoor!.... He, foei, je maakt me aan het schrikken!
(gaat naast Stella zitten, na pauze)

. Ik..... ik heb niet over dat van in de portiek kunnen spreken..... Ik..... ik kan het ook
niet.
Stella
(jammerend):

Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen! Al mijne betrekkingen kwijt! Zonder
middelen van bestaan!
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Jos.
(hulpeloos rondkijkend):

Ja,...... ik...... ik weet het ook niet.
Een felle bliksem verlicht de kamer blauw. Dan is de kamer donker. De bliksem heeft momenteel
de electrische leiding gestoord.

Stella:

O! Wat is dat?
J o s .:

O!...... O!
Nog drie tellen doodsche stilte en dan kraakt een overweldigende donderslag ratelend de
kamer binnen. De slag wordt zwakker tot hij in de verte uitrolt.

Uitvreter
(het is volslagen donker in de kamer en men hoort alleen zijn stem bij de deur rechts):

...Dat zijn geen grapjes meer... Het is hem heilige ernst geworden... Als ik die tik
van zijn klauw beet gehad had, was het finaal uit geweest met mijn genialiteit!...
Waar ben ik hier nou eigenlijk?... Verdomd, ik zit ergens... Opperwezen, nou geen
aardigheidjes meer...
(bliksem zonder donder) (kwaad)

Laat het nou uit zijn met die geintjes. Waar heb je me binnen gebliksemd?
Een felle bliksem verlicht de kamer blauw. Jos. en Stella zitten elkaar in angst omarmend op
de divan van Stella. Bij de straatdeur, rugzaal, zit een jongeman, blootshoofd, cape. Korte
donderslag, dan weer alles donker.

Uitvreter:

Dank U, dank U zeer. Ik zit, verdomme, in een kamer!
Jos.
(fluisterend, in angst, toch even iets hartstochtelijks):

Een man, Stella, een man!
Stella
(gebiedend):

Ja, ja, stil!
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Uitvreter:

Pardon, neem me niet kwalijk, maar zijn hier nog meer van je op menschen lijkende
schepselen behalve ik?
(hij wacht eenige tellen op de inlichtende bliksem, die echter uitblijft.)

Ja, als hij nou denkt alleen van die lichtjes te kunnen maken, dan heeft hij het mis!
(staat op en draait het electrisch licht eenige malen als een miniatuur bliksem aan en uit.)

Nee, geen sterveling! Nou ja, ietwat zwakker en holderdebolder geluiden zijn beneden
mijn waardigheid, maar het brandt langer,
(draait het licht voor goed op, kijkt rond en ziet de vrouwen niet, doordat zij half achter het
raamgor-
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dijn verborgen zijn. De vrouwen verroeren even, hij ziet haar, schrikt bijna onmerkbaar, kijkt
haar dan met kennersblik aan, staat zich met dat schouwspel even te verkneukelen en begint
dan te lachen.)

......Hahaha! Dat is aardig!...... Dat is heel aardig.
Stella en Jos. staan verschrikt en verbijsterd op, strijken hunne rokken glad.

Stell
(hersteld zich het eerste, echter nog in verbijstering):

Meneer, hoe...... hoe komt U hier?
Uitvreter
(zeer minzaam, met eene buiging):

Neemt U mij niet kwalijk, jonge dames, ik stond mij in Uw portiek een kwartiertje
te amuseeren met de stumperige pogingen van Onze Lieve Heer om me met zijn
onweer bang te maken tot hij me in de gaten kreeg en een slag naar me deed. Maar
dan ook zoo'n vlam uit de stoep. Ik tolde hier binnen. Het spreekt vanzelf, dat hij
verantwoordelijk is voor de gevolgen.
Stella
(zeer gechokeerd):

Meneer!...... Wij...... Ik......
Jos.
(zelfde spel):

Meneer...... Ik...... wij......
Uitvreter:

Hoor 's, meisjes,...... niet waar, toch nog meisjes?...... Nou ja, jullie behoeven zich
niet te geneeren. Ik zie zoo iets op slag...... Is me vak.
Jos.
(neemt in angst Stella bij den arm):

O! Dat is...... uh......
Bliksem zonder donder.

Stella
(rukt zich los, bleek van woede):
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O! Meneer! Wij.....
Uitvreter
(geirriteerd):

Als jullie me wouwen vertellen, wie en wat jullie zijn, dan wil ik jullie wel even in
alle gemoede mededeelen, dat me dat in de eerste instantie geen zier schelen kan.
Doe eerst dat raam dicht en het gordijn er voor. Hij schijnt me nog in de gaten te
hebben en dat voortdurende geknipoog tegen me bevalt me maar half. Ik begin als
de dood te worden voor dat onweer.
Jos.
(in angst):

O! O!
(doet snel het door hem bevolene en gaat dan weer iets achter Stella staan.)

Stella
(uitvarend):

Ik vind uw optreden meer dan schandalig, gemeen, schandelijk!
Uitvreter
(in de grootste kalmte en minzaamheid):

Ik ook. Maar aangezien de heele schepping van het begin af tot in alle details een
volkomen mislukking gebleken is, kunt U van mij bezwaarlijk eene uitzondering
vergen. Daarbij zei ik het al, hij is verantwoordelijk voor de gevolgen.
Stella
(cordaat besloten):

Als U nu niet wilt, dat ik direct de
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politie opbel, dan moet U zonder omwegen antwoorden! Wie is U?
Uitvreter
(met een wijdsch gebaar van hulpeloosheid):

Een slechte kerel, jonge dame, en toch een van Gods zwervende zonen!
Stella
(neemt bang de arm van Jos.):

Josephine,.... die man.... die man... Wat is U meneer?
Uitvreter
(in opperste zekerheid):

Alles! De Mensch! Genie en zoo! Niks!
Jos.
(met angst):

Nee, wij bedoelen... ik vind... ik ben... Hoe heet U?
Uitvreter
(geprikkeld):

Ja, beste dames, wat kan U die naam nu schelen? Wat vraagt U er naar en wat gaat
het U aan, als U me toch met de politie er uit wilt laten gooien. Doe dat dan
(hij wankelt.)

Want... uit me zelf... ga ik niet... Ik kan niet... De Mensch heeft in vier dagen niets
gegeten... hahaha... en ik voel de straffende klauw Gods weer in mijn hals. Als het
niet op de klassieke manier met de bliksem kan, dan maar wurgen, denkt hij. Maar
als U het met alle geweld weten wilt, ik heet... Aristiede
(valt op een stoel flauw.)

Stella
(geschrokken):

Ah! Nee! Nee!......
(weer bang)

Josephine, wat is dat nou? Wat beteekent dat nou... wie... wie...?
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Jos.
(is een stap korterbij gekomen en bekijkt hem met groote oogen):

Ik... weet... het. niet.
Stella:

Wat ellendig. Wat naar, dat zoo'n vreemde man hier nu flauw valt. Wat moeten we
nu aan hem doen?
Jos.
(zelfde spel):

Ik... geloof, dat we iets met water aan hem doen moeten.
(gejaagd)

Ja, ja, ja, haal water!
(Stella af, Jos. bekijkt hem met een glimlach.)

Och... Aristiede.
Stella
(terug met een glas water):

Hier, hier!
Jos.
(gaat een pas terug):

Ja... geef jij het hem maar.
Stella
(verontwaardigd):

Ik?...
(verlegen)

Ik... uh... ik kan dat niet. Hier.
(geeft haar het glas.)

J o s .:
(probeert hem te doen drinken, zonder hem vast te houden, op een afstand, zij morst)

Ik... uh... zijn mond is dicht. Er komt geen druppel in.
Stella
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(kwaad en verlegen):

Je moet zijn hoofd vasthouden.
J o s .:
(neemt zijn hoofd in hare armen en laat hem drinken.)

Uitvreter
(komt bij, met tranen in de oogen):

Je kunt me gelooven of niet, maar de grootste teleurstelling in het leven is weer tot
bewustzijn te komen. Och!
(zij houdt een oogenblik te lang
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zijn hoofd vast, hij verbergt zijn gezicht tegen hare rokken, half huilend)

...Ik ben zoo moe, zoo verschrikkelijk moe.
Jos.
(die die oplossing niet verwacht heeft, laat plots zijn hoofd los, alsof zij iets vies heeft aangeraakt,
waardoor hij bijna te vallen komt. Van schrik laat zij het glas los, dat te scherven valt):

Stella!!
Uitvreter
(in ziedende woede, omdat hij bijna gevallen was, springt op):

Wat is dat nou? Wat moet dat nou?
(ziet de viesheidshouding van Jos.)

Wie van jullie is die secretaresse en voorzitster van al die pest-vereenigingen? He?
Wie van jullie spijkert hare lichamelijke en geestelijke onvruchtbaarheid in den vorm
van emaille naambordjes tegen den gevel aan? He?
(tegen Jos.):

Jij? Nee!
(tegen Stel.):

U? Ja!
(slikt).

Stella
(kijkt Jos. in verstarrende verbijstering aan, stamelt):

Hoe weet U...?
Uitvreter:

Dat proef ik! Mijne speekselklieren reageeren op uw uiterlijk! Kurkpoeder! Maar
als je met geweld vereenigingen wilt, richt er dan een op tot het zoo pijnvol mogelijk
afmaken van je medemenschen en begin met die slet daar!
Jos.
(vlucht verschrikt bij Stella):

Stel.! Een sadist!
Uitvreter
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(met een scheurende lachkreet):

Ha! Op zoo iemand heb je zeker je heele leven gewacht, want je ziet hem in de eerste
de beste! Maar vergeet niet, duifje, dat een sadist naar bloed smacht en niet naar
modder!
Jos.
(verbijsterd):

Modder?
Uitvreter
(zijne boosheid met een sierlijk gebaar wegwuivend):

Sssst! Nou ja,...
(klopt haar troostend op de schouders)

Trek je er maar niets van aan, kindlief, er drijft op die modder hier en daar ook nog
wel een poëtisch petroleumvlekje.
J o s .:

Die man is gek, Stel, die man is gek!
Stella:

De politie! De politie! Letta! Letta!
Uitvreter
(terwijl hij zwak tegen de tafel leunt):

Een oogenblik... een oogenblik... als jullie de rompslomp van eene begrafenis niet
willen,... als je pijnlijke verklaringen voor je vereenigingen wilt voorkomen, hoe het
mogelijk is, dat een wildvreemde man in je huis gestorven is, dan moet je de politie
er buiten laten en me dadelijk iets te eten geven. Ik ben bezig mijn laatste bewust
oogenblik mee te maken, want ik val weer flauw. En dan vertik ik het verder. Ik
verzeker jullie, dat ik het dan verdom om weer bij te komen.
Stella:

Ah! Phine! Boter! Vleesch!
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Jos:

Stel, brood, melk!
(beiden snellen af.)

Uitvreter
(valt moe in een stoel):

En het is echt! Het is rasecht deze keer. Ik viel werkelijk flauw. ...Nou ja, Opperwezen,
wat het sarren van je schepselen betreft, je kunt op me rekenen.
(bliksem) (met een gebaar)

Ja, ja, accoord, accoord. En ik ben hier bij twee frissche jonge meisjes beland. Je
zult plezier aan me beleven. Waar blijven die schooisters nou?... Aannemen!
Aannemen!... Nou ja, voor minstens drie weken ben ik veilig onderdak.
Stella en Jos. op met een theeblad vol eetgerei, zetten het hem aarzelend voor.

Jos.
(vleiend):

Alstublieft.
Uitvreter
(monstert het eten):

Zie zoo! De eerstvolgende vijf minuten kan ik me met het stoffelijk bestaan weer
vereenigen.
(Stella en Jos. weten niet wat te doen. Hij negeert haar en zij gaan ten einde raad dicht bij
elkaar op de divan links zitten en fluisteren met het resultaat, dat Stella opstaat.)

Stella
(kordaat):

Meneer, wij hebben U nou......
Uitvreter
(smakt vork en mes neer, boos):

Stella, doe me nou een genoegen en spaar me dat geluid van je! Kunnen jullie me
nou nog niet rustig verder laten eten? Je weet, dat mijn speekselklieren niet tegen je
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kunnen. Het vleesch wordt taai en het brood oudbakken als ik je stem hoor. Ik krijg
daar zoo'n gevoel van alsof ik papier tusschen mijn tanden heb.
Stella
(buiten haar zelf):

Nee maar, dat is toch......
Uitvreter:

Als jullie met alle geweld over het een of ander met me onderhandelen willen, kom
dan naast me zitten en laat Phientje het woord doen. Haar zalvende stem herinnert
in de verte ten minste aan mayonaise.
Stella:
(valt geslagen op de divan terug en begint met verbijsteringsgebaren het geval te bespreken.)

Uitvreter:
(eet rustig verder, bekijkt voor hij eet echter alle spijzen zeer critisch, ruikt aan het vleesch en snijdt
er met de grootste zorg het vet af.)

J o s .:
(staat als besluit der bespreking op en gaat aarzelend naast den Uitvreter zitten, vleiend):

Meneer Aristiede......
Uitvreter
(verbaasd):

Aristiede?...... Hoe komt U aan dien naam?
J o s .:

Ja, U zei toch zelf, dat U zoo heette.
Uitvreter:

Ik? Wanneer?
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J o s .:

Voor U flauw viel!
Uitvreter:

Voor ik......? Gossalmebeware, wat is dat weer verdomd knap van mezelf! In het
laatste oogenblik van je bewustzijn nog net op de millimeter af de juiste naam te
kiezen, die bij de situatie past. O, kinderen, mijn innerlijk reageert zoo wonderlijk
raak op die dingen.
Jos.
(om in het gevlei te komen):

Ja, niet waar, de menschenziel is een volmaakt kunstwerk.
Uitvreter:

Mijn beste Phien, dat zwakzinnig gezwets moet je je zoo gauw mogelijk afleeren,
want dat is te irritant. De heele zaak maakt den indruk alsof onze lieve Heer midden
onder het scheppen plotseling ergens anders heen geroepen is en toen de heele rommel
glad vergeten heeft. En nou trachten jullie dat na een paar slordige eeuwen op je
eigen houtje bij te werken door uitvindingen en zoo en met een heele boel ijdelheid.
Dat heeft natuurlijk alleen maar ten gevolge, dat de zielen van het menschdom,
behoudens die van enkele menschetende wilde stammen met het uur nog meer
ongenietbaar worden.
Stella
(woest opspringend):

En nou moet het maar uit zijn. Ik wil graag aannemen, dat u het bewijs is voor uwe
meer dan schandelijke en onzedelijke theoriën, maar daarom te meer verdraag ik
uwe tegenwoordigheid niet langer! U moest liever inzien, dat uw gedrag onhebbelijk
en beleedigend is. U komt hier op de meest zonderlinge manier binnenvallen, scheldt
ons uit, terwijl wij u te eten geven en verzorgen en als wij u fatsoenlijk vragen hoe
u heet, of wie u is, beliegt u ons en geeft een valschen naam op.
Uitvreter:

Waarde vriendin. Hoewel de toon en de zinswending van je uitbrander alleszins
geslaagd mag heeten, bewijst desniettemin de inhoud eene zelfs mij ontstellende
zwakzinnigheid. Ik protesteer tegen de bewering, dat ik een valschen naam opgaf.
Die naam was heilige waarheid. Zooals jullie echter niet weten is eene waarheid dit
nooit langer dan een onderdeel van eene seconde, want dan verandert de situatie en
wordt ze op slag de meest geraffineerde leugen. Dat is een van die onsympathieke
aardigheden, waarmede het opperwezen het leven vol heeft gemaakt. Zoo is het ook
met mijn naam. Die verandert met de situatie. Ik noem mij naar gelang mijn stemming.
Stella
(zakt geslagen in een stoel):
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Ik begrijp er niets van.
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Jos.
(om in het gevlei te komen, lachend):

Hahaha, wat een dichterlijke geestigheid!
Stella
(verbaasd):

Lach jij daarom, Jos?
Uitvreter
(tegen Stella):

Nou ja, je hoeft haar niet au serieux te nemen. Dat is een van haar poëtische
olievlekjes, dat door hare gedachten drijft. Per slot begrijpt ze er nog minder van dan
jij.
Jos.
(de kluts kwijt, hulpeloos):

Ik... de stemming... ik wou zeggen... de dichterziel...
Uitvreter
(als kalmeert hij een krankzinnige):

Ja, ja... stil maar, jij maakt zeker verzen, niet?... Ja, stil maar, ja, ja.
(tegen Stella):

Ik zal het je uitleggen, dan weet je meteen wie ik ben. Vier weken geleden liet ik mij
in zeer lichte mate aanrijden door een auto.
Stella:

Aanrijden door een auto?
Uitvreter:

Ja. Dat zal je echter zoo wonderlijk niet vinden, als ik je mededeel, dat ik dat voor
het woonhuis van een bankier liet gebeuren.
Stella:

Liet gebeuren...? Ik heb nog nooit... En is u dan nu weer genezen van het ongeluk?
Uitvreter:

Ongeluk? Genezen? Nee, daar heb ik te veel routine voor in het mij laten aanrijden.
Daarbij deed ik het om bij den bankier binnengedragen te worden. Die meneer had
eene weemoedige dochter...
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(tegen Jos.):

Weemoedig door liefde, liefde zoo ins blaue hinein! Toen ze me met smachtende
oogen voor ik flauw viel aankeek en vroeg hoe ik heette, antwoordde ik, Raimond.
Voel je? Raimond, weemoed, smachting, Raimond, verlangen. Ik heb er dan ook
drie weken en vijf dagen gewoond.
Stella
(in de hoogste verbazing):

Gewoond?
Uitvreter:

Ja, als tegenprestatie heb ik verschillende innerlijk moeilijkheden bij die menschen
opgeruimd. Ik heb voor een object gezorgd voor de liefde ins blaue hinein, de
huisknecht. Die was het meest practische, want die was altijd vlak en vlug bij de
hand. Ik heb meneer van een lastige maîtresse afgeholpen door deze zelf het hof te
maken. Tot het opperwezen me er uitgooide om mijne taak elders voort te zetten.
J o s .:

Het opperwezen?
Stella:

Ik zit geslagen.
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Uitvreter
(die Jos. voortdurend aankijkt, waaronder zij verlegen wordt):

Ja, het opperwezen. Hij maakte mij verliefd op mevrouw zelf, bracht dit ter kennis
van meneer met het onvermijdelijk resultaat, dat die me eruit trapte.
Stella
(met groote open oogen, even achteruitleunend op haar stoel):

Ik geloof, dat u er een beroep van maakt flauw te vallen.
Uitvreter:

Juist, ik had direct in de gaten, dat jij de intelligenste van jullie was, maar zij... zij
heeft een grooter gevoel. Toen ik haar zag, voelde ik subiet het succes van den naam
Aristiede. Als ik echter een krachtdadig innerlijk noodig heb, zooals tegenover u
bijvoorbeeld, dan noem ik mij Max, eenvoudigweg Max, als een zweepslag. Voel
je? Max, Max!
Stella
(opgestaan, gaat achter haar stoel staan):

Dus... als ik het goed begrijp, dan... dan is u van plan bij ons ook eenigen tijd te
wonen?
Uitvreter:

Juist. Al vier jaren leef ik van de mislukking der schepping.
(demonstratief op Jos. en Stella wijzend)

Zwervend tusschen de armzalige resultaten kies ik er een uit en dan woon ik. Gisteren
wandelde ik hier langs. De straat beviel me. Ik zocht naar een stel kenmerkende
gordijnen, toen ik uw bordjes zag en bij me zelf dacht, hier woont eene dame, waar
iets in jou richting mee te beginnen valt. Ik liep me vandaag te bedenken, hoe ik hier
den toegang kon forceeren, toen hij me te hulp kwam met zijn onweer...
Stella
(als een furie):

Eruit! Eruit! Eruit! Mijn huis uit! Mijn huis uit!
Jos.
(die alles in verstarrende verbazing heeft aangehoord, stamelt):

Help, de politie!
(plots zeer bang, gilt)
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O! Stella! O! De politie! Help!
(Snelt naar het raam, Stella snelt naar de telefoon.)

Uitvreter
(die hunne emotie kalm aangezien heeft, wacht tot Stella de hoorn in de hand heeft):

Een oogenblikje! Ik zag behalve uwe bordjes ook nog wat anders gisterenavond.
Stella en Jos. blijven plots roerloos staan en zien elkaar aan.

J o s .:

Stel, dat is......
Stella
(in angstige spanning):

Wat zag u dan nog meer gisterenavond?
Uitvreter:

In het portiek stond een jonge dame vlak, maar dan ook vlak, tegen een jonge man
aan. Op tien meter afstand stonden, juist geteld, zes oude feeksen. Zij keken en
gebaarden
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maar de jonge dame en den jonge man en noemden krakend uw naam en schimpten
de woorden ontslag en schandaal.
Stella
(zakt gebroken op de divan, huilt):

Zie je wel. O, zie je wel!
Jos.
(snelt naar haar toe en omarmt haar troostend):

Stil maar, Stella-lief, stil maar.
(in eene plotselinge gedachten):

Meneer zou ons misschien kunnen raden? Die ruimt immers moeilijkheden op.
Uitvreter:

Luister eens, lieve kinderen. Ik ben het eenige kind en de troetelzuigeling van mijne
ouders geweest. Ik heb nooit iets mogen studeeren, want dat zou me te veel vermoeid
hebben. Ik heb nooit een ambacht mogen leeren, want dat was te grof. Dat noemden
mijne ouders liefde. Ik was voorbestemd om mijn heele leven lang te doen, wat ik
wou, zulks van hun klein kapitaaltje, dat toereikend zou geweest zijn tot mijn dood,
mits ik binnen zekere grenzen bleef. Het behoeft geen betoog, dat ik bijgevolg vier
maanden na den gedenkwaardigen dag van hun beider sterven zonder middelen van
bestaan was. Afgezien dat ik deze nu niet verdienen kon, had ik principieel ook iets
tegen dat verdienen. Ik zou mij namelijk zeer bezwaard voelen, indien ik ook maar
eenigermate meehielp om het menschdom en deszelfs maatschappij in stand te houden
al was het maar in den vorm van kruidenier. Een mensch moet echter eten, niet waar?
En er was dus maar een mogelijkheid. Ik werd linkerhand Gods. Mijn terrein van
werkzaamheden zijn de innerlijke verhoudingen. Ik ben advocaat van innerlijke
kwaje zaken.
J o s .:

Ja, maar dan is u ook niet zoo slecht als u voorgeeft. U helpt.
Uitvreter
(zeer minzaam):

Pardon, Josephine, het is zooals ik zoo even zei, je begrijpt er niets van. Eene
liefhebbende vrouw zonder man, bezorg ik die man.
Jos.
(verlegen door het toepasselijke en zijn nadrukkelijk kijken):

Ik begrijp het wel. Uw werk is opbouwend.
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Uitvreter:

Nee, verplaatsend. De vrouw had onrust en ellende en de man had rust en blijheid.
Nu geef ik de man aan de vrouw en wissel de gevoelens uit. De vrouw wordt rustig
en blij en de man kent geen moment van tevredenheid en opgewektheid meer. Zie
nu het geval van onze vriendin Stella. De oude feeksen hebben plezier en Stella's
hartje is gedompeld in verdriet. Nou, nou
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draaien we de zaak om. We dompelen de oude feeksen in verdriet en Stella's frissche
hartje jubelt weer van vroolijkheid.
Stella:

En waar hangt dat van af of u dat doet?
Uitvreter:

Het is een kwestie van bieden. Als de man me meer biedt, zorg ik weer dat ze van
elkaar af komen, verplaats ik de gevoelens weer. Dus, wat er ook met de oude feeksen
gebeurd is, ik verplaats de verhouding, mits jullie me huisvesting, voeding en zakgeld
geven tot alles in orde is. Ik zal dan voor mijn privé genoegen nog eenige andere
innerlijke verhoudingen bij jullie wijzigen, maar daar hebben jullie natuurlijk niets
mee te maken. Nou, doen of niet doen?
Stella:

Ja, dat meisje, dat u gisteren in onze portiek zag, dat is...... dat is......
J o s .:

Onze dienstbode.
Stella:

Ja onze dienstbode. Zij stond met een jongen op eene intens onbehoorlijke manier.
Nou ja, u begrijpt wel, hoe ze daar stond. Wat u dan noemt de oude feeksen, wat ze
per slot van rekening zijn ook, dat was het bestuur van de Debatingclub. Nu moet ik
van al die vereenigingen mijn ontslag nemen en dan ben ik zonder middelen van
bestaan...... en...... en......
(huilt).

Jos.
(in de meening te helpen):

Nietwaar, meneer, zoo erg is het niet. Vindt u nou ook niet, dat ze flink moet zijn en
dat ze haar positie verdedigen moet?
Stella
(opstaande):

Ja, je hebt gelijk. Het is kinderachtig zoo te huilen. Ik zal met de club gaan spreken.
Ik dank u zeer, meneer voor de aangeboden hulp. Hier wonen zoudt u toch niet
kunnen, want dat zouden we nooit kunnen motiveeren. Ik moet u verzoeken nu maar
te gaan.
Uitvreter:

Zooals je wilt. Dan ga ik naar een van de feeksen en zeg dat het niet waar is, dat uwe
dienstbode onkuische handelingen in uw portiek verrichtte.
Stella
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(neemt zijn hand):

Dat zou nobel zijn. Als u daardoor onze kleine zorgen zoudt willen vergoeden, dan
zou ik mijn leven lang met plezier aan dit avontuur denken.
Uitvreter:

Maar ik zal ook zeggen, dat, als ze me huisvesting, voeding en zakgeld geeft, ik zal
zorgen, dat binnen de veertien dagen de verlangde handelingen ten overstane van al
de verdekt opgestelde vereenigingen wel gebeuren zullen.
Stella
(gaat eenige passen terug):

Wat zoudt u?
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Uitvreter:

Ja. Uwe dienstbode het hof maken en aldus de door de feeksen gewenschte feiten
afdoend produceeren. Als ik eenmaal ergens mijn voet over den drempel gezet heb,
blijft hij er ook minstens een paar weken plakken. Daar is geen ontkomen aan.
J o s .:

Dat is een duivel, Stel.
Stella
(bij elkaar bescherming zoekend):

Dat is gemeen, dat is smerig!
Uitvreter:
(zoekt in alle zakken naar een eindje cigaret, rookt.)

Beste jongelui, er is geen gemeenheid. Ellende en andere onaangenaamheden zijn
toch onverwoestbaar. Wat is nu gemeener, dat juffrouw A ellende heeft door juffrouw
B, of dat juffrouw B ellende heeft door juffrouw A? Ellende hebben ze positief toch
door elkaar of het zouden geen menschen moeten zijn. Wat is er nu voor smerigs
aan, dat ik die ellende af en toe van de eene naar de andere verplaats, als mij dat
voordeel oplevert? Ja, ik moet toch ergens van leven?
Stella
(verontwaardigd):

Dat is er smerigs aan, dat, dat de een het verdient en de andere niet!
Uitvreter
(even met haat):

De andere niet? De andere niet? Alle twee verdienen ze het! Allemaal verdienen we
meer ellende dan we ooit krijgen kunnen.*) Dat is de schepper volkomen met mij
eens, want een zuigeling komt toch zeker met een blanco schuldboekje ter wereld,
maar toch heeft onze lieve Heer op de betalingsbladzijde al een of meer folteringen
genoteerd, waar geen ontkomen aan is en die ieder mensch onvermijdelijk in zijn
leven te ondergaan heeft, namelijk de dood van zijn vader of moeder, broer of zuster,
dochter of zoon, man of vrouw. En waarom is Onze Lieve Heer zoo kwistig voorbarig
met al die straffen? Omdat hij bliksems goed in de gaten heeft, dat iedere zuigeling
op zijn tiende jaar het tweede sterfgeval al meer dan verdiend heeft. Toen heeft hij
ingezien, dat dit eene zeer onvoordeelige manier van straffen was, want als hij
iedereen op zijn zestiende jaar wou straffen door voldoende sterfgevallen, dan kon
hij de heele familie-, vrienden- en kennissenkring den dood aan doen. Zoo zou de
eene helft van het menschdom moeten sterven tot straf van de andere helft en was
*) Bij opvoering te coupeeren tot *.
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op een normale ziektetijd het heele menschdom finaal uitgemoord. * Trouwens alle
groote geesten hebben dat ingezien.
Stella
(in angstige verbazing):

Ik begrijp niet... ik heb nog
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nooit zoo iets gehoord... De groote geesten...? Nee, dat is niet waar, want alle
wijsgeeren......
Uitvreter
(slaat woest met een vuist op tafel):

Beste Stel, ik ontken pertinent, dat een wijsgeer een groote geest zou kunnen zijn.
Ten eerste zijn ze dat niet, omdat ik een vinnige hekel aan die klasse heb en ten
tweede heeft eene wereldbeschouwing net zoo min objectieve waarde als een lyrisch
vers, want ze komen alle twee uit de innerlijke slampamperigheid van den maker
voort.
*Stella
(meer en meer verbaasd, toch geïnteresseerd):

Ja, maar Nietsche, die heeft toch......
Uitvreter:

Die is het bewijs voor mijne opvatting, want die was wijsgeer en dichter tegelijkertijd
en dus even onbetrouwbaar als een priester, die in zijn vrijen tijd als clown in een
circus optreedt. Nee Shopenhauer! Ja! Dat was de eenige met een spoor gezond
verstand. Dat is trouwens ook de eenige van die bende die door den Schepper in ernst
genomen werd. Hij wou het beter weten en zijn theorie werd gevaarlijk, want hij
wou het menschdom toch ineens koud maken. Nou, op een gegeven oogenblik begint
dat geleuter van hem den Schepper ook nog stiekum te vervelen en het opperwezen
jaagt hem driemaal dwars door Europa en terug op een valsch gerucht van cholera,
maakt hem zoo onstervelijk belachelijk en zijne theorie onschadelijk.
(in een verbeten schimlach)

Nou ja, je moet bij Hem maar komen. Hij zit vol van die trucjes. *
Jos.
(die met open mond en begeerige blikken geluisterd heeft):

En wie zijn dan de groote geesten?
Uitvreter:

De godsdienststichters, want die hebben tenminste geprobeerd de chaos van jullie
innerlijk in een ordelijk systeem onder te brengen, al maakt de hoedanigheid van
jullie zielen het onmogelijk er iets beters van te maken dan eene nauw sluitende serie
van waandenkbeelden. En die hebben ook allemaal in dat te kort aan ellende voorzien.
De eene door een pienter vuurtje hiernamaals, de ander door je lustig ettelijke malen
nog terug te sturen. Nee, lievelingen, het leven is een krankzinnige verdorvenheid,
omdat er aan jullie denken niets goeds is, omdat er aan jullie voelen niets goeds is.
Als een grijnslach van een mensch, die in haat en verdriet gestorven is, zoo is het
leven. Nee, het opperste bedrijf is een slecht mensch te zijn in dienst van God. En
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er is maar een handeling tusschen een menschenpaar, die goed, heilig en Hem
welgevallig is.
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Jos.
(blij en begeerig een gelijkgestemde te vinden):

Ja, ja, de liefde!
Uitvreter
(in een kreet):

Nee, een bokswedstrijd, want dit is de eenige gelegenheid, waarin twee menschen
het goed met elkaar meenen, heel hun energie en verlangen er op inrichten om elkaar
het sinds lang verdiende pak slaag eindelijk toe te brengen!
(in een krampachtige lach):

Hahahaha, een nieuwe godsdienst ga ik stichten, waarbij ze elkaar slaan, slaan, slaan
tot er niemand meer over is dan God en ik!
(barst in huilen uit, snelt naar de deur.)

Och, stik, ellendelingen!
Stella
(hem een paar passen tot aan de tafel nasnellend):

Waar gaat u naar toe?
Uitvreter
(in de deur, met een wijdsch gebaar):

Het is me hier toch te smerig! Ik ga via een diepe gracht naar mijn vader. Maar ik
weet niet zeker of dat God of de duivel is, want of ik naar beneden of naar boven om
hulp roep, nooit en nergens komt er antwoord!
Op dat oogenblik gaat de keukendeur open en komt Letta binnen. Zij heeft een groot
keukenschort voor. Letta en de Uitvreter staan aan weerszijden van het tooneel en kijken elkaar
even vast en doordringend aan. Achter de tafel staan Jos. en Stel. met de situatie verlegen.

Letta
(volmaakt onverschillig):

Kan ik afnemen?
Uitvreter
(roerloos in de deur):
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Wie is dat?
Jos.
(de situatie brekend):

Letta, dat is een neef van mij, die ons is komen opzoeken. Meneer zal een maand of
wat bij ons logeeren.
Letta:
(alsof zij het niet hoort, ruimt de tafel af en gaat af.)

Uitvreter
(trekt de deur dicht en komt de kamer in, steeds naar de keukendeur kijkend):

Wie is dat?
Stella
(met het geval zeer verlegen):

Dat is ons...
Jos.
(invallend):

Het meisje uit het portiek.
Uitvreter
(valt in een stoel bij de tafel, steeds naar de keukendeur kijkend):

Dat is zonderling. Dat is de eerste vrouw in mijn leven, voor wie ik me nameloos
voel.
Stella
(heeft zich hersteld en ziet hem met een minachtende
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glimlach aan):

Wonderlijk, dat u zoo gemakkelijk van uw zelfmoordplan af te brengen is.
Uitvreter
(steeds nog naar de keukendeur kijkend):

Welnee, van af den dood van mijne ouders, vier jaar lang, ben ik al ieder oogenblik
van plan me van kant te maken, maar in die vier jaren ben ik er nog niet achter
gekomen of dat plan aanstellerij of ernst van me is. Dat is het eenige vraagstuk, dat
me in het leven houdt.
Stella:

En hoeveel zakgeld gaat ons dat vraagstuk kosten?
Uitvreter
(steeds naar de deur kijkend):

Dat is een bliksems rare juffrouw, die dienstbode van jullie.
Jos.
(verlegen):

Wat kan er nu voor raars aan ons...... onze dienstbode zijn.
Uitvreter
(even in angst-onrust, opstaande):

Dat weet ik niet. Van af het eerste oogenblik, dat ik hier binnen kwam, heeft die
vrouw iets tegen me gedaan. Dat voel ik. Wat weet ik niet.
Stella
(neerbuigend):

Ja, mijn beste meneer, laten we nu verder geen tijd verknoeien met uw kletspraatjes.
Uitvreter
(volkomen de kluts kwijt):

Wat zegt u? Kletspraatjes?
Stella:

Ja, u hebt toch zeker geen oogenblik verondersteld, dat wij in de comedie van u
ingevlogen zijn of dat wij uwe praatjes over gemeen en ellende en zoo in ernst
genomen hebben. Ik geef toe, dat u eene zekere handigheid hebt, waar ik nu verder
geen naam aan geven wil, maar die me in alle geval vertrouwen geeft, dat u die zaak
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met mijne vereenigingen in orde zult kunnen brengen. Er staat mij niets anders te
doen dan het goed te vinden, dat u hier eenigen tijd als onze neef logeert. Maar
zakelijkheid voor alles. Waar moet u slapen?
Uitvreter
(nog in de war):

Zakelijk... o, ja... Nou... slapen?
(Ziet de divans.)

Ieder van jullie heeft zeker zoo'n divan?... Nou, de eene nacht op de eene en de andere
nacht op de andere.
Er heerscht een pijnlijke en verlegen stilte.

Stella:

Ja... hm... uh... ik bedoel, hoeveel zakgeld moet u hebben?
Uitvreter:

Maar lieve Stelletje, dat hangt heelemaal af van waartoe jullie me inspireeren.
Stella:

Begin nu asjeblieft weer niet met uw onzin en zeg kort en zakelijk hoeveel u vraagt.
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Uitvreter:

Maar schatten, dat weet ik heusch niet! Nee Stel, dat voelt Josje nu weer beter.
J o s .:

Ja, ik vind ook, dat we dit maar aan de stemming van het oogenblik moeten overlaten.
Uitvreter:

Zeer juist. Ik ben eens vijf weken ingekwartierd geweest bij den voorzitter van den
geheelonthoudersbond. Die man inspireerde me om met zijne vrouw en twee dochters
iederen middag zwaar midden in de lichte cats te zitten en 's avonds met z'n vieren
somber lallend thuis te komen.
(monstert haar.)

En waar jullie me toe brengen zullen... ja... hahah... ik weet het werkelijk nog niet.
(neemt Stella vertrouwelijk bij den arm.)

Hoor 's, Stel. Ik zal jullie natuurlijk eenige zonderlinge dingen laten doen. maar maak
je daar maar niet ongerust over. Dat gebeurt zoo zonder, dat je er zelf iets van merkt.
En wat het geld betreft, nou, ons Josje is voor de stemming van het oogenblik, ik
ook, dat is twee tegen een en jij hebt er je dus bij neer te leggen.
Stella
(rukt zich los):

U hoeft mij niet aan te raken. Dat is voor niets noodig. En als de dichterlijke Jos zoo
voor de stemming van het oogenblik is, dan moet Jos ook maar verantwoordelijk
zijn voor de gevolgen van die stemming.
J o s .:

Maar natuurlijk, Stel, help ik je. Ik zal wel dat zakgeld op me nemen.
Stella:

Goed. En wanneer denkt u die zaak met mijne vereenigingen in orde te hebben?
Uitvreter:

Stellaatje, ik waardeer ten zeerste je daadkrachtige doortastendheid maar je begint
nou vervelend te worden.
J o s .:

Ik vind ook, dat we meneer eerst zijn innerlijk evenwicht moeten laten terugvinden!
Uitvreter
(als gestoken):

Pardon, is dat een hatelijkheid?
J o s .:
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Een hatelijkheid?
Uitvreter:

Nee, nee, dan is het goed, maar op dat innerlijk evenwicht van mij zullen we dan
toch maar niet wachten, want dat zou eeuwen duren.
(Strijkt Jos. onder de kin.)

Stella:

Ten eerste moet u beginnen met die handtastelijkheden achterwege te laten en ten
tweede stellen wij de huisvesting ook niet uit. Wat moet ik dus doen?
Uitvreter:

Och, zanikpot, ik zal je een brief laten schrijven, waarin je mededeelt, dat je je
beleedigd voelt en dat je eene rechterlijke uitspraak op prijs zult stellen. Daar zijn
ze als de dood voor.
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Je schrijft tevens, dat je al twee getuigen voor de onschuld van je dienstbode hebt.
De eene ben ik en de andere koopen we. Daarbij, kindje, moet je over die heele
gebeurtenis niet zoo dik doen, want jij weet even goed als ik, dat dat heele zedelijk
gedoe van jullie niets anders is dan het meest primitieve zelfbedrog. Jullie bemoeien
zich niet met de prostituée om haar dichter bij het betere te brengen maar om zelf
een beetje dichter bij het slechtere te zijn. En zelfs dat is nog eene vergissing, want
de prostituée is het eenige overblijfsel van de door jullie leugens vermoorde waarheid,
omdat zij de eenige vrouw is, die de redelijke waarde van het lichaam gestand doet.
Je kunt dus met den besten wil van de wereld niet verlangen, dat ik die zaak van jou
met je vereenigingen in ernst neem. Daarbij zijn er hier door mijne komst hoogere
belangen in het spel gekomen.
Stella
(geslagen op de divan):

Hoogere belangen?
Jos.
(een stap korterbij):

Ja, dat voel ik ook.
Stella
(stamelend):

Voel jij dat ook? Welke dan?
J o s .:

Uh... ja...
Uitvreter:

Dat weten wij nog niet, wij kunnen niet alles weten. Maar in alle geval zijn wij, Jos
en ik, het daarover eens, dat de wenschvervullingen van het verleden belangrijker
voor ons zieleleven zijn dan welke onderneming van het heden ook.
J o s .:

Ja, zoo iets kan ik zoo goed navoelen.
Stella
(volkomen de kluts kwijt door die phrase):

Ja maar, die... die vereenigingen, dat zijn mijn broodwinning.
Uitvreter:

En als zoodanig van zeer ondergeschikt belang. Wat zeg jij, Jos?
J o s .:

Ja, dat vind ik ook.
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Uitvreter:

Juist en bijgevolg gaan we nu slapen.
Stella
(wezenloos voor zich uitstarend):

Juist... bijgevolg gaan we nu slapen.
(De Uitvreter kijkt beiden aan. Jos. buigt verlegen het hoofd. Stella zit, alsof zij in haar eigen
huis op visite is.)
Stilte.

Jos.
(ten einde de situatie te breken):

Ik... uh... ik zal beddegoed halen.
(Af links.)

Stella
(volkomen hulpeloos):

Kijk... ik geloof niet, dat... dat het van ondergeschikt belang is.
Uitvreter:

Jullie staan morgen niet te vroeg op, he?
Stella:
(zelfde spel)

O... Staan we niet te vroeg op?... Bij-
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gevolg...... Beddegoed......
(staat op, gaat naar de deur, herstelt zich.)

Ja, nee, zeg, dat gaat zoo maar niet......
Jos.
(met kussens en lakens en dekens, duwt deze Stel in de armen):

Hier Stel.
Stella:
(doordat zij zich plots met die intieme voorwerpen in de armen ziet, raakt zij weer de kluts kwijt.)

O!.... Dank je.
(legt alles wezenloos op tafel.)

Zeer pijnlijke stilte.

Uitvreter:
(Staat op zijn hielen heen en weer wiegend met smakelijk genot hare verlegenheid aan te zien.)

Stella:

Ja...... Uh......
Jos.:

Nou... uh...
Jos.
(neemt verlegen een laken):

Ik......
Stella
(neemt verlegen een laken):

Ik
(Beiden leggen de lakens weer neer.)

Jos.
(ten einde raad):
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Ik... ik zal Letta roepen!
(Af.)

Stilte.

Stella
(kijkt hulpeloos den Uitvreter aan):

Wat... wat is het benauwd, he?
Uitvreter
(bekijkt de plaatjes op de divan van Jos.):

Ja, het onweer heeft niet opgefrischt.
Jos. en Letta op.

Uitvreter:
(zijne onverschilligheid wordt bij Letta's komst wakende oplettendheid.)

Jos.:

Hier Letta maak jij meneers bed eens op. Kom, Stel, zullen wij nu maar gaan slapen?
Stella
(timide):

Slaap ik bij jou?
Jos.
(lief, iets huichelachtigs):

Nee, Stella, liefste, dat kan niet. Ik heb zoo veel in mijn ziel te regelen.
(Flirtend):

Goeden nacht meneer Aristiede.
Stella:

Goeden nacht meneer.
Uitvreter
(steeds Letta observeerend, met een wuifgebaar):

Nacht, jongens!
Stella:
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Wanneer schrijft u dien brief nou?
Uitvreter
(haar wegwuivend):

Morgen, overmorgen, de volgende week.
Stella:

Ik begrijp niet... ik wil... het is zoo.
Jos.
(met hare armen om haar middel):

Ochot, die goeje Stel.
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Kom nou maar, je hebt werkelijk niets geen verstand van mannen.
Stel. en Jos. af.

Uitvreter
(uit de hoogte):

Zeg 's, jonge dame, waarom kwam jij juist binnen op het oogenblik, dat ik weg wou
gaan?
Letta
(volmaakt ongeroerd):

Omdat ik wou, dat je hier bleef.
Uitvreter
(als doet hij eene overweldigende ontdekking):

Ah! Ik voelde het! En hoe kon jij dat moment zoo precies op de seconde af uitpikken?
Letta:

Doordat ik aan de deur luisterde.
Uitvreter:

Ah! Ja! Dat is duidelijk... Hoe heet u?
Letta:

Ik heb geen naam. En jij?
Uitvreter
(de situatie niet beheerschend):

Ik heb alle namen, maar er schiet me op het oogenblik geen te binnen. Maar dat ‘jij’
klinkt wel een beetje cru, vindt u niet?
Letta:

Nee.
Uitvreter
(zakt op een stoel):

Ah!... Dat is weer duidelijk... Waar woont u?
Letta:

Nergens. En jij?
Uitvreter
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(hoe langer hoe meer in de ban van het zonderlinge):

He?... Ik?... O!... Ook nergens...
(staart voor zich uit)...

Vreemd, wij twee menschen, die geen naam hebben en die nergens wonen.
(Springt met een ruk op.)

Hoor 's, voor alle zekerheid wil ik je effen mededeelen, dat mijn naam Dirk is, vulgair,
platweg, Dirk, en dat jij me beestachtig staat te beliegen. Jij woont hier en jij bent
hier dienstbode.
Letta
(verstard van plotselinge haat):

O, zeggen zij dat? Zeggen zij dat?
(Zij bedwingt zich, moeilijk.)

Dat is niet waar. Ik ben hier kind. Van wie weet ik niet. Toen ik drie jaar was hebben
ze me van mijne ouders gekocht. Dat kon, omdat mijn vader zoop en mijne moeder
's nachts voor een huis heen en weer liep.
(met opkomende haat.)

Gekocht hebben ze me, gekocht, gekocht! Om met mijne ziel hunne gekke meeningen
te bewijzen. Ze hebben me kapot gemaakt van binnen, alles er uitgereten wat van
mij was. Niets deugde van alles wat ik zelf dacht en voelde. Uitgeplozen, uitgeschraapt
tot het leeg was, leeg! En toen heb ik alles van buiten moeten leeren, wat zij dachten,
toen heb ik moeten voelen, wat zij voelden. En ik heb het geloofd, geloofd. Ik ben
hier proefkind. Mijn ziel is hier proefrat!
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Uitvreter
(in volle verbazing):

Proefkind?... Die vrouwen zijn......
Letta:

O, zulke gemeene, slechte wijven, dat ik......
Uitvreter:

Nee! Dat is geweldig! Dat is grandioos!
(zij krimpt met een ruk in elkaar.)

Iemand, die een ander zijne individualiteit, zijne ziel, zijn ik vernietigt, enkel en
alleen om een zijner bijkomstige meeningen als waar te bewijzen, dat...... dat is een
keizerlijk gebaar.
(ziet hare dreigende houding, wordt even bang.)

Uh... Nou ja, sta me daar nou maar niet als het een of ander voorwereldlijk monster
aan te gapen. Iemand, die om te bewijzen, dat hij loopen kan, de Mount Everest gaat
beklimmen is stapelgek, maar grootsch en in alle geval sympathieker, dan iemand,
die ter zelfder bewijsvoering op tien pas afstand een dansje gaat maken. Die vrouwen,
ja, dat zijn levenskoninginnen!
Letta
(met verdriet en haat):

Als... als je dat nou meent, dan is het goed, want dan ben je alleen maar gek. Maar
als het gezwets van je is, dat je niet meent, dan ben je niet alleen gek, maar ook nog
vuil en gemeen!
Uitvreter
(geslagen):

He?... Ja, kijk eens, er bestaat geen gemeen......
Letta
(in felle haat, hij klein en bang. Als zij kinderlijk praten gaat, dan hij uit de hoogte):

Het is niet noodig die onzin, die je zoo even tegen die twee idioten uitgekraamd hebt,
tegen mij nog eens te herkauwen. Ten eerste heb ik alles door het sleutelgat gehoord
en ten tweede...
(met tranen, iets kinderlijks)
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heb je gelijk... Er bestaat geen gemeenheid, behalve die ze mij aandoen... * want,
wat je zoo even zei, dat God de menschen straft door den dood van hen die zij
liefhebben, dat kan waar zijn. * Toen zij me kochten... ik herinner me den eersten
stap hier nog...
(half huilend)

toen... toen is plotseling alles en ieder voor me gestorven... mijn vader, waar ik van
hield, hoor, en mijne moeder ook, waar ik ook van hield. En alles stierf, de kinderen
en de straten en alles. En niets hebben ze me teruggegeven, want nou is er niets en
niemand, die van mij houdt of waar ik iets om geef, niets en niemand.
Uitvreter
(uit de hoogte):

Och, beste schaap, dat is per slot met iedereen het geval. Diegene, die van anderen
houden of denken, dat zij bemind worden, zijn net zoo'n stapelgekke zelfbedriegers,
als hij, die in den spiegel kijkt en dan denkt, dat hij knusjes met zijn tweëen is.
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Letta
(bang, verdrietig, als om hulp vragend, met iets driejaarachtigs):

Dat heb je goed gezegd,... maar dat is juist het akelige. Dat kan ik zelfs nog niet
denken, want als ik voor de spiegel sta, dan zie je niets, hoor. Niemand. Ik besta niet.
Uitvreter:
(kijkt haar met groote verwondering aan, groote pauze.)

Letta
(nog kinderlijk, wezenloos, terwijl tranen haar over de wangen loopen):

Nee... Hoor je wel, hoe stil het hier is?... Je bent hier heelemaal alleen in de kamer...
Ik ben niet... Het is mijn stem niet, die je nu hoort. Het zijn misschien je eigen
gedachten, want... eigen gedachten, die heb ik niet, hoor.
Lange pauze.

Letta:
(wankelt even als slaapt ze met open oogen.)

Uitvreter
(heeft haar in angstige bevreemding aangestaard, kijkt nu onrustig rond, strijkt over zijn voorhoofd):

Hei? Hei? Wat is dat allemaal?
(schudt haar.)

Hei? Hei? Slaap je? Slaap je? Wat is dat nou allemaal?
Letta
(volkomen als een kind van drie jaar):

Nee, ik slaap niet, ik ben alleen maar zoo bang.
(dringt zich als bescherming zoekend tegen hem aan.)

Uitvreter
(stoot haar ruw weg, angstig):

Nee, nee, je moet me niet aanraken. Dat wil ik niet! Dat kan ik niet hebben.
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Letta
(wankelend, hulpeloos):

Nee, nee, ik zal je niet aanraken...... Weet je wat ze gedaan hebben? Weet je wat ze
gedaan hebben?... Nee?... Ze hebben me vermoord... En toen ben ik haar geworden...
ja... toen ik drie jaar was, toen ging dat, he, zie je, want toen was ik nog zoo klein.
Maar later, toen ik al heelemaal was, zooals zij wilden, toen bleek ik niet dood te
zijn van binnen. Mijn eigen ziel was alleen maar levend begraven. En toen stond het
lijk op en dat lijk ben ik, zie je en nou weet ik niet wat te doen. Ik weet nou niet wat
te doen?... En nou ben ik zoo bang... zie je... Als God nu maar bestaat en me helpen
wil.
Uitvreter
(opvliegend uit zijne angstige verwondering):

Ja, ja, die bestaat, anders maak ik hem, want zonder eenige waan is de werkelijkheid
moordend voor ons.
(hersteld zich, wischt het voorhoofd af.)

Hehe! Wat heb je me overstuur gemaakt, jij met je niet zijn! Ik, die me alles voel en
jij, die je niets voelt. O!
Letta
(dwaas lachend):

Ja, dat is heel grappig!
(ontwakend) (vastberaden vrouwelijk)

Ja, wat is dat nou voor gezanik! ...God,
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god, wat heb ik een hoofdpijn
(even verlegen lachend.)

Van dien onzin, die ik zoo even uitkraamde, moet je je maar niets aantrekken. Soms
praat ik heele uren hardop, in mijn eentje. Dan heb ik het gevoel alsof ik droom en
als ik dan iets vastneem, een bord of zoo, dan voel ik het niet, net alsof mijn vingers
dood zijn.
Uitvreter:

Zeg 's, ik begrijp geen syllabe van jou. Als dat geen perfide comediespel van jou is,
dan ben jij er verdomd beroerd aan toe.
Letta
(staart droef voor zich uit):

Ja, daar heb je gelijk in. Als ik hier blijf, dan word ik ook zeker gek. Ik moet ver weg
en alleen zijn.
Uitvreter
(achterdochtig):

Waarom ben je dan al niet lang gegaan?
Letta
(moe, lusteloos):

Waar zou ik van moeten leven. Als ik alles hier achter laat, wat van haar is, dan ga
ik naakt de straat op. Ik bezit op de heele wereld niets anders dan mijn lichaam
(kinderlijk weer.)

En dan durf ik niet alleen. Ik kan niets om mijn brood te verdienen, moet je niet
vergeten. Ik ben ook nog nergens anders geweest dan hier in de buurt om
boodschappen te doen en daar lachen ze me al uit. Waarom weet ik niet, misschien
omdat ik proefkind ben. Ik zou zoo verschrikkelijk bang zijn tusschen de menschen
daar alleen en wat zouden de tantes er van zeggen. Ik heb op allerlei manieren
geprobeerd om hier weg te komen. Ik heb getracht twee mannen verliefd op me te
maken en met hen weg te gaan. Gisteren heb ik de laatste zijn congé gegeven. Hij
durfde ook niet. Dat van die onzedelijkheid is natuurlijk niet waar. Zooiets heb ik
nog nooit gedaan. Ik heb wel al gezoend
(ziet hem lachend aan).

Uitvreter
(even in de war):
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Zoo, heb je al wel gezoend... En wat ga je nu beginnen?
Letta:

Voor de laatste maal probeeren om door middel van een man hier weg te komen.
Uitvreter
(wantrouwend):

Trots jou droom-, slaap- en ijlbevliegingen, trots jou niet-zijn, vertoont die methode
van jou angstwekkend veel overeenkomst met de mijne. Ik help jou bij die laatste
poging onder voorwaarde, dat je me, als ik hier weer weggejaagd word, onderdak,
voedsel en zakgeld geeft.
Letta:

Hoe zou jij nu een man verliefd op me kunnen maken? Jij......
Uitvreter
(opsnijdend):

Ik maak zielen. Ik vent met gevoelens
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langs de straten. Jij wilt liefde koopen? Ik zal ze blazen in welk gemoed je ook
aanwijst.
Letta
(recht op, jong, frisch):

Goed.
Uitvreter:
(zoent haar hand, dan omarmt hij haar, zoent haar mond.)

Letta
(maakt zich los, zeer verlegen):

He!... Nee!... Foei!... Wat zoen jij mal!
(proest van het lachen.)

God, ik geloof nooit dat jij me zult kunnen helpen om dien laatsten man verliefd op
me te maken.
Uitvreter
(met een triomphatorsgebaar):

Niet alleen zijn ziel zal ik de gestalte geven, die jij wenscht, maar ook de jouwe zal
ik uit haar doodenslaap opwekken tot het opperste leven. Zeg me den naam van den
idioot, die je hier weg moet helpen, en ik zal hem de dupe maken van je onzinnigste
gril. Wie is het?
Letta
(met glinsterende oogen van genot):

Jij zelf.
Uitvreter
(ziet haar een oogenblik aan en barst dan in een schrille lach uit, die meer op huilen lijkt):

Hahahaha! Wat een spook ben jij
(valt in zijn stoel).

Letta
(is snel bij hem, omvat zijn hoofd):
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Pas op, je maakt de meisjes wakker. Dien brief aan die vereenigingen schrijf je niet.
Uitvreter
(rukt zich los, woest):

Jawel! Jawel! Die schrijf ik wel!
Letta:

Dan sta ik morgen zonder rokken met de eerste de beste in het portiek. Mijn methode
vertoont angstwekkend veel overeenkomst met de jouwe. Je schrijft hem niet!
Uitvreter:

En waarom niet?
Letta:

Omdat je als prijs er voor alleen maar voedsel en onderdak gevraagd hebt. Daar
schiet ik niets mee op. Ik moet geld hebben. Dat moet je er veel voor vragen.
Uitvreter
(even iets hulpeloos):

Hoe zullen ze daar nu ook nog geld voor geven. Ja, een vijftig gulden.
Letta
(achteruit naar de deur gaande):

Daar kan ik niets mee beginnen. Minstens 2000 gulden moeten we hebben. Ieder
1000. Hoe je ze krijgt, kan me niets schelen. Steel ze, teeken een valsche wissel,
beroof ze voor mijn part. Geld, of anders sta ik morgen weer in de portiek en gooien
ze jou er uit, bedelaar met je ‘Ik maak zielen’, klaplooper, zwerver, dief!
(Af).

Uitvreter
(is onder hare scheldwoorden ineengekrompen, tranen in zijne oogen, trekt dan hulpeloos de schouders
op, ziet lang
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naar de deur:

...Nou ja...
(kijkt om zich heen met een verlegen lachje.)

Ik heb ook niets en niemand, he...
(staat op, onrustig, gaat naar een muurkast, luistert, rukt haar open, als hij merkt, dat er
niemand in is, zucht hij opgelucht en lacht verlegen, hij kijkt dan even bang naar de ruimte
onder de divan, lacht weer, staat achter de tafel).

(De keukendeur gaat behoedzaam open. Jos. in lange nachtjapon.)

Uitvreter
(geschrokken):

Wat is dat?
Jos.
(in de deur):

O!... Is u nog op meneer Aristiede?
Uitvreter
(hard en streng):

Kwam u dan in de hoop me in bed te vinden?
Jos.
(zeer verlegen):

Uh... Ja... Nee, wil ik zeggen... Ik wou u graag even alleen gesproken hebben en daar
zal zoo weinig gelegenheid voor zijn... ziet u...
Uitvreter
(duivels):

Hehehe!
(Achter de tafel, roerloos, kijkt haar niet aan) (hard.)

Kleedt je maar uit!
J o s .:

O... ja... nee... afschuwelijk! Afschuwelijk!

Groot Nederland. Jaargang 24

(Snelt af.)

Uitvreter
(blijft roerloos staan, sarcastisch):

Ja,... afschuwelijk!...
(begint te huilen.)

...Bedelaar met je ‘Ik maak zielen’... Zwerver!... Dief!...
(plots bevangt hem een sterke drift. Zonder er naar te kijken slaat hij de electrische lamp stuk.
Het is donker)

. ...Het worde donker sprak de Heer en het werd donker...
(hij gaat naar het raam, neemt de gordijnen vast, de maan schijnt op zijn gezicht, hij kijkt naar
de lucht).

O, groote, zwarte God, waarom juist Ik?... Ik ben toch ook een mensch!
(Barst in huilen uit, bedekt zijn gezicht met de dichtgetrokken gordijnen, met welk dichttrekken
parallel het voordoek valt.

Einde van het eerste bedrijf.
A. DEFRESNE
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Duivelsnaaigaren (Vervolg)
III.
Donker-eendrachtig viel de bas-partij in, op de ijl-verzwevende sopraan-solo, de
gebersten mat-glazen onderruiten rinkelden als van wind, en aan de gaslamp trilde
het kettinkje.
Het platte witte zaaltje leek geleidelijk in te krimpen, en het was of de deuren
trilden van tocht.
‘Met zoo'n geluid kon de zee aanrollen tegen 't slik’, dacht Fem, ‘en net zoo
grommend druischte de zee in tegen de wind, op najaarsnachten. ‘Wie is de Koning
der eere?’, dat was... dat vroeg de zon op de dag, en de storm antwoordde in 't donker:
‘De Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in den strijd’.
Met vage oogen keek ze naar de rood-geperste jongenskoppen, de rekkende
monden, de oogen die wat puilden. En meteen ging het weer mis...
Nederboer tikte nijdig-hard met de dirigeerstok tegen de lessenaar, zijn lang mager
gezicht zweette van inspanning, een dunne gespleten haarlok hing tot op zijn
giftig-grauwe oogen, met wrange nadruk hekelde hij, koddig-beklemtoonend iedere
lettergreep...
Beschroomder - bij het fijn-tokkelend geluid van de piano - zetten de grof-zware
stemmen weer in.
Engel Blom geeuwde spottig.
Fem glimlachte er over. ‘Dat instudeeren... nóu...’
Soezerig tuurde ze meteen weer voor zich uit, naar het blauwroode tuimel-raampje
in de witte muur.
‘Kon je je voorstellen, dat daar achter 'n mooie zachte avond was? 'n Lucht met
'n maansikkel en sterren... en in 't zwart beneden: gezellig lichte winkels nog, en
menschen hier en daar...? 't Was toch zoo... er was ook wat nieuws in - in alles... in
de frissche wind en de scherpe bittere reuk van de bruine boombladen... mooi was
ook, zooals die kinderen ergens in 'n huis... achter de open ramen, kaarsje-dansten...’
Stil in een ongewisse blijheid zuchtte ze.
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Er trok een warm gevoel door haar borst, iets dat trilde en rekte en zich verspreidde
door heel haar wezen.
Haar vingers haakten ineen.
‘De “zang”, dat was niet veel, maar wel 't wachten zoo. 't wachten op 't oogenblik
dat je weer naar buiten mocht... De “zang”, o wel nee, maar als je er voor bedankte,
miste je dit ook en alles er na... Iets anders zou 't wezen als je 't voor wat beters ruilen
kon. Maar met de Zondagsschool keek Domenee je altijd voorbij. Ditje Verhel en
Annie Meiboom gingen voor. Och, of je daar nu al bitter om werd... Maar als je dat
nou 's kreeg, dan had je ook nog 'n vergaderavondje telkens, en met de Kerstboom...
leuk, er waren ook nog heeren bij. De naaivereeniging, nee... enkel vrouwen en
meisjes, en zoo'n nare stemming, altijd gekijf... náaien, dat kon je ook wel thuis doen,
zooals Grômoeder zei’.
Ze keek op haar zilveren polshorloge en voelde de spanning in zich strakker
worden. Een zoete smaak leek op te kruipen naar haar keel... Maar amper hoorde ze
dat de tenor-partij aan de beurt kwam, wèl dreef haar denken vredig weg, op het
donzig-zwaar geluid...
‘Zoo'n levendige avond ook, buiten, overal lichten, allemaal lichten die zacht
trilden, net gouën kaarspuntjes... En je voelde je eigen stappen zoo sterk, en je lichaam
zoo sterk en je moest aldoor denken: ik ben toch ook jong, ik ben toch nòg jong? En
om je heen zweefde wat, daar kon je geen naam aan geven... Iets... nee, dat wist je
niet, 'n stem zonder klank die - die voorspelde... En dat bleef onder 't zingen door en
onder 't luisteren, er zou iets komen, iets wezen, já, nou wist ze 't weer vast: stráks
buiten...’
Vaag, in haar verbeelding, nam die verwachting vorm aan: het werd een lange
donkere man, met een trouwhartig gezicht, onknap misschien, maar goed, en zijn
glimlach was mooi... Hij leunde tegen het hek van de kerk aan en keek met warme
stille oogen naar haar uit...
Zij moest er diep van zuchten, en glimlachte in zich zelf. ‘Och, er gebeurden wel
raarder dingen, en nou dat Riek net niet erg goed was, Riek...’ Haar mond trok even
scheef.
Toen, bij een stoot van Engel, schoot ze kleurend recht.
Het zingen hield ongemerkt op, papier ritselde, boeken werden
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toegeklapt. De dirigent sloot met een enkel woord de avond.
Het kraste als staal op ijzer, toen was er de verluchting van het opstaan... Een
jolig-blij geraas bracht dat mee, lachend, onverschillig woelden ze door-een, en elkaar
voorbij, ieder naar zijn eigen doel.
Fem drong mee naar voren, frutselend nog aan een knoop van haar mantelkraag,
het boek-van-de-zang hoog tegen de borst.
De verwachting sloeg een driftig-snelle klop naar haar keel, gespannen liep ze te
raden in het gedrang: ‘Wie dan?, wie denk je dan? de flambard? Bèn je...! Reuvers?
Maar dat kan toch niet?, van z'n winkel?’
Door de open deuren glipte de avond al prikkelend-frisch naar binnen, de hals
rekkend, spiedde ze over de hoofden heen, het donker in... knikte meteen tegen Engel
Blom die haast had, en tegen Griet Adams, die ook haastte... maar onderscheidde
niets daar buiten. Neel Bolk zei nog wat in het voorbijgaan. ‘Of ze nou 's bij Stans
de Vries aankwam? Stans wist niet wat ze er aan had?’
Fem glimlachte, kleurde: ‘O ja, ja, binnenkort hoor. Zal je 't haar zeggen?’ Het
flitste door haar heen als een zeerte: ‘Je kon ook wel beweren dat je niets om kinderen
gaf?, dat je nooit wist wat je zeggen moest bij zoo'n heel klein wieg-kind’. Zij deed
het toch maar niet. ‘Onaannemelijk’, keurde ze morrend af.
Ze knikten leeg-glimlachend naar elkaar en ieder ging zijns weegs...
Hooghartig - als een dame - liep ze in haar astrakan mantel, de handen diep in de
platte zwarte mof - langs de grinnekende jongens, de straat op.
Het trof haar als een onvoorziene verdrietelijkheid, dat de winderige ijl-gouden
avond donker geworden was, vochtig en stil. Toen zag ze Engel Blom ook nog
wegglippen met iemand, een heerachtig typ... Het gaf haar een stoot in haar borst,
ze slikte.
Griet Adams liep langzaam op, met een onderchef van de chocola-fabriek, en Neel
Bolk kwam gearmd met haar verloofde voorbij: Tibbens, de havenmeester.
Alleen liep ze achter een heele rist stelletjes aan, onberedeneerd teleurgesteld...
‘Dus wéér?, dus tòch weer...?’
Sloom doorstappend gluurde ze nog 's zoekend om.
Kou streek langs haar beenen, langs haar warm gezicht. Ze keek in een vochtige
leegte.
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‘Och, hoe kwam ze er ook toe?’, bedacht ze dan eerst, ‘wàs 't ook niet gek?, 'n soort
van manie?, zouën die anderen allemaal niet schateren als ze er van afwisten? Want
wié nou? De flambard! Dat ze daarnet nog dacht aan dié...’ Alles leek meteen wat
achteruit te wijken, weg te wazen, de deukige straat, de oude huizen...
Ineens was ze bij Riek in de voorkamer, op een zomerdag, er stond nog een fleurige
dahlia aan de buitenkant van het raam: een witte met een geel hart, er was nog
kleurigheid-te-over in de verschroeide tuin. En Riek zat op een punt van de tafel en
lachte... en lachte maar... ‘Ja, jóu zag hij bij toeval, maar hij bedoelde mij... Hij kocht
chocola voor me, die avond er op, we hebben wat gekuierd...’ Een stilte. En dan een
lach die veel liet raden. ‘Hij vertelde van alles, hij was bár aardig, bár... hij zou me
ook nog 'n anzicht sturen...’ Zij luisterde. Zij verzette als gedachteloos en speelsch
een vergulde beker, een stolp met een schaap er onder... Een wekker ergens dichtbij,
tikte opeens harder. ‘Dus - 'n stráát-avontuur...?’
Ineens waren de bultige wegen er weer, de vale huizen-reeksen. Fem dook in de
schouders. ‘Dat ze dát zei, zoo gek. Riek begreep 't wel... Dat liet ze uitkomen ook.
Jij ziet er te deftig uit. - Te leelijk, meen je? - Nee, o, welnee, te deftig...’ Haar mond
leek vol pijn te kruipen, haar adem piepte. ‘Hè gut, zóó 's wat beleven, 'n gebéurtenis.
Denk 't je in... Hij had 'n bloem in z'n revers, die kreeg je van hem, die kreeg je voor
'n zoen. 'n Blauw viooltje was 't. Er stonden er honderden zoo in de tuin, in alle
hoeken en gaten, dát waren gewone, zóó uit de aarde gegroeid, maar aan dit van hem,
daar zat wat aan vast, 'n geschiedenis, 'n avond als 'n hoofdstuk uit 'n boek. Je kon 't
in je poësie-album te drogen leggen, dat stopte je dan weg onder je linnengoed in de
kast. Later, na 'n jaar, of op 'n keer met de schoonmaak zou je 't weer vinden: oh ja,
dat was van die Woensdagavond... daar wist je alles nog van, en 't was net of je
terugbladerde in 'n boek: zoo'n heete dag, de perenboom was heelemaal verzengd,
en ze aten met de ramen open en 's avonds was hij er, hij, die je 'n zoen gaf ergens
in 'n laan, waar 't stil was en donker, waar 't naar bloemen rook... Erg...?, was dat je
geweten?, och - èrg dan maar...’
Ze keek op.
De eenzaamheid kwam haar uit alle straten tegemoet.
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‘Zoo'n stad in de winter’, schimpte ze, ‘is net 'n doofpot, en de lucht er boven is 't
deksel, en de menschen er in ben' de doove kolen’.
Haar vingers knepen ineen. ‘Als ik 't maar uithou’, vloog het benauwd in haar op,
‘als ik... als 't maar niet raar met me afloopt...’ Toen begon haar mond heftig te beven
en het beefde ook diep in haar borst. ‘Heere help’, zuchtte ze zachtjes, ‘Heere help...
help toch...’ Gedurig herhaalde ze het. Maar het gaf niet voor het trillen. En er bleef
tòch een wee-leeg gevoel in haar binnenste.
‘Maar - Réuvers’, sprong het toen ineens als een zacht-warm vlammetje door haar
borst, ‘Réuvers’.
En dat goot meteen zoo'n overloopend-vol gevoel in haar uit, dat ze snuiverig
moest ademen, als een paard - met dampende neusvleugels.
‘Hoe kon ze hem nou ook maar één oogenblik vergeten? Dat was wat raars in
haar. In huis was hij haast haar schaduw, Reuvers, ze praatte met hem, ze lachte met
hem, hij was overal bij en in: Reuvers, en nou.... nou....’ Zij dacht er toch maar liever
niet op door. ‘Jan Reuvers,’ zei ze zacht in haar gedachten, ‘Reuvers....’ Het was of
ze een pittige smaak van pepermunt en anijs op haar tong proefde, of ze bolle
stopflesschen zag met drups en drop en bruidsuikers.... ‘Reuvers, als die had kunnen
sluiten, als die nou geen chef was van die zaak, maar doen kon wat hij wou....?’
Zij glimlachte met tranerige oogen. ‘Nou ze liep ook al vanzelf die kant uit naar
hem toe...’
Vlak bij nu, op de straathoek, blokten de helderverlichte ramen van de groote
winkel op. Schuw of ze iets deed, dat niet heelemaal richtig was, ging ze er op de
stoep staan.
Er was een nieuwe étalage gemaakt. De ruiten spiegelden.
Met een zucht van verrassing oogde ze op de bontgestalde zoetigheid neer. ‘O ja,
was waar ook: Sinterklaas! Wat 'n aardige dingen allemaal....’ Als een spelletje met
zichzelf, stond ze presentjes uit te zoeken. ‘Dat leuke baanvegertje van chocola en
die sneeuwpop voor 'n jog.... en voor 'n meisje dat suikeren mandje met peren en
kersen, en dat knusse bakerkindje.... en voor je man, als 'n grap, zoo'n half opgerookte
sigaar - 't leek 'n heusche - om die stilletjes op de aschbak te leggen, bij de sigarenkist,
en 'm dan in z'n mond te zien steken met 'n greep naar de lucifers....’
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Zij schokte van een verbeten schatertje. ‘En aardig,’ wipte het in haar op, ‘om zelf
wat te krijgen, iets thuis gestuurd te krijgen van iemand en dan niet te weten van
wie.... en dan al door in je zelf zitten te raden.... hè éénig. Zoo'n hart van chocola,
bijvoorbeeld en zoo'n aardmannetje, of dat witte engeltje met die lelietjes.
Grootmoeder was 't wel gebeurd in haar jonge jaren, en Riek 'n keer, maar haar niet,
nooit....’
Haar lippen verschraalden.
Het trok dadelijk al de vervelende avonden uit de traag vergleden jaren bij
Grootmoeder te voorschijn: uren van gespannen wachten, die altijd weer verliepen
in knijperige teleurstelling. Zij zuchtte er van. ‘En nou was 't nog niet over, nog
niet.... 't hopen, en dan dat nare.... Engel Blom die sneed altijd zoo op.... Engel, hoe
kwam die nou op eens aan die meheer....’ Het stokte plotseling. ‘Gut als ze zelf 's?
Zou ze dat durven? Zij aan zichzelf.... nee, dan aan Grootmoeder maar zonder adres....
om er 's voor 'n keer 'n gezellig avondje van te maken, om de klucht ook van
samenzitten te gissen.... en voor jezelf alleen 't blije gevoel te hebben, dat al had je
't dan ook betaald, Reuvers 't toch gestuurd had, hij 't zelf inpakte, 't door zijn handen
gegaan was. Flikken kon je toch ook niet telkens koopen, 't stond niet degelijk en
kaarsen....? Wat moest je met al die waxine lichten? Dit was nou echt 'n
gelegenheid....’
Werktuigelijk trok ze haar zwart-vilten hoedje wat dieper, friemelde aan de
zijlokken op haar ooren.
‘Toe nou,’ zette ze zich aan.
Ze struikelde haast over de cocosmat, toen ze de winkel inschoot. Haar adem ging
benauwd en diep, ze glimlachte en werd hoogrood.
Onder een knoedel grauwe puntzakken door, keek Reuvers naar haar op. Hij woog
met een royale doorslag koffie af en groette Fem familiaar terug. Naar zijn vrijpostige
oogen sloeg een gloed.
Zijn gezond, jolig-rond gezicht stond zoetelijk blank-rose in het star-witte straallicht
van de lamp, zijn rechter oorschelp week wat af, door het potlood dat hij er droeg,
en aan zijn pink glinsterde opzichtig een te krap geworden zegelring.
‘Zacht weertje,’ zei hij uit gewoonte.
Fem knikte verlegen.
Er was altijd iets in zijn vriendelijkheid, dat haar teleurstelde. Afgetrokken tuurde
ze naar de wandplanken met geconserveerde
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groenten, heimelijk blij, dat er nog een klant voor haar was.
‘Bedaard wezen,’ vermande ze zich, ‘waar zal je nou ook voor beven? Je komt
gewoon wat bestellen.’
Reuvers spitte boter uit een margarinevat, hij trok er een grappig gezicht bij, en
glimlachte als in verstandhouding naar haar. Af en toe praatte hij ook wel 's met de
juffrouw die hij hielp, maar hij keek meestal naar haar.
‘Als er nou maar geen nieuwe klanten komen,’ stond ze zenuwachtig te overleggen.
‘'n Beetje mal was 't misschien wel, dat je zelf zooiets brengen liet.... och nee, dat
was 't niet, dat niet heelemaal, maar nou ja, zelf fronste hij ook altijd als de bel nog
weer ging. Afijn, 't was niet vroeg meer....’
Zij pinkte en kleurde heviger.
Telkens - langs het wiel van de koffiemolen, over een stapel zalmblikjes, boven
een schans van Deventerkoek - ontmoette ze Reuvers' vrijpostige glimlach. Ze had
er wel over willen gichelen, maar kon het niet. Haar vroolijkheid leek vast te loopen
in een knagerige pijn.
Ze zoog op haar lippen en voelde haar oogleden zwaar worden. ‘Maar net doen
of je 't niet merkt,’ hield ze zich voor.
En ze glimlachte toch....
Maar toen de juffrouw voor haar wegging, de buitendeur bonzend toeviel, stootte
er eensklaps weer een schichtige verwarring door haar heen.
Want wonderlijk intiem stonden ze dan opeens tegenover elkaar onder de suizende
gaslamp, in de stilte.
Hij boog wachtend voorover. Zijn donker-loome oogen verinnigden, zijn vleezige
lippen hingen vochtig open in een glimlach.
Suizelend vloog het bloed op naar haar hoofd en haar stem verbrokkelde van haar
korte, jachtige adem....
Ze versprak zich een paar maal, hakkelde kinderachtig en lachte schel.... ‘Dus wat
zachts, iets dat.... dat best te bijten valt, maar geen adres er bij, niets, geen naam van
de winkel ook, en zoo maar neerzetten op de mat, niet aanreiken....’ Een klamme
warmte brak haar uit, ze sloeg onhandig haar mantelkraag neer.
Hij knikte nadenkend, leek met iets anders bezig, maar stalde toch al voor haar
uit op de toonbank.
Voorzichtig nam ze telkens iets op, beschouwde het opgetogen, aarzelde met haar
keus, vroeg prijs....
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‘Hè,’ bewonderde ze opgetogen, ‘wat echt, wat leuk, dat micaemmertje met borstplaat,
en Roodkapje van marsepein.... om mee te gappen, en die wolf van chocola, wat 'n
dot die wolf, en zeg.... dat fijne bennetje met vijgen, om zoo op te peuzelen....’
Ze dacht: ‘Doe ik nou niet overdreven?’ Maar ze keek toch niet op, want vreesde
een bevestigend antwoord te ontdekken in Reuvers' glimlach.
Onachtzaam ineens kocht ze het een en ander, meteen ook grabbelde ze naar het
kralenbeursje in haar tasch, en onderzocht beklemd of ze alles wel bekostigen kon.
‘Ze had zoo gek gedaan de laatste tijd met haar zakgeld: al maar flikken en waxine
kaarsen...’
Het viel toch nog wel mee, ze zuchtte van verlichting.
Maar toen de zaak zoo nog al gauw was afgehandeld, treuzelde ze spijtig en keek
de winkel rond.
Al de dingen die ze had willen zeggen, die ze vooruit al bedacht had in huis, waren
haar opeens ontschoten.
‘Ze kon,’ viel haar dan nog in, ‘wel 's vragen naar de jams.’
Reuvers praatte er door heen. ‘Ik wou dat iemand mij ook maar 's so etwas
stuurde....’ Hij grinnikte, door zijn argelooze stem krieuwelde wat plagerigs. ‘Op
zoo'n avond voelt 'n mensch 't zoo, als hij alleen zit, hè?’
‘Ben je....?’, ze lachte hem uit, ‘nee, 't idee....’ Diep door haar heen trok als een
krab wat schrijnerigs.
‘Bedoelde hij, dat zij dan ook....?,’ zij lachte er tegen in.
‘U hoeft ook niet! Nee, en dan je zus hier....?’
Hij pufte en trok een leelijk gezicht.
Toen lachten ze allebei.
‘Ik heb toch niks geen medelijden,’ hield ze staande.
‘Medelijden?’, hij klopte jolig met zijn breede knokkels op de toonbank, ‘ik wil
ook heel wat beters, iets veel lievers....’ Hij maakte een knappend geluid met duim
en vinger.
‘Zóó?’, van terzij keek ze naar hem.
Speelsch bewoog hij het puntje van zijn tong tusschen zijn lippen. Het begeeren
stond naakt in zijn oogen.
Ze lachte met moeite mee op de klank van zijn lach. De grauwe plankenvloer leek
te deinen, en de hooge slag van haar hart benauwde haar borst.
‘Je zou zeggen,’ spotte ze toch nog, ‘jawel, jawel.... wat lievers....’ Maar ze wist
met haar oogen geen raad er bij, en
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draaide talmend naar de deur. ‘Onthou nou maar goed van 't pakje, dat is beter, en....’
Maar hij tikte met een mes tegen een stopflesch of hij een musch bij broodkruimels
riep en schepte peerdrups in een zakje. ‘Hier....’
Ze kwam schoorvoetend nader, haar verlegen lach verheelde niets, bloo keek ze
naar zijn sterke roode hand met de plompe vingertoppen. Wat ze verwachtte gebeurde
ook, hij duwde het zakje in haar palm, maar pakte meteen haar vingers beet, schaterde.
‘Toe,’ ze rukte.
‘Wat toe?’, vorschte hij gedempt-begeerig en trok haar dichter bij.
Zijn kracht gaf haar een smartelijk genoegen.
Het gloeide in haar bonzend hoofd. ‘Die lichte winkel, zoo aan de straat, de
menschen....’
‘Hier niet....’, zei ze verstikt.
Toen tuimelde dreunend zijn lach over haar heen. Het raasde in haar ooren of er
een huis instortte.
‘Dat, dat....’ brak het zwaar-hokkend uit zijn schater, ‘zal ik onthouden....’
Meteen liet hij haar los.
Fel-rood, als blind, liep ze weg, botsend tegen een pakkist, een plank met bussen.
Er was geen enkele gedachte in haar, wel het troebel besef, dat ze iets herstellen
moest.
In de deur riep ze, met een lach, die ze nooit van zichzelf gehoord had: ‘Wat 'n
mensch in nood zweert, geldt niet hoor.’
Zij verstond zijn antwoord niet, glipte meteen over de drempel. Eerst buiten dacht
ze angstig-benieuwd: ‘Wat zei hij eigenlijk...?’ Zijn glimmend-voldaan gezicht schoof
haar voor de geest, zijn breede glimlach.
Het was of de kou haar kneep.
Ze hoestte tegen haar heesch-piepende adem, en liep met gebogen hoofd de doffe
straatjes door, naar huis.
***
De breipennen gloeiden als zilveren pijltjes in de gloed van de lamp, de lange
losgebreide kous voelde soepel-warm.
Fem tuurde soezend op de ruige draad, die jeukerig tusschen
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haar vingers doorgleed. ‘Nou was 't weer net 'n beetje als heel vroeger....’
Ze glimlachte in zichzelf.
Alle dingen in de warme lichte kamer leken mee te leven in haar eigen stil-diepe
genoegelijkheid, haar stiekem-blij verwachten.
‘Nou kon je je voorstellen,’ dacht ze, ‘dat er sneeuw bij hoopen lag buiten, alles
wijd om je heen, stil en wit, en dat je toch niet als je er in liep, dat nare gevoel zou
krijgen, dat gevoel of je levend begraven was....’
Ze keek tersluiks op.
De lamp brandde ongewoon helder en in de bruin-houten klokkekast wipte - als
een gelijkmatig-verspringend vlammetje - de koperen slinger heen en weer. Het décor
van de wit-steenen koffiekan leek opnieuw verguld en Grootvader's gezicht keek
wat monterder uit de dof-zwarte portretlijst, het was ook of de roodwangige appels
boven de groene spiegel, lekker-zoet roken in de warme schemer bij de zolderbalken.
‘Je kan nou weer van alles bedenken,’ droomde Fem, ‘en alles van vroeger schiet
je te binnen, en al 't aardige, dat je gedacht hebt....’
Zij zuchtte van ingehouden blijheid en keek met donkere lachoogen naar
Grootmoeder. Want die was net eender als altijd. Ze zat bol tusschen de zijleuningen
van haar armstoel geklemd, de voeten op een hooge stoof met vuur, een krant in haar
bevende handen.
‘'t Is nou toch 'n wereld....’, ze schudde haar oud gezicht zoo heftig, dat de gitten
op haar muts als vliegen heen en weer sprongen, en rond haar oogen trokken de
tuurrimpels dieper, ‘moet je hooren....’ Ze kuchelde. ‘Zekere P.P.Q. te Brussel, schoot
in het centrum van de stad een alleenwonende vijfenzeventig-jarige vrouw dood:
diefstal de aanleiding. In het Haagsche Bosch twee jeugdige meisjes aangerand sjonge, jonge toch.... Hier, een vijfjarige knaap onder een auto geraakt. Wat doen ze
ook met die dingen. 'n Trein ontspoord bij Munster. Vier menschen naar het ziekenhuis
vervoerd. Hoorde je daar nou van in mijn jonge tijd? Hier weer: een aanranding op
een vrouw te....’
Ze stokte in eens.
Het was of haar bleeke platte ooren rossig ombogen bij haar verschrikt luisteren.
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De voordeur ging open en klepte hard weer toe. Schreden hoorde ze niet.
‘Hè?’, zuchtte ze vragend. Ze zette haar bril af en gooide haast haar gloeiende
stoof omver. ‘Wacht - wacht effe, laat ik eerst licht....’
Maar Fem was de gang al in. ‘Nee, kijk nou 's,’ op het plat van haar gestrekte
handen droeg ze een pakje binnen. ‘Stond op de mat! 'n Sinterklaas-grap....’
Grootmoeder deed eerst de haken van haar bril weer achter haar ooren.
‘Sinterklaas?’ Angstvallig monsterde ze het pakje. Het was aan alle kanten wit....
De kat kwam er bij te spinnen, wreef er zijn snorren langs.
En alles leek nog warmer en dieper te glansen in de kamer.... tot Grootmoeder toe.
Ongeduldig zocht Fem naar de schaar, rommelde alles om, keerde de naaikist
onderste boven. ‘Wat had hij 't leuk ingepakt.’ Met een broodmesje kwam ze weer
bij de tafel.
‘Zou je wel?’, vroeg Grootmoeder nog, ‘denk er om, er kan 'n muis inzitten, er
kan...’
Fem had de touwtjes al doorgezaagd. Ze lei een hart van chocola op tafel, een
klomp dadels in mica, een bus met roomcaramels, een kistje met borstplaat en het
laatst een wit-suikeren bakerkindje. De baby had een voorspelder van wit postpapier
en op een van de slippen stond - met potloodlettertjes - ‘Femmetje's oudste dochter.’
Grootmoeder's mond zakte open. Ze knikte langzaam.
Fem kreeg een rood gezicht.
Toen ze elkaar schuin-uit aankeken, schoten ze in een snuivenden lach.
‘Wat typisch,’ zei Fem, ‘wat typisch....’
Ze had de kamer wel door willen dansen. Kinderlijke oogen had ze ineens, een
opgewonden, jong gezicht.
‘Dat fijne dure dingetje van marsepein had hij er toch bijgedaan voor haar - voor
haar alleen....’
‘Wat leuk,’ zuchtte ze opgetogen, ‘wat bar leuk toch, hè?’
Zij kregen natte oogen van de lach om het poppetje van suiker, om het opschrift.
‘Kind,’ zei de oude vrouw toen week, ‘nou ben ik toch blij om
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jou. Ik heb wel 's gedacht - ja, er is niet veel, maar toch - toch vreemd, dat Zus
nooit....’
Fem stuitte het gauw. Zij kreeg eensklaps weer groefjes om haar mond en
verouderde. ‘Och, 't kan nog best van Riek wezen, van Riek of - of van Engel Blom.’
Ze lachte toch al weer.
Grootmoeder wees zoo koddig naar haar. ‘'t Is,’ stelde ze glunder-kordaat vast,
‘door 'n manspersoon ingepakt en uit 'n royale beurs....’
Maar later op de avond, toen ze bij haar heet-wasemende koffie, moeizaam op een
hard suikertabletje knabbelde, weifelde ze weer. ‘Ik dacht zoo: Catrientje Kuick?
Trientje van Dominée Kuick? Maar die ben' nou al twee jaar weg en ze deeën nooit
zoo wat? Of m'n ouwe vriendin Trees Kruisheer? Zoo'n stuit vrouwen op 'n hof? Ze
leggen op iedere wissewas de hand? Want Truus, dat verwaande kind van Oom
Jacob? Of Tante Lien zelf?’ Ze schudde resoluut haar hoofd en kneep met een puntig
mummelmondje de zoetigheid tot brei op haar tong.
Oom Jacob was Grootmoeder's oudste zoon, een stug eenzelvig man, die ver van
haar geleefd had, en ver ook van haar gestorven was. Van zijn plotseling verscheiden
kreeg zij maar een vormelijk bericht en ook van Truusje's huwelijk later. Nu ontving
zij enkel nog op de Nieuwjaarsdag - de traditie getrouw - een briefkaart met
heilwenschen van zijn vrouw en zijn kind.
Grootmoeder had die allemaal met een draadje garen bijeengebonden. Ze lagen
op de bodem van haar oude schrijf doos en als het bundeltje bij toeval in haar handen
kwam, traanden haar oogen.
‘Nee,’ ze schudde nog beslister haar hoofd, ‘van die kant kan 't niet wezen.’
‘'t Pak,’ gaf Fem listig in overweging, ‘kwam immers ook niet over de post?’
Steelsch, met jolig-peinzende oogen, keek ze telkens naar de suikeren baby. ‘Och
jee, zoo'n dot! Die balletjeskaper ook met die gouën strik, zoo lekker. 't Was toch
leuk van hem, en dat papiertje, ze zou 't lang bewaren.’
***
In haar bed - diep weggekropen voor de kou - lag ze er nog op door te soezen. Ze
strekte haar beenen behagelijk ver uit in de
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weeke geul van het beddegoed, voelde tintelend-frisch het laken tegen haar knieën,
haar polsen. ‘Hè gut, wat was alles nou ineens door en door fijn....’
Ze hoorde Grootmoeder's regelmatige adem in de bedstee aan de overkant van het
alcoof, de doordringende tik van de klok uit de huiskamer en rond de muren van het
huis, het donker-zacht geprevel van de wind. ‘Nou - nou, moest je haast neuriën of
- of fluiten.’
Ze glimlachte in een blijde verzekerdheid, drukte haar heete mond ontstuimig
tegen het laken en perste de armen stijf tegen zich aan onder het dek.
‘'t Was toch eenig als je wat te denken had voor je insliep. Misschien had Reuvers
- nee, nou voortaan zou ze Jan zeggen in haar gedachten - misschien had hij ook wel
gewacht op iets van haar, ja, denkelijk wel. Dat ging je eigenlijk aan je hart, maar
dat kon je toch niet.... al had je 't geld er voor gehad. Want wie moest 't bezorgen?
Maar op Oudejaarsavond 'n kaart, dan had hij hem met de eerste post de andere dag,
dat kon wel, 'n mooie, met van die dikke zijden rozen er op, en 'n wensch, en dan
nog wat grappigs, iets in cijferschrift: ik heb je lief, och nee.... nee.... Ze was nou
haast al dertig, nee.... want zooiets en Jan Reuvers! Welnee....’
Er trok een heet gevoel naar haar oogen, en haar oogleden trilden.
‘Nou ja, hij had wat nuchters, waar kwam nou opeens dat zeere gevoel vandaan?
Stil maar, nou wat bedenken....’
In het diepe zwart van haar stijf-gesloten oogen, zag ze zich met hem, op een bank,
onder de boomen. Ze leunde tegen hem aan, er stond een dichte groenige schemer
om ze heen. Zijn sterke handen waren zwaar en warm. Er glommen kleine lichten
aan, op zee, en de avondster trilde.
De leege jaren leken langs haar heen te trekken, als dorre blâren op de wind, in
de verte onderscheidde ze zelfs hun schaduw niet meer.
Hij praatte dicht aan haar oor, met een vage zachte stem: ‘Ik hou van je, ik hou
van je....’
Haar keel werd er vol van, het was of ze pas praten leerde.
‘Nog meer,’ bedelde ze, ‘nog weer....’ Ze zag hem aan door een waas heen: zijn
oogen werden lichter en zijn gezicht kreeg andere trekken. Zij naderde hem al dichter,
en waarover zij spraken
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wist zij niet: haar geest ontmoette de zijne.... Een sterke rimpellooze rust zonk in
haar neer en ze wist dat ze hem toch wel alles zou durven zeggen van zichzelf, al
haar hunkeringen, ook het bespottelijke, ook het leelijke, zonder zijn lach te vreezen.
En toen ineens schrok ze, lag ze doodstil met ingehouden adem en wijd open
oogen. Want het gezicht dat luisterend over haar heen boog leek niet meer op de
breed-ronde kop van Jan Reuvers met de afstaande ooren, de harde jool-oogen en
de dikke roode lippen.
‘Och, wat was dat nou?’, driftig wentelde ze zich om, ‘hoe kwam dat nou?, 'n
gezicht uit 'n illustratie....’
Ze peinsde er schuw op na.
En een antwoord vond ze niet.

IV.
De winterlucht leek tegen de boogramen aan te leunen, de breede besneeuwde
iepenkruin ook, er over heen vloog af en toe een kleine vogel, een dikke bruine
musch. En fijn uit de verte stoof ook wel kinderpret, een lach in allerlei toonaard,
een ijl hoog gejuich.
In haar gedachten zag Fem dan ook weer de zwijgende straten, de begraven huizen.
Haar mond vertrok, een glimlach werd het niet.
In een hoek van de koude bleek-witte kerk praatte de echo moe en schril de stem
van Dominée Hemsing na, en het orgel gaf in harde norsche galmen al wat in hem
was, de eenparigheid van de gemeente overdaverde het.
Fem drukte haar beenen dicht aan een. Een kou kroop op bij haar schenen en
steeg....
Zij dacht: ‘'t Koudst is mijn hart.’
Onder haar trillende ooghaartjes uit keek ze naar de hooge muren, de doffe
kaarsenkronen, de blauwe grafzerken en ook - maar steelscher nog - naar
Grootmoeder's verkleumde gezicht onder het kapotje met de trillende sprieten.
‘Was 't niet altijd op Nieuwsjaarsdag of je alles anders hoorde en anders zag?,
scherper?, en die kneep om je hart?, en de gedachte: vandaag over 'n jaar? Bibberde
Grootmoeder's mond anders ook zoo onder 't zingen? en was 't geluid van 't orgel
altijd zoo grommerig? En de muren?, waren de muren niet doodscher nog dan anders?
En had ze dat voor 'n jaar ook niet zoo gedacht?, was dat dan enkel in je eigen oogen?,
in je gevoel?’
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Haar stem dobberde klein en wrak mee op de krachtige klankenstroom. Ineens was
het of ze de woorden proefde.
Toen zweeg ze.
Met hangend hoofd als een die zich verbeten schaamt, hoorde ze toe op het
welgemoed galmen der anderen.
‘Armoe hier, maakt ginds ons rijk.
't Tranenzaad spelt heil en zegen,
Welk een smart ons hier ook beid',
Hoop schenkt troost bij lijdzaamheid.’

Haar oogen knipperden. ‘Hoor, Grootmoeder's adem 's piepen. Wat deden de
menschen hun best allemaal? Dachten ze niet?’
Ze kneep haar handen tezamen. ‘Als dit maar eerst voorbij was,’ tobde ze, ‘dat
erg nieuwe, al die zegen-wenschende menschen, al dat toepasselijke....’
Meteen zag ze Hes, de molenaar. Hij had een rouwband hoog om zijn arm: zijn
vrouw was dood, en hij had zijn gedachten niet voortdurend bij de preek. Boven zijn
vaal-bleek gezicht stond zijn kuif als een kronkelende roode vlam, er spriette ook
haar uit zijn dunne paarse neus en uit zijn ooren. Hij speelde met de natte slippen
van zijn snor en keek taxeerend naar Fem.
Ze onthutste er van. ‘Dan moest er geen Jan Reuvers wezen.’
Een vochtig-warm waas trilde plotseling voor haar oogen.
Ze zag Dominée's hoofd als een stoppelige zilverpluim boven de groene
preekstoelrand. Zijn wenkbrauwen leken wel knevels en zijn witte puntbaard wipte
bij elk woord.
Haar gedachten doolden ver weg en slopen gedwee weer terug. ‘Och, dat had hij
toch al gezegd? Nee, vandaag niet, maar de vorige week.’ Haar teenen trokken krom
in haar schoenen. ‘Nou vanmorgen, voor dag en dauw, had hij haar kaart al gekregen,
Jan Reuvers, die kerkte niet. Die sliep uit op zulke dagen. Hij lachte al verliefder.
Zijn wangen begonnen te glimmen als hij haar zag en zijn voorhoofd werd rood. Hij
vergiste zich als hij rekende en ook als hij zijn waren afwoog, en hij zei toch nog
maar niets.’ De voering in haar mof scheurde. ‘Waarom keek Hes toch zoo? 'n Man
met vier kinderen. Nee, dat was 't niet, daar verder op zat Geelkers - niet kijken.
Hes?, zou je 't dragen kunnen als zoo'n man je zoende?, zijn tanden stonden schuin
vooruit. Zou je.... zou je 't harden denk je?, als je met zooeen in één bed... en dan...’
Ze werd tot in haar nekvel rood.
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Grootmoeder raakte haar elleboog aan, ze hield haar het zilveren pepermuntdoosje
voor. Er stond een trieste vredigheid in haar oogen.
Fem nam een pepermunt, ze knikte. Het was of haar glimlach tegengehouden werd
door iets hards in haar wangen.
Dominée zette zijn stem uit. ‘Zoo dan - bedenkt de dingen die boven zijn, niet die
op de aarde zijn....’
Ze zuchtte. ‘'n Bijbel vol woorden. Dit koos hij. Als Grootmoeder in de schemer
neuriede van de “Stad met paarlen poorten”, was 't veel meer 'n preek, veel echter.’
Soezerig dacht ze er op door, maar de heet-waardeerende oogen van Hes voelde
ze toch evengoed.
En in de slotzang ademde ze op. ‘Hè, gelukkig.’
Ze glimlachte even, toen de versche zuivere kou van buiten langs haar streek, maar
de witte weg met de stemmig-stille menschen in hun kerke-zwarte kleeren, gaf haar
weer een beklemd gevoel.
De sneeuw lag nog ruig en dik op de knobbelige steenen, maar Grootmoeder hield
toch knijperig-stijf haar arm vast.
‘Zullen we,’ praatte ze kort-ademig, ‘ook nog effe naar Piet en Stans de Vries
gaan?’
Fem dacht er over na. ‘Och, die heil en zegen-narigheid.... maar gezellig was 't
wel bij Stans....’
Ze knikte. ‘Goed.’
Toen strompelden ze weer verder.
Er klingelden arrebellen in een andere straat. Een vlucht musschen streek
kwiek-bewegelijk neer bij een kliek kruimels onder een raam, en in de verte speelden
kinderen.
De verweerde kleine huizen stonden vroom en vredig in al het wit, en op de
straathoeken floot de wind zacht voor zich uit.
Daar bukte Grootmoeder dan en hoestte, de keellinten van haar hoedje woeien als
wimpeltjes op.
Maar bij Piet en Stans was het warm.
Het groene vulkacheltje spreidde een diep-gele gloed over het vloerkleed, op de
tafel glansde nikkel en rood porcelein, in een hoek bij het venster stond de wieg.
Grootmoeder lachte zenuwachtig bij haar heilwensch.
‘Ja, ja, jonge menschen kunnen sterven, maar ouë moeten....’
Stans knikte met een knipoog naar Fem.
En Piet zei tegen haar of hij spotte: ‘Al wat wenschelijk is.’ Zijn hard-blauwe
oogen werden boller, zoo leek hij wat op Reuvers.
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Maar Stans haar vleezig gezicht leek nog ronder te worden, ze lei vermanend haar
hand op haar mond.
‘Tja,’ deed Fem dan nog oolijk terug, ‘en dat jullie mag groeien en bloeien en
vermenigvuldigen, menschen.’
Ze lachte zich over een pijn heen bij de wieg, aaide onhandig het weeke dikke
kinderbolletje op het kussen.
‘'n Juweeltje, en op wie lijkt 't nu toch? Zwart haar, dat heeft hij van zijn vader en
die rooie wangetjes van zijn moeder en die neus van geen van jullie beiden....’
Grootmoeder gaf haar een duwtje. Ze boog mee over de rand en maakte grappige
keelgeluidjes en praatte krom-zoete woordjes. Zij zag het kind voor het eerst en ze
kwam, toen ze weer aan de ronde gladhouten tafel zat, niet van hem uitgepraat.
Piet luisterde met een geeuw er tusschen in en Stans keek bloo van hoogmoed.
Maar Fem zat er moe en heet bij te glimlachen.
‘Hou nou toch op,’ dacht ze, ‘hou toch op....’
‘Engel,’ zei Stans toen ineens, ‘heeft nou toch ook verkeering, hè? Met die
conducteur.’ Ze schonk koffie en ging met de koektrommel rond.
‘Beter dan 'n smid hè?,’ schimpte Piet. Hij wreef over zijn knieën, ‘En wanneer
jij nou, Fem?’
Ze lachte verlegen. In de blauwe groefjes onder haar oogen begon het te trillen.
Grootmoeder keek een beetje begrootelijk over haar bril heen. ‘Ja, och, alle hout
is geen timmerhout, zie je....’
Er broeide iets in de stilte.
Piet slurpte onbehouwen zijn koffie uit en hij zette zijn ellebogen zwaar neer op
de tafelrand. ‘Gekheid is gekheid,’ hekelde hij, ‘trouwen!’ Zijn onderlip krulde. ‘Je
weet niet wat je versmijt als je je naam zet.’ Hij lachte donker. ‘Wil je schaatsenrijen,
ja 't mag, als je alleen gaat, 'n potje biljart, op Zondag - zes lange dagen sta je toch
in de smederij? - 't is je toegestaan, maar: ben je precies vijf uur, klokslag vijf uur
weer thuis? en kom 's tien minuten over de tijd, als je 't hart hebt! Ojee, ojee....’
Stans lachte er snibbig doorheen. ‘Ik zit ook genoeg alleen! Nee, jij bent onbillijk.
Dat staat niet één vrouw toe. Kom 's bij Engel haar zuster en bij Garreldien Drijver
en Ma Verriel....’
Grootmoeder gichelde.
En Fem zei ook niets. Ze dacht: ‘Als ik jullie kans 's had. Hier
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was nou ook alweer 't begin van 'n scheur.’
Geen mensch kon nagaan wat er in haar omging. Ze zat glimlachend rond te zien,
maar ze soesde. ‘Wat gezellig hier, wat heeft die Stans 'n boel. Wat zou dat fijn wezen
's avonds - als die schemerlamp brandde - bij de wieg.’
Meteen leek ze te verstijven.
‘En,’ vorschte Stans weer levendig, ‘weet je 't al van Reuvers? Die is me daar
een-twee-drie verloofd, of nee, hij was 't eigenlijk allang, met 'n meisje uit Boskoop.
Ik zag ze hier zoo pas langs gaan, nou innig hoor.’
Ze lachten allemaal.
Fem ook.
Haar wangen werden vlekkerig rood en haar oogen glinsterden. Ze keek neer op
haar handen, die lagen koud, zwaar en stil op haar schoot of ze niet bij haar hoorden,
ze luisterde naar haar stem, die klonk dun en schel, en ze kuchte telkens eer ze wat
zei.
‘M'n kaart?’, viel haar in, ‘m'n kaart met rozen. Wat zal hij... wat zal hij daar om
gelachen hebben, hij en die andere... over die kaart: ik hou van je, in geheimschrift,
misschien begrepen ze 't niet....’ Ze snikte haast onder haar lachen door.
Maar ze zei in zichzelf: ‘'n Schoft is 't! Wat 'n schoft!’ En dat bedwong het heet
geprikkel in haar oogen en het zenuwachtig trekken van haar mond.
Ze wou het liefst gewoon met de anderen meepraten, maar af en toe vergat ze toch
weer waar ze het over hadden. Haar gedachten verschrompelden.
Ze stond gelijk met Grootmoeder op en lachte werktuigelijk en maakte nog grapjes.
Toen ze weer buiten waren had ze hoofdpijn.
De wind viel als ijs in haar open mond. Ze stapte stuntelig als Grootmoeder zelf.
Dood lag de weg voor hen, eenzaam.
Ze luisterde suf naar het knisteren van hun sleperige pasjes in de sneeuw, hun
zagerige adem.
Zwaar en blank stonden de boomen in de drukkende stilte. Ze kwamen geen mensch
meer tegen, een kraai vloog klapwiekend op. In de verte zongen dof en stootend, als
zwaar van tong, de torenklokken.
Fem zag op en om, naar de toegedekte huizen, de leege paden.
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De stad leek een groote begraafplaats.
Een stekende woede stond in haar op, de razende wil, Grootmoeder heen en weer
te schudden, haar van zich af te duwen met harde handen.
Het kromp en huilde in haar borst.
‘Die huwelijken,’ hoorde ze Grootmoeder zeggen, ‘och, och, daar ook....’
Haar denken kroop er door heen. ‘Ik had 't toch ook kunnen weten, 't gaat immers
altijd zoo, altijd... altijd... Voor mij is er niks anders.’
Ze strompelde, ze leek opeens doodmoe, haar oogen tintelden. Het was of er
zilveren kogeltjes voor hen uitwemelden op de weg. ‘Dat is de sneeuw,’ wist ze nog,
‘maar nou is 't erger.’
Grootmoeder haalde oude geschiedenissen op.
Zij had enkel maar te knikken, ze kende ze wel, ze had dat alles zoo dikwijls
gehoord. Van de namen maakte ze menschen, allemaal verschillende menschen met
een eendere geschiedenis. Een geschiedenis, die rooskleurig begon en dan vervaalde
en donker verliep: het huwelijk.
‘Nou ook weer,’ praatte Grootmoeder stooterig van haar aamborstigheid, ‘bij die
De Vriezen, och, och....’
Fem knikte maar weer. Ze dacht: ‘Waarom wil ze me opbeuren met 't ongeluk van
al die menschen? Ja maar - als 't toch zoo is, als 't altijd verkeerd gaat, en dat zag je
toch zelf ook, dat hoorde je toch? Je kon 't overal waarnemen - door kieren en spleten
heen - nou wat begeerde zij dan? Wat wou ze....?’
Maar toen liepen haar oogen vol heete groote tranen.
‘Och ik! Ik zou toch immers niet doen als Stans en Gerreldien? Ik zou met zoo'n
beetje blij wezen, zij wouën te veel en daarom verloren ze alles. En zou dat dan geen
geluk geven, als je opklarende oogen zag onder je inschikkelijkheid? Wil je uit? Ga
gerust hoor en haast je maar niet. Je zat te neuriën bij 't kind en de schemerlamp in
de kleine gezellige kamer. Hij kwam laat thuis: heb je je niet verveeld? Je lachte:
welnee, welnee. En al was 't wel zoo, al had je je wel verveeld, dan zei je nog: welnee,
welnee. Zes dagen werkte hij hard voor jou en 't kind. Hij vertelde en je luisterde,
dat was zoo mooi aan die kleine ronde tafel, 't licht in 't midden, en aldoor keek hij
naar je, met goeie vriendelijke oogen: dat was je belooning, dat gaf je 'n warm gevoel
in je borst.... en ook, dat hij je
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wel 'n beetje aardig vond, en je noodig had. Je glimlachte naar elkaar - over gewone
dingen praatte je - die glimlach was.... was wat heimelijks. En als hij langer nog
uitbleef, stel dat hij nog langer uitbleef - 'n heele avond - je kon toch denken, hij
komt weerom, naar mij komt hij altijd weer terug, want ik hoor bij hem en hij bij
mij. Bij iemand hooren - zoo'n heerlijkheid.... Later als Grootmoeder dood was, zou
zij niet... niet meer....’
De tranen rolden over haar wangen, en ze had er geen erg in.
Maar Grootmoeder's arm beefde zoo heftig.
En dat merkte ze ineens.
Toen voelde ze ook, dat haar gezicht strak en nat was.
Ze veegde er met haar handschoen over. ‘Je moet wat zeggen,’ glipte het vaag
door haar heen, ‘je zegt heelemaal niks.’ Zij deed haar mond ook wel open, maar
geluid kwam er niet. ‘Ja, waarover? Over de kou en de stilte? Zou haar stem niet raar
klinken?’
Haar arm schokte.
‘Ik heb er wel 's over gedacht,’ zei Grootmoeder beverig, ‘ik had je misschien niet
hier.... niet bij me moeten houen, kind. Maar ik was.... ik had 't ook zoo stil, zoo erg,
erg stil, ik - ik dacht, dat is 'n heel vertier in huis.... en ik raakte zoo aan je gehecht,
ik heb er wel 's over liggen te tobben, 's nachts, wat ik nou moest.’
Fem keek verstolen op haar neer.
Het was toch maar een klein krom vrouwtje, Grootmoeder. Ze reikte met haar
voorhoofd net bij haar elleboog en haar spitse hoedje met het trosje groene druiven
tusschen de lintlussen in, hing schuin op éen oor, dat maakte haar gezichtje bijster
armoedig.
‘M'n twee jongens verloren,’ verzuchtte ze, ‘eer ze dood gingen, Hein, je vader,
was goeieger dan oom Jacob... Maar toch 'n páar brieven en 'n briefkaart elk jaar...
Ik dacht als ik van haar ook 's niks over hou dan dat....?’
Ze keek bedrukt op met haar schril-diepe oogen, haar mond trilde. ‘Je moet er
niet.... niet kwaad om wezen, kind....’
Fem schudde haar hoofd. ‘Och, Grootmoeder,’ bracht ze er benauwd uit,
‘Grootmoeder....’ Stil huilde ze, haar mond bleef gewoon strak, maar haar oogen
liepen over. Zij keek een andere kant op.
‘Wat je toegewezen is van Hoogerhand,’ betoogde Grootmoeder dan weer, ‘dat
krijg je toch, dat moet je vast gelooven, 't is van te voren toch al weggelegd je part.’
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Fem pinkte zenuwachtig. ‘Liep Grootmoeder nou maar niet 'n beetje haar zelf gerust
te stellen? Was 't wel zoo? Want als je nou was blijven wonen in zoo'n stad als
Amsterdam? Zou alles dan niet veel anders gegaan wezen? En haar part....? Hoe....?
Wanneer....?’
Ze had wel graag er over willen praten. Maar ze durfde niet. Ze dacht: ‘Dan begin
je luid op te huilen.’
‘Ik wou maar,’ zei ze schor-verstikt ineens - toen ze al dicht bij huis waren - ‘dat
ik gelijk met je kon doodgaan, Grootmoeder, op één dag. We ben' toch zóó alleen.
We hebben alleen elkaar.’
Daar praatte Grootmoeder niets op terug. Maar ze kneep in Fem's hand tot het pijn
deed.
Eerst na een poos troostte ze: ‘'t Huis is voor jou, kind, 'n onbelast huis, met vier
vrije heelsteensche muren, en ik heb nog 'n duitje apart, vijfentwintighonderdvijftig
gulden, dat is allemaal voor jou. 't Huis, dat zal ik aan jou verkoopen, begrijp je,
ondershands, en dat sommetje geef ik je ook zoo. Truus van Jacob heeft 't niet noodig,
en daar ken je dan mee doen wat je wilt, je kan later ook altijd nog weer 'n vrouw
bij je in laten wonen, als kommensaal, of zoo wat, zal ik maar zeggen, of jij kan jou
huis verhuren en.... en bij 'n vrouw ingaan.’
Fem kreunde haast.
‘Dus,’ stoof het in haar op, ‘Grootmoeder dacht niet eens meer aan 'n andere
mogelijkheid? Dat was dan haar part van 't leven?’ Haar vingers trokken krom als
haken. Ze zag de toekomst. ‘'t Ouë stille huis, jaar na jaar, zomer na zomer.... of bij
'n ander in; altijd 'n zwaar-leunende ouë vrouw aan je arm.’ Ruw beet ze op haar
onderlip. ‘Nee, nee,’ weerde ze bang af, in haar denken, ‘ik wil niet.... ik kan niet....
dat is geen deel: steenen voor brood.... dat is levend begraven...’
Grootmoeder leek haar gedachten te verstaan. ‘Je weet ook nog niet, hoe 't loopen
zal,’ beurde ze op, ‘je bent pas in de zomer van je leven.’
Dat had ze de laatste tijd niet meer beweerd.
Fem keek getroost bij de overbuigende gevel van het huis op. ‘Nou dien je
Grootmoeder nog wel te bedanken,’ overlegde ze.
Maar daar kwam ze toch niet toe.
Ze schrapten naast elkaar hun schoenzolen schoon aan de scherpe rand van de
stoep en Grootmoeder probeerde monter te
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lachen en hupsch te gebaren, maar haar oude moede oogen waren donker-bekommerd.
‘Wat is er nou vandaag nog meer,’ ging Fem na in zichzelf, ‘zou de post nog 'n
keer rondkomen? Dan kregen ze ook nog wel de briefkaart van Tante Lien en van
Truus en haar man. En vanmiddag? Ja, dan kwam Riek wel even. Riek. die was
anders nogal afgetrokken, de laatste tijd.’
Zij keek wat huiverig om zich heen in de tochtige donkere booggang, de
vochtig-donkere keuken rook kelderachtig en in de voorkamer was het schemerig
en koud. Ze maakte gauw de kachel aan en zette de kleine pan met aardappels op de
drie oliepitjes van het stel, smolt de stijf geworden boter op, rond het balletje gehakt.
Onder alles door - of ze haar eigen gedachten niet verstaan wou - praatte
Grootmoeder. De stilte leek er nog stiller bij te worden en de leegte nog leeger. ‘Nou
moes'-je ook 's denken aan al die stakkers zonder ligging en voedsel en thuiskomen.’
‘En ik, later?’, sufte Fem, ‘is 't zoo zeker dat ik....? O ja, 'n huis had ze, 'n huis met
heel-steensche muren, en geld voor de eerste jaren.’
Dieper ging ze er niet op in.
- Ze aten mijmerend, weerzijds de tafel, bij het bleek-lichte venster. De musschen
sprongen al wachtend door de kale takken van de perenboom en de kat sloop vuil-wit
door de blanke tuin. In de donzige verte liep een mensch, daar keken ze met aandacht
naar....
Na het eten las Grootmoeder eerst een toepasselijk kapittel uit de Bijbel voor en
dan getrouwelijk het vervolghoofdstuk: ‘Sem's zonen waren Elam en Assur en
Arpachsad en Lud en Aram.
En Aram's zonen waren Uz en Hul en Gether en Mas.
En Arpachad gewon Selah en Selah gewon Heber....’
Het was een dorre opsomming. Toch kreeg Fem er al weer tranen bij, ze pinkte
ze weg en deed minachtend met haar lippen, maar dat gaf niet, ze kwamen toch terug.
‘En zij.... zij....? Zij was 'n weg die dood liep.’
Een raaf verjoeg de musschen uit de boom, hij hipte breed en bazig als een zwart
duiveltje heen en weer op de takken, keek ook brutaal naar binnen en liet een schorre
schreeuw vallen. Fem schrok er van: het klonk eerst als een lachende vloek en toen
als een onduidelijke naam: ‘Hes.... Hes....’
(Wordt vervolgd)
ALIE SMEDING
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Brieven van Eugenius Berg (Vervolg)
V.
Neen, Hilde, neen! Wanneer ik nu en dan over Clairette's tekorten spreken zal - is
hier niet reeds ieder woord een fout en waar vinden wij het recht, elkanders anders-zijn
te vonnissen? - beschouw het om der lieve rede wil nimmer als een aanklacht tegen
haar. Wel allerminst, wat ik je bidden mag, als een poging om eigen fouten te
verzachten.
Integendeel begeer ik, dat je in deze bekentenissen de lijn der zelf-beschuldiging
blijft zien, wijl ik de maker zijn wil van mijn lot, en de aanspraak daarvoor in vollen
omvang dragen.
Wij kunnen echter niet meten zonder maat, niet vergelijken zonder gelijk, geen
afwijking belichten zonder het stellen van den regel. Van mij uit, zie ik voor dit alles
naar Clairette. Hoe ziet het uit van haar naar mij? Besef, mijn brieven lezend, dat ik
zeer wel begrijp, hoe anders van haar zijde de voorstelling uitvallen zou en hoe misschien - onmeedoogend ook het oordeel.
Mag ik vervolgen?
Na de vroegste ontgoocheling van ons samen-leven, begon allengs mijn guichelspel
opnieuw.
Hoe zal ik je dezen bitteren zin verklaren? Voor mij bevat hij de slotsom van al
mijn overpeinzingen, het vonnis na zelfonderzoek, de moeilijke bekentenis van
berusting, eerder dan van allicht gemakkelijker te dragen beklag.
Indien het huwelijk bedoelt: vervulling eener wensch, moet het niet daardoor reeds
teleurstellend zijn? Wenschen wenschen wenschen te blijven. Niets reikt zoo hoog
als hunkerende verwachting, zelfs een verwezenlijking niet.
Doch zonder vernuftspraat, Hilde, goed voor kalenders, almanakken en bundels
‘levenswoorden’. Ik heb, de laatste maanden mijner zoogezegde verloving (doet deze
term niet angstig denken aan zendingen op zicht?) wezenlijk warm en innig naar de
oplossing van het eindelijk verbonden-zijn verlangd. Hoe moet ik zeggen?
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Clairette was mij allengs een lieve gewoonte geworden; voor mijn bescheiden gaven
om haar goed te doen, bevond ik haar in passende mate ontvankelijk, en menigmaal
heb ik helder ingezien, hoe 't stond met mijn vermogen tot het offer en 't hare tot
ontvangen: de tegenslagen en ontgoochelingen, die haar koele, weinig volle
persoonlijkheid mij bracht, werkten prikkelend op mijn inspanning, haar lief te
hebben.
Onze daaglijksche omgang - zij woonde den laatsten tijd van onze verloving met
haar moeder te Amsterdam in een dier huizen aan een Willemsparkvijver, waarin de
bouwmeester hem-zelven lieve voorstellingen heeft verwezenlijkt, in de haast
onvermijdelijk voor teleurstelling bestemde hoop, dat een bewoner met ontvankelijke
ziel zich zou gewennen aan de bepaalde, ietwat zich opdringende vormgeving - onze
daaglijksche omgang in de bij Clairette's aard, naar mij toen scheen, niet kwalijk
passende omgeving, stemde den toonaard mijner gevoelens lager dan die in den tijd
onzer briefwisseling was.
Vóór die toenadering sloeg mijn verlangen ongehinderd door; ik zou aan elke
andere vrouw, die niet toevallig Clairette was, dezelfde brieven geschreven hebben.
Ik maakte mijn liefde zelf, wel nimmer gedreven of aangespoord door duidelijke
voorstellingen der geliefde of een bezielende uiting van haar kant. Het was een
schoone, dichterlijke tijd, rijk aan vervoeringen, waarvoor ik haar, Clairette, dankbaar
blijven zal, - ook nu ik sterk zie dat zelfs deze dank, een ongerijmdheid, geen anderen
inhoud heeft, dan louterlijk mijn begeerte, erkentelijk te zijn.
Had Clairette mij lief? Menigmaal meende ik uit haar mond de erkentenis nog
eens te vernemen, welke zij eenmaal mij deed, in de onuitgesproken woorden van
haar allereersten brief: verlangen naar mijn komst was wel vaak merkbaar in hare
begroeting, alleen bij 't scheiden deed zij mij nimmer toeven: - terwijl juist mijn
wensch, bij haar te blijven, wies in de uren van ons samen-zijn, scheen haar
bevrediging reeds bij het weerzien bereikt, en van dat punt af dalende.
Bij het vorderen van mijn dag steeg mijn verlangen, in haar gezelschap te zijn, en
't was meestal met blijde bruigoms-verwachting, dat ik mijn twee besproken drukjes
gaf op het schelletje aan de groote notenhouten deur. Dat dubbel-sein gold als het
teeken dat ik Clairette, niet een der dienstmeisjes verwachtte om te openen:

Groot Nederland. Jaargang 24

166
wij bleven even talmen in de gang, alvorens wij traden, haar tengere teederheid
leunend in mijn arm, de ontvangkamer binnen, waar Mama ons wachtte, eer zij ons
aan ons zelf weer overliet.
Zelfs de gedachte, dat ik welhaast uitsluitend alle kosten heb moeten dragen voor
dit liefdefeest, vermag mij niet ondankbaar te stemmen jegens haar. Niemand geeft
meer dan hij bevat. Zooveel in haar vermogen lag heeft zij bijgedragen, en het was,
evenals in de lange reeksen onzer brieven, mij een verrukking, grooter deel te geven
van mijn weelde, naarmate haar armoe in gebreke bleef.
Deze verwonderlijke daaglijksche overstorting mijner ziel in een ledig, moge ook
verklarend zijn voor ons haast innig samen-beraden in de voorbereidingsweken van
mijn vestiging en ons huwelijk. Wanneer ik hieraan terugdenk, komt het mij voor
als wandelden wij getweeën naar een festijn.
Schoon, en wellicht juist omdat, Clairette mij zoo weinig had te bieden, maakten
andere vrouwen op mij nauwelijks een indruk meer. Bijwijlen dacht ik terug aan de
welige schoonheid, die zich mij en anderen als opdrong tijdens ons maal te Arnhem,
de mooglijkheid, dat zulk een vrouw mij onder haar veroverenden invloed zou kunnen
brengen, dat ik mijn hulde zou hebben te bewijzen aan haar gulzigen overvloed, die
mooglijkheid deed mij ontstellen. Ook de herinnering aan de beide meisjes van Aersol
stiet mij bijna af. Wij hadden, Clairette en ik, bij het bekendmaken onzer verloving,
haar brieven ontvangen, brieven van welverzekerde gehuwde mevrouwen, hartelijk,
met een gewende, ik mocht haast zeggen bekwame hartelijkheid. Ja, ik zocht in hare
gelukwenschende, wèlopgevoede zinnen wantrouwig naar het een beetje hoog
medelijden dat zij zeker gevoelen zouden, nu ik genoegen nam met een zoo bescheiden
persoonlijkheid als Clairette gewis in haar oordeel moest zijn, doch vond geen
woorden, die mijn argwaan wettigden. Zij schenen Clairette zeer wel te achten en
haar voor mij een aannemelijke vrouw te vinden; slechts gaven zij, naar ik meende,
hare verwondering te kennen over onze nieuwe, beslissende ontmoeting, zoo langen
tijd nadat wij elkaar volkomen hadden vergeten.
In langen duur, indien onze verloving zich meer had gerekt, zou ongetwijfeld het
gedurig mij opwinden hebben vermoeid. Ook wel vermoeienis deed mij verlangen
naar vervulling van beloften, nieuwe ontroeringen, openplooiing onzer wezens. Wij
spraken over zulke dingen nimmer; een zeldzame keer vond ik Clairette schuchter
sid-
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deren in mijn omvangenden arm. Ik had haar liever om de onzekerheid, waarin zij
mij liet: besefte zij het komende? wenschte zij het, of beidde het in vrees?
Nogeens: wanneer ik van ontgoochelingen spreek, denk ik slechts aan mijzelf.
Elke verwerkelijking, hoe ook, moest tot ontspanning voeren mijner geladen
persoonlijkheid; zij, zij had met haar bedaarde en beheerschte wezen, dat nimmer
iets verwachtte, enkel afwachtte en aanvaardde, daaraan ternauwernood haar deel.
In dergelijke ongelijkheid van wil en wensch, van hopen en vervullen moest het
uitgangspunt liggen eener nieuwe, heiligende aanbidding.
Wanneer ik mij daaraan terug bezin, kom ik me een dichter voor, wien op een
goeden stond de geest bevangt, hij weet niet uit welke aanleiding, doch verwonderd
en verrukt aanvaardt hij: al 't geen zijn hoofd verzamelde, zijn gemoed ondervond,
het komt uit de gebondenheid opeenen vrij, stapelt zich als een gereed weefsel op
elkander, dringt naar een uitgang, in speelsche, glimlachende, sterkzekere bezieling
aanstonds vindend den vorm, waarin het zich schoon verwezenlijken zal.
‘Het’ dichtte in mij.
Neen, glimlachende Hilde, 't blijft mij verre aanspraak te maken op een hoog
kunstenaarschap. Mag 't echter ook mij geoorloofd zijn, vervoeringen in een meer
huisbakken leven verduidelijkt te toonen door ze in vergrooting voor te stellen?
Heldendom reken ik mij, armen rechtswurm zonder bezigheid, niet toe. Bedoelde
echter de Held niet de meer-zichtbare mensch te zijn, zelfs in zijn spierbouw machtiger
en sprekender van aard? Liefdes begoocheling! Ook mij zult ge een klein dichtertje
bevinden van mijn stukje leven, zoo ver het door de minne werd verlicht.
Hoe heb ook ik gereikhalsd naar geluk en schoonheid! Wetend dat in ontzegging
Clairette's leven lag, was mijn aanbidding - o, ik ben vroom geweest! - iets anders
dan een boetedoening voor mijn zooveel lager, naar vleeschelijke zonden aangelegden
aard?
Ware ons samen-leven levender geweest, bewogener van pols, heeter van adem,
ik zou misschien mijn kans hebben gezien, ook onze driften in schoone vervoering
te verheffen. Thans vond teleurgestelde hunkering iets anders, iets verheveners:
verstilling te aanvaarden als iets boven hartstocht edel.
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In dezen vestaalschen dienst nimmermeer te bezwijken, werd mijn hoogste roem.
Wat ik hier poog, o geduldige en begrijpende, in stamelende woorden te vatten,
moge eerder zijn het dichterlijke beeld waarvan ik, nauwelijks, toen, een voorstelling
had, dan eene werkelijkheid. Opnieuw, moet ik belijden, deed ik Clairette het ongelijk
aan, haar de eischen op te leggen mijner in zwijmeldronken verhevenheid zwelgende
verlangens.
Aleer ik verder ga, ben ik verplicht, je haar meer naar de waarheid te doen zien,
waarheid waarin ik haar thans, rustiger, heb leeren onderscheiden: jonge, eenvoudige
vrouw, met bezonnen bloed, stille verlangens en evenwichtige gelijkmoedigheid.
Vaak heeft zij het erkend: de evenaar van haar wezen schommelde slechts éénmaal
uit zijn huisje, en - voor mij! Zij wist van mij zich reeds na de eerste ontmoeting....
zij heeft op mij gewacht.... en zou op mij zijn blijven wachten, ook had het toeval, maar zij noemt dat zoo niet! - ons later niet in briefwisseling gebracht.
- En.... wanneer ik dan getrouwd zou zijn, Clairette?....
- Wij maken, antwoordde zij, berustend, zelf ons leven niet. Men kan in het
verkeerde huis geboren zijn.... of tusschen verkeerde ouders.... in armoede of in
overvloed.... tegen den aanleg in.... Zoo kunnen menschen ook hun liefde missen....
en er is niets aan te veranderen.
Zij zeide dit in zooveel eenvoud, dat ik haar in mijn armen nam, als dreigde ons
afscheid. Indien mijn dwaas hart neigde naar ridderschap - kon ik ooit edeler Vrouwe
hopen te dienen dan haar? Mijn ziel brak van haar zwellende verwachting.
Wellicht zouden we in stille eenzelvigheid hebben verder geleefd, 't gelukkig jonge
paartje zooals de wereld het gaarne ziet, de kalme wandeling in het rozenlaantje,
waar ook wel dorens staan, ware niet geweest mijn warmere, tot voos verdichterlijken
neigende geaardheid.
Teleurgesteld in mijn toch wezenlijk nimmer, ik moest het mij bekennen, hoog
opgestapelde verwachtingen, temeer ontgoocheld, wijl ik wel altoos had moeten
weten, dat het zóó en anders niet komen zou, maar ‘toch’ en ‘toch’, tegen mijn
zekerheid in, hopen bleef op het wonder, dwong ik mij tot een late, troostelooze
eerlijkheid.
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Ik stelde de vragenlijst mijner belijdenis van liefde zoo straf, zoo onmeedoogend,
zoo bondig als ik het vermocht. In elke vraag was reeds 't ontkennend antwoord
opgeknopt.... de som naar de uitkomst toegerekend. Wijl ik geen reden had andere
uitkomst te verwachten, ontzegde ik ook mij het recht tot eischen, tot verlangen. Wat
wilde ik eigenlijk? Grootmoedig nam ik elk tekort op mij.
Zoo, zelfkastijdend pelgrim, ving ik den heiligen tocht mijns huwelijksleven aan.
Ik zie je voor mij, Hilde, 'k hoor het kribbig knippen van je vingers. Een redelijk
aangelegde vrouw als jij, zoo sterk, zoo zeker van je doel en middelen, zult wel
ternauwernood geduld kunnen vinden voor 't aanhooren dezer biecht van
zwakkelijkheden, zelfbedrog, grondlooze, maatlooze verheerlijking. Zóó dankbaar
als ik ben, dat je toch naar mij wilt luisteren! Want eer ik alles heb uitgezegd, wijkt
deze beklemming niet. Sommige overwinnigen vragen bevestiging door anderen.
Lààt mij.... word ik misschien breedvoerig, 't is om duidelijk te zijn: stellig meer voor
mijzelven dan voor jou, die met een half woord kunt verstaan.
Wij beleefden een eersten huwelijkstijd van stille voldoeningen. Clairette gedroeg
zich klein, aanvlijend aan haren echtgenoot, houding die mannen dierbaar is, wijl zij
hun overwicht zich gaarne zien bewust en voelbaar gemaakt. In alle aangelegenheden
vroeg zij mij raad en meening, ik moest haar bijstaan, haar helpen, alsof zij, ploseling,
geringe alledaagschheden van het leven niet meer aankon zonder mijn steun.
Zoo schonk zij mij, zij 't anders dan ik tegenredelijk had gehoopt, bevredigingen,
die mij dankbaar stemden en voldaan.
Soms, 's avonds wanneer wij zaten in de schemering van de lamp, zag ik steels
naar haar op, denkende: ‘dat is mijn vrouw’. Haar blonde aanvalligheid verteederde
mij; menigmaal rees ik op om haar het hoofd te kussen.
Verwonderd keek ze omhoog.
- Houd je van mij.... Eugenius?....
Zij fluisterde, angst beefde in haar vraag, angst die mij prikkelde.
Men kan toch niet gedurig in woorden verzekeren, dat men van iemand houdt.
Meestal, terwijl zij antwoord wachtte, of soms de vraag, nog

Groot Nederland. Jaargang 24

170
stiller, nog deemoediger, weifelend herhaalde, ontweek ik met een wijzen glimlach,
of kuste haar het schijnend-witte voorhoofd, tot zij tevreden en bevredigd scheen.
‘Dat is je vrouw’ - bedacht ik weer, terwijl ik tegenover haar aan tafel zat. Daarop
begon ik dan de ontzaglijke diepten van die zekerheid te peilen, rafelde alle strengen,
die ons bonden, uit elkaar, en enkele malen, bekropen van den dwazen twijfel, die
in woorden, in wóórden geruststelling wil, fluisterde ik zelf haar eigen kleine vraag:
- Clairette, hòu je van mij? hoù je ècht veilig van mij - zeg?
Ik wilde weten, uitleg:
- Wat is er in mij, dat je van mij houden doet?
Zoo was 't niet de vervoering, die minnende elkander aanzien doet als
wonderwezens.... in hooger werelden geheven, raadselen zij verbaasd naar wegen,
waarden, waarheden boven hun besef... wie is dit wonderwezen dat mij zóó gelukzalig
maakt.... waardoor, hoe schenkt zij mij hare vervullingen? - méér nog: al hare
verlangens rekken zich uit naar mij, naar mij, als ware ik waardig, hare droomen van
zaligheid te vervullen...!
In zulke hemelsche beemden, Hilde, leefden wij niet. Hoe zouden wij! Wij
kenterden in twijfel en vertwijfeling, sidderend klemden wij ons aan elkander om
wat steun..
Sommige avonden lette ik, afgeleid van 't lezen, op haar blikken. Ik zag haar oogen
opzien, zag dezelfde kwellend-vragende gedachte:
‘Dat is Eugenius, mijn màn’.
Zij keek verwonderd naar mijn hoofd boven de krant, mijn haren, die ik met de
vingers had verward, zij keek verwachtend naar mijn mond, die wellicht iets ging
zeggen.
Had daar niet evengoed een àndere man over haar kunnen zitten? en woelen in
zijn haar, en zeggen wat zij voelde dat ik zeggen ging?
Ik zag naar haar opletten, in een pijnlijk bedwongen glimlachgrimas.
Geen van ons beiden durfde hiervan spreken.
Misschien, zult ge opmerken, en ik heb mij dat ook afgevraagd, zou ik toch met
Clairette tevreden - noemt men dat niet: gelukkig? - kunnen zijn geweest, indien mij,
als veel mannen, het leven en mijn werkzame geaardheid doelen hadden gesteld,
zoodat een groot deel mijner belangstelling zou zijn gewend naar onderwerpen buiten
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ons huwelijksleven: bijvoorbeeld het streven, tot een welbeklant rechtsgeleerde, een
geacht staatsman of een vermogend burger uit te groeien. Bij mangel van iets edelers
kan zulk een zoogenaamd levensdoel althans een vulling, ja vervulling zijn. Het siert
den echtgenoot met gewichtigheid, verleent hem houding, op den duur zelfs gezag;
het vult zijn oogen en zijn dag.
De meeste echtgenooten, die ik zoo ken, bedrijven hun echtgenoot-zijn als een
bijkomstige bezigheid; zij hebben meer belangrijke taken te volbrengen, en de
vervaarlijkheid daarvan vermeerdert in hunne vrouwen het verschuldigd ontzag,
waarmede tevens haar liefde toe te nemen schijnt. Zoo gelijkt - en dat is gelukkig in
deze platgeworden wereld - de handelsman wiens zaken bloeien, op den ridder uit
oude tijden met zijn goed zwaard: 't versloeg talrijke Saracenen, hem omwalmend
met een reuk van dapperheid en geduchtheid: - op ongeveer gelijke wijze, langs
dezelfde wegen des gevoels en der verbeelding, zal het welslagen in een waagkans,
het behalen eener groote winst, het inzicht, dat voordeel brengt boven gebrek aan
inzicht - want ook de tegenstellingen zijn noodig - hem, den gekozen levensgezel
doen verschijnen als niet maar zoo een man gelijk iedereen, neen, als een schrander,
flink, een groot, een ontzagwekkend man, held ook op zijn wijs, waardig door eene
vrouw te worden hooggehouden en bemind.
Vergeef mij deze korstwijl, ik had de tegenstelling noodig, waarlijk niet tot mijn
voordeel. Mijn kantoor voor rechtsgeleerden bijstand liep nimmer bijzonder, niemand
toonde voor mijn raadslagen een voorkeur boven die mijner slimmer of meer ervaren
vakgenooten. Aan den gekozen loopbaan kon ik dus mijn roem en grootheid wezenlijk
niet ontleenen.
Gelukkig - of moet ik aan het heilzame van dit toeval twijfelen? - bezaten wij,
Clairette zoowel als ik, eenige eigen middelen, waaruit wij zonder zorgen konden
leven. Ook dus de tegenstelling van het welslagen, dat tot welvaart voert, tot
ontzegging, armoede of zelfs gebrek, zorgde niet voor een verbeelding-prikkelend
element. Schipbreukelingen, noch gelukskinderen, leefden wij getweeën maar
bedaardelijk alle dagen verder, gekomen door wij wisten zelf meer nauwelijks welke
drijfveeren tot elkaar, volhardend uit gewoonte, sleur of traagheid. Wie zich de moeite
had gegeven ons te bespieden, zou hebben moeten denken aan twee mannetjes op
de wip: de een gaat op, de ander neer, de ander gaat op, de een gaat neer, zoo
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voort, zoo verder, en ze beseffen zelf niet om wat reden.
Toen wij elkander nauwelijks meer iets te zeggen, te vragen, te verwijten hadden,
elke mogelijkheid was uitgeput en alle kans verkeken, begon ik soms mij te bedroeven
om de geringe kracht mijner liefde. Clairette was zacht en lief: - had zij geen beter
lot verdiend? Vaak hoopte ik vurig, dat zij in ernstige fouten mocht vervallen: door
mijn vergeving zou ik haar toonen, hoezeer ik mij mijner schuld en mijn tekortkoming
was bewust. Andermaal echter verviel ik in een belachelijke boosheid, wijl zij mij
de voldoening dezer edelmoedigheid niet schonk. Dan meende ik het recht te hebben
door haar te worden bedrogen, want eerst een bedrogen echtgenoot kan een
grootmoedig man zijn, aannemende de schoone, wèl-staande houding van het mild
vergeven. Ja, vaak was ik er na aan toe Clairette te verachten, wijl zij door haar grijze,
eentonige deugdzaamheid geen enkele verrassing, geen teekening in ons echtelijk
leven bracht. Had zij dan nimmer iets te biechten, te bekennen? Lispelden nimmer
hare lippen een geheimen naam? Zij zat daar maar, zat maar onder de lamp tegenover
mij, luisterend met een genegen oor naar niemendallige nieuwtjes uit de krant of de
bladzijde uit mijn boek, die de eer genoten had, mij, haren man en echtgenoot, te
treffen.
'k Herinner mij een avond van hachelijk zichtbaar-worden onzer verlangens.
Een mijner hoogeschool-vrienden, ook Clairette van onze gezamenlijke uitgangen
bekend, na zijn voltooide opleiding aan een gezantschap in den vreemde verbonden,
was met een schitterende vrouw getrouwd, wier schaamtelooze ongeregeldheden,
hoewel smalende besproken, tevens een zekeren luister verleenden aan zijn staat.
Hij zelf, trouwens, bleef niet achter, haar een gelijk getuigenis te geven van zijn
vrijheidszin; door deze dubbele verachting van het verachte, kwam hun huwelijk in
een roep van wèl-opgevatte wereldschheid: men sprak er van, dat zijn loopbaan bij
de buitenlandsche vertegenwoordiging almede hierdoor een glanzend verloop zou
nemen.
Al mede-afkeurend kwamen wij ertoe, hun dit bestaan van slechte schittering te
benijden. Wij bemerkten 't van elkander tegelijkertijd. Beschaamd om ons zwijgen,
dat duidelijk als een bekentenis was, bleven wij in versteening tegenover elka
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- Men moet den durf hebben voor zulk een leven! sprak ik het eindelijk uit.
- Zoo klinkt het haast, of je 't óók zoudt willen... antwoordde Clairette.
Aan haar zachte, bijna fluisterende stem, leek eer verlangen dan verwijt den toon
te geven.
- Soms voelen wij ons klein bij zelfs misdadigers, merkte ik wijsgeerig op. Men
zou een verheven koning, maar evengoed een groot schurk wenschen te zijn. Ook
booze helden hebben hun benijders.
Toen zij, Clairette, als bevrozen:
- Wanneer niet ik je in den weg stond, zou je dan het àndere wenschen, Eugenius?
Onthutst, openheid schuwend, wees ik de onderstelling af. Ik nam de fout op mij.
- Niet iedereen, erkende ik haastig, is voor schittering, voor grootheid, hoe ook,
bestemd. Eerzucht en afgunst, bijtende haat en schroeiende liefde, vervoering, die
den held maakt, zijn aan gewone menschen, gelijk wij, niet geschonken. Wij passen
in dat opzicht bij elkaar, Clairette. En zijn wij reeds er toe gekomen - waagde ik met
armelijken glimlach - anderen hun fouten te benijden?
Haar oogen verscherpten zich. Uit hunne diepten flitste een vlam, die ik niet kende.
- Vergis je niet in mij! smaalde zij, kortaf.
't Was bij dien blik, dat ik 't geheim van ons te zamen komen plotseling meende
te zien verhelderd. Wie had gekozen? Welke macht had mij getrokken binnen haren
invloed? Nimmer waren mijn mijmeringen koesterend tot haar uitgegaan... zij had,
verwijderd van mij, geen hunkering nagelaten in mijn hart. Toch was 't zoodra zij
schreef, of ze uit haar eigen schrijven op mij toetrad, een dwingende macht, en had
mijn weerstand overwonnen. Ik herkende. Ik leefde van haar bloed. De sterke,
machtige, heerschende, was zij!
Verwonderd zag ik naar haar nauwelijks aanzienlijke verschijning. Ik had de
gewoonte aangenomen, haar als iets dienends, iets onbeduidends en van tweeden
rang naast mij te zien. Mijn eigenwaan. de standkracht zelve van mijn wezen, wilde
't zoo. Ik hield mij staande door te meenen, dat zij knielde.
Wat was thans waarheid? Alles aan haar scheen veranderd. Onze verhouding
wankelde, wentelde zich om.
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O meen niet, Hilde, dat mij bekentenissen gelijk deze moeilijk vallen. Waar ik jou
mag belijden niet! Voor jou wil ik niet grooter schijnen dan ik ben. Neen, eer kan
het wel aldus zijn - ik ken zoo goed den duivel van den hoogmoed, die mij
glimlachende belaagt - dat ik wil grooter schijnen in jouw oogen door moeiteloos
erkennen mijner fouten. Haast moet ik 't hoogmoed noemen wat mij mijzelf
vernederen doet. Ik ken de schoonheid van den ootmoed, ik weet dat de needrige
een overwinning draagt in 't hart, machtiger, schooner dan de overwinning van den
sterke. Erken ik mij Clairette's overwonnene, zou het niet kunnen zijn om zekerder
te grijpen naar je achting, van jou, die meer dan zij in staat zal blijken, mijn eigenlijke
waarde - je ziet toch, nederig ben ik niet - te verstaan.
Van dezen avond, sinds wij zoo in elkander zagen, werd ons tezamen-zijn
ondraaglijk. Hoe zoude ik ook de zekerheid harer overwinning kunnen dulden!
Vernederd en beschaamd moest ik bekennen: de hoog voerende verheerlijking mijner
brieven, de optorenende, heiligende aanbidding: - beguicheling, zelfbegoocheling
was het àl geweest! Dwaze verbeelding van een alledaagsch gevangene, die zijn
persoonlijkheid als iets wereldvervullends, zijn tralies als iets ongehoord ontzettends
aan wil zien. Welke heros was ik, ik kever aan een draadje, spartelend in de handen
van een redeloos-wreed kind!
Clairette... was ook zij zelve daarbij veranderd? Soms schijnt het mij: zij had
altoos, wat ik eerst thans wist, wel geweten. Des te lachwekkender werd de ontdekking
mijner needrigheid. En thans nog eens, van nieuws aan mij bewust van de argelooze
onwetendheid, waarin ik leefde, terwijl zij wist, en handelde, en dwong, gevoel ik
mij verpletterd onder schaamte. Sta ik dan voor een natuurkracht, die met mij speelt?
Ik, schepper van mijn liefde, van mijn liefste, van onze wereld, waarin naar mijn wil
en welbehagen alles goddelijk en aanbiddelijk wezen zou?
Thans weet ik, kermende onder mijn zekerheid: zij zal mij nimmer iets te vergeven
geven! Zij zal zich houden op haar onaandoenlijk voetstuk, verheven om op mijn
verneedring neer te zien.

VI.
‘Jij, lieve hemelbouwer!’...
Hoe vond je een woord, dat zóó alles bevatte!
Ik houd het in mijn armen als een kind... ik kus, vertroetel, ik
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bewonder het... o, dat het thans van mij mag wezen, een eindelijk gekomene vervulling
van dierbaarste droomen!
Houdt het niet, dit mijn kind-woord, de verste mogelijkheden in?
‘Jij, lieve hemelbouwer’,...
Geloof jij niet ook, mijne vriendin, mijn al-begrijpende, dat liefde moet zijn:
fabuleeren?
Een warmte vloeit gestadig uit mijn hart... een lange mijmering omspint me... met
gobelijnen zijn de wanden mijner liefdekamers vol geweven...
Ik schaam mij niet! Werd mij de gave nog eenmaal geschonken, ik zou het alle
dagen weer, het alle dagen weer opnieuw beginnen!
En jij, jij keurt het immers goed? O ja, het is, je brief herlezend, of ik diep in je
oogen zie: de lieve woorden, plagende berisping, afkeuring en die aanstonds met
teedere handen streelende weer goed maakt.
Heb jij, jij ‘lieve’ tegen mij gezegd...?
Zoo ben je toch mijn moedertje, dat knorren moet... je armen spreiden open en je
ruime glimlach... geheel je wezen opent zich in grenzenloos erbarmen: hoe kan een
moeder knorren wat zoo weerloos en dierbaar is!
O, o, je wijze, afwijzende, vermanende gezicht! Wat draaf ik alweer door! En heb
jij niet verboden, eens voor-goed, van zulke dingen tegen je te spreken? Was je niet
bang voor woorden, die, eerst losgelaten, niet aan den leiband meer te krijgen zijn?
Hoe spot ik met jouw angst! Je bent zoo wijs, bezadigd en vooral verstandig... ja,
ja verstandig... en ik onwijs, een slechterd, een lichthoofdig doordraver.. Zie, als een
gretige jachtkoppel springen mijn stoute woorden bij je schoot omhoog. Foei wat
opstandigheid! En dat mag niet... o, dat mag niet immers, omdat... Omdat, omdat,
om alles... zeker, wij zijn 't eens. Wij zijn het eens - reik mij de hand - een beetje
zielig en verdrietig zijn wij het eens, en voortaan zullen we - ik zal, ja, ik zal sterk
zijn.
Zoo is het, is het goed? Sterk zijn om alles, sterk om iedereen.
Je ziet: ik heb het niet vergeten, alles weet ik nog terdege. Toch.. jij, je bent zoo
ver... hoe kunnen wij op zóó'n afstand van elkander... En telkens - spreken we dit
af? - wanneer mijn brief je niet bevalt, zendt je mij aanstonds een vermanenden terug.
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Zoo hoort het toch? Zoo hoort het onder wijze, eerlijke en vooral bedachtzame
vrienden.
Wanneer ik even erin slaag, die eene, kleine, aanbiddelijke bekentenis niet te zien
- maar ze brandt als een sterretje! - bewonder ik afzonderlijk dat mooi gevonden
woordje: ‘hemelbouwer’.
Hoe heb je mij zeer wel begrepen! Niet om mij, door verklaringen, vrij van schuld
te praten, schreef ik bekentenissen van mijn leven met Clairette, uit geen zwaren
toelichtingsdrang, met de bedoeling tegenover jou, wier oordeel godsgericht is, zoo
verantwoord, zonder schuld of smetten, te verschijnen. Waarom zoude ik, in deze
uitwisseling van waarheid, mijn eigen schuldig wezen wenschen te verloochenen?
En mocht ik, door mijn waarheid-zoeken zelf, onder 't vergrootglas haar, Clairette,
minder vleiend hebben blootgesteld, geloof het nimmer als mijn toeleg en bedoeling!
Neen, dat geloof jij niet! Jij ziet - ik hef het als een hostie hoog, dat woord van jou
- jij ziet den ‘hemelbouwer’ aan zijn arbeid: hij breekt niet af, hij bouwt.
Er is opeenen veel veranderd in ons huis. De stilte brak, als opgespannen glas.
Clairette wéét. Ik zie het aan haar oogen dat zij weet, het openbaart zich mij door
elke uiting van haar zijn.
Het was altoos iets wonderlijks aan haar, zoo lijdelijk als zij zich leven laat, een
opperste gevoeligheid te toonen voor verandering. Daarin gelijkt ze die verwonderlijk
roerige organen, waarmede men aan 't uiterst eind der aarde bewegingen waarnemen
kan.
Neen, laat je dit niet verontrusten: het is geen zekerheid van woorden nog.
Gister, des avonds, zaten wij in het licht, mijne gedachten zwierven van uit mijn
boek een oogenblik naar jou. Ik merkte de verdwaling niet, tot ik mijzelf betrapte.
Doch tegelijkertijd trof mij met zekerheid: ik zou mij daarvan niet aanstonds bewust
geworden zijn, zonder iets anders. Clairette's teeken, dat zij mijn weggemijmer had
bemerkt.
Waarin bestond dit teeken? Hoe werd zij mijn afwezigheid gewaar? Hoe kwam
zij in beweging? Op welke wijze had zij zich geuit? Hoe werkte weer haar uiting op
mij terug?
Ik kan op geen dier vragen antwoord geven. Men zegt - en lijkt het anders dan
natuurlijk? - dat een langdurig samenleven men-
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schen elkander evenwijdig worden doet. Elke anders-klank in een van hen moet als
een mis-klank in de samenstemming blijken.
Leven wij tweeën toch zoo óver-gevoelig samen?
Bij alles wat ons van elkander scheidt, kan ik 't mij nauwelijks denken. Doch hoe
moet ik mij dan verklaren, dat elke afwijking, zoo bij mij als haar, den samenklank
verbreekt, als ware die samenklank zuiver?
Een lange poos hield Clairette het hoofd omhoog, zij scheen naar iets in verren
afstand luisterende. Mijn borst bonsde. Was het schuldbesef, dat mij argwanen deed?
Die onrust kwam mij voor als een erkenning mijner schuld.
Schùld......?
Eindelijk stond zij bedachtzaam op.
- Waarom ga je zoo heen, Clairette? vroeg ik, bevend.
- Je wenscht alleen te zijn, antwoordde zij, de kamer verlatende.
In welke onthutsing liet zij mij toen achter! Ik, die in dit mij nieuw gevoel - en is
het meer dan verwantschap? meer dan een handdruk en een blik? - zoo vurig hoopte
vergoeding te vinden voor de wanhoop thuis, zou ik mij door een gedachte reeds
verraden?
Verraden? Hoe machteloos, hoe grof onderscheidend zijn woorden! ‘Verraden’
spreekt van schuld, van kwalijk opzet, dat anderen benadeelt...... moet ik dan meenen
schuldig te worden door een enkele dwalende gedachte aan jou?
Aanstonds bereidde ik mij: ik zou daarover met Clairette spreken. Verklaring
geven. Zou zij die willen aanvaarden?
Doch alreeds weder hoorde ik hare schreden in de gang; zij trad de kamer binnen,
zwijgend sloot zij de deur, en juist als zij zooeven had gezeten, zette zij zich opnieuw
onder de lamp, hernemend het borduurwerk, waaraan zij bezig was voor een
avondkleed.
Hilde, je hebt, in zoo korten tijd, Clairette nimmer kunnen zien als ik. Ons huwelijk
heeft haar eenige vervulling gebracht, de schamelheid, die haar achterafzette,
schimgestalte nevens schitterende wezentjes als de meisjes van Aersol, met al haar
levensdurf, haar vermetel tegemoet treden van de liefde, deze schamelheid is geweken
in een laten haar-eigen bloei.
Wanneer ik haar zoo zie, komt zij mij mooi noch verrukkelijk voor, haast louter
met mijn verstand onderga ik de uitzonderlijke aantrekkingen van haar
persoonlijkheid. Ja, zij heeft meer verwerkelijkt dan de dichterlijke gestalte, waartoe
ik haar eenmaal schiep. Ik ben
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maar een bedroevelijk poëet, haar zeer samengestelde eigendommelijkheid beschaamt
de waarlijk àl te eenvoudige middelen mijner kunst.
Zoo haar aanschouwend en radend, verwonder ik mij: hoe komt dit vreemde beeld
juist in mijn huis? Hoe heb ik ooit met haar het leven aangedurfd, misduidend hare
raadsels, miskennend de uitzonderlijke vreemdheid harer bekoringen? Hoe heb ik
zoo vermetel kunnen meenen, met het schamel geschenk mijner gaven de grondeloos
diepe ontvankelijkheid te kunnen vullen harer afzijdige ziel!
‘Hemelbouwer’ - zeg jij. Ja, wanneer ik, Hilde, denken mag aan jou, wordt het
me of ik een hemel zou kunnen bouwen, waarin jij leeft en straalt in je zoo sterke
schoonheid, - en zou het toch niet dezelfde hemel zijn, welks deuren ik eenmaal open
hield voor hààr? Vreemd, onwennig is zij binnen gegaan, er aanstonds scheppende
een eigen heiligdom voor-zich, waartoe ik, arme dichter, geen toegang had.
Bleek, blond, een porceleinen schoonheid, zat zij, langzaam vorderend aan haar
naaldwerk. Ik besefte: zij had haar misstemming van zooeven overwonnen, zij wilde
mij niet vragen naar gedachten, die zij ried. En misschien deed deze hooge vergeving
mij nog schuldiger nederzitten tegenover haar, onbekwaam een opheldering te
stamelen, welke zij immers reeds bij voorbaat had aanvaard.
Het meest benauwend tusschen ons beiden is, dat wij ons nauwelijks behoeven
uit te spreken. Juist van de diepere dingen in ons reppen wij niet, dit maakt onzen
omgang alledaagsch, onbelangrijk. Over den maaltijd van morgen, over Marretje's
uitgangsavond kunnen wij beraden, meestal zelfs niet over een boek, een
schouwburggang of een toonkunstuitvoering. Er hangt een afmattend gevoel van
alles-gezegd-hebben, van samen stemmen op een wijze, die toch niet voldoet.
Beraden legde ik mijn boek ter zijde en sprak haar aan.
- Clairette, waarom meende je dat ik alleen wilde zijn?
- Ik meende het niet, ik wist het.
Haar spreken, vast en klaar, was zonder toeleg, zonder nadrukkelijkheid.
- Toch, ging ik moedig voort, moet ik opmerken, dat je je hebt vergist. Geen
oogenblik verlangde ik dat je heen zoudt gaan en mij alleen laten om mijn gedachten
af te denken.
- Je dacht aan dingen, die mij stoorden, en dat is hetzelfde.
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- Ik dacht aan Hilde, zei ik, minder rustig dan ik het had gewild.
- Waarom zeg je mij dat? vroeg zij, licht geprikkeld.
- Omdat ik geen reden heb onopenhartig te zijn. Waarom zou het jou hinderen,
Clairette, wanneer mijn gedachten even met Hilde bezig zijn?
- Het hindert mij ook niet, zeide zij, strak. Het hindert jou wanneer ik daarbij
aanwezig ben. Dat is niet hetzelfde.
- Je vergist je!
Haast als een noodkreet riep ik het uit, beseffend door te veel verzekeren mijn
eerlijke bedoeling te bederven.
Een langen tijd spraken wij niet. Onafgebroken stroopten zich de kleine, grijs-zijden
lusjes van haar dunne, fijne vingers; zij kwamen op de stof te liggen als waterpareltjes
aan een eindeloos snoer. Ik zag ernaar, hoe zij geduldig knutselde, ontdekkende
opeenen, dat zij altoos, altoos grijs droeg en gedragen had allen tijd van onze
herinnering, onze verloving, ons getrouwd-zijn.
- Ik geloof, Clairette, dat je ongelijk hebt, voortdurend grijs te dragen, hernam ik,
vriendelijk belangstellend. Wijnrood zou je even voornaam staan, een wijnrood
fluweel of glanzend zwaar satijn.
- Ieder moet dragen wat past bij zijn aard, antwoordde zij zonder onvriendelijkheid,
zich inspannend voor nog wat meer. Soms heb ik andere kleuren beproefd, lang
gelee, als jongmeisje, en ben steeds weer in grijs teruggevallen.
Dan, langs het licht keurend de stof met de parelende lusjes:
- Dit is een mooie, tegelijk warme en koele kleur!
Toen bleef het stil.
- Geloof je toch niet ook, bracht ik na eenigen tijd het gesprek weer gaande, dat
een kleur op iemands stemming, op zijn leven inwerken kan? Je bent meestal zoo
stil, Clairette! Zou je niet meenen in een andere kleeding...... iets vroolijks, levends......
Over haar bleekheid schemerde een glimlach. Mijn poging tot gesprek scheen haar
niet te mishagen. Toch hield ook thans haar antwoord nog iets scherps:
- Je keert, geloof ik, de werkingen om. Menschen met vòl bloed, kiezen misschien
vlam-rood...... of goud: sterke kleuren. Ik ben een schemervlinder.
- Doe jezelf geen onrecht!
- Ik zou het doen, wanneer ik anders handelde en sprak.
Ons samen-zitten was nu bijna aangenaam; nauwelijks meer leek
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tegenstelling ons te scheiden. In teederlijk bewondren bleef ik naar haar zien, als
waren in haar doen nieuwe, nimmer gekende schakeeringen gekomen.
Elke vrouw, mijmerde ik, heeft hare uren van glans. Was het dan toch niet waar,
dat mijn eigen dichterlijke drog-behoefte een schamele Clairette had omhoog gevoerd
naar droombetoovering en heiligende verrukking? Hoe leek de glanzende schat,
goudmaker, in mijn handen ontluisterd en vergaan? Kon zij nog waarlijk blijken een
werkelijkheid?
Ja, een aanbiddelijke waarheid, zat zij daar voor mijn bewonderende oogen. Haar
schemerbleek gelaat stond in teedersten adel omlijnd...... zedigheid verstilde haar tot
het werk gewijden blik.
Ja, Hilde, Hilde, in mijn vrouw verliefd als nimmer sinds ons eerste weerzien, rees
ik omhoog om haar te gaan omhelzen.
En zij nam mij tot-zich, al fluisterend met ónzichtbare oogen:
- Zul je niet denken aan hààr? - Zul je niet denken aan hààr - Eugenius!
(Wordt vervolgd.)
REIN VAN ZANTEN
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Dichters en gedichten
I
J.C. Bloem
De kleine dichtergroep (Gossaert, Bloem, de Haan, van Eyck) die tusschen 1905 en
1910 in De Beweging begon te publiceeren, verschilde hierdoor het essentieelst van
de eigenlijke Nieuwe Gidsdichters, dieper dan nog van Verwey, maar van Henriëtte
Roland Holst en van Boutens toch eveneens: dat hun dichterschap niet, in de eerste
plaats, als bij die ouderen, door schoonheidsverlangen. maar door geluksverlangen
beheerscht werd. Wat daarvan de voornaamste, van uit hun innerlijk of van uit de
tijdgeest werkende oorzaken waren, door welke factoren de macht van deze oorzaken
bevorderd werd, welke invloeden deze dichters van binnen- of buitenlandsche
verschijnselen en verschijningen ondergingen, wat hen met andere dichters van die
zelfde tijd tot één generatie maakt, welk oorspronkelijk karakter hun in de
ontwikkelingsgang van onze poëzie als groep toegekend moet worden, dat te
onderzoeken vereischt een uitvoeriger bespreking dan in aan elk hunner afzonderlijk
gewijde studies op haar plaats ware. Voor dit artikel wil ik het overwicht van het
geluksverlangen slechts op dit ééne, gemeenschappelijke en bij uitstek belangrijke
kenmerk terugvoeren: dat zij, sinds hun eerste bewuste ervaring van eigen innerlijk,
hun eerste ontvankelijkheid voor tijdsstemmingen en kunstindrukken, ontgoochelden
waren. Ontgoocheling, een ontgoocheling echter die althans aanvankelijk niet de
schoonheid of de juistheid, maar enkel de verwezenlijkbaarheid van hun idealen en
doelstellingen ontkende, was bij hen, reeds vóór zij ervaring werd, de dwingende,
laat ik zeggen ingeschapen vorm van hun bewustwordend gevoelsleven en daar de
desillusie, die haar illusies niet prijs gaf maar integendeel idealiseerde, zich voor hen
in één, aanjagende droom van fel, schoon en heerlijk leven omzette, en hun
werkelijkheid, door de ingeschapen ontgoocheling beheerscht, voor hen geen
vervulling te bieden had,
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was onbevredigdheid, onbevredigbaarheid, bevredigingsverlangen, geluksverlangen
de grondslag van hun gevoelsleven, die hun heele ervaring zocht te bepalen, hun
dichten zocht te richten. Terwijl het ideaal der Nieuws Gidsers - de soevereine
schoonheid, door vrije kunstenaars, in zuivere en persoonlijke taal als
doel-in-zichzelve nagestreefd - het persoonlijk geluksverlangen aan het
schoonheidsverlangen, het leven aan de poëzie dienstbaar gemaakt had, onderwierpen
deze jongeren hun schoonheidsverlangen van nature aan hun persoonlijk
geluksverlangen, de poëzie aan hun leven. Hun zang was niet, als die der Nieuws
Gidsers, een streven naar de verwezenlijking van een ideaal, en daardoor een daad,
hij was, hetzij de direct-subjectieve uitstorting die verlichting gaf als het opgekropte
innerlijk dreigde te verstikken, hetzij de indirect-subjectieve beeldvorming door
welke het hart zich de tijdelijke maar levende illusie der bevrediging kon geven.
Maar terwijl in het meerendeel hunner een andere kant van hun aanleg hen tot
pogingen drong om het geluksverlangen dat hen beheerschte te binden of te
overwinnen, terwijl hun persoonlijkheid dus meer nog dan alleen door het
geluksverlangen door hun conflict daarmede bepaald werd, en hun dichten - al liet
het zijn functie ongewijzigd - bij hen dus bovendien uiting van die strijd om
bevrijding, of van hun innerlijke verdeeldheid bleek, onderscheidde J.C. Bloem, de
dichter van Het Verlangen, zich van hen, als figuur door de volstrekte heerschappij
van het ééne geluksverlangen, als dichter doordat dit niet alleen drijfkracht, maar het
eene motief, de uitsluitende stof van al zijn gedichten was.
Het Verlangen, noemde hij hen, zonder kenschetsing die het bepalen en dus
beperken zou, zonder aanwijzing dat het in deze verzen een eindpunt van vervulling
of overwonnenheid bereikt. Reeds in zijn vroegste gedichten vinden wij hem zoowel
van het verlangen naar bevrediging als van het innig daaraan verbonden besef van
zijn onbevredigbaarheid bewust. Later moge hij zeggen:
eens zal ik winnen, daar 'k zoozeer,
zoo onuitsprekelijk 't geluk begeer,

maar die gedachte: dat de felheid van het verlangen een waarborg voor zijn vervulling
zou zijn, beteekent enkel dat de dichter zich het onbevredigd blijven van zóóveel
verlangen niet kan voorstellen: als conclusie is hun emotioneele ongerijmdheid een
poging om tegen alle waarschijnlijkheid in zich zelf te overtuigen, niet een werkelijk
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geloof in de mogelijkheid der bevrediging. In Bloem's eerste ‘Gestalte’, De
Avonturier, is de ontgoocheling al volkomen. Hij begint in dit jeugdgedicht, met
zich aan het eind van zijn ‘avonturen’ te denken. Die heeft hij ‘ijdle kostbaarheden’
bevonden en moe van nutteloos streven is hij naar het oude huisje aan een oude gracht
gekeerd, waar hij als kind gewoond had en de vrede nu eindlijk ook voor zich
gekomen droomt. Doch als het geuren van de maannacht zijn berusting bezwijken
doet, voelt hij nogmaals dat zwerven zijn noodzaak, ‘dat zwerven verlangen, maar
verlangen derven’ is. Derven echter is wederom verlangen, en dat in de dichter die,
nauwlijks volwassen, de onbevredigbaarheid als onvermijdelijke uitkomst aan het
eind van een mislukt leven plaatst, de ingeschapen ontgoocheling, en de
onbevredigdheid die uit de ontgoocheling, en het verlangen dat uit de
onbevredigdheid, en de ontgoocheling die uit het verlangen voortkomt, een
onverbrekelijke kringloop vormen, het blijkt uit dit eerste gedicht al merkwaardig
volledig. Maar ook dat de van zich zelf bewuste onbevredigbaarheid zich noodzakelijk
als een van zich zelf bewust onmachtsgevoel openbaart, en dat zijn werkelijk leven
zich meer dan in handelen en streven, in droomen en begeeren zal afspelen. Openbaart
zich het, door martelend onmachtsbesef geprikkeld verlangen in een
bevredigingsdrang ‘die staag in daden naar verlossing schreit’ dan is het woord
‘daden’ hier juist in zijn algemeenheid zoo treffend, omdat klaarblijkelijk niet langer
eenig doel van doen, maar het doen zelf beslissend geworden is, en naarmate het
doel der handeling voor het doen der handeling terugwijkt, wordt alle handelen,
zonder doel immers onbestaanbaar, onmogelijker. Wat de dichter tot lijden brengt
is dus een, van eigen onmacht als onuitroeibaar ingeschapen bewust
gebondenheidsgevoel, en de overmacht van dat gevoel over de verwezenlijking van
een eveneens ingeschapen, eveneens onuitroeibaar, maar in zich zelf inhoudloos
bevredigingsverlangen. Onder de heerschappij van het gebondenheidsgevoel uit dit
laatste zich dan in een drang, uit absolute gebondenheid naar absolute vrijheid, die
zich in het rëeele leven, door de droom, als drang naar mateloosheid tracht uit te
vieren.
Zóó, dus, is in Het Verlangen de structuur van Bloem's wezen - zijn leven, door en
voor zijn gedichten belangrijk, de geschiedenis van al de teleurstellingen die, zijn
eene ontgoocheling bevestigend,
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alle zonder uitzondering dezelfde ontgoocheling zijn, - en de eerste, onbepaaldste
wijze waarop het in zich zelf inhoudlooze verlangen zich de voor vervulling onmisbare
inhoud tracht te geven, is die drang tot mateloos handelen, tot ruimtelijke expansie,
tot zwerven die, met onmiddellijk daarnaast de drang tot innerlijke expansie, tot
liefde, in De Eenzame als de ‘flonkerende’ jeugddroom ‘van tochten onbegrensd,
van lusten ongebonden’ erkend wordt. Maar ook deze drang tot zwerven is, in eerste
en laatste aanleg, inhoudloos en geeft zich als zoodanig meermalen. Wij zagen hem
in De Avonturier, mooier en feller in Kortste Nacht:
Waar der seinen losse lichten hangen
Dreunden treinen door den zomernacht.
Alles was één trekken en verlangen,
Vol van de onrust die in 't donker wacht.,

in Aan een Vriend, of in Lentewind I:
O, als een wolk te vlieden over zeeën
Naar al de havens van mijn weemoed heen.
O, leven aan het hart van vreugde en weeën
In gloed en eindelooze vlucht alleen.

Als deze drang zich een doel stelt, is het enkel om er zich dadelijk weer aan te
onttrekken: voor één oogenblik geniet hij daarin zijn onbegrensdheid. Zooals niet
de inhoud van het handelen maar het handelen zelf beslissend was, zoo is het niet
het doel van het zwerven maar het zwerven, het niet-langer-gebonden-zijn zelf. De
dichter is zich daarvan dikwijls welbewust, niet meestal uit wijsheid, maar omdat
iedere doelstelling, ook van zijn zwerven, in de grond een begrenzing, een
accentueering van het gebondenheidsgevoel is. Telkens spreekt hij dat uit. In
Euthanasia: ‘dat de vervulling steeds het eind van een droom is’, in Korste Nacht:
‘maar verkiezen is het droefst verliezen’1), in, en hier betreft het de drang tot zwerven
zelf, Lentewind I, als hij zegt dat zijn droom slechts ‘een andre woon voor eendre
rustloosheid’ zoekt. De dichter wil wel de abstracte bevrediging, maar daar die door
iedere voorwaarde van concrete bevrediging verminderd wordt, weigert hij de
concrete, ook al voelt zich het hongerend onbevredigdheidsgevoel door iedere
weigering feller verscherpt. Weigeren is dan ook geen keus maar

1) Miseri qui bona praesentia neque inspiciunt neque audiunt, schreef Spieghel in zijn
Hieroglyphica als motto onder ‘Verkiesen doet Verliesen’. Gemeenplaats? Maar wijsheid
tevens; heel Het Verlangen is er het zingend bewijs van.
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een moeten. In de mógelijkheid alleen reeds van een vrije keuze, zou de dichter een
zekere verlossing uit zijn gebondenheid beleefd kunnen hebben, maar hij blijft in
zijn droom bevangen en nergens vinden wij, al was het maar een póging om de drang
te volgen, nergens de verlichting van een werkelijk uit vrije wil gekozen afstand.
Wat tot uiting komt is het oorspronkelijke onmachtsgevoel, dat dergelijke weigeringen
afdwingt en hun daardoor het karakter van toch weder een ontgoocheling geeft. ‘Voor
altijd in gedroomde vlucht gestuit’, noemt de dichter zich in Aan een Verloren Vriend,
en zijn scherpste beeld geeft hij, wanneer hij in Lentewind I zich zelf ‘op de
onbegrepen tochten van het hart, als stof op drogen wind, voortgewerveld’ ziet.
Ook de drang tot zwerven is een te onbepaalde uitingsvorm van die tot ruimtelijke
expansie, dan dat hij nadere bepaling ontberen kon. Hij is gedwongen zich in
voorstellingen van geluk te beperken en tóch in die voorstelling zijn eigen, matelooze
wezen te handhaven. Over het algemeen - en bij een dichter in wie de emotioneele
onbevredigdheid iedere andere innerlijke bedrijvigheid diermate overheerscht, kon
misschien niet anders verwacht worden - zijn Bloem's geluksvoorstellingen,
voorzoover ruimtelijk, wat hun vorm betreft armoedig of rudimentair. In Allerzielen
bijvoorbeeld, een vrij laat gedicht, schijnt hij, die in De Avonturier de dwaasheid
van zijn wegstreven uit eigen land besefte, tusschen Noorden en Zuiden, hoewel
berustend, een naieve tegenstelling te maken. Maar de voornaamste localiseering
van zijn drang naar ruimtelijke expansie is die reusachtige ‘knoop van mogelijkheden’,
die - want ook de andere drang, naar innerlijke expansie, naar verkeer en gemeenschap
met menschen, komt hierin tot medewerking - tegelijk rijkste gezamenlijkheid van
individueele, ruimtelijke en innerlijke bevredigingskansen, en, in haar massale, alles
onderwerpende eigen-wezen nochtans ruimste, minst beperkende beperkingsvorm
van het essentieele bevredigingsverlangen: de groote stad. En nog vóór in Bloem's
bundel staat een gedicht, zijn langste, dat zoowel aan de beteekenis der groote stad
als aan de onbegrensde drang naar innerlijke bevrediging een volledige uitdrukking
geeft: Messalina. Messalina is het jeugdige maar in zijn jeugdigheid twijfelloos
eerlijke, het overspannen en absurde, hier en daar ondragelijk rhetorische, maar
niettemin interessante ideaalbeeld voor Bloems droom ‘van tochten onbegrensd, van
lusten ongebonden.’ Het is
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de exaltatie van de aangedurfde bandeloosheid, van in bevredigingen gelééfde
onbevredigbaarheid, van de volstrekte vrijheid in wier onverzadiglijkheid het
matelooze verlangen een ervaarbare vorm krijgt; en dat de dichter Messalina, ‘de
keizerlijke hoer’, kuischer noemt dan hen, wier lippen nimmer gegloeid hebben, het
is, overeenkomstig zijn wezen, niet anders dan de heiliging der absolute mateloosheid,
die haar rechtvaardiging in zich zelf, in haar volstrekte mateloosheid heeft. Maar het
gedicht is de verheerlijking, niet alleen van de ‘lusten ongebonden,’ maar ook van
de ‘tochten onbegrensd.’ Zooals Messalina voor Rome staat, zoo is Rome het symbool
van 's dichters ruimtelijke expansiedrang. Een ideaalbeeld, zoo goed als de keizerin
zelf, ‘een brand, een storm’, die de zwakke lusten van de mensch opneemt en tot een
‘meer dan aardsch moment’ omhoogvoert, het is wéér de vergoddelijking der absolute
bandeloosheid, als de monumentale belichaming der matelooze begeerte door een
uit alle tijden ‘opklimmende stroom van stemmen’ ombrand en omspoeld. Dat ideaal
nu dringt naar verwezenlijking. Lees ‘Aan een Verloren Vriend’:
U joeg een wilde drang naar wereldsteden,
Waar 't leven krampt als in een snikkend hart,
En koortsdoorschrijnd elk vliedt voor zijn verleden,
Maar in de strikken van het nu verwart.

Sterk en groot prijst hij in Verandering hen die ‘de beschutte veiligheid verlaten’ en
zich aan ‘de koorts van het avontuur’ wagen. Aan het avontuur, schijnt het hier, geeft
reeds het enkele wonen, het ‘hongerend in schaamle woningen hoog boven het
rusteloos druischen der stad huizen’ een verheerlijkend aandeel. Maar bij ‘de
vlijmende koorts’ waar zijn gedicht Messalina om smeekte, blijft de werkelijkheid
van de koorts, van het avontuur, pover. Als onbeperktste beperkingsvorm te abstract,
te algemeen, om een bevrediging te geven die alleen door de concrete ervaring
bewerkt kan worden, als beperkingsvorm voor deze echter de noodzaak van een
keuze, die zijn innerlijke onmacht hem dwingt als beperking telkens weer te
ontwijken, is ook de groote stad slechts een armoedige geluksvoorstelling van een
onbegrensd verlangen: een geluksvoorstelling dus, - en zeker wanneer het wonen in
de groote stad niet langer vrij is maar lotsbeschikking, gedwongen werkelijkheid
wordt - die teleurstelt en de dichter door een reactie naar de andere, aanstonds te
bespreken ruimtelijke geluksvoorstelling
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drijft, waarvoor hij het straks nog begeerde versmaden zal. Dan noemt hij zich in
een van die tallooze tegenstrijdigheden die alleen uit het hart te verklaren zijn, gelijk
in Eerste Voorjaarsdag, ‘verworpen door het lot naar 't stof der steden’, dan vraagt
hij zich af, ‘of hij niet verkeerd geleefd heeft’, dan voelt hij ‘die zaalge sfeer van
droomen’, die in Zomernacht ‘om de steden drijft’, als aan het einde van Oude Steden
tot een bittere dwaasheid verkillen en vergrijzen. Enkel wanneer een persoonlijke
ervaring haar levende inhoud weet te geven, verliest de geluksvoorstelling haar
armoe. Wanneer hij zijn visie op de stad met de ervaringen van zijn liefdedrang
verbinden kan, wanneer de athmosferische werking der getijden, waarvoor hij als
alle dichters zoo uiterst gevoelig is, het verlangen wekt, wanneer de stad mét hem
zelf in die atmosfeer opgenomen wordt en hij in het half donker van den avond, door
de schemering van een in de straat uitruischende steeg, in het plotselinge licht van
een lantaarn de minnehandel der gelieven ziet, en in die ervaring, half droom, half
werkelijkheid, ook voor hém een vervulling schijnt te willen ontbloeien, dan wordt
de stad tot een ademend organisme, een levende voorstelling, beeld inderdaad van
zijn liefdedrang, het lichamelijk domein van zijn vervulling. Maar ook dan, men ziet
het, en kan het in vele plaatsen, vaak de schoonste, van Het Verlangen terugvinden,
is het geen werkelijke bevrediging, door de stad als stad, en aan de stad als haar
voorwaarde onverbrekelijk verbonden, zij blijft, als altijd, beeld, persoonlijke
geluksvoorstelling, localiseering van onbevredigbaar verlangen, slechts met behulp
van de liefdedrang voor een oogenblik ontroerend levend geworden.
Van de drang naar innerlijke expansie was Messalina, de onverzadelijk dorstende
en bandeloos bedrijvende, het in het reëele leven te verwezenlijken ideaalbeeld. Zou
die verwezenlijking gelukken, dan moest zij in vormen geschieden die het karakter
der mateloosheid, der bandeloosheid, zoo sterk mogelijk deden uitkomen. Koning
Cophetua en het Bedelmeisje, ook om andere redenen zinrijk, geeft hiervan een in
haar idealiseering merkwaardig verscholen bevestiging. Zou zij dan verder niet alleen
‘bandeloos’ maar ook ‘bang’ blijken, dan moest die bangheid, in wezen een
gebondenheidsgewaarwording, tot een des te fellere doorleving der bandeloosheid
opgedreven worden. De verwezenlijking is, in Het Verlangen, wat wij haar bij de
drang naar ruimtelijke expansie
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zagen. De formule voor haar mislukking, dat de drang naar zelfverlies in andere
menschen door de onmacht om zich zelf te geven verijdeld wordt, is slechts een
eenvoudiger uitdrukkingsvorm van het noch overwinbaar, noch bevredigbaar
verlangen, dat in onmacht tot de concrete bevrediging zijn drijfkracht heeft. Waar
de dichter het scherpst voor de noodzaak van een persoonlijke keus gesteld wordt,
zien wij het noodlot van zijn psychische onmacht het onverholenst voltrokken. Dat
is de persoonlijke drang van geslacht tot geslacht, die hij in Het Verlangen uitsluitend
in anderen tot bevrediging laat komen. De dichter gaat, ik zei het al, op zijn eenzame
wandelingen langs vreemde gelieven, hij begeleidt hen in gedachte naar hun woning,
denkt zich achter de gesloten ramen hun vereeniging. Aan die omdroomde
waarneming ontsteekt hij zijn eigen gloed, zijn eigen verbeelding, en daarin, in zulk
een verbeelding, door tot bevredigingsbeelden omgeschapen vreemde gelieven
ontstoken, beleeft hij ook voor zich zelf de vervoeringen van het hart en de hartstocht.
Maar telkens wanneer, niet in de droom, maar in de werkelijkheid, of in wat zelfs
hier misschien slechts gedroomde werkelijkheid is het geluk naar zijn eigen belijdenis
bereikbaar, ja, voor het grijpen zou zijn, dan, en op de oude grond dat verkiezen het
droefst verliezen is, onttrekt hij zich. ‘Hoe wij ook naadring van het geluk bevroeden’,
zingt hij in In Twijfel, ‘een drang is in ons’, die de komst van het geluk verhindert.
Wel is mij 't heil door u meer dan vermoeden,
Maar ach, de ziel is wankel, zwerfsch het hart.

In De Gelieven hetzelfde. Als - De Stem der Steden - twee hopeloozen in de teederheid
schuilen, ‘die week maakt en verreint’, ‘laat ook dit hen ledig’, en scheiden zij.
Waarom? Om dezelfde reden waarom het zwerven onvervulbaar was, waarom in De
Zanger de ellendigen, die door de dichter getroost worden, uit de ‘steile steden’ van
het geluk weggingen, omdat zij haar vreugde ‘te lang, te diep gedronken’ hadden.
Dialektiek van de onmacht! Geen keuze ook hier, maar een dwingend moeten. Eenige
woorden verder noemt de dichter die geluksschuwen ‘verworpen’, in Herinnering,
over het geluk dat werkelijkheid was, zegt hij:
Maar gelijk een keten
Sleepten wij den druk
Van het donkre weten;
Dit is het geluk,
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en De Dwaze Maagd, dat Messalina, het ideaalbeeld der persoonlijke liefde, opvolgt,
belichaamt die smartelijke verworpenheid der psychische onmacht die De Avonturier
‘de levenslange staf der onvervulden’ noemde, dan als blijvend geldige ‘gestalte’.
De begeerte echter, met de onmacht, om zich te geven, zij voltrekken zich ook,
als de drang het geslachtelijke liefdeleven overschrijden wil. Dan schrijft Bloem
soms verzen waaruit even sterk de brandende behoefte aan en de emotioneele
predispositie tot volkomen onbaatzuchtige liefde, als de onmacht om haar te
verwezenlijken klinkt. Ik denk daarbij niet aan gedichten als De Zieke, De Stervende
of Het Stervende Meisje. Feitelijk zijn deze niet zoozeer uitingen van deernis als wel
beelden van door onmacht onstilbaar verlangen, en met name in het slot van Het
Zieke Meisje voel ik in werkelijkheid een praktisch haast frivool-egotistisch tekort
aan waarachtige deernis. Ik denk hier aan dat oogenblik in Lichte Vensters, als de
dichter, wanneer hij in de beginnende avond de uitloopers van de stad voorbijspoort,
zijn hart ‘plotseling van een vreemde, matelooze liefde voelt volloopen.’ Maar eigenaardige verenging - in het antwoord op de vraag ‘waarvandaan dat wondere
beminnen’ gekomen is, zijn het achter die lichte vensters eigenlijk alleen de door
hetzelfde verlangen als het zijne gedrevenen, zij die ‘bij geen verkregen vreugd
verwijlend, altijd om een andere gift smeeken’ die hij liefheeft: de anderen, de
‘gewone’ menschen smaadt hij meermalen om ‘hun vadsige vreugde en gore
daaglijkschheid’ en zoo geldt ook voor deze ‘matelooze’ liefde een zekere, de oude
beperking. Doodenoffer, noemt hij een ander gegedicht. Een offer! Dit hart zou door
één werkelijk offer gered kunnen worden. ‘Wij zijn maar zelden van onze dooden’
begint het. Maar als hij er toe komt dat zeldzame oogenblik te omschrijven, dan is
het volgens de laatste strofen - en dat noemen zij het offer - als de levensdorst, door
die gedachte aan de dood geprikkeld, feller dan ooit naar het zoete leven hunkert.
Het volledigst zingt de dichter het in Liefde. Hij belijdt het: zelfs hun ‘die hem beter
moesten kennen, lijkt hij wellicht liefdeloos en stug’. Maar ‘in avondeenzaamheid
en lampgesuis’, als ‘al wat hem benauwde vergeten is’ - d.w.z. wanneer hij niet in
zijn gewone zelf leeft - dan gaat een stroom van liefde van hem uit, die alle menschen
omvangen houdt. Dan meent hij dat hij hun ‘alleen door voor hen te sterven, toonen
kan’ hoe hij hen liefheeft. Het is, en hij zegt hier

Groot Nederland. Jaargang 24

190
nu zelf wat ik uit het wijken der benauwenis afleidde - een ‘bekoring’, en zij duurt
maar één oogwenk. Dan ‘mengt hij zijn bestaan weer met het het hunne’, dan wéder
is hij, die straks voor hen sterven wilde, degene die deze zelfde menschen liefdeloos
en stug leek. Kan treffender uitgedrukt worden dat die bekoring slechts het voor één
oogenblik leven in de onbepaalde, inhoudlooze innerlijke expansie zelf was, met
geenerlei gevolg voor het reëele leven, zonder metterdaad een verzoening, een
bevrediging, een overgave te zijn? Het is dan nog belangrijk, in Bloem's laatste
gedicht te lezen hoe hij zelfs in het ouderhuis, dat symbool van een gevende liefde
wier bestaan en voortbestaan van geen daad of wederdaad van de ontvangende
afhankelijk is, over zijn ‘nooit gesproken teederheden’ zegt, dat hij hen alleen 's
nachts, in zijn gedicht, aan de duisternis weet te belijden. In het prozastukje dat hij
als zijn bundel Het Verlangen noemde schrijft hij, dat ‘wij door het verlangen
gedreven ons vaak van de wereld en de menschen die ons willens of onbewust wonden
met hun hardheid en hun onbegrip, afwenden om hen van uit de verte en uit de hoogte
(ik cursiveer) des te beter te beminnen.’ Ziedaar wat in wezen verzaking is. En in
Enkele Strofen VII - maar de diepste zin van dit gedicht kan ik eerst later naar voren
brengen - trekt hij-zelf de vlijmende conclusie dat zelfs de volledigste verwezenlijking
van zijn innigste droom der persoonlijke liefde hem onbevredigd zou laten. In Bloem's
gedichten zien wij de warmste drang van het hart, naar liefde van mensch tot mensch,
door de in droom bevangen onmacht verhinderd, om tot de wasdom der
werwezenlijking te komen waar het naar hijgde.
Ik sprak van nog een tweede voorstelling voor de drang naar ruimtelijke expansie,
Bloem's vast asyl zoovaak niet alleen de eerste voorstelling, maar ook de drang naar
innerlijke expansie hem teleurstelt. Dat zij als geluksvoorstelling zelden anders dan
als reactie optreedt, maar het dán als toevlucht voor 's dichters heele teleurgestelde
leven doet, is hieruit te verklaren, dat zij niet als de andere op een reëele ervaring
behoeft te wachten, om werkelijk te worden, niet uitsluitend geluksvoorstelling is,
maar zelf altijd als een zij 't sluimerende werkelijkheid op de bodem van zijn
bewustzijn wederopwekking wacht. Uit 's dichters aanvangen komt zij voort, met
hen hangt zij samen, zij bestendigt hen. Een terugblik, schijnt het, bevat in zijn
toekomstbeeld het aan De Avon-
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turier verwante Futura, het eerste ‘lyrische’ gedicht, waar de dichter zich, voor
wanneer ‘de hooge vloed der jeugd gaat dalen’ het leven in een wit huis, met koele
gangen, op een open dijk verbeeldt. Het klinkt als een herinnering, een oproeping
van dat ouderhuis dat hij in zijn laatste gedicht de eene, van ‘al het rusteloos om zijn
nutteloos streven druischen der wereld gebleven zekerheid’ noemt. Zoo vinden wij
overal tusschen De Avonturier-Futura en Enkele Strofen VIII, als tegenstelling tot
de droom van bandelooze liefde in onstuimige steden, de droom van het gewone
leven, van de stille eenvoudige liefde, in het kleine stadje, in het huisje aan de gracht,
of aan de rand van het dorp, open naar de wijde velden, de dragende akkers, de
spiegelende kanalen, de langzaam glijdende rivieren. Als ideaalbeeld van verlangen
is deze voorstelling aan dezelfde beperkingen en teleurstellingen onderhevig, zonder
waarborg voor bevrediging door concrete ervaringen. In Aan het Strand (De
Beweging, Juni 1911) verduidelijkt de dogmatisch-onwerkelijke onderscheiding
tusschen natuur en mensch als geluksmogelijkheden de op zich zelf volkomen
abstracte aard ook van deze droom zoodra zij enkel bevredigingsvoorstelling is, en
dat zich ook in haar de drang naar matelooze expansie, de weigering om zich in een
concrete ervaring te binden, de onmacht om zich over te geven ten volle handhaaft,
Eerste Voorjaarsdag spreekt het zonder terughouding uit. De knaap wiens gedachten
van het grijs landschap vóór hem, dat hij niet meer ziet, naar een zomersch landschap
dwalen, hunkert niet naar een ander landschap maar naar een ander getijde, en de
dichter die na deze herinnering ‘alleen wonen in onrustigheid’ als ‘vervuld zijn’ ziet
roept uit:
O in dit schoone, dit gewone leven,
Een mensch te zijn, die alles heeft gepeild,
Die zich tot ieder wezen heeft verheven,
En toch bij geen verwijlt.

Dat hij zich ondanks die ‘verheffing’ van hen afwendt, openbaart opnieuw de onmacht
om zich te binden, zooals in Strofen VIII zelfs het ouderhuis zijn droom niet volledig
vervullen kan omdat hij zich er niet onvoorwaardelijk aan overgeeft. Maar behalve
als ideaalbeeld wordt Bloem zich van deze bevredigingsvoorstelling vóór alles als
toevlucht van ontgoocheling bewust. Soms is hij onwillig. Wanneer de teleurstelling
hem tot de reactie naar het beperkte leven dwingt, voelt hij hoe de gedachte van
‘verloren in
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een kleine stad te wonen’ - straks, in Oude Steden, heette het dwaasheid dat hij ooit
meer begeerde! - hem als een ‘angst om de dorre keel grijpt,’ of beseft hij als in
Verandering, dat hij in een leven volgens de stille droom nog niet wil berusten, omdat
hij bang is, vóór hem in zijn volheid gekend te hebben, ‘aan zijn ouden droom te
zullen ontsterven.’ Wordt de berusting dan echter, met het meerderen der
ontgoochelingen, steeds zekerder ook zelf een doel van zijn verlangen, dan verbindt
zij zich weer vrijwillig, ja gretig, met die droom van het stille leven aan het hart der
natuur, die tegen het eind van de bundel het bittere, vermoeide verlangen naar rust
soms aangrijpend hoorbaar maakt:
Wat blijft voor den vermoeide van dit dolen,
In wien de felle stem der aarde zwijgt,
Tenzij die ééne drang, die diep-verholen
Naar dauw, gelatenheid en avond hijgt?

Deze berusting is geen afstand van nutteloos gebleken wilsactie. De wil blijft in Het
Verlangen zonder uitzondering passief en zelfs waar de dichter zich, in Circusmuziek
b.v., als willend, strijdend of strevend voorstelt, styleert hij enkel de onuitroeibaarheid
van het Verlangen, blijft hij tot werkelijk wilsbedrijf in ieder opzicht buiten machte.
Het is, nu een poging tot afstand van begeeren, een poging om de droomtyrannie
door berusting, door niet toegeven aan het verlangen te breken, dan weer de drang
der vermoeienis, die voor het volgen van het verlangen moed noch kracht beschikbaar
gelaten heeft. Tot de noodzaak der mislukking van alle verlangen van uit haar diepste
grond zijn bewustzijn binnendringt. Weer geschiedt het door de voorstelling van het
stille leven. In Eerste Voorjaarsdag kon de dichter zich op die voorstelling nog laten
wiegen, in Enkele Strofen VII trekt hij zijn laatste conclusies. Hetzelfde beeld: de
jonge vrouw, daar waschend en zingend, hier, bij het huisje aan de spoorbaan - de
bonte wasch om de lijn - de jonge moeder met haar kind. Daar de kreet om het
gewone, het schoone leven, hier de kreet der uiteindelijke erkentenis.
Maar zelfs al was dit onuitzegbre mijn,
Nog zou het diepst verlangen niet verdwijnen,
Om na dit derven en dit lange schijnen,
Eindlijk te zijn.

Een zielskreet uit benauwenis. Erkentenis, dit, dat zelfs de volledigste vervulling van
het persoonlijk geluksverlangen, de stilste
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liefde in zijn werkelijkste leven, niet in staat zou zijn om, door de ingeschapen
ontgoocheling op te heffen, de diepe dorst der ziel om ‘eindelijk te zijn’ voor altijd
tot rust te brengen.
Maar tegelijk wordt in deze bittere erkentenis nog over een andere, laatste
bevredigingsvoorstelling, eene die op haar eigen wijze al de anderen omvat gehouden
had, een veroordeelend vonnis gewezen: het dichterschap. Dat heeft, als voor zijn
genooten, voor Bloem de functie: tot persoonlijke uitstorting in staat te stellen die
het opgekropte innerlijk verlichten zou, beeldvormig te zijn door welke het hart zich
de tijdelijke maar levende illusie der bevrediging kan geven. Door het dichterschap
alleen tot deze functie toe te laten, stelt Bloem zijn poëzie als persoonlijke
bevredigingsmogelijkheid in dienst van zijn leven, en daar zij, aan wie hij
bevredigingen dankt die hij elders zelden of nimmer vinden mocht, voor zijn
persoonlijke leven derhalve een onschatbare beteekenis bezit, is zijn poëzie ook niet
alleen bevredigingsmogelijkheid, maar worden als geluksvoorstelling het dichten,
als beeld van zijn persoonlijke vervullingsdroomen of zijn persoonlijke ontgoocheling
en berusting de dichter zelf, in de gedichten opgenomen. Zoo styliseert (en onteigent)
hij deze in Voorjaarsavond tot de koene wager die het leven durft vastgrijpen, een
ander maal tot De Bedelaar, (uit Gestalten) die van alle grootheid en rijkdom afstand
doet en niet anders vraagt dan om de armen (en zich zelf) door de wijsheid van zijn
eigen armoe te troosten en te sterken. Zoo brengt hij, als uitkomst van ook zijn streven
naar zelfbevrediging door zijn dichterschap, in De Spiegel het stille gericht over zich
zelf dat, de noodzaak der dichterlijke onvruchtbaarheid in haar oorsprong, maar voor
vernietiging van die oorsprong geen middelen erkennend, tusschen haar en zijn
diepste wezen het strengst oorzakelijk verband legt. De Spiegel is, ik zou willen
zeggen haast noodzakelijk, een van Bloem's schoonste gedichten, en na Het Brood,
waar het zich als laatste conclusie uit het leven van zijn verlangen voor zoowel de
dierbaarste als de essentieelste van zijn geluksmogelijkheden en geluksvoorstellingen,
in een feilloos beeld tegenoverstelt, is het zijn grootste. Anderen kennen het scheppen
als een ‘zegepraal’, zegt hij: hij kent van dat dichten ‘dat hij het meest ter wereld
bemind heeft’, ‘alleen den martelenden angst’, of het de laatste maal is. Voor de
mogelijkheid van dichter-
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lijk zwijgen geplaatst, deinst hij voor het verlies van zijn laatste troost ‘geen smart
te kennen die haar zang niet vindt’ terug. Doch zonder aarzeling wijst hij de oorsprong
van de noodzaak der onvruchtbaarheid nochtans aan: ‘Maar 't woord blijft zangloos
voor wie te veel wenscht.’ En die erkentenis, hoe zijn dichten dat hem verlichtte en
althans de illusie der bevrediging gaf, hoe dat enkel mogelijk was daar het verlangen
er om der schoonheid wil in berustte ‘zich in den maatslag der zangen te laten binden’,
hoe verbandeloozing van verlangen dus onvermijdelijk de oorzaak van zijn
smartelijkst verlies, van zijn dichterlijk zwijgen was, hij vat het aan het einde, in
deze volmaakte visie samen:
En voor mij starend zien mijn ernstige oogen
Den spiegel in die glanst, geheim en wijd.
Maar reeds gelaten, bijna onbewogen,
Aanschouw ik in het glas mijn sterflijkheid.

Zooals hij in Enkele Strofen VII voor de onbevredigbaarheid van het geluksverlangen
stond, toen hij inzag dat zelfs de volledigste verwezenlijking het diepste verlangen,
het inhoudlooze antiverlangen van te zijn niet bevredigen kon, maar zelfs uit dát
inzicht de conclusie niet wist te trekken die hem de vernietiging van het verlangen
gewezen zou hebben, zoo staat hij in De Spiegel voor de oorzaak van zijn smartelijkst
verlies, zonder in staat te zijn om in die oorzaak tot de grond te boren, waar een
andere levensmogelijkheid, een ander dichterschap zich aan hem geopenbaard zou
hebben. Zijn dienst aan het persoonlijke leven heeft Bloem's dichterschap zelf, wel
als de oorzaak van zijn falen kunnen aanwijzen, maar niet overwinnen. Op een enkele
uitzondering na heeft Het Verlangen van die eenige functie, die Bloem het
dichterschap kon toekennen, maar die De Spiegel als de oorzaak van zijn falen,
Enkele Strofen VII dan tevens als de oorzaak van heel zijn essentieele
onbevredigbaarheid aanwees, inhoud en gestalte gekregen.
Getrouw aan haar functie, volgt Bloem's poëzie zonder haar door nieuwe waarden
te wijzigen, zijn persoonlijke ervaring, en haar pogingen om deze uit te drukken of
aan te vullen geschieden psychisch met het zelfde middel en met in wezen het zelfde
resultaat. Dat psychisch middel is een overwegende emotionaliteit wier gebiedende
behoeften door brein en zintuig gediend worden. Van de
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zinnen zien wij geen, als in Gorter's en Leopold's ‘Verzen’ oppermachtige werking,
waartoe die dichters zelf zich dan de een genietend, de ander lijdend verhielden, bij
Bloem is hun ontvankelijkheid van te voren door de eischen der verlangende
emotionaliteit bepaald en beperkt: alleen langs de door háár aangewezen weg bezitten
zij een zekere vrijheid, en al wat zij ontvangen, is op de emotionaliteit betrokken,
wordt dienstbaar in haar opgenomen. Karakteristieker dan die der zinnen is de dienst
van het brein. In tegenstelling met Kloos, bij wie de emotie de gedachte zoo zeer
verslindt, dat deze nog enkel als de vorm der emotie bestaan heeft, blijft bij Bloem
de altijd tegenwoordige gedachte, hoewel dienstbaar, de emotie overal interpreteerend
en samenvattend begeleiden en schijnt deze poëzie soms in pregnante besluiten van
dwingende levenswijsheid haar laatste doelpunt te stellen. Daarmede ontworstelt zij
zich echter niet aan de heerschappij der emotie. De gedachte is slechts een door de
emotie gebruikt middel om haar ervaringen blijvende geldigheid te geven, en daar
zij als getrouwe volgster der emotie in al haar bewegingen van gedicht tot gedicht
onderling tegenstrijdige conclusies aanbiedt, maakt zij de heerschappij der emotie
juist door de botsing van algemeengeldigheid en betrekkelijkheid in dezelfde, even
stellige als stuurlooze gedachten treffender dan op eenige andere wijze voelbaar. De
overmacht der emotie beheerscht behalve de verhouding tusschen 's dichters innerlijke
vermogen dan verder ook zijn verhouding tot de buitenwereld, de natuur, de
menschen, de steden. Natuurgetij en menschenbedrijf schijnen in Bloem, buiten zijn
eigen keus om, het verlangen of de ontroering waaruit het voortkomt te wekken,
maar zij zijn daartoe alleen door de in de gelijkheid van beider wezen gelegen latente
predispositie van zijn innerlijk bij machte. Die buitenwereld, zij heeft voor deze
dichter geen van zijn eigen persoonlijke betrekking tot haar onafhankelijk geldige
werkelijkheid. Zij is altijd en uitsluitend niet alleen tooneel, maar wezenuitdrukkend
beeld voor zijn persoonlijkheid, de eene ontonkoombare wereld van het ik, waarin
hij gevangen blijft, waaruit hij - de gansche wereld zijn kerker - ontsnappen wil,
maar niet kan.
Drang tot uitbreiding, èn gebondenheid, de twee hoofdkenmerken van Bloem's
wezen, wij vinden hen behalve in de levensinhoud van zijn poëzie, in haar stoffelijke
inhoud en in haar vormkarakter terug. Als dichterlijke stof treft de inhoud van Het
Verlangen
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tegelijk door de intensiteit waarmee zij meermalen doorleefd is en door de beperktheid
van haar motieven. Dat het heele boek slechts één enkel hoofdmotief kent, het is het
beginsel van zijn eenheid, een factor van zijn beteekenis. Alleen maakt het de
willekeurige schifting in twee afdeelingen - de zoo goed als de tweede afdeeling
lyrische ‘Gestalten’ en ‘Lyrisch’ - die op zich zelf het dubbele nadeel heeft dat zij
scheidt wat tezamen hoort en de tweede afdeeling na de rijpe gedichten, waarmee
de eerste eindigt, artistiek met een anti-climax beginnen laat, betreurenswaard. Als
in het leven wordt het eene hoofdmotief echter eveneens in een maar uiterst beperkt
aantal ondermotieven uitgewerkt. De twee ruimtelijke geluksvoorstellingen, en al
die daarmee verbonden motieven en voorstellingen die voor deze dichter motorische
kracht bleken te hebben: de wisseling der getijden, de minnehandel der gelieven, de
aspecten van de stad, de droom van het eenvoudige leven, met nog enkele anderen,
- in het hoofdmotief, en onder het gebod van de primaire tegenstelling tusschen
mateloosheid en gebondenheid, vormen zij tezamen de heele dichterlijke stof, die
Bloem slechts zelden in een plotselinge vlucht der verbeelding overschrijdt en
waarvoor zelfs een deel der afzonderlijke beelden zich somtijds herhaalt. Het is een
element in de indruk niet enkel van ééntonigheid, maar van monotone beperktheid,
die het boek als geheel aan ons meedeelt. Het andere element is zuiver formeel. Het
uitstroomende van Bloem's behoefte is aan het uitzicht der verzen reeds kenbaar. Zij
krijgen er een elegisch karakter door. Lange gedichten uit bijna altijd jambische
strofen van vier, meest vijfvoetige regels. De beweging der gedichten is de
onmiddellijke uitdrukking van Bloem's behoefte aan expansie, maar die behoefte
ontmoet, ook in de versvorm, gewichtige belemmeringen. De eenvormigheid der
gedichten behoeft er op zich zelf nog geen te zijn, al krijgt zij bij Bloem de beteekenis
van symptoom. Wel het gebrek aan verscheidenheid in hun bouw en hun onderdeelen.
Meestal laat hun bouw zich niet uitdrukken door een cirkel, noch door een eenmaal
stijgende en dan weer dalende, maar door een wel ietwat golvende, doch horizontaal
blijvende, vaak tegen het eind eerst even omhoogstijgende lijn. De gedichten die van
door de wisseling der dag- en jaargetijden opgewekte gewaarwordingen uitgaan, om
na de emotioneele stof gezongen te hebben, in een van Bloem's hoe vaak treffend
geuite conclusies van levenswijsheid te eindigen, zijn
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talrijk. Pijnlijker voelbaar wordt het gebrek aan schakeering in de behandeling van
de versvorm. De rhythmische beweging laat zich gemakkelijk door de in de versvorm
voorhanden mechanische dwang overheerschen, en krijgt alleen in momenten van
feller emotie, of dieper bewogenheid, of vrijere verbeelding, de overhand. En die
versvorm is ten overvloede arm. Bloem hanteert van nature de volzin, maar de
oneindige rijkdom van zijn mogelijkheden krijgt in Het Verlangen geen kans. Als
het rythme onderwerpt hij hem aan de mechanische dwang van de a priori vaststaande
versvorm. Het gevolg is een zeldzame eenvormigheid van het vers, dat slechts in een
minderheid caesuren heeft en bijna nooit tot een wezenlijk enjambement komt. Dit
sluit in, dat bijna al de geledingen van de volzin dezelfde lengte hebben, dan dat
ieder vers met schakeeringlooze zekerheid naar een in het rijmwoord daardoor
overmatig klinkend eindpunt stroomt, dat het mechanische in het vers dus de bloeiende
ontwikkeling van de volzin, de vrije schakeering van de rhythmische beweging soms
geheel verstikt, en dikwijls belemmert. In de zwakkere gedichten werkt dat een
rhetoriek in de hand, een onpersoonlijke, die door een zekere omslachtigheid van
zinswending, door een gebruik van ouderwetsche1) of ouderwets verkorte woorden,
door aan de versvorm dienstige uitrekkingen, samentrekkingen en omzettingen, door
een bij gelegenheid slordig gebruik van dichterlijke taal, door te groote
lankmoedigheid tegenover z.g. dichterlijke ‘vrijheden’, de indruk van gebondenheid
en beperktheid bevestigt. Eerst tegen het eind van de bundel wordt het gedicht korter,
de vorm losser, de taal directer, weet de rhythmische beweging de mechanische van
de versvorm te gebruiken om haar kracht te versterken, gebonden en vrij, een en
verscheiden tegelijk zijn. Daar, dan, als in het betrekkelijk kleine aantal gave gedichten
die van het begin tot het eind zuivere dichterlijke realisaties zijn, in de zeer talrijke
strofen en strofenreeksen die hetzij door ontroerende, soms nijpende belijdenissen,
hetzij door kostbare, vaak ontroerende beelden het diepste van zijn wezen en leven

1) Merkwaardig is het, te zien hoe zijn liefde voor geslachtsuitgangen hem er toe brengt in de
oorspronkelijke tweede regel van een mooie strofe:
Die voelt een weedom langs zijn woning ranken,
Als 't carillon de rust der nacht verdeelt,
En met zijn wisselkoor van stilte en klanken
Den droom van zijn verlangend hart doorspeelt.,
‘der nacht’ tot ‘des nachts’ te vergroven. Toch heeft datzelfde gedicht ‘der stroom.’
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uitdrukken, ligt het het met één voorbehoud beste, sterkste en schoonste wat Bloem
in Het Verlangen bereikt heeft. Daar zegt hij volledig en fel de ingeschapen
ontgoocheling van zich zelf en, met zijn persoonlijke toon, van zijn geslacht. Daar
weet hij, zeldzaam kort en zeldzaam levend door een enkel beeld of een enkele
gedachte, aan de ontgoocheling zelf de vorm te ontworstelen waarin ook zij tot een
sublieme verschijning van leven wordt. In dat deel van zijn werk heeft Bloem's vers
een accent, een adem, een gloed, - een zien, een voelen en begrijpen, dat onze poëzie
niet in de vergetelheid kan laten wegzinken zonder armer te worden, verzen waarin
een mensch, en door die mensch iets van een tijd volledig, schoon en onherroepelijk
zijn uitdrukking gevonden hebben.
Het laatste woord is hiermede over Bloem's poëzie nog niet gezegd. Wat de Spiegel,
wat Enkele Strofen VII uitspraken, is geen afrekening met het leven, en wanneer
Bloem volgens zijn jongste beschouwingen, in Het Verlangen nu ‘een meedrijven
op den stroom der levensverheerlijking’ beweert te zien, die ‘in De Beweging
gepredikt’ placht te worden, vergeet hij dat bij zijn genooten Gossaert, de Haan en
Van Eyck van levensverheerlijking als regel geen sprake was, maar vooral dat zoolang de ontgoocheling zich van eigen onuitroeibaarheid niet zóó straf bewust
werd, dat vermoeienis tot verloochening dreef - hetgeen Bloem hier
levensverheerlijking noemt, d.i. het geloof in de principieele mogelijkheid van een
schoone vervulling, de noodzakelijke voorwaarde voor zijn nimmer rustend
‘verlangen’ d.w.z. van zijn gansche leven was. Bloem moge zijn leven soms smaden,
de verheerlijking van het - volgens Verzaliging ‘goede, milde en gerechte’ - leven,
ligt aan zijn heele bundel onwegdenkbaar ten grondslag. En niet alleen het leven,
het aardsche leven was het, dat hij verheerlijkte. Al voelt ‘zijn loomte’ zich dadelijk
daarna weder onder het trekken der verlangens ‘zuchtend aan de aarde kleven’, zijn
liefde voor het leven ontzingt hem, nog onder de latere gedichten, in October een
van zijn schoonste strofen:
De luister van deze aarde is niet te dooven.
Mijn liefde wemelt in een zonnestraal
Rondom de laatste rozen dezer hoven,
Als spel van luiten aan een koningsmaal.1)

1) Feitelijk dekt het beeld van de vierde regel de voorafgaande verzen niet geheel. Door alleen
een begeleiding uit te drukken, neemt het van het deelhebben, dat de drie eerste regels
uitspreken, iets terug.
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Zijn gedachten over de dood bewijzen haar. Die is - dieper conceptie, lees
Doodenoffer en Euthanasia, kent hij niet - een verijdeling, een noodlot. Een
gedwongen einde, ‘gruwbaar-angstig’ en smartelijk als de geneuchten van het aardsche
leven niet geproefd, euthanasia alleen, - voor een nog onbevredigde althans - wanneer
zij ten volle genoten zijn. De gedachte, hoofdmotief van het reeds vermelde
prozastukje, dat ‘het vervallen zijn der menschen van hun oorbeeld’ de oorsprong
van ‘het’ verlangen zou zijn, is, daar zij nergens religieuse, nergens dus ook ethische
inhoud of aesthetische gestalte krijgt die haar voor Bloem belangrijk zou maken,
slechts een poging om, door de onvervuldheid te vergoddelijken, zijn onvervulbaarheid
zonder schade voor die primaire behoefte - ‘den anders onduldbaren last des levens
te dragen niet alleen, maar bovenal te beminnen’ - te verklaren en te rechtvaardigen.
Noch de bittere berusting die, niet zijn verlangen maar het heele leven voor
persoonlijke onvervuldheid aansprakelijk stelt - want daarop komt Bloem's afwijzing
van vroegere levensverheerlijking neer - noch de aanvaardende berusting die het
verlangen handhaaft door zijn vervulbaarheid aan de aarde te onttrekken - zin van
het prozastukje - zijn in staat hem uit de klemmende impasse van door
onbevredigdheid gestimuleerd verlangen en door teleurgesteld verlangen
gestimuleerde onbevredigdheid te redden. Zij zijn niets dan een poging om zich het
leven dragelijk te maken, zonder het verlangen aan te tasten, en het aan te tasten in
het eenige waarin het aangetast worden kón, in zijn wortel: de oorspronkelijke
ontgoocheling. Als ik die ontgoocheling onuitroeibaar genoemd heb, was het nooit
omdat zij onuitroeibaar is, maar omdat zij bij Bloem onuitroeibaar gebleken is. Geen
ontgoocheling zonder begoocheling. De begoocheling die de oorspronkelijke
ontgoocheling veroorzaakte was noodwendig een hoe dan ook te verklaren, aan de
heele ervaring voorafgaande verkeerde doelstelling van het persoonlijk leven, en de
overwinning der ontgoocheling zou even noodwendig dus onmogelijk zijn, zoo niet
eerst die verkeerde doelstelling, waaraan zij als haar oorzaak verbonden was, door
een andere vervangen werd. Wees de droom der tot levensdoel verheven persoonlijke
bevrediging, als spontane uitingsvorm der
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ontgoocheling, van de voor de ontgoocheling oorzakelijke begoocheling de grond
aan, dan kon de overwinning der ontgoocheling alleen geschieden door die grond te
vernietigen. En kon, daar alle activiteit, door het bereiken van haar doel na te streven,
naar bevrediging streeft, de verkeerdheid der oorspronkelijke doelstelling niet in het
feit van de bevredigingsdrang zelf, dan moest zij dus in het exclusieve en in het
exclusief persoonlijke van de bevredigingsdrang liggen, dan zou haar vernietiging
slechts hierin kunnen bestaan, dat het ik, en zijn persoonlijke geluksbevrediging als
ultima ratio, als doelstelling van het persoonlijke leven voor het niet-ik, en zijn,
bóvenpersoonlijke, bevrediging terugweek: het doel van het ik, nu voortaan, dat
niet-ik, die bovenpersoonlijke grond van het leven in het persoonlijke leven te doen
uitschijnen, het persoonlijke daaraan te onderwerpen, en door de verwezenlijking
van dat streven die diepere bevrediging van, in een wereld van wording, het zijn te
vinden, dat van ieder uit de grond des levens geboren zelfverwezenlijking het
onmiddelllijk en zekerst kenmerk is. Daar alles persoonlijk is, daar alles aan de
boven-persoonlijke grond deel heeft, zou het persoonlijk leven er dus niet meer op
gericht zijn alles in alles te omvatten, en aldus zich zelf te verliezen, maar om, door
zich zelf, en ieder ding of wezen uitsluitend van uit het bóven-persoonlijke te
doorleven, alles en zich zelf tegelijkertijd in die ééne ervaring van dat ééne zelf, dat
ééne ding, dat ééne wezen te bezitten èn te genieten. Dienst dus, volstrekte
onderwerping aan het bovenpersoonlijke, van het ik, met voor de dichter nog deze
gewichtige conclusie, dat die dienst niet verricht worden kan, als niet zijn eigenste,
diepst in zijn wezen gewortelde werkingsmogelijkheid, zijn dichterschap er met en
vóór alle anderen in betrokken wordt; dat de onderwerping van het heele persoonlijke
leven aan zijn eigen, eigenste werkingsmogelijkheid daar echter onmiddellijk als
onvoorwaardelijk gebod uit voortvloeit: maar dat dán het dichterschap ook de hooge
functie herkrijgt, van voor de dichter het middel te zijn om zijn eene menschelijke
taak te vervullen, persoonlijke vorm, niet alleen van persoonlijk, ook niet alleen van
algemeen menschelijk, maar van boven-persoonlijk, goddelijk, menschen en dingen
omvattend leven te zijn.
Dichters zijn zooals zij zijn en niet zooals kritici hen wenschen zouden. Het ware
dwaasheid geweest deze beschouwing te schrijven als niet Bloem's dichtbundel zelf
haar gerechtvaardigd had. Zij wijst, tusschen de decadente aesthetiek die in poëzie
een
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‘succédané’ van het leven ziet - die van Bloem - en de eveneens decadente aesthetiek
die de band tusschen dichten en leven zou willen doorsnijden - die van Nijhoff bij
wie zij, met ondoordachte afleidingen uit fantastische woordtheoriën als basis, in de
praktijk echter slechts een masker voor de dienstbaarheid ook van zijn dichten aan
zijn leven, en een vlucht voor de eischen van de diepere, maar verwaarloosde kant
van zijn persoonlijkheid is - een andere, onvergankelijke aesthetiek aan welke, door
de vorm tot persoonlijke verschijningsvorm van eeuwigheid, door aldus de diepste
levenservaring zoo goed als de in zich zelf volmaakte, dat is vrije, onafhankelijke
vorm tot elkanders vooronderstelling en daardoor tot die van het gedicht te maken,
leven en dichten tezamen een zin geeft zonder welke zij, beiden of een van hen, vroeg
of laat bezwijken. Maar zoo ik de oorzaak van Bloem's impasse hier nu in een
verkeerde aesthetiek leg, vergete men niet, dat aesthetiek altijd samenvatting van
levenservaring en enkel tegelijk met de ervaring te veranderen is. Die verandering
nu heeft in Het Verlangen éénmaal volledig plaats gehad. Dat zij onmiddellijk uit
Bloem's onbewuste leven zelf voortkwam, en niet op een toenemende geestelijke
beheersching van het leven berustte, - het feit dat zij zich nimmer herhaalde, dat de
dichter haar wellicht zelf niet herkende, dat zij voor zijn verdere leven en dichten
althans geen beteekenis gehad heeft, bewijst het, maar doet niets af van haar
werkelijkheid. Zoowel voor het leven als voor het dichten bevat zijn bundel nog
andere aanwijzingen, dat deze zelfverwezenlijking mogelijk was. Reeds in Aan het
Strand besefte de dichter, die te voren in een ongebundeld gedicht gezien had, hoe
‘de klachten zelf het ergste waren’, dat het geluk maar op één wijze bereikbaar was:
wanneer niets, ook geen verlangen, tusschen God en hem zelf in stond. Ook later
heeft de dichter wel verstaan, dat de oorzaak van zijn falen enkel het ‘rampzalig en
balsturig’ naar ‘ongewisse, zelfgestelde, vergaande doelen wegdwalen’ van zijn
verborgen levensgrond was. Soms is het of dat besef ook in Het Verlangen wil
doorbreken. In Troost des Donkers, als de duisternis de droefenis van hem afgespoeld
heeft - al blijft hier de gedachte aan een vervulling na de dood aanwezig:
Dan eindig ik niet langer in dit vleesch,
Maar uit mijn wezen gaat een vreemd verwijden
Naar iets dat verder is dan lust en vrees.
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Of, en ook de stad tracht hier de functie te overschrijden waartoe de dichter haar
willekeurig beperkt had, in De Stem der Steden:
De groote stem der luidbevolkte steden
Die spreekt van meer dan vreugde en meer dan leed
Tot hem, in wien zich 't leven gaat verbreeden,
En die om grooter droom zich zelf vergeet.

Evenzoo zien wij het in zijn dichterschap. In Eenzaamheid schemert hem het hoe
door andere overwegingen ook beperkt besef dat, misschien - en al kan hij zelf
desondanks nog alléén voelen ‘dat zooveel zaligheid voorbij hem glijdt - de dichter
in zijn dichterschap zijn persoonlijk middel tot zelfverwezenlijking heeft. Maar al
noemt hij in In Memoriam ‘het slaken’ van ‘der stille dingen wezen’ de eigenlijke
arbeid des dichters, meer dan ten hoogste het onverstane kloppen van een vermoeden,
dan een mogelijkheid is dit alles niet. Alleen in Het Brood wordt deze mogelijkheid
niet alleen vermoed maar verwezenlijkt.
Hij die de brooden snijdt aan blanke sneden,
Vol aandacht, en ze in liefde reikt aan haar
Die aan zijn tafel, needrig en tevreden,
De gaven aanneemt met een stil gebaar Hij hongert naar volkomene bevrijding
Van wat de ziel meer nog dan 't lichaam deert,
En voelt, dat nu een vrede en teedre wijding
Op lichte vleugels langs zijn droomen scheert.
Zijn oogen dwalen langs de stille dingen,
Die staan ten disch in de oude regelmaat.
Hij voelt zich leven van herinneringen,
Wier warme bloedstroom hem door 't harte gaat.
Hij peinst, ontroerd, aan 't ongemeten koren,
Wier gouden golf onze aarde wijd bestroomt;
Aan de arbeid van de maaiers in de voren,
Die het verwint en binnen schuren toomt;
Aan 't werk der bakkers bij den blakende' oven,
Des nachts, als 't buiten koel is en verstild:
Zij smakken 't deeg neer, meel komt opgestoven,
En hooren, hoe de eentoonge krekel trilt.
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Hij neemt van heel den zegen dezer aarde
Een deel - hoe klein, maar onvervreemdbaar 't zijn;
En houdt zichzelf van meer noch minder waarde
Dan al wat leeft onder den zonneschijn.
En o, dat hij nu nimmermeer vergete
De makkerschap, die in elk wezen school.
Hij glimlacht, en hij weet bij iedre bete
Zijn tijdlijkheid gevoed door dit symbool.

Dit gedicht, aardsch in iedere regel, neemt bij de eenvoudigste verrichting, de
instandhouding van dat elders zoo bitter gesmade vleesch, zijn aanvang, het voert
de dichter, van uit zijn verlangen, maar zonder dat het zijn onrust nu nog vermag te
wekken, door zijn innerlijk rijk van droom en herrinnering, en dan, doch voortdurend
in verband met zijn uitgangspunt, over de gansche wasdom der aarde, langs het
eenvoudige arbeiden der ‘gewone’ menschen, om aan het eind tot zijn maar nu
oneindig zinrijker begin terug te keeren en te erkennen dat in die ééne verrichting,
in die bete van het brood de werkelijkheid van het gansche leven hem deelachtig
wordt en dat in die ééne werkelijkheid de beteekenis van het lichaam, de schoonheid
der aarde, de zin van de arbeid, de gemeenschap der menschen, en het beginsel van
zijn liefde voor alle dingen en voor het geheele leven besloten was en nu open ligt.
En dit alles geschiedt dóór zijn gedicht. Dit is, op zich zelf, de fictie van een
geschiedende ervaring, maar de vraag of er een werkelijke ervaring aan voorafging
blijft onessentieel. Essentieel is, dat het gedicht als zoodanig de ervaring eigenlijk
pas ‘geschapen’, haar door haar een gestalte te geven tot ‘zijn’, tot een eenige,
persoonlijke, gesloten, in zich zelf volkomen vorm van leven, dat is van eeuwig leven
verheven heeft. Daardoor is Het Brood geen uitstorting, maar een verbeelding, geen
verlangen, maar een vervulling, geen droom, maar een werkelijkheid, een
transsubstantiatie, een zichtbaar mysterie, - een werkelijkheid die God, ziel en
gemeenschap, in dat ééne beeld van Het Brood, dat zelf het symbool ook van het
gedicht is, de schoone en onvergankelijke gestalte der vervulling geeft. In Het Brood
is niet één gevoelsuiting die buiten de eenheid afzonderlijk bestaan heeft, geen
gedachte die, uit de zin van het geheel gescheiden, beteekenis zou behouden, geen
beeld, dat om zijn eigen bijzonderheid bewonderd wil worden. Door dit gedicht,
geschreven in het uur

Groot Nederland. Jaargang 24

204
waarin Bloem, onbewust, zijn gansche menschelijkheid aan zijn dichterschap
overgegeven had, en zijn dichterschap, door geen persoonlijke begeerte meer
belemmerd, naar eigen wetten en met eigen middelen de zin der wereld in zijn eigen
wezen, en dat eigen wezen in een beeld belichaamde, dat de levende vorm van zijn
werkelijkheid is, door dit eene gedicht steeg Bloem tot een orde, waartoe hij zich
sinds 1912, toen het geschreven werd, ook in zijn schoonste strofen niet meer heeft
kunnen verheffen. Dat niet alleen. Wat hij zich zelf maande nooit te vergeten, wat
hij in Het Brood gevoeld, geweten en gezien had, wat hem als het zeldzame
vervullingsteeken van de glimlach op het gezicht glansde, hij heeft het niet alleen
vergeten, maar ontkend en verloochend. Dichter van de daadschuwe droom, van het
onbevredigbaar verlangen, van de smartelijke ontgoocheling, van de vermoeide of
bittere berusting, is hij in dat donkere zwijgen verzonken dat hij reeds lang te voren
in De Spiegel ontkoombaar genoemd had en dat hij zonder korte en steriele
voortzetting van het Verlangen over levensverlooching niet zal kunnen verbreken,
als niet Het Brood, bewust of onbewust, het uitgangspunt van zijn nieuwe dichten
wordt. Maar dit laatste beteekent drie dingen. Vrijwillige, onvoorwaardelijke
aanvaarding van grenzen, als de vooronderstelling van alle vorm: inschakeling van
de persoonlijkheid met al haar droomen, kennen, willen en kunnen in het ‘gewone’
leven daarin begrepen. De erkenning van de diepste zin der poëzie als vormopenbaring
van eeuwigheid, maar dan óók als het eerste persoonlijke middel, waardoor die
aanvaarding van grenzen en die inschakeling in het gewone leven volbracht kunnen
worden: onderwerping van het ik en zijn weerbarstige behoeften aan zulk dichterschap
daarin besloten. Ten slotte, voorzoover, in de dichter van Het Verlangen meer nog
dan in eenig ander dichter van zijn groep, als gevolg van die onderwerping en zelfs
misschien als voorwaarde voor haar slagen, persoonlijke smart onvermijdelijk mocht
blijken, de levende wetenschap van wat hij eens in een nieuwe uitdrukking voor het
oude crux mea lux zoo diep en zuiver besefte:
Ik heb mijn leven lang om U geleden.
Maar om U lijden is geen lijden meer.
P.N. VAN EYCK
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Henrik Ibsen
IV.
In den winter van 1871-'72 werd Keijzer en Galilaerer beëindigd, en daarmee was
ook een periode van Ibsens ontwikkeling afgesloten. De eerste periode van zijn
zelfinzicht, kan men zeggen, of ook de strijd in en met zichzelf. En het resultaat is,
dat hij nu voorloopig weet, hoe hij tot leven en wereld staat.
Zijn aanvangen, hebben wij gezien, waren als die van andere vurige jonge menschen
in den romantischen tijd. Hij droomde van een Held en van een Heldenroeping in
den strijd tegen Boosheid en Tyrannie. Welke edelmoedige jongen doet dat niet?
Alle kinderboeken zijn variaties op dat thema en ook vele groote-menschen-boeken
voor de romantisch-sentimenteele menigte. In den gemakkelijken droom komen wij
allen bij gelegenheid gaarne de menschheid redden.
Maar bij Ibsen was de romantische droom spoedig vervlogen. Hij zag aldra zijn
Held in de werkelijkheid van het gewone leven, en niet meer als een uitzondering,
een verheerlijking, maar als een eisch, die aan den mensch in 't algemeen te stellen
was. Ieder had een held te zijn, bevrijder der eigen persoonlijkheid. En de Boosheid
en Slechtheid van vroeger, dat waren eigenlijk halfheid, zwakheid, kleinheid,
waartegen de strijd ging. In de liefde allereerst had de mensch zijn persoonlijkheid
te stellen en te handhaven. Wie daar faalde, beging een zonde tegen den heiligen
geest en had zijn levensdoel gemist. Zoo leerden wij van Sigurd, den viking, in de
Krijgslieden op Helgeland.
En terwijl al sterker werd die drang naar zelfverwerkelijking, benauwde den dichter
meer de laagheid der menschen, waaronder hij moest leven, hun kleinheid van denken,
hun ellendige achterdocht, hun klets-geest, die al het goedbedoelde ontkent en
vermoordt. Uit die beklemming schreef hij toen de Comedie der liefde, waarin de
laagheid ten voeten uit gebeeld staat en ook een jonge man, die zich met kracht
daaruit wil opheffen. Maar hij is jong en een dichter, hij kent het leven, het
daadwerkelijke niet. Wel kan hij de vervulling van zijn liefde offeren aan zijn ideaal
en het huwelijk
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mijden, dat die liefde zou verlagen en vernietigen, maar het leven zelf moet hij nog
leeren kennen. Om daar te beproeven of men ook inderdaad leven kàn naar een
ideaal, of in dit aardebestaan een absolute doorvoering van den wil tot het ware en
goede mogelijk is, of inderdaad de zedelijke persoonlijkheid zich kan verwerkelijken.
Dat werd voor den dichter toen de vraag, in haar gansche algemeenheid. Is dit leven
een schipperen tusschen kwaad en een beetje beter, goed of een beetje minder, dan
wel kan een vaste, trouwe ‘willer’ leven en menschen, omstandigheden en stoffelijke
dingen kneden naar zijn wensch? Anders gezegd nog: wordt de mensch geleefd, of
leeft hij zelf met een eigen wil, die verband houdt met hoogere eenheid, en is deze
wereld enkel maar bij toeval en ongeluk zoo abject en verachtelijk?
In de gelukkige, vrije dagen van Ibsens Italiaansch verblijf, is toen uit die vragen
en drangen Brand voortgekomen, als een verheldering, maar ook als een
ontnuchtering. Brand is de idealist à outrance, d.w.z. de strever naar volkomen eenheid
van geloof en leven. En zijn einde bleek zelfvernietiging. Volkomen doorgevoerd
idealisme is voor den sterveling niet mogelijk dan in opheffing der persoonlijkheid,
d.i. in den dood. Wie leven wil, moet schipperen, moet halfheid dulden en zich met
streven vergenoegen. Tenzij in den droom......
In den volkomen, ononderbroken droom kan de mensch een Held zijn, een
zelfgemaakten, heeft de dichter in bitterheid gedacht, en het beeld van Peer Gynt
gezien, als een lafaard en deserteur van het echte leven, wiens phantaisie, anders een
godsgave, hem tot de naarste zonden verleidt, omdat de heilzame discipline der
werkelijkheid ontbreekt. Beter gezegd, omdat er nergens een kern van persoonlijkheid
is, die aan den druk der omstandigheden en gebeurtenissen weerstand biedt. Zoo
wordt Peer Gynt, in de zuiverste beteekenis van het woord, geleefd, terwijl Brand
trachtte zelf te leven.
Noch het een noch het ander bleek in zijn uiterste consequentie mogelijk, en de
uitkomst was een dood man en een zwakzinnige.
Wàt was dan de waarheid aan leven en persoonlijkheid? Hoe stond het dàn met
dien drang naar zichzelf-zijn, die de kern van Ibsens leven was? Hoe was dàn de
harmonie, het vergelijk, de hoogere levensmogelijkheid te vinden, die ideaal en
werkelijkheid verbond en een waardiger menschheid scheppen zou?
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Levende in Italië, in een zachter, milder sfeer dan daar in het noorden, temidden der
resten van een beschaving, die het leven der zinnen zoo diep genoten had en in dat
zinlijke de schoonheid gevonden en vereerd, heeft toen ook dat grimmige, noorsche
hart zich voelen verzachten voor de bekoring van zinneschoon en een zoetvloeiend
leven, zonder moreele benauwingen. In zijn land, in die duffe, kleinzielige
samenleving, had hij zich die dingen zoo anders voorgesteld. De zinnen, een leven
der zinnen, dat leek hem het vanzelf zondige, menschonwaardige, want bandeloos
dierlijk en geestloos.
Maar zoo behoefde het niet te zijn, wist hij nu. Die Grieksch-Romeinsche
beschaving, waarvan de overblijfsels nog zulk een indruk maakten, had het zinlijke
oneindig genoten en liefgehad, maar niet bandloos, niet geestloos, want in de
schoonheid had zij den geestelijken norm gevonden, die matiging en zelfbeheersching
bracht. Ibsen begreep thans hoe bekoorlijk, hoe zacht het leven toen geweest moest
zijn, en tevens rustig verheven, gedragen door dien eisch en dat verlangen het schoon
te zien. O, nog altijd had het Christendom, met zijn hooghartige wereld- en
zinnenverachting, dat op die overrijpe Grieksche cultuur gevolgd was, al zijn
sympathie. Daar hoorde hij ten slotte bij, bij dien hoogen en strengen christelijken
eisch van uitleving der moreele persoonlijkheid. Dat idealisme was gewis het zijne,
zoo was zijn wezen, en de eisch van idealistisch leven, eenheid van leven en zedelijk
voelen, voor hem onafwijsbaar.
Alleen begreep hij nu, dat ook het andere in 't algemeen recht van bestaan had,
dat tusschen het zinlijk leven en een zedelijk idealisme men niet per se het laatste
moest en mocht kiezen. Doch hoe moest men dan kiezen? En was 't onvermijdelijk
om te kiezen? Was er niet een derde sfeer mogelijk tusschen de levensontkenning
van het Christendom en den dienst der zinnen, die al te vaak immers tot
geestesontkenning werd? Moest in het eeuwig onverzoenlijk dilemma van die twee
het leven, de mensch blijven verdorren of verdierlijken? Gelijk Brand en Peer Gynt?
Dat leek hem onmogelijk, want onredelijk en onrechtvaardig. En toch......
In het groote dubbeldrama van Keizer en Galilaëer heeft Ibsen toen het geval
gesteld van den mensch, die noch Brand noch Peer Gynt zou zijn en toch iets van
beiden hebben, een harmonisch mensch, een dichter, vatbaar voor de bekoring der
zinnen als voor
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het hoog-ethische van een zelfbeheerscht leven. Tenslotte vóór en boven alles een
inidividualist, zelf-gerechtigde, slechts op zichzelf steunende..... Zoo iemand, dan
kon zulk een mensch antieke cultuur en christendom verzoenen, levend in
zinneschoonheid, die niet verbasterde, en in een geestelijke zelfbeperking, die geen
dorheid of fanatisme worden zou.
Maar in de uitwerking van zijn drama bleek toch deze mensch-god, deze God van
het Derde Rijk, zich niet te laten realiseeren. Juliaan verviel toch weer een der beide
richtingen toe en bleek niet de man, dien Maximos, de Ziener èn Ibsen hem gedacht
en gehoopt hadden. De proef mislukte en kostte aan Juliaan geluk en leven. En ten
slotte was het dit wat de dichter uit deze nieuwe geesteservaring met Juliaan overhield,
dat zulke dingen komen zullen gewis ter hunner tijd, maar dat het geen zin heeft een
mensch te prikkelen om te willen, wat hij waarlijk niet willen kàn, en aldus niet kàn
bereiken. Willen in deze is willen moeten, en niet door den enkelen individueelen
mensch wordt hier iets bereikt.
Maar anderzijds zijn daarom individueele pogingen nog niet vruchteloos. Alles
en allen doen mee in den wereldgang en ook Kaïn en Judas zijn opgangen geweest
naar dat Derde Rijk, waar eindelijk de tweespalt van vleesch en geest, zinlijkheid en
geestelijkheid overwonnen zal zijn, de mensch genietend zonder wroeging en zedelijk
verheven zonder hoogmoed en eigengerechtigdheid.
Na een tijdvak van ongeveer twee jaar schreef Ibsen toen De Steunpilaren der
Maatschappij, en vangt daarmede zijn burgerlijke drama's aan. Het feit laat zich
gemakkelijk vaststellen, maar het waarom en waardoor zijn minder duidelijk, nu
elke continuïteit in deze productie schijnt te ontbreken. Men kan inzien, dat zijn strijd
van Ik en Wereld een tenminste voorloopig einde had gevonden in een soort van
berusting in 's werelds langzaam en tegenstrijdig verloop. Zuiver lyrisch viel hier
niet meer te bereiken en te verbeelden. Sigurd, de Viking, Jatgeir, de Scalde waren
evenzeer Ibsen zelf geweest als Brand, Peer Gynt en Juliaan, en in zuiver redelijke
opklimming hadden zij de hoogste trap van zelfbewustheid bereikt en aan hun maker
's levens bestel geopenbaard.
Als hij daarna gezwegen had, zou 't niet onnatuurlijk geweest zijn. Hij was geen
epicus, wien het uiterlijk leven op zich zelf trekt en bekoort, hij moest zijn ziel tot
uitdrukking brengen, en dat
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had hij nu gedaan tot de uiterste grenzen van zijn individueele mogelijkheid. Wat
zou hij nu nog verder? En hoe kwam het, dat hij nu vervolgens een trap lager daalde,
kan men zeggen, naar de burgerlijke zede-comedie, om daar opnieuw het spel van
de individueele vrijwording te beginnen?
Was het de met Keizer en Galieeër gewonnen overtuiging, dat hier individueel
niets uit te richten valt en de massa bewerkt moet worden, de kudde der gewone
menschen tot vrijheid opgevoed, om het Derde Rijk van gelukkige levensbeheersching
mogelijk te maken? Van dien goddelijken staat diende men voorloopig af te zien,
begreep hij, maar het algemeene leven kon alvast misschien een trede hooger stijgen,
als de menschen wilden inzien, hoe in het ontbreken van een eigen voelen en denken
de oorzaak lag van de meeste aardsche ellende, hoe leugen en zwakheid het eigen
bestaan doorwroeten en anderen ongelukkig maken.
Ibsens menschenliefde heeft hem misschien tenslotte tot deze nieuwe reeks
verbeeldingen gebracht, zijn liefde, die de menschen onvredig en rampzalig zag, en
meende te weten, waar de oorzaak gelegen was. Een oorzaak, die immers op te heffen
viel, als men zich maar bewust werd en ernstig beterschap wilde. Maar dan moest
de leeraar duidelijk en eenvoudig beginnen bij de maatschappelijke, zichbare leugen,
den wortel van alle kwaad.
En zoo begon hij met De Steunpilaren der Maatschappij, dat zich tot stukken als
Keizer en Galilaeër eenigszins verhoudt als een fröbelschool tot een academie. Het
is een kinderlijk stuk, waar de idee aan alle kanten boven de nog niet voldragen
menschfiguren uitsteekt.
Naar aanleiding van dit stuk van Ibsens Realisme te spreken, heeft zeker weinig
zin, want vooral hier is dit realisme telkens zoek. Waar is enkel, dat in het vervolg
Ibsens eigen persoonlijkheid zich niet meer zoo direct openbaren zal, dat zijn lyrisme
uit heeft. Doch met realisme heeft 's dichters productie nooit iets te doen gehad.
Realisme toch onderstelt den epicus, den op het leven buiten hem beluste, die dan
nog bijzonder door het zinnelijk deel daarvan getroffen of bekoord wordt. Ibsen
echter was de werkelijkheidsafbeelding nooit anders dan voertuig, hij beeldde niet
wat was, maar wat hij meende, hoopte, wenschte, dat moest zijn. Dat daarbij toch
zijn verbeeldingen menschelijk bleven, wil eenvoudig zeggen, dat hij dichter was,
dramatisch dichter, voor wien de wer-
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kelijkheid tenslotte spiegel en vorm is voor zijn innerlijke vervoeringen. Hij kneedde
zijn idealisme tot werkelijkheid, voor zoover dat gaan kon. Kon het niet, dan hield
hij zich aan de laatste, aan het reëel mogelijke. Maar daarom was hij nog geen realist,
al richtte zich zijn opmerkzaamheid nu meer op het reëele, dat hij immers anderen
ten spiegel wilde voorhouden. En voorloopig, als gezegd, zag dat reëele er nog maar
weinig reëel uit in deze Steunpilaren.
Het is vooral een episode in het leven van een maatschappelijk hoog aangezien
handelsman, wiens reputatie en macht van aanbegin op een serie van misleidingen
berusten. Om zich in zijn positie te handhaven tegen de waarheid, die hem bedreigt,
komt hij bijna tot misdaad. In de moreele verlichting, als buiten zijn toedoen die
misdaad verhinderd wordt, en op aandrang van een vrouw, die hij eens liefhad en
die ook hem liefhad, overwint hij eindelijk zichzelven en openbaart zich aan de
verbaasde menigte, gelijk hij is, daarmede zijn maatschappelijk aanzien vernietigend,
maar zichzelf en zijn naasten winnend. Hoe dat dan verder moet gaan, blijkt niet. Er
is in dit stuk ongetwijfeld te veel tendenz. De waarschijnlijkheid lijdt er onder, en
die openlijke biecht van den zelfzuchtigen, trotschen reeder schijnt heel weinig
aannemelijk, zoodat erkend moet worden dat hier de verwerkelijking van Ibsens idee,
de idee der ideëele zelfbevrijding, niet gelukt is.
Terwijl dan die mislukking bewijst, dat of de dichter hier te haastig zijn ethischen
drang volgde of...... dat die ethische drang in de gewone wereld der gewone menschen
geen reëelen wortel kon schieten.
Dit laatste lijkt niet onwaarschijnlijk, als men ziet hoe Ibsen hetzelfde thema in
De Volksvijand behandeld heeft. Wij komen daarop later terug.
Op de Steunpilaren volgden, regelmatig om de twee jaar, Nora, Spoken en De Vijand
des Volks, en als men die werken overziet, is het duidelijk, dat Ibsens ontwikkeling
nu meer in de breedte gaat gelijk zij vroeger in de hoogte of diepte ging. Het is nu
niet meer een zelfbelichting, al verder, tot in de uithoeken van het eigen Ik, het is nu
een al verder vervolgen van de maatschappelijke leugen of wel een belichting van
telkens een nieuwe streek, een ander deel van die menschen-maatschappij, waaraan
de dichter wist mee deel te hebben. En overal vond hij hetzelfde gebrek: gemis aan
zelfheid,
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zich uitend in menschenvrees, zelfverblinding en grove baatzucht die den mensch
ten slotte ongelukkig maakt.
Zooals nu in de vroegere ‘lyrische’ phase van Ibsens ontwikkeling elk van zijn
werken in zich had een verdere ontwikkeling of een contrast, zoo vindt men in deze
meer epische werken telkens een gedachte aan het volgende, een motief, dat even
aanklinkt, om dan later als een volle toon terug te keeren. Hier in de Steunpilaren is
het dit woord: samenleven is nog geen vereeniging.
Ziedaar dan de gedachte van een wijd verbreide verhouding tusschen man en
vrouw in het huwelijk, die tot thema wordt van Ibsens volgende drama's Nora en
Spoken. Het zijn beide huwelijksdrama's, maar feminisme is er alleen in zoover als
het individualistisch streven ook onmiddellijk de bevrijding der vrouw meebrengt.
Zelfs in de eerste plaats. De tot zich zelf koming der vrouw zag Ibsen als de meest
radicale, meest markante verwerkelijking van den drang tot zelfbevrijding, en het
huwelijk als de sterkste beklemming van het collectieve, onpersoonlijke leven,
waarheen allereerst zijn blik ging, toen het maatschappelijke als zoodanig zijn
aandacht trok.
Had het eerste der sociale drama's, De Steunpilaren, toch te veel van een
tendenzstuk in den slechten zin: een these, waar een stuk omheen gewerkt is, was er
iets van een verstandelijken opzet in, in die twee volgende stukken gaf de dichter
zijn vollen maat. Werkelijkheidszin, werkelijkheidsliefde waren hier in wisselwerking
en harmonie met dien verheffingsdrang in hem, waarvan ik gesproken heb. En alles
in één gloed, in één koorts van hartstocht. Hartstocht, wel te verstaan, die zich enkel
openbaart in de zuiver sterke omtrekking van de figuren, in de scherp klare belichting
van het geval, in de magistrale compositie, in de schepping van volkomen passende
atmosfeer.
Nora is de door de maatschappelijke moraal onderdrukte vrouwelijke
persoonlijkheid, die in een smartelijken crisis tot ontwaking komt. Ter liefde van
haar man heeft zij onwetens iets gedaan, dat de wereld een misdaad noemt, en de
ontdekking van die daad en de angst voor die ontdekking vormen de verschillende
phasen van opklarend besef en wereldwijsheid, die haar tot een zelf zullen maken.
Het stuk behelst dan die paar dagen van onrust eerst, dan van angst, verbazing,
zelfverwijt, verbijstering, wanhoop, die Nora eindelijk tot zelfbezinning doen komen.
Tot haar geluk, meent
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de dichter, want ook Nora was niet gelukkig, alleen maar oppervlakkig vroolijk, zegt
zij, in dat laatste onderhoud met Thorwald, als zij zich bewust is geworden, dat er
geen gevoel, geen gedachte is, die haar niet van buiten werd opgedrongen. Het
plichtsgevoel der vrouw en moeder, religiositeit, de stem van het geweten, ten slotte
de liefde tot man en kinderen...... nu zij er opzettelijk naar zoekt, blijkt er, onder den
storm van deze laatste dagen, niets van overgebleven. Zij staat als een nieuw geboren
mensch. De liefde tot Thorwald, die het sterkste scheen, viel het laatst. Tenslotte
toch ook, omdat zij op een waan gebouwd was, op den waan, dat Thorwald zich
zonder bedenken voor haar offeren zou, dat hij haar andere zelf zou blijken. En dat
duizelig makend zedelijk verhevene noemt zij het Wonderbare... waarvan wij nu
weten wat het zeggen wil, die Ibsens ontwikkeling tot Keizer en Galilaeër hebben
gevolgd. Het wonderbare is dat Derde Rijk van den boven zijn huidige laagheid
verheven mensch, van den zinne- en zedenmensch, waar het samenleven van twee
menschen, man en vrouw, inderdaad een Echt kan heeten.
Een seconde ziet ook Thorwald dien hemel open, maar de voordeur, die achter
Nora in het slot valt, verkondigt symbolisch, dat voor een Thorwald Helmer gewis
niet is weggelegd dat paradijs te betreden. En voor ons allen waarschijnlijk niet.
Onder de personages van het tweede plan in het stuk, die er bij Ibsen nooit enkel
zijn ter versiering, heeft die van den dokter Rank een sinistere beteekenis. Wij voelen
vaag, dat zijn doen, zoo niet direct met de handeling, dan toch met de sfeer dier
handeling, de idee achter het drama in verband staat. Rank is n.l. in den afgedempten
toon van zijn verschijning, de triestige uitkomst van lang geleden huwelijksmisère.
Zijn ruggemergskwaal gaat terug tot zijn vader, gelijk hij in dat huiveringwekkend
vroolijk tafreel met Nora erkent, als beiden vol zijn van eigen kommer, die nauwelijks
begrip en weerklank vindt bij de ander.
Deze Rankperiode, die hier geen andere bedoeling heeft, dan de sfeer van het stuk
te verdiepen en verder als contrast te werken, wordt dan het zwaar-ernstige
hoofdmotief van Ibsens tweede huwelijksdrama Spoken, geschreven in dezelfde
gespannenheid van dramatisch schouwen als Nora.
Spoken geeft tegelijk een soort vervolg op Nora. Het zegt wat er gebeuren kan,
als de Nora's niet wegloopen of berouwvol terug-
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gebracht worden, zooals mevrouw Alving. Zij was aan een panier percé van een
luitenant gekoppeld, maar liep in de eerste schrik der ontdekking van zijn ware wezen
het huis uit. Naar haar vriend den jongen dominee Manders, van wien zij hield en
van wien zij wist, dat ook hij een verzwegen liefde voor haar onderdrukte uit
plichtsgevoel. Maar Manders overwon den vleeschelijken mensch in zich, en wees
de jonge vrouw naar haar wettigen echtgenoot terug.
Na tijd en wijle kwam er toen een kind van die verbintenis en dat kind is de jonge
Oswald, een begaafde jongeman, maar...... vermoulu, zei de Parijsche dokter,
wormstekig, als Rank, erfelijk belast, met nog erger vooruitzichten.
En het stuk is, weer in enkele dagen, de vervulling van dat noodlot, de gruwzame
voltrekking van een vonnis, door de ouders zich op den hals gehaald in hun dwaze
trouw aan maatschappelijke moraal of wel: in hun verraad aan de eigen
persoonlijkheid.
Het is waarlijk grandioos zooals de dichter die schaduw weet te werpen over huis
en menschen, die al zwaarder dreigend wordt, al zwoeler beklemmend, tot ten laatste,
in een ontzettende, gespannen stilte, de slag valt. Ook het uiterlijk decor van die
sombere Noorsche fjord in altijddurenden regen, gezien door een glazen veranda, is
al meesterlijk van stemmingsschepping en symboolwerking. Waarin dan ook de
bijfiguren Engstrand en Regina met hun rauw cynisme meedoen.
Dat er geen geluk verstoord werd door de opklaring van de werkelijke
verhoudingen, behoefde Ibsen, bij monde van zijn personages, ons niet hier te
verzekeren. Het verleden van kamerheer Alving's huiselijk leven en het tegenwoordige
van Oswald's ziekte, zijn één grauwe ellende. Maar de persoonlijkheid, waartoe
mevrouw Alving, onder leed en smaad en ontbering gegroeid is, leert althans klaar
zien in hetgeen zij onwetend misdreef tegen zichzelve. En ten slotte ook tegen haar
ellendigen man. Het is een rehabilitatie van zijn nagedachtenis, dat zij nu tegenover
haar zoon waagt den waren toestand van hun huwelijksleven, zijn vaders waren aard
te onthullen. Al is 't dan voor hem ook te laat.
Evenals consul Bernick gedemoraliseerd werd door het benauwend milieu, evenals
Nora in een zelfde sfeer niet geestelijk groeien kon, zoo ware ook Alving's karakter
niet ontaard, als hij had mogen zijn en leven, als hij was en behoefde. Zoo meent
mevrouw Alving.

Groot Nederland. Jaargang 24

214
Maar in 't Noorden mag men niet levensblij zijn en heet werken altijd een vloek.
Toen kwam het huwelijk en doodde de vrouw, met haar verachting, het laatste restje
zedelijke kracht en zelfrespect, dat in den man was overgebleven. En ging hij onder
als een dier.
In dit gruwzame stuk is de stemming als tot wanhoop verduisterd. Er wordt hier
niet meer gehoopt, er wordt alleen iets beschreid, aan iets vertwijfeld. Die
verheffingsdrang, die in Bernick en Nora gestalte aanneemt, die ook in de vroegere
werken zelden ontbreekt, omdat hij een essentieele factor van Ibsens zieleleven is,
de drang naar the way out, een gestadig licht van mogelijke verlossing...... hier in
Spoken, schijnt hij, zoo niet ganschelijk verdwenen, toch heel klein geworden in
mevrouw Alving's voleindigde zelferkentenis, die toch geen nieuwe toekomst laat.
Zoo is dan Ibsens visie op de maatschappij in dit stuk uitkomstloos gebleken, als
zijn eigen sinister fjordlandschap in den eeuwigvallenden regen. Het, trots alles,
hoopvolle van Nora is hier verloren. In die sfeer der samenleving, waar de verhouding
der geslachten onder maatschappelijken druk wordt vastgelegd, is 't hem àl ellende,
dikwijls hopeloos. Wat hij eens grimmig sarcastisch in een Comedie der Liefde
bespotte, dat schouwde hij thans in zijn gruwelijke gevolgen, en spotte niet meer.
Hoe gruwzaam bleek dit alles en hoe weinig uitkomst was er te zien bij het licht
der dichterlijke verbeelding, dat de dingen meer wezenlijke waarheid verleent, dan
de oppervlakkige schijn onzer eigen dagelijksche werkelijkheid.
Mocht er ook niet altijd een Oswald van komen, - een betrekkelijk zeldzaam geval
- zoo waren en zijn toch legio de jonge vroolijke luitenants, wier levenslust en
daadkracht bij gebrek aan voedsel degenereert naar losbandigheid, naar liederijkheid,
naar redeloosheid. Misschien is dit ontbreken van zonnig leven wel vooral een trek
van de meer noordelijke samenlevingen, maar een algemeen verschijnsel is het
versmoren, in onze gematigde burgerlijke maatschappij, van onberekenbaar veel
energie, die haar juiste, passende wegen niet vinden kan. Die gaat dan tot bederf over
en vult gevangenissen en gekkenhuizen. Of fokt ook wel in grooten getale consuls
Bernicks, die zich leeren voegen in een te klein bestek, tot schade van hun moreel.
Dit alles, omdat haast niemand zich zelf durft te zijn, weet te zijn, omdat vrijheid
en waarheid ontbreken, de vrije persoonlijkheid in vrije verbinding met anderen, die
het derde rijk kan vormen.
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Twee jaar na Spoken verscheen De Volksvijand.
Een karakter- en een zedencomedie, als de vorige drama's, maar niet zoo
uitgesproken een tragedie. De inhoud is eenvoudig en vernuftig, ook als in de vorige
stukken ..... en symbolisch.
Een kleine Noorsche zeestad zal rijk worden door zekere mineraalbronnen, die
een dokter heeft weten af te leiden. Er is nu door geldmenschen een groot badhuis
gebouwd, en de burgerij verwacht een goudregen. Dan ontdekt die zelfde dokter, die
een idealist en arglooze is, dat het afvloeiend water vergiftigd wordt door hooger
gelegen leerlooierijen, en meent, dat de stad hem dankbaar zal zijn voor zijn nog
tijdige waarschuwing. Maar als 't blijkt, dat niet de aandeelhouders, maar de burgerij
zal moeten opdokken ter verbetering en de winst nu jaren kan uitblijven, komt alles
in razend verzet, wanneer de dokter zijn ontdekking niet verheimelijken wil. De
democratische pers, de ‘nijvere middenstand’, de geldmenschen, alles loopt tegen
hem te hoop en noemt hem een volksvijand. Zij maken hem onmogelijk, hij verliest
betrekking en praktijk, vervolgen zelfs zijn kinderen. Tot hij in vredesnaam dan maar
naar Amerika trekt, in hope op gunstiger kansen.
Zie daar de inhoud van het spel, dat tegenover de voorgaande en volgende drama's
eenigszins als een intermezzo te beschouwen is, zoo ongeveer als De Bond der
Jongeren.
Er was wat men noemt een storm van verontwaardiging opgegaan na de
verschijning van Nora en Spoken, en men had Ibsen beticht van ongeveer alles wat
hij later op zijn Volksvijand laadt. Men schold hem inderdaad een Volksvijand,
aanrander van de eer en zedelijkheid van den mensch in 't algemeen en den Noorschen
menschen in het bijzonder. Hij had blijkbaar de maatschappij recht in haar hart
getroffen: het heilig houwelick, waarvan de ondergeschikte positie der vrouw een
der sluitsteenen beteekent. En nu is voor den individualist niets meer verfrisschend
en opwekkend dan zulk een ‘storm’ van collectieven toorn, die hem terstond het
besef geeft, dat hij terecht tegen de conventie optrad, dat hier de verwachte en gepaste
keerzijde is van zijn eigen verontwaardiging om verdrukking en onrecht, en alles
dus volmaakt in orde. Ibsen moet zich toen in zijn verhoogd zelfgevoel wel als de
eenige strijder voor waarheid en recht hebben gevoeld tegen de gansche wereld, met
de behoefte om die wereld nu eens vierkant de waarheid te zeggen, eindelijk eens
direct de waarheid te zeggen,
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al wat hij in jaren en jaren had opgekropt over de pers, de partijen, de democratie,
de arbeiders, al die groepen van fatsoenlijke menschen, die de maatschappelijke
deugd maken en zoo weinig persoonlijke bezitten.
Daarbij was hij geestelijk moe geworden door de spanning van de voorgaande
drama's en allicht ook gedrukt en versomberd in het beleven van die hellevaart in
Spoken, zoodat hij nu rust begeerde van het al te zware en ernstige in iets lichters en
meer oppervlakkigs, - zoo iets als Peer Gynt was geweest na Brand - waar de satire
thuis zou zijn en de caricatuur niet ongeoorloofd. Tezamen met dien ‘heiligen toorn’
tegen de schijnheilige wereld, meer wrevel en spot dan toorn, heeft toen die drang
naar speelscher dramatiek naar lichter dramatisch spel dit stuk voortgebracht, waarin
hij de figuur van den volgroeiden idealist in en tegen zijn omgeving zet.
Maar ook hier niet zonder dat zijn realistische zin zich met het geval bemoeit,
eensdeels in de zuivere teekening, schoon lichtelijk satiriek gekleurd, van die zotte
kleinstedelingen uit het Noorsche stadje, en ten andere in het aanvaarden van de
fatale realiteit in zijn hoofdfiguur, van het onvermijdelijk karakter, dat in de
werkelijkheid zulk een personage zou aannemen. En waardoor wij dan ook terstond
in Dr. Stockmann gelooven als in een reëel mogelijk mensch. Als er ergens zulk een
volwassen idealist gevonden wordt, dan zal hij zijn als Dr. Stockmann, even
onvervaard en voortvarend, even scherp en even enthousiast. Maar ook even naïef
en lastig en onvoorzichtig en bar intransigent, zoodat het twijfelachtig wordt of zijn
waarheidsdrang tenminste dit milieu, waarin hij leeft, zedelijk wel ten goede komt.
Zonder wat menschenliefde en een groote hoeveelheid tact en geduld, heeft het geen
nut het bederf in de fundamenten onzer samenleving aan te wijzen, want de menschen
zullen er niet aan gelooven en enkel nijdig worden. Gelijk zij deden op Dr. Stockmann,
om hem vervolgens uit te werpen en den boel den boel te laten. Het helpt daarbij
weinig, dat de dokter zelf ongebroken stand hield en zich gelukkig vond in zijn
isolement. Niet tot zijn volmaking was het spel begonnen, maar tot betering der
menschen, en Ibsen ziet wel, dat daar niets van komen kan. Dat goede wil en inzicht
en eerlijke bedoeling niet genoeg zijn om de wereld te hervormen, noch voor Dr.
Stockmann, noch voor Ibsen zelf, en dit beteekent een ontzaglijke ontwikkeling in
zijn geest. Vandaar tot de twijfel of, gegeven de maatschappij, gelijk zij eenmaal
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is, dit aandringen op persoonlijk eigen voelen en denken niet meestal, of bijna altijd,
misplaatst en zelfs onheilbrengend zal zijn, is niet ver, moest wel opkomen in dezen
geest, die reeds al het onhoudbare en onredelijke in een Dr. Stockmann begrepen
had. De gedachte behoefde zich in hem maar te ontwikkelen, om achter het geval
Stockmann, een nog veel erger of veel zotter of schrijnender geval te vinden, thans
niet van een idealistischen individualist, die onmogelijk is in een collectivistische,
schandelijke wereld, waar de blijde boodschap eenvoudig niet gehoord wordt, maar
van een omgeving, waar die zelfde boodschap volmaakt ridicuul blijkt, omdat niemand
haar in de verste verten begrijpen kan.
En dat is het thema van De Wilde Eend geworden, een van Ibsens bitterste drama's,
waarin het bankroet van zijn meest wezenlijke en vitale strevingen en liefste illusies
is uitgezegd.
Maar intusschen had De Volksvijand hem de gelegenheid geopend zijn eigen
verhouding tot de maatschappij symbolisch te teekenen en zijn ergernis te luchten
over de dwaasheid en het onrecht, dat ook hij zelf door die maatschappij aan den
lijve ondervonden had. Ibsen gaat hier niet tot het wezen der menschelijke
verhoudingen, hij toont en bespot bij monde van Dr. Stockmann de goden en moden
van den dag, al zijn die natuurlijk niet zonder verband met het groote kwaad, dat hij,
krachtens zijn aard, overal moet opmerken: het gemis aan zelfbesef en zelfstandigheid.
Drie dingen, drie vaststaande collectief-oordeelen zijn hem vooral een ergernis.
Dat de meerderheid, als zoodanig reeds, recht en waarheid aan haar zijde zou hebben.
Dat het plebs alleen ‘het volk’ zou zijn, en, dat beschaving en ontwikkeling eigenlijk
degeneratie zouden beteekenen, zoodat kracht, reinheid, natuur, waarheid slechts
gevonden werden bij de onontwikkelden en onbeschaafden. Ibsen ziet klaar de
volksvleierij en partijpolitiek, de domme baatzucht en ijdelheid, die zich onder allerlei
idealistische leuzen op deze drie zonderlinge dogma's steunen, en hij meent nog
altijd, dat de menschheid gebaat zou zijn, als zij tenminste het eigen doen helder wist
te onderkennen. Nog altijd...... maar reeds dit geval van Dr. Stockmann zelf schijnt
hem - als wij zagen - tot twijfel te hebben gebracht, den twijfel aan den weldaad der
zelferkentenis voor menschen, die vanwege hun noodzakelijke bestaanswijze, dat
zelf niet erkennen kunnen en niet erkennen mogen. Een twijfel, die vervolgens in
De Wilde Eend zijn wreede verwerkelijking vond.
FRANS COENEN
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Literatuur
‘De Driehoek’, Maandblad, red. adm. 7, Statiekaai, Antwerpen.
De heer Jozef Peeters is propageerder van wat men in de schilderkunstmilieus
‘constructivisme’ pleegt te noemen, hij doet dit in zijn eigen ‘Driehoek’ en gebruikt
daarvoor eenige mooie phrases, welke van een beproefde internationale bezieling
getuigen. ‘De Driehoek’ is een niet zeer fraai, schots en scheef gedrukt, vele malen
gevouwen krantje waarin meerdere constructivistische afbeeldingen en litteraire
bijdragen het licht zien.
‘De Driehoek’ heeft ook nog als propagandamateriaal, de uitgave van
5 Series van 6 Postkaarten onder omslag,
‘van de meest vooraanstaande kunstenaars’ t.w. V. Servranckx, Jozef Peeters, Jos.
Leonard, Karel Maes en M. Gaspard. De lino's en teekeningen vertoonen de bekende
vierkanten, cirkels en driehoeken1). Het is natuurlijk wel aardig zoo 's avonds in de
huiskamer - want ik twijfel er niet aan, dat déze constructivisten nette burgermenschen
zijn - en onder het gezellige lamplicht, terwijl de vrouw eenige constructivistische
correspondentie afwerkt, of stopt zij destructivistische sokken? zoo een hout- of lino
sneedje te knutselen, maar ach, Heeren, wilt gij met deze huisvlijt de ‘kunst in nieuwe
banen leiden?’ Ik twijfel er aan, wat zeg ik! ik durf beweren, dat trots al het
propagandistische talent van den heer Jozef Peeters en niettegenstaande de
internationale hulp eeniger soortgenooten, deze ‘driehoek constructies’ onvermijdelijk
in den hoek zullen gezet worden, en dat nogal door de eenvoudige schilderingen van
doodgewone schilders.

‘Het Woord’, Maandblad, redaktie: Bob de Mets, den Haag,
is een soortgelijk in Holland verschijnend blad, de redaktie is meer doordrongen van
de sociale wantoestanden der Kunst en het gedrukte is typographisch nog iets
‘beeldender’, ‘Het Woord’ heeft echter sterker pretenties op het litteraire.
VAN UYTVANCK.

1) Dit werk is een eenigszins gevarieerde, maar slappe imitatie van bekende voorgangers:
Mondrian, Léger, e.a. welke zich, vermoed ik, niet met dezen afgeven.

Groot Nederland. Jaargang 24

Elisabeth Behmer, De Gezant. A.W. Sijthoff's Uitgev. Mij. Leiden.
Ongedateerd.
Een drama in vier bedrijven, dat de ondergang tracht te teekenen van Floris de
Montmorency, baron de Montigny, die zich omstreeks 1567 als gezant van de hertogin
van Parma aan het Spaansche hof bevindt. Dat hof is volgens de
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schrijfster geen gezellige omgeving geweest. Er werd flink met vergif gewerkt en
danig brieven vervalscht. Philip II is de baarlijke duivel zelf en al zijne hovelingen
zijn sluwe sluiperige verraders. Alleen Isabella de Mendoza, protestante en vriendin
van de Montigny is de deugdelijkheid zelve. Zij kan het dan ook aan bedoeld hof
niet harden en priemt zich een dolk in het hart, als zijnde ‘de kortste weg naar God’
zulks vlak voor de voeten van den ter dood veroordeelden vriend, baron de Montigny.
Als kunst is het stuk volkomen mislukt en als historie is het onjuist. Waarom de
schrijfster het stuk schreef is haar zaak, maar waarom A.W. Sijthoff's Uitgevers Mij.
het uitgaf is mij een raadsel.
A.D.

H. Heine, Ideeën, Het Boek, Le Grand. - Vertaald en ingeleid door Nico
van Suchtelen.
Wereldbibliotheek, Amsterdam
Niemand zal ontkennen dat de wereldbibliotheek goed werk, zeer veel goed werk
heeft gedaan. Ook verdient zij lof voor veel verdienstelijke vertalingen. De redactie
heeft eens zelf verklaard, dat om goed te vertalen de vertaler beide talen goed moet
beheerschen. We willen echter niet vergeten, dat de taal ook subjectief is, dat
verschillende menschen een woord of uitdrukking verschillend kunnen aanvoelen reden om voorzichtig te zijn met het aanmerkingen maken op vertalingen.
Toch waag ik het, met veel aanmerkingen te komen op bovengenoemde vertaling
- en dus op den vertaler? Als hij (zooals op den titel vermeld staat) werkelijk zelf
vertaald heeft - dan ja. Men oordeele over de volgende vertalingen, enkele maar,
onder zeer vele genomen:
blz. 36

verklärt

verzadigd

37

unwillig

verontwaardigd

39

weite Laubgänge

verre lanen

40

schmuck

rijzig

hervorgeblüht

omhooggebloeid!

Graukopf

luilak

46

betrachten

turen

48

keltern

kelderen

51

Fliesen

kozijn

56

lässt sich bedanken

doet afstand

Weidenhecke

weihek

gucken

gluren

blanke Soldaten

blanke soldaten!

59
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Sonnabend

Zondag

Mitbuben (v.d. Schule)

mederakkers

66

Da gab es manches saure
Wort

toch was er menig lastig
woord

67

trotzig

trotsch

71

fusstrittdeutlich

schopvaardig

72

das gaffende Volk

baanbrekende menigte

75

der gerechte Griffel (der
Klio)

ijzeren griffel.

Grabmäler

zerken (die 't stof
omsloten!)
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79

(of 62) bunt geputzt

bont aangedirkt (h?)

92

ins Boxhorn jagen

betoeteren

100

geputzte Menschen

opgedirkt

101

Kurbettieren

zich krommen

102

verdorbene Friseure

verloederde

Speisewirt

herbergier

Veel van de genoemde vertalingen zijn misschien op het conto ‘Slordig Hollandsch’
te schrijven. Want ja, dat komt er ook veel in voor, al onthoud ik mij van citaten.
De vertaler is verder zoo slordig, dat hij zelfs verkeerd de letters leest (zooals een
beginner ook doet): de hoofdletter B leest hij V (blz. 54 Volkerstraat), de G ziet hij
voor 'n C aan (blz. 87).
Is deze raad overbodig? Als de redactie iemand een vertaling opdraagt, denke zij
niet: ‘Die zal het wel goed doen, zijn werk kunnen we ongezien aannemen.’
Eindelijk: De voorrede zoowel als de voetnoten verhoogen de waarde van het
boekje.
ALB. KOLKMAN.

C.S. Adama van Scheltema, ‘De Tors’. - Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
Uitg. Mij., 1924.
De liedjes gingen Carel Adama van Scheltema altijd beter af dan de ‘zangen’; dan
ál wat breed-van-bouw was trouwens. En hoe gevaarlijk het is te profeteeren, ik zou
toch wel durven zeggen, dat zijn naam héél veel meer kans heeft te blijven leven
door zijn ‘Van Zon en Zomer’, zijn ‘Zwervers Verzen’, zijn ‘Uit Stilte en Strijd’,
zijn ‘Eenzame Liedjes’ en ‘Zingende Stemmen’, dan door de ‘Levende Steden’, ‘De
Grondslagen eener Nieuwe Poëzie’ en ‘Kunstenaar en Samenleving’. En dan door
‘De Tors’.
Hoe is hij eigenlijk tot dit geenszins klaar-lijnig complex van zeven zangen
gekomen? Het wil mij voorkomen, dat hij - meer of minder direct - aangevlaagd is
door die strooming in onze moderne poëzie diè, vóór alles ‘zinrijk’, in haar beste
verschijningsvormen symboliek, in haar slechtste verstandelijke inlegkunde mag
heeten; - of wel allegorie. Aan de herinnering van een torso-tuinbeeld - ‘Verbeelding
vraagt een teeken en niet meer’ - verbindt hij een reeks beschouwingen over het
leven des menschen en der menschen, waarin men soms een fraaie beelding, een
treffende formuleering aantreft, maar die wel zeer die dadelijk betooverende en in
lenige lijnen mee-voerende zegging missen, waarmee zijn liedjes ons hebben veroverd.
En nu weet ik wel, dat men van breed-gebouwde ‘zangen’ in vele opzichten ook iets
anders mag en moet verwachten; maar wanneer die zangen, gelijk met ‘De Tors’ het
geval is, mij telkens voorkomen de groote lijn te verliezen en de zingende stem breekt
en gaat moeilijk voort in verstandelijk wroeten, dan kan ik in het schrijven van zulke
zangen niet anders zien dan het forceeren van een talent.
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Het spijt mij, dit als wellicht mijn laatste woord te moeten zeggen over een dichter,
die mij door zijn liedjes bijzonder lief is. Sed magis amica veritas.
Mevrouw S.A. Rijkmans-Kaiser verluchtte dit gedicht - dat door Adama s
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uitgeefster met pieuze monumentaalheid is gedrukt - met een achttal, naar mijn
meening, ook al weinig gelukkige teekeningen.
J.W.

Clara Meyer - Wichmann, Inleiding tot de Philosophie der Samenleving.
2e dr. Haarlem. De Erven F. Bohn - 1925.
Wat dezen 2en druk van een stuk nalatenschap van Clara Wichmann zijn bijzondere
waarde verleent, is de ‘levensschets’, door haar echtgenoot, J.B. Meyer. Zeer
zorgvuldig, met gepaste uitvoerigheid, waar hij Clara W. zelf in citaten laat spreken,
heeft de heer Meyer getracht haar ontwikkeling van het kind tot den rijken,
verstandelijken geest der jonge vrouw te benaderen. En zoo het hem niet altijd gelukt
is - b.v. haar groei uit de crisisjaren 1916-'17 - ons duidelijk te maken wat er eigenlijk
in haar gebeurde, zal men dit niet zoozeer den biograaf moeten wijten, als wel Clara's
zeer fijn verwikkelde, dialectische geestesstroomingen, die niet toelaten, dat eigenlijk
ooit een begin of een eind van iets aangetoond wordt, waar alles van aanbegin inen uit elkaar vloeit. Zoo blijft ons dan eenigszins duister welke factoren het precies
waren, die haar uit het overwegend beschouwende den weg tot het daadwerkelijke,
en van het al aanvaardend neutrale naar het feitelijk toch eenzijdig revolutionnaire
wezen. Maar de heer Meyer zal wellicht meenen, dat waar de werken van Clara W.
zelf daar zijn, om ons wijzer te maken, hij zich van al te subtiele redeneering en
gevolgtrekking onthouden kon, om voornamelijk de aandacht te bepalen bij het veel
minder algemeen bekende feitelijke van Clara's leven. En dat schijnt dan ook niet
geheel onjuist. Wie uit Clara W.'s werk zelf niet wijs kan worden - zoo wijs als zij
zelve was - dien behoeft haar echtgenoot in zijn levensbeschrijving niet te helpen,
wijl hem dan toch waarschijnlijk het ware begrip ontbreken zal. En in de verhandeling
zelve, die achter de biografie staat afgedrukt, over de ‘Philosophie der Samenleving’,
heeft de naar begrijpen trachtende lezer al het noodige materiaal in handen, om tot
het wezen van Clara's geest door te dringen, zoo, dat geen volgende evolutie hem
meer hoeft te bevreemden.
Deze essay, deze samenlevingsleer, bevat toch in haar onderverdeeling van den
‘geest der samenleving’, haar ‘structuur’ en haar verhouding tot den mensch, reeds
alles wat Clara van vroeger tot later eigen was en is geworden. Haar steeds werkzaam,
al doordringend besef van het betrekkelijke dezer wereld, - waardoor op het eerste
gezicht elke activiteit verlamd schijnt te worden, - en daarnaast, even sterk, het besef
van het betrekkelijke ook dezer beschouwing, die de actie, als noodzakelijke,
onvermijdelijke levens- en ontwikkelingsfactor, weer in eere herstelt. Waar die actie
heenleidt is dan tot zekere mate onverschillig, dus mag men haar ook inzetten, waar
ons gevoel, onze onredelijke voorkeur, dat het liefste heeft. En hiermee is reeds haar
latere toetreding tot het communisme verklaard, als een onvermijdelijk blind, doch
haar persoonlijken aard getrouw, ‘meedoen’ in het leven, omdat werkeloos te blijven
voor haar
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menschenliefde niet mogelijk was. Dat Clara W. een leerling van Bolland was,
bemerkt men, zelfs in haar voordracht, maar tevens, dat zij zich van hem heeft
vrijgemaakt en haar persoonlijkheid een eigen merkteeken draagt.
Men kan, na de lezing van dit boekje, niet laten te betreuren, dat deze geest zoo
vroeg werd uitgebluscht, die voor velen den weg verhelderde, en een persoonlijkheid
verdween, die ook in het dagelijksche leven voor menigeen ten zegen was door het
milde van haar zachte redelijkheid.
F.C.

Erts-Almanak 1926. Amsterdam, S.L. van Looy.
Een soort van Muzen-almanak of Jaarboekje, met ‘verzen, proza, drama en essay’,
zoo ongeveer als in de dagen van Potgieter. Maar nu nog meer bepaald een revue
der ‘Jongeren’ van allerlei richting, ter orientatie der lezers. Het idee is aardig en de
uitvoering eveneens, in handig formaat op goed papier met vele beeltenissen verlucht.
Alleen zou men inplaats van dien harden, kouden, dooden titel een meer fleurigen
verlangen; b.v. Rozenknoppen of Wilde Halmen of zoo. Ofschoon zulk een titel dan
weer illusies van uiterlijk schoon opwekt, die in het zichtbare deel van het boekje
nauwelijks bevredigd worden. Deze dichters treffen namelijk niet door uiterlijk
schoon en eer door het tegendeel, maar dat doet hun geestelijke schoonheid des te
helderder flikkeren.
Er zijn hier vrij veel van die flikkeraars, hoewel op verre na niet allen. Bijzonder
de prozaisten zijn maar schaarsch vertegenwoordigd en men bemerkt wel, dat vooral
dichters hier de samenstellers waren. Karel Wasch, J. van Oudshoorn, Herman de
Man, Rein van Zanten, Alie Smeding, Jo de Wit, Jo van Ammers, Elisabeth Zernike
- om er maar enkelen te noemen - ontbreken en hadden toch zeker recht van toelating
tot dit festijn onzer nieuwste letteren. Die wèl genood zijn, gaven ieder een
onuitgegeven stukje, dat soms vrij ver van hun portret verdwaald staat. En als dat
stukje iemand bevalt en naar meer doet verlangen, kan hij achterin een korte (soms
ietwat al te geestig studentikoos uitgedrukte) biografie vinden, mitsgaders de
bibliografie van 's jeugdigen dichters werken, met plaats en jaartal. Wat wil men nog
meer? Behalve dan de kalender zelf, die met boekcatalogus-mededeelingen eenigszins
verrassend doorspekt is, zoodat men b.v. terzijde van Zondag 4 Juli de aankondiging
leest van ‘W.v. Doorn: 'n Tuin op 't Noorden, f 1.50, geb. f 2.25’. Waarom juist op
Zondag 4 Juli? wil men vragen. Doch het is enkel zaak van publicatie en advertentie.
De geconsacreerde datummededeelingen staan cursief gedrukt en onderscheiden zich
aldus van de vulgaire annonces.
Op den inhoud zelf, kan men dan verder niet ingaan. Er staan wel mooie verzen
en een enkel stukje goed proza in, genoeg om het boekje ook voor den gemeenen
lezer aantrekkelijk te maken. Roel Houwink en Hendrik Scholte hebben het over de
Schoonheid en wat de jongeren van de Tachtigers onderscheidt. Ik ben er, helaas,
niet veel wijzer door geworden, behalve dan dat ‘de jongeren’ het eenigszins benauwd
schijnen te hebben, vanwege hun diepere levensopvatting. Van het eenvoudige
zinneschoon en de viering des uiterlijken levens moeten zij niks niet meer hebben.
Zij vinden het leven zwaar en de kunst
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een haast onbegonnen werk, onder het motto: wij moeten maar wurmen. Eigenlijk
vond een deel van ons, ouderen, dat vroeger ook, en zoo wordt van die zijde het
onderscheid ook al niet klaarder. Maar 't zal toch wel ergens zijn, dat onderscheid,
en bestaat mogelijk daarin, dat de jeugd thans veel beter kan zwijgen, dan die
vroegeren. Zij schrijven korte stukjes, korte verzen met lange points d'orgues
daartusschen. Was ook Willem de Zwijger niet groot - als Multatuli zei, - om al de
mooie dingen, die hij niet gezeid heeft? Als men bedenkt, hoe dit dunne boekje
bedoelt te omvatten ‘die in de laatste vijftien jaren hebben gedebuteerd’, zou men
geneigd zijn tenminste in deze verdienste te gelooven. Zij zeggen niet zoo heel veel.
Maar o! wie zegt, hoeveel zij verzwijgen!
F.C.

L. van Lange, De Donkere Aarde. De Weg naar Lethe. Brusse's Uitgevers
Maatschappij, Rotterdam, 1924, 1925.
Vaag en troebel. Voorloopig tenminste is dit alles nog een chaos, allicht ook in den
geest van den auteur zelf, die zich deswege te buiten gaat aan treffend wijze aforismen
en zwaarwichtige redeneeringen, dewelke niet altijd het voordeel hebben duidelijk
te zijn. ‘Pretentieuse kletspraat’, gelijk de heer Van Lange zelf ergens zegt. En dat
overal met zoo valsch mogelijke beeldspraak.
‘Zoo vond zijn groote droom een eind tegen de kleine steunpunten der realiteit,
zonder welke wat in hem gistte zich niet verlengen liet’. Of: ‘Maar de groote vreugde,
die ze de eerste dagen bereikt had, die haar had doen gelooven aan een voortdurend
hoogtepunt, scheen met wortel en tak in haar uitgedoofd.’
Bijna op elke bladzijde kan men zulke cacografieën treffen, als bewijs, dat deze
schrijver nog niet schrijven kan, dat hij nergens de taal aanvoelt en maar zoowat raak
pent, met leelijke alliteraties en zonder rythme. Dit zou tenslotte nog zoo erg niet
zijn, als de ‘inhoud’ van zijn schriftuur maar de moeite waard was. Er zijn meer
goede Hollandsche auteurs, die eigenlijk een hard, leelijk taaltje geschreven hebben:
Emants, De Meester, Brandt van Doorne.... Evenwel, dan is het toch nog h u n
‘taaltje’, hoorend bij hun specifieke levensverbeeldingen en zou het moeilijk zijn
b.v. Emants' rauwe en harde visies zich te verbeelden in een gevoelig of sierlijk
Hollandsch.
Maar hier hebben vorm en inhoud geen enkel verband, tenzij men zulk een zou
willen vinden in het uiterst gebrekkige en machtlooze van beide. Want gebrekkig en
machtloos en onnoozel is ook de inhoud van beide boeken. Het gaat er telkens om
een ouderen man, die een jong meisje het hof maakt en begeert, maar noch de
kunsthistoricus Claudius, noch de psychiater, Dr. Ruysen, kregen tastbaren vorm
onder het log en moeizaam woordkneden van hun schepper. Hij kon er niet
‘uitkomen’, die Schepper, hij bedoelde iets als droomerige, daadtrage naturen,
artistieke fantasten, passieve, zelfonbewuste vrouwen.... maar hij bleef, of liever: zij
bleven in de klei steken, vormloos, of caricaturaal. Men moet een tamelijke dosis
geduld hebben door al die pagina's heen te komen, gevuld met herhalingen, verwarde
levenswijsheden (waar toch soms wel eens
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een aardig wijsheidje uit opsteekt), en zeer, zeer troebele psychologiën, om tenslotte
het eind van deze banale levensgebeurtenissen te halen. Een oudere man, die een
jong meisje verleidt, dat daartoe eenigszins actief medewerkt; het meisje, dat in de
zaak ‘geen toekomst’ ziet, en de oude man, die zich alsdan een kogel door het hoofd
jaagt, stemmingsvol, op het verlaten strand van het Lido, in de stad van Venetië in
't land van Italië.
Dit is alles niet nieuw of interssant, zoo op zichzelf, en de auteur blijft in gebreke
het nieuw te maken, door de originaliteit of kracht van zijn visie. Zoo gevoelen wij
ons dan vrijwel bekocht, en blijft de meest welwillende interpretatie van dit tamelijk
vulgair ongeval, dat hier een aantal ‘gemeenvoelende’ menschen worden ten tooneele
gebracht in hun wanhopige pogingen om een zwakke en schemerende individualiteit
naar buiten door daden te bewijzen. Wat dan jammerlijk mislukt, want, ofschoon
parmantig doend, blijken zij altemaal nog poppen, dicht in de ‘cocons’ verward.
Zoo was het in de Donkere Aarde en zoo in dien zonderlingen Weg naar Lethe.
In het eerste boek schoot zich de tragische oudere minnaar dood, in het tweede schiet
de verlaten vrouw de ‘maîtresse’ neer, pardoes, maar bij ongeluk, want zij wordt er
puur mal van. En 't is allemaal even onwaarschijnlijk als onnoozel. Misschien, als
hijzelf uit de eigen ‘cocon’ zich heeft losgewerkt, zal de jonge auteur ons nog eens
meer vlinderachtige, dat is minder akelig diepzinnige, en meer klaar diepe verhalen
geven, maar voorloopig lijkt hij den druk nauwelijks waard. Als tenminste ‘de druk’
zichzelven respecteerde. Maar dat doet hij meestal niet in dit vaderland.
F.C.

Stijn Streuvels, Op de Vlaamsche Binnenwateren. L.J. Veen, Amsterdam,
z.j.
Ziehier het losgeschreven verhaal van een tocht in een motorboot over de Vlaamsche
binnenwateren, door Stijn Streuvels en drie bevriende schilders ondernomen. Wat
het boekje zijn waarde geeft, is minder dit verhaal zelf - meest een eenvoudig verslag
van de reis - dan wel de photo's en vooral de reproducties der teekeningen en
schilderijen door de drie vrienden gedurende den tocht gemaakt. Deze heeren, Deleu,
Saverijs en De Coene, geven hier waarlijk sappige, romantisch geziene kijkjes op
het land en de stadjes van het welige Vlaanderenland. En hun hartelijk en geestdriftig
aangeziene beeldjes beschouwende, vergeeft men hun gaarne dat zij, naar onzen
smaak, een beetje te ruig en ongegeneerd met elkander omgaan, namelijk, zoolang
er geen ‘dames’ bij zijn. Want dan wordt de toon meer verheven en klinkt geen
‘onvertogen woord’.
Intusschen is het vlot geschreven reisverhaal toch ook nu en dan om zichzelf
belangrijk, als Streuvels de vrienden over kunst laat debatteeren en er aardige
perspectieven geopend worden op futurisme, cubisme, expressionisme tegenover de
oudere, meer conservatieve scholen.
Overigens is er van dit boekje niet meer te zeggen, dan dat het een smakelijk
prentenboekje, met praatjes bij plaatjes, is.
F.C.
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Uleken
Van oud en jong
I.
Zij heette Eulalie en woonde met haar ouders, haar broeder en haar zuster te Axpoele,
op dat eenzaam gehucht ‘De Floncke’, waar een groot buitengoed is en waar zooveel
mooie, ouderwetsche boerderijen staan. De grond is er vruchtbaar als nergens in
Vlaanderen; het is er als een dichte, weelderig-groene oase, die men van verre ziet
opwolken, over de wijde uitgestrektheid van de schoone velden.
Op een van die boerderijen woonde Eulalie, die altijd ‘Uleken’ geheeten werd.
Haar leven was dat van alle boerenkinderen op 't platteland. Al heel jong ging ze
naar het ver-afgelegen dorp ter school met de andere kleine meisjes van 't gehucht,
samen uit en samen weer terug, onderweg in 't koren bloempjes plukkend, of spelend
met de knikkers in het zand. Zoo kwamen zij soms thuis, lachend en blozend, met
kransen van in elkaar gevlochten blauwe korenbloemen, of roode papavers, of witte
asters in de blonde haren. Ofwel zij zongen liedekens met schrille stemmetjes, of zij
liepen in een troepje achter de mooie, bonte koeien mede, die ook met den valavond
huiswaarts keerden en zoo goed en sterk rooken naar muskus en melk. Het stof, dat
de trage kudde opjoeg, poeierde als een doorschijnendlichte goudwolk in den rooden
avond en de koewachtertjes konden dan zoo lustig hun zweepen doen klappen, terwijl
de beesten, met uitgestrekte snoeten, in het avondgoud der ondergaande zon, naar
den stal loeiden.
Zij leefden mee met de seizoenen. In Juni waren de kersen rijp en als zij er volop
van geplukt en gegeten hadden, schoten zij lachend en stoeiend met de pitten naar
elkaar of hingen er kleine trosjes van als oorbellen om haar ooren. In Augustus was
't de beurt der peren, die zoo heerlijk geurden en zoo suikerlekker smaakten. In
September kwamen de appelen, die bloosden als hun eigen, frischgezonde
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wangetjes. En in October waren het de noten en kastanjes, ginds, in de kasteeldreef
van meneer Santiel, welke de jongens met stokken uit de hooge kruinen knuppelden.
De meisjes stonden er naar te kijken en kregen haar deel als er genoeg was; en als
meneer Santiel of een zijner koddebeiers in de verte verscheen was 't een algemeene
vlucht als van een bende opgeschrikte vogels. Later hadden zij niets meer. Later
werd het weer guur en koud en de regen plaste moddergeulen langs de wegen. Maar
toen kwam ook de sneeuw en het ijs en weer hadden zij volop pret. Het was zoo dol
om zich met uitgespreide mantelvleugeltjes gansch wit te laten sneeuwen. Zij
schaterden het uit en de oogjes blonken en de koontjes gloeiden en als de jongens
kwamen, die met sneeuwballen gooiden, zetten zij het allen op een gil-lachende
vlucht, maar de ballen vlogen wel eens sneller dan haar korte beentjes. De jongens
konden dan zoo wild zijn, maar ook wel aardig soms: zij ritsten in volle vaart met
hun ijssleedjes over de bevroren slooten en de meisjes mochten wel eens meerijden
als ze durfden; doch er waren niet velen die zich waagden; zij stonden liever met
verkleumde voetjes langs den rand te kijken en als de jongens haar met geweld wilden
meetrekken, vluchtten zij nogmaals gillend weg, als voor de sneeuwballen.

II.
Dat waren de heerlijke jaren. Uleken leerde goed op school en kon al gauw tamelijk
goed Fransch lezen, spreken en schrijven. Zij geurde daar soms wel wat mee bij haar
vriendinnetjes.
- Ik kan Fransch en gulder nog niet!’ pochte zij.
- Ooo...! Beslagmoakerigge!’ smaalden de vriendinnetjes.
- Dat 't gien woar 'n es!’ riep uitdagend Uleken. ‘Luistert!’
Zij zette een oolijk gezichtje en zeide, heel duidelijk:
- Moeder ons kat zit op schuur. Dat es Fransch!’ riep ze zeer beslist.
De vriendinnetjes barstten in een hoonenden schaterlach uit.
- Dàt, Fransch!’ gilden zij.
- Jaaa... dàt... Fransch...’ antwoordde nu heel ernstig Uleken, langzaam en gewichtig
met het hoofd knikkend. En zij lichtte toe:
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- Moudre wil zeggen: malen. Onze, is elf; quat' is vier; sept is zeven; en obscur wil
zeggen: duister. Es da geen Fransch?’
De vriendinnetjes zetten een verveeld gezicht, maar moesten toch erkennen dat
het wel degelijk Fransch was. Zij vonden Uleken heel knap.

III.
De eerste levensernst kwam over Uleken op den dag van haar Eerste Communie.
Zij was toen twaalf jaar oud en reeds zeer ontwikkeld voor haar leeftijd. Het stillen
jubel, maar ook met ernst en vrees had ze dien heugelijken dag zien naderen. Zij was
volkomen voorbereid; zij had al hare zonden gebiecht en niets vergeten; zij naderde
strak met haar vriendinnetjes tot de Heilige Tafel, gansch in 't wit gekleed, met korte
pasjes, neergeslagen oogen en gevouwen handen. Zij knielde huiverend en wachtte.
Daar naderde de priester in wit-koorhemd, met de vergulde kelk, waarin de heilige
hosties lagen. Zij sloot haar oogen, opende haar mond. Zij hoorde 't zacht geprevel
der latijnsche woorden en voelde de hostie op haar van ontroering droge tong. Heel
langzaam sloot zij haar lippen. Zij rees op, kwam met gevouwen handen op haar
plaats terug. Daar boog zij diep het hoofd, in zalige bedwelming.
Langzaam voelde zij de hostie op haar tong wegsmelten. Gelukkig! Gelukkig!
Wat zou er wel gebeurd zijn als de hostie niet vanzelf gesmolten was? Al hare
vriendinnetjes wisten het en hadden 't haar gezegd. Wie 't ongeluk heeft ook maar
eventjes op de hostie te kauwen, krijgt zijn mond vol bloed...... het bloed van Jesus!
En dat was doodzonde! Had Uleken niet eventjes gekauwd? Proefde ze niet in haar
mond den weeën smaak van 't bloed? Zij dacht van niet, maar twijfelde. Zij haalde
even haar zakdoek uit en bracht hem heimelijk aan haar mond. Neen; gelukkig niet!
Maar was 't nu ook geen zonde, dat zij haar tong, waarop de heilige hostie had gelegen,
met haar zakdoek aanroerde?
Wat was het anders een heerlijke dag voor haar! De boomgaarden stonden in vollen
bloei en waar ze langs ging, overal op de mooie boerderijen, zag ze meisjes en knapen,
die, evenals zij, van hun Eerste Communie terugkwamen en onder de bloeiende tuilen
der fruitboomen liepen. Op bijna elke pachthoeve werd er feest
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gevierd; de ouderwetsche sjeeses stonden, met de draagboomen omhoog, in de
schaduw op het gras uitgespannen. De kleine kinderen waren dien dag de groote
helden; zij gingen vóór de ouders; zij voelden zich, voor het eerst in hun leven,
gewichtige, ernstige menschen. Dat duurde zoo den ganschen dag en 't was een
mijlpaal in hun leven: zij werden nooit geheel meer 't onbekommerd kind daarna,
dat ze vóór die heuglijke gebeurtenis waren.

IV.
Toen Uleken veertien jaar oud was verliet zij de school om er niet meer terug te
keeren. Zij was ‘opgeleerd’ zeiden vader en moeder; zij wist van alles zooveel als
de nonnetjes uit 't klooster, die haar 't onderwijs gegeven hadden. Nu moest ze thuis
helpen, evenals haar ouder broeder en zuster. Haar school - en prijsboeken werden
in een la gelegd waaruit ze wel nooit meer zouden te voorschijn komen en moeder
zorgde voor haar werkkleeren: een grauwe rok, een grauwe jak, een blauwe schort
en klompen: het veld-en-stal uniform dat ze voortaan elken dag zou dragen.
Zij lag op den akker gebukt, naast de andere wiedsters en rukte 't onkruid uit het
vlas en uit de rogge. Zij hoorde de gesprekken der arbeiders en praatte met hen mee.
Zij zong met hen de liedjes van den arbeid en prevelde ook de gebeden, die zij af en
toe met monotone stemmen opzegden. Zij hielp de rijpe vlasstengels in de
modderputten van de rooterijen dompelen, zij werkte mede in den hooitijd, en toen
het koren volgroeid was schreed zij met de andere vrouwen achter de maaiers en
bond de halmen tot schoven.
Zij wist dat dit haar leven zijn moest en zij mopperde niet. Wellicht had ze soms
andere verlangens, doch zij uitte die niet. 't Was alles zoo vooruit geschikt; 't was
alles zoo natuurlijk en als 't ware onafwendbaar, dat ze haast geen heimwee naar iets
anders voelen kon. Zij was een welgestelde boerendochter; zij zou worden wat haar
moeder was: trouwen met een boerenzoon, gaan wonen op een andere hoeve, kinderen
krijgen en voor die kinderen werken, aldoor, aldoor, haar leven lang, tot ze oud werd
en niet meer werken kon.

V.
Zoo was dat als van zelf geschikt en zoo verliepen ook de jaren.
Van lieverlede was zij een frisch en mooi boerenmeisje geworden.
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Zij had weelderig, lichtbruin haar, intelligente schitteroogen en blozende wangen.
Haar buste welfde zacht en rond, haar heupen waren stevig en wat wellicht aan haar
nog 't mooiste was, dat was hare houding, zoo recht en fiksch, zoo fier bijna, als van
een mooi beeld, waar ze daar soms overeind op 't veld kon staan, in onbewegelijke
houding.

VI.
Alle de dagen van de week waren voor den arbeid, maar Zonen feestdagen waren
voor haar. Toen ging ze 's ochtends naar het dorp ter mis en doorgaans ook nog wel
eens 's middags, om er de vespers bij te wonen. Daarna bezocht ze meestal een paar
winkeltjes waar ze gewend was haar inkoopen te doen, ontmoette er enkele
vriendinnetjes van vroeger en keerde met haar naar het verre gehucht terug. Moeder
had nooit te knorren: altijd was ze, vóór of met valavond op de boerderij terug. Ging
ze den Zondagmiddag niet tot aan het dorp, dan kuierde ze soms met haar gezellinnen
tot aan de ‘Floncke’, de groote, landelijke herberg, die naar den naam van het gehucht
gedoopt was, en waar af en toe, op kermisdagen, gedanst werd.

VII.
Zoo was Uleken twintig jaar geworden en nog had ze geen minnaar. Dat was wel
vreemd voor zulk een aardig knap meisje. Er waren er genoeg die van haar hielden,
maar zijzelve tot nog toe, had haar zin niet gevonden. Zij had volstrekt geen afkeer
van de jonge mannen, doch zij kon maar niet verliefd geraken. Zij had willen verliefd
worden, maar het lukte haar niet. Soms ging ze 's Zondags naar de ‘Floncke’ toe in
de vage hoop nu eindelijk eens iemand te ontmoeten en telkens was 't weer mis; het
ging niet; het wilde niet. Zij leed er soms onder. Zij vroeg zich mistroostig af: ‘Hoe
komt het toch dat het met bijna al mijn vriendinnen zoo gemakkelijk gaat en met mij
in 't geheel niet? Wat mankeert er mij toch?’ Zij voelde een leegheid in haar jong
leven komen; zij had wel eens het gevoel of ze reeds oud was.
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VIII.
Zoo was ze eens, op een Zondagnamiddag, naar de ‘Floncke’ gegaan en had er zich
niet kunnen amuseeren. Haar vriendinnen dansten en maakten gekheid; en ook zij
danste wel af en toe en deed of ze zich amuseerde, maar het ging niet van harte, zij
was er niet bij, en de uitgelaten vroolijkheid der anderen benauwde en beklemde
haar. Zij kon het er ten slotte niet uithouden en stilletjes sloop zij in haar eentje weg;
en keerde huiswaarts, zonder op haar vriendinnen te wachten.
Het was een stille Octoberavond. De roode zon brandde laag in 't Westen, achter
de donkere gewassen van 't kasteelpark. De hooge hemel was nog lichtblauw, met
kleine, pluimfijne, rozegetinte wolkjes.
Uleken vorderde heel alleen langs den eenzamen landweg, zonder zich te haasten.
Zij was in 't zwart gekleed en had haar hoed met roze bloemen op. Het weer was
zacht, bijna te warm voor 't jaargetijde. Op den driesprong vóór 't kasteel, waar op
een graspleintje een klein wit kapelletje stond, onder drie oude, knoestige linden,
aarzelde zij even. Zou ze langs een kleinen omweg over de velden terugkeeren of
wel recht door loopen, langs den lommerweg van het kasteelpark? Deze weg was de
kortste en nu ze zich toch wat lusteloos voelde, nam zij hem maar, om liefst zoo
gauw mogelijk thuis te zijn.
Toen zij enkele minuten had geloopen, kwam haar bij een bocht een man tegemoet.
Zij herkende hem reeds op een afstand. 't Was Broospèr, de oudste zoon van een
pachthoeve, dichtbij die van haar vader.
Eigenlijk had ze hem liever niet ontmoet. Broospèr was een van die jonge mannen,
die wel gaarne met haar had willen verkeeren en waar zij niet genoeg van hield om
er op in te gaan. Zij had wel niets tegen hem, maar voelde toch niets vóór hem.
- Zue, Uleken, goat-e gij al noar huis, zue vroeg?’ riep hij verbaasd, toen hij bij
haar was. En hij bleef even staan.
- Joaj ik, 'k 'n hoa gien goest om langer uit te blijven’, antwoordde zij gewoon; en
bleef ook eventjes stilstaan.
Glimlachend, met een vreemde flikkering in de oogen, staarde hij haar aan. Hij
had bolle, hooggekleurde wangen en zijn glimlach was dezelfde, die hij altijd op zijn
lippen had; zij herinnerde zich
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niet hem ooit anders dan glimlachende gezien te hebben. Dat stond als 't ware op
zijn bol gezicht gestempeld. Alleen zijn oogen keken anders als gewoonlijk en even
kwam het vermoeden in haar op, dat hij misschien wel een glaasje te veel gedronken
had, wat meestal toch niet zijn gewoonte was.
- Ha, Uleken, kom liever weere mee met mij; we zullen 'n rondeken dansen’,
fleemde hij.
- Nie nie, 'k goa noar huis’, antwoordde Uleken. En zij maakte een beweging om
verder te gaan.
- Mag ik 'n endeken meegoan’? glimlachte hij ietwat opdringerig.
Uleken had hem zeer beslist liever niet met zich mee. Even keek zij rechts en links
over den eenzamen weg, als zocht zij instinktief een hulp. Maar er was daar niemand
en langs beide kanten donkerden de boomen en de heesters in den snel tanenden
avondgloed. Uleken werd bang en eensklaps nam zij een besluit:
- 't Wordt te donker’ zei ze. ‘'k Zal langs de lindekens noar huis goan.’ En meteen
keerde zij zich haastig om.
- Uleken!’ riep hij, haar dadelijk na-hollend.
- Wat es er?’ schrok zij.
- Uleken! 'k Zie ou toch zue geirne! Da ge toch mee mij wildeget treiwen!’
Hij greep haar hand, dwong haar tot stilstaan.
- Loat mij los! Loat mij goan!’ smeekte zij angstig. En, daar hij haar krachtiger
vasthield:
- Loat mij los.... of 'k roepe!’
Eensklaps sprong hij op haar, als een roofdier op zijn prooi en plakte haar een
woesten zoen op den mond.
- Hulp! Meurd!’ gilde zij broddelend. En sloeg uit alle kracht, met haar vuisten,
en krabde als een kat met haar nagels.
- Kanoalde’! brulde hij, haar loslatend.
Daar kwamen in de schemering twee mannen aan, als redders in den nood. Uleken
herkende ze: meneer Santiel, van het kasteel, met Jules, zijn koddebeier. Beiden
droegen het geweer over den schouder. Meneer Santiel rookte een pijp. Zij moesten
iets van het gescharrel tusschen Broospèr en Uleken gemerkt hebben, want zij bleven
een oogwenkje staan en Jules nam machinaal het geweer van den schouder. Zij zeiden
echter niets, maar keken vorschend den boerenzoon en 't meisje aan, toen deze langs
kwamen.
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- Goên oavend meneer Santiel, en Jules’, zei Broospèr schuchter, met een valschen
gluipblik, zijn pet afnemend.
- Goên oavend’, antwoordde kortaf meneer Santiel; en zijn oogen, waarin een
spotlach glom, keken star naar Uleken, die vuurrood en nog hijgend van den strijd,
den blik beschaamd ten gronde sloeg. Jules was grinnikend voorbijgegaan, zonder
Broospèr's groet te beantwoorden.
Zoodra zij bij de lindekens waren sloeg Uleken in haast rechtsaf, terwijl Broospèr,
zonder omkijken, zijn weg vervolgde, naar de ‘Floncke’.
Uleken schreide...... Zij was woedend en zij voelde zich diep vernederd. 't Was
alles zoo onverwacht en snel gegaan, dat zij om zoo te zeggen niet besefte wat er
eigenlijk gebeurd was.
Alleen den onverdienden smaad voelde zij scherp en bitter.
Zij haastte zich. 't Was haar te moede of 't gevaar nog niet geweken was en haar
nog achterna kon zitten. Die Broospèr, die gemeene vent, nooit meer zou ze een
woord met hem spreken, noch hem zelfs aankijken! En meneer Santiel en Jules, wat
moesten die wel van haar denken? Zij had het duidelijk in de oogen van meneer
Santiel gezien, dat hij haar verdacht van er op uit te zijn met dien ellendeling. Zou
hij daar niets van reppen, tegen haar ouders? De boerderij waarop zij woonden
behoorde hem toe, evenals de boerderij van Broospèr trouwens, en Uleken vreesde
vagelijk onaangenaamheden.
Daar kwam haar alweer in 't verschiet iemand te gemoet. Uleken duwde met geweld
haar tranen weg, bukte 't hoofd, schreed sneller. Toen zij slechts op enkele passen
afstands meer was, keek zij even op en schrikte geweldig. Het was nog eens meneer
Santiel, alleen ditmaal, met zijn pijpje in den mond en zijn geweer over den schouder!
Was het louter toeval dat hij haar nu weer ontmoette of had hij het er met opzet op
aangelegd om haar nog eens tegen te komen?
- Goên oavend, Uleken’ zei hij heel vriendelijk, met een glimlachje. ‘Dat es nou
twee keers da we mallekoar ontmoeten. Den derden keer trakteer ik.’
- Es 't woar, meneer Santiel?’ deed zij haar best om luchtig te antwoorden. Maar
haar beenen beefden en haar knieën knikten en zij voelde haar hart als onder
hamerslagen bonzen.
- 't Lief hè ou zeu gauwe verloaten!’ glimlachte meneer Santiel,
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even stilhoudend en het ontdane, mooie meisje met zijn peilende oogen aankijkend.
- Dat 'n es hoegenoamd mijn lief niet’! riep Uleken met plotselingen hartstocht.
- Wa zegde doar!’ riep meneer Santiel met de diepste verbazing. ‘'k Zoe nochtans
gedacht hèn....’
Eensklaps barstte Uleken, overweldigd door haar ontsteltenis, in heete tranen uit.
- Azue ne sloeber, die mij geweld hè willen aandoen’! snikte en kreunde zij.
Meneer Santiel zette wijde oogen van verbazing op.
- Ha moar Uleken’ zei hij zeer ontdaan, ‘ge 'n meug't ou dat azue nie aantrekken!
't Spijt mij da 'k doarvan gesproken hè!’
- 'k Verstoa ik wel da ge da gepeisd hèt’ ging Uleken schreiend en snikkend door;
‘moar 't 'n es gien woar, meneer Santiel! Hij hè dikkels mee mij willen verkeeren,
moar ik 'n hè noeit gewild, noeit, noeit, noeit!’
Hij had zijn pijpje uitgeklopt en in zijn zak gestopt en zijn geweer tegen een boom
geplaatst en gansch ontroerd kwam hij naar haar toe en lei haar een hand op den
schouder.
- Uleken’ zei hij streelend ‘Uleken....’ En als vanzelf streek hij heel zacht zijn arm
om haar middel en aaide sussend en troostend met zijn hand haar natte wang. Zij
was week en machteloos, zij duwde hem niet weg en verdedigde zich niet. Heel
zacht, heel stil, herhaalde hij aldoor zijn lavende streelingen. Zijn beide handen, nu,
streelden en aaiden haar zoete wangen, zijn hoofd neeg naar het hare en in een
onweerstaanbaren drang drukte hij een langen, langen zoen op hare frissche wangen.
Toen schrok ze op, in eens, geweldig.
- O! wa peist-e, meneer Santiel; ge 'n meug niet! Ge 'n meug niet! hijgde zij. En
duwde hem eensklaps beslist van zich af.
- Zij - je kwoad?’ vroeg hij zacht, terwijl hij haar losliet.
- Nien ik.... nien ik.... moar ge 'n meug niet. 'k Moe noar huis. 't Wordt donker!’
- Wil ik mee ou meegoan os ge verlegen zijt?’ stelde hij voor.
- O nie nie, wa zoên de meinschen peizen!’ schrikte zij.
- Es 't zeker da ge nie kwoad 'n zijt, Uleken?.... da ge 't nie kwoalijk genomen 'n
hèt?’ vroeg hij nog.
Zij was reeds weggehold, met flapperende rokken; zij keerde
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zich haastig om en herhaalde nog eens dat ze niet boos was. Ze glimlachte even.
Hij bleef daar roerloos staan en keek haar na, tot zij in de schemering verdwenen
was. Het was een heldere avond, met tanend goud over de kruinen der boomen en
een groote zilveren ster, die daar reeds eenzaam hing te schitteren in den limpiden,
nog lichtblauwen hemel. Vleermuisjes begonnen als angstige schimmen heen en
weer te fladderen. Van uit de verte klonk vagelijk het dansgejoel in de ‘Floncke’ en
op het onzichtbaar kasteel galmde een bel. Meneer Santiel haalde weer zijn pijpje
uit, vulde het en stak het op. De roode vuurgloed danste even op zijn blonde snor en
zijn gebruinde wangen. Hij wierp het lucifertje weg en alles werd weer donker. Nog
een laatste maal keek hij in de richting langs waar Uleken verdwenen was en waar
niets meer te zien was. Toen nam hij zijn geweer en keerde huiswaarts.

IX.
Die dag bleef als een mijlpaal in Uleken's leven. Maar geen vroolijke. Sinds dien
dag was het, dat al wie haar kende, zulk een grondige verandering in gansch haar
zijn en doen kon waarnemen. Haar vrije vroolijkheid vertaande; een soort van argwaan
en schuwheid zat diep in haar oogen. Een tijdlang werd ze opvallend mager en had
ze haar eetlust verloren. Zij zong niet meer, als vroeger, vroolijke liedekens onder
den arbeid; en zij zat dikwijls lange poozen stil en peinzend, met afwezig-starre
blikken naar het gekeuvel der anderen luisterend.
's Zondags ging zij nooit meer mede met hare vriendinnen naar de ‘Floncke’. De
danspartijtjes schenen elke aantrekkelijkheid voor haar verloren te hebben. Het liefst
bleef ze maar thuis, bij moeder, terwijl haar vader en haar broer en zuster er op uit
waren.
Van het geval met Broospèr, en ook met meneer Santiel, had zij echter niets meer
gehoord. De onaangenaamheden, die zij eerst vreesde, hadden zich niet voorgedaan.
Geen mensch scheen van die heele geschiedenis iets af te weten. 't Was of er
hoegenaamd niets gebeurd was. Alleen in haar eigen, diepste wezen, had de
gebeurtenis, de omwenteling, haar sporen nagelaten.
Zij dacht er dikwijls aan, en steeds met angstige ontroering. De ruwe aanranding
van Broospèr verwekte slechts in haar een gevoel van huiverende walging, maar de
zacht-streelende zoenen van
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meneer Santiel zongen nog verleidend om haar lippen. Broospèr, al stond hij in 't
goud, zou ze nooit tot man gewild hebben. Meneer Santiel. als hij van haar stand
was geweest, had ze wel gaarne tot levensgezel uitgekozen. Maar meneer Santiel
wás nu eenmaal niet van haar stand en zij wilde aan hem niet eens denken, hoewel
zij er zoo dikwijls, in weerwil van zichzelve, aan dacht.
Zij zag hem af en toe terug. Zij ontmoette hem soms langs de wegen, of in de
velden, waar hij met Jules, of ook wel alleen met zijn hond, op jacht was. En telkens
groette hij haar vriendelijk en wisselde een praatje met haar, terwijl ze dan met
kloppend hart voor hem te blozen stond.
't Was de herinnering aan zijn zoenen, die haar zoo deed kleuren. Waarom toch
had ze dat laten gebeuren? Hij was gekomen op het juiste oogenblik, toen zij verlamd
was door haar strijd tegen den woesteling en behoefte had aan troost en steun. Zij
was week geweest; zij had geen kracht meer tegenover hem gehad; zij had zich laten
gaan, gelaten gevend aan de zachtheid wat zij aan ruw geweld geweigerd had; en nu
had meneer Santiel als 't ware rechten op haar, terwijl zij, daarentegen geen reden
bezat om hem voortaan te weigeren, wat zij hem eenmaal had toegestaan.
Hij vroeg er telkens om, als hij de kans had haar ergens alleen aan te treffen: telkens
weer wilde hij haar omhelzen en haar frissche lippen zoenen: en hij begreep maar
niet waarom zij niet meer wilde.
- Neen, meneer Santiel’ weerde zij hem steeds kalm maar vastberaden af. ‘Neen,
ge'n meug mij da nie meer vroagen. Doar 'n kan niets goeds van komen. Soorte by
soorte!’ herhaalde zij steeds, wanneer hij verder aandrong en zeide dat hij haar zoo
innig liefhad.
‘Soorte by soorte’. dat was het vaste wachtwoord van Uleken's fatsoenlijke
levensopvatting. Zij wist toch wel dat hij haar nooit ten huwelijk zou vragen en het
andere wilde zij niet; daar was ze te degelijk voor.
‘Soorte by soorte’: telkens weer moest hij het hooren en het woord dat haar
weerspannigheid zou kunnen breken uitte hij maar niet. Natuurlijk dacht hij er niet
aan met haar te trouwen.

X.
En zoo verliep de tijd. De winters volgden op de zomers en stilaan veranderde het
leven in en om het mooie Uleken. Haar broeder en
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zuster waren reeds getrouwd en weg en vader en moeder begonnen oud te worden.
En Uleken-zelve werd zachtjes aan ouder en haar frissche, mooie jeugd bloeide in
eenzaamheid uit. Wel kwam er af en toe nog van verre eens een minnaar om haar
heen fladderen; maar nooit bloeide 't met haar tot ware, groote liefde op: er was en
er bleef iets geslotens in haar, iets wantrouwends dat vervreemdde en verwijderde;
iets dat haar ongenaakbaar maakte. Er was een onmacht tot liefde in haar.
Zoo werd haar leven kleurloos en eentonig. Het strekte zich uit als een leege vlakte,
zonder één verrassing. 't Was opstaan, werken, eten, slapen, dag aan dag en jaar na
jaar hetzelfde, met als eenige afwisseling de Zondagsrust en uitgangen, die dan ook
te nauwernood afwisselingen waren, zoo monotoon en gelijkmatig kwamen zij steeds
terug. En Uleken groeide daarin vast, zooals een vogel in zijn kooi, zooals een
gevangene in zijn cel. Zij leed er haast niet onder; zij was er aan gewend. Haar stille
liefde voor meneer Santiel lag diep begraven op den bodem van haar ziel; dat was
als een droom, als iets dat in werkelijkheid nooit bestaan had.
Toen kwam er toch nog een verrassing in haar leven, maar niet een die haar naar een
nieuwe richting stuurde; integendeel: een die haar nog vaster en nog stugger in het
oude ankerde.
Op een ochtend kwam Broospèr op haar ouders hoeve aan en vroeg om haar te
spreken. Hij was netjes gekleed, op zijn Zondags en zijn gezicht stond ernstig. Eerst
wilde zij hem volstrekt niet te woord staan, doch na herhaald aandringen van haar
moeder stemde zij er eindelijk in toe. Zij zou even bij hem komen in de keuken, maar
moeder moest in de ‘beste kamer’ daarnaast blijven en onmiddellijk, op haar eerste
geroep, ter hulp snellen.
- ‘Uleken’, zoo begon Broospèr op kalmen, deftigen toon, nadat hij even over 't
weer gesproken had als inleiding, ‘d'r goa veranderinge komen in mijn leven. Mijn
voader goat er uitschien van boeren en mij d' occoasie overlaten. Ik goa natuurlijk
moeten treiwen en 'k wete van twie treffelijke boeredochters, die mij heul geiren
zoên willen. 'K'n zal d'r geen secreet van moaken: 'k goa ou direkt zeggen wie dat 't
zijn: Natsen Verschelde en Eemlie Van de Weghe. K'n moe moar goan en kiezen;
'k'n hè moar mijne vijnger uit te steken: d' ien of d' ander komt direkt mee. Moar......
'k'n hè d'r gien gedacht op. 'K zal mee iene van de twiëe treiwen as
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ik nie verder 'n kan, moar as ge gij mij wilt, loat ik z'alle twiëe luepen. 't Es
doarveuren, Uleken, da 'k 't ou nog ne kier wilde vroagen eer dat 't te loat es.’
Hij zweeg en staarde Uleken met ernstig-strakke oogen aan. Zijn handen beefden
een weinig; zijn adem hijgde lichelijk.
Zij had een plotse, heete kleur gekregen; haar angstblik ging naar de dichte deur
der ‘beste kamer’, alsof zij dadelijk moeder zou ter hulp gaan roepen. Zij deed het
niet en slikte droog haar angst naar binnen.
- Ik neem het wel in danke, Broospèr,’ antwoordde zij zacht doch vastberaden,
‘moar 'k 'n hè hoegenaamd gien gedacht van treiwen.’
Hij scheen dat antwoord wel eenigszins verwacht te hebben. Even kwam de gewone
glimlach over zijn bol gezicht, maar verstarde dadelijk weer tot een uitdrukking van
grooten ernst.
- 'K verstoa da g'n beetse verlegen van mij zijt achter 't geen da vroeger gebeurd
es,’ zei hij deemoedig. ‘Moar, Uleken, da es nou al zue lank geleen en we zijn alle
twiëe zueveel ouwer en wijzer geworden. 'n Moak van ou herte giene stien, Uleken;
zeg joa en we willen alle twieë gelukkig zijn.’
Zij werd angstig, gejaagd. Zij scheen op het punt moeder te roepen.
- Nee, Broospèr; nee, Broospèr; 'k 'n zal nie van gedacht veranderen,’ antwoordde
zij zenuwachtig.
- Ge zijt dus nog altijd kwoad op mij veur da affeiren van vroeger. Ge'n keunt of
ge'n wilt da nie vergeven?’ klaagde hij, met een hik in den stem.
- 'K 'n ben' nie kwoad op ou; we 'n goan doar nie mier over klappen, moar 'k 'n hè
gien gedacht van treiwen,’ herhaalde zij.
- Es da nou oprecht ou loaste woord?’
- Mijn loaste woord; mijn allerloaste woord,’ herhaalde zij gejaagd, met een gebaar
van beslist afwijzen.
Hij keerde zich om en stapte zwijgend naar de deur toe.
- 'K zal nog drei doagen wachten,’ zei hij, toen hij bij 't portaal gekomen was. ‘Ge
keun rijke en gelukkig zijn mee mij. Bepeist ou goed eer dat 't te loat es. Anders treiw
ik mee Eemlie Van de Weghe.’
- 'K hope dat ge mee heur gelukkig zilt zijn,’ antwoordde Uleken met schorre stem.
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Zij zag hem achter 't venster weggaan en loom, met gebogen hoofd, over den
boomgaard stappen. Hij opende 't hek en trok het weer dicht. De klink viel in het
slot met hard geklik, als van iets dat breekt.
- Was 't om te treiwen?’ vroeg moeder nieuwsgierig uit de ‘beste kamer’ komend.
- Joa 't’.
- En....?’
- 'K 'n moe hem nie hèn,’ zei Uleken.
Moeder keurde goed noch af. ‘Hij zal hem achter 'n ander moeten zoeken’, zei ze
enkel.
- Hij hè al 'n ander in 't zicht,’ berichtte Uleken. ‘Eemlie Van de Weghe......’
- Zue!’ riep moeder met verbaasde oogen. ‘'K hè nog gepeisd dat hij om Natsen
Verschelde zoe goan.’

XI.
Het huwelijk van Broospèr met Eemlie Van de Weghe liet Uleken zoo onverschillig
als 't maar kon. Zij was heel blij nu voor goed van zijn ongewenschte hofmakerij
verlost te zijn en 's avonds van den trouw ging ze niet eens kijken naar de terugkomst
van de echtgenooten, hoewel het gebruikelijk feestvieren daar vlak in haar buurt
plaats greep. Zij zag slechts van verre, boven de kruinen van den boomgaard, den
gloed der vreugdevuren ten donkeren hemel opflakkeren en hoorde slechts het echo
van de juichkreten, die af en toe doorklonken tot in de keuken waar zij rustig met
haar ouders bij het haardvuur zat. Neen; zij voelde niet de minste spijt over haar
stugge weigering; alleen kwam over haar een zonderling gevoel van vereenzaming,
iets van datzelfde vreemde gevoel 't welk zij reeds meer ervaren had, op den dag
toen haar broeder en zuster getrouwd waren en voor goed het huis verlieten, haar
met vader en moeder alleen achterlatend. 't Was toch iets uit haar eigen leven dat
zoo wegstierf en verdween; iets dat zij zelve uit haar leven met hardnekkigheid
verbannen had en dat toch niettemin een leegte achterliet. Zij voelde zich eensklaps
weer iets ouder geworden op dien dag toen Broospèr met Eemlie Van de Weghe
trouwde.
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XII.
En toen kwam kort daarop dat andere bericht...... het groote nieuws, dat meneer
Santiel van het kasteel, ging trouwen!
't Was vader, die daar op een ochtend glimlachend mee thuis kwam, terwijl hij,
als naar gewoonte, zijn spade in den hoek ging zetten en vrouw en dochter aankeek,
om op haar aangezicht den indruk van die ongewone tijding waar te nemen.
- Ha moar jongens toch! 'T 'n es toch zeker gien woar!’ riep moeder van ontzetting
hare handen in elkaar slaande. ‘Mee wiene?’ vroeg ze dadelijk met ronde oogen van
nieuwsgierigheid.
- Z' hèn mij de noame genoemd, moar 'k 'n hèt nie onthouwen. 't Es ien uit de
Woale-pays; 'n jong dijng, geluef ik, die gien Vloamsch 'n kan klappen,’ lichtte vader
toe.
- Ha moar jongens toch!’ riep nog eens moeder, met van verbazing in elkaar
geslagen handen.
Uleken zat stil en roerloos op haar stoel te luisteren. Zij beheerschte zichzelve
volkomen. Alleen voelde zij een warmte naar haar wangen stijgen die slechts heel,
héél langzaam wegbleekte. Zij had ook iets willen zeggen; zij voelde dat zij iets
moést zeggen, onverschillig wat ook, maar 't was haar absoluut onmogelijk een klank
te uiten. Zij glimlachte zwijgend met blinkende oogen en eerst toen moeder tot haar
zeide: ‘da es nou toch de moeite weird, e-woar, Ule?’ kreeg zij het spraakvermogen
terug en antwoordde:
- Ne woar? Wie zoe d'r dat toch gepeisd hèn!’

XIII.
Hij kwam zijn jonge bruid op het gehucht vertoonen. Op een ochtend was ze daar,
in een mooi open rijtuig, vergezeld van een oudere dame, die haar moeder was.
- ‘Kom, Ule,’ riep Uleken's moeder opgewonden, ‘we moên dat toch uek ne kier
zien!’
Maar Uleken had niets geen zin. ‘Och, 'k zal ze loater genoeg keune zien.’
antwoordde zij onverschillig.
- Ha moar, gie dwoazekerte, iedereen goat er noar kijken!’ gilde moeder.
- Goa gij moar in mijn ploatse en kom mij vertellen hoe da z'
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er uit ziet,’ glimlachte Uleken. En moeder mocht alleen naar het kasteel toe gaan.
- O, 't 'n es gien schuene!’ berichtte moeder toen zij op de boerderij terug kwam.
‘Z' es veel te moager en z' hè zuk 'n oardig hoar. 't Es zjuust 'n schoap. En de memá
'n es uek nie schuene!’
- Goesting es kuep’, zei vader, die ook gaan kijken was. En, met een ondeugend
lachje voegde hij er bij:
- 'K hè ik wel gezien dat hij heur geiren ziet. Hij zat mee zijn kniens tegen d' heure
in de voiture!’
En vader lachte nog ondeugender.
Uleken zei niets. 't Was weer alsof ze 't spraakvermogen had verloren. Haar oogen
staarden peinzend door het raampje, over den boomgaard heen, in de richting van 't
kasteel. Er was iets vreemds in haar. Zij onderging geen eigenlijke emotie en toch
was er diep in haar een gevoel alsof ze nu wel voor een beuzelarij had kunnen
schreien.
Wat 'n gekheid! Wat droomde ze! Wat kon het haar schelen met wie meneer Santiel
ook trouwde! Soorte bij soorte, was het immers, zooals zijzelve zoo dikwijls aan
meneer Santiel geantwoord had.

XIV.
Hij trouwde, in den loop van den zomer, ginds, ergens in de ‘Woale-pays’, en daarna
ging hij maanden lang met zijn vrouw op ‘speelreis’, in verre, vreemde landen en
tegen half October kwam hij met haar op het kasteel terug, om er nu voor goed te
blijven wonen.
Plechtig zou het echtpaar worden ingehaald. Meneer Santiel zou nu weldra
burgemeester der gemeente worden en het gehucht ‘De Floncke’, waar zijn kasteel
stond en waar veel van zijn mooiste boerderijen lagen, wilde hem alvast huldigen.
Hij zou stoetsgewijze met paarden en rijtuigen, worden afgehaald aan het
ver-afgelegen station en aldus, in een eere-optocht, onder triomfbogen en bloemen,
op zijn kasteel worden gebracht.
Al de boerderijen en huizen van het gehucht waren versierd of vlagden en vóór
de ‘Floncke’ waar het echtpaar ‘gestropt’ en den eerewijn geschonken zoude worden,
prijkte de groote triomfboog vol bloemen en vlaggetjes tusschen het groen onder een
reusachtig ‘Welkom’ in roode letters, dat 's avonds verlicht zou wor-
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den. 't Was als een Zondag op 't gehucht. Niemand werkte en iedereen was op zijn
best gekleed.
- ‘Ge zil nou toch mee goan kijken!’ had moeder bevelend, op bijna boozen toon
tot Uleken gezeid. En Uleken, die eerst weifelde, had ten slotte toch aan de verzoeking
niet kunnen weerstaan. Zij was met moeder meegegaan en stond voor de ‘Floncke’
in het gejoel der menigte, op de komst van den stoet te wachten.
Daar kwam hij in de verte aan. Hij naderde in een lichte stofwolk, onder het goud
der herfstkruinen. Paarden sprongen soms schichtig op zij; armen klapten driftig met
karwatsen. De broeken der ruiters waren wit geweest en de gordels om hun middel
rood, maar het opgejaagde stof had alles met gore vlekken bezoedeld en enkele
sjerpen hingen reeds in rafels uit elkaar. Dit nam niets van de bewondering en
opgewekte geestdrift weg. Luid juichte de menigte, met gezwaai van zakdoeken en
hoeden, en toen de open landouwer waarin het echtpaar was gezeten vóór de ‘Floncke’
kwam, traden twee in 't wit gekleede meisjes met een bloementouw naar voren en
spanden ermee de heele breedte van den weg voor 't rijtuig af. De jubilarissen waren
‘gestropt’ en een derde meisje kwam met een bloemenruiker naar den landouwer toe
en las, van een velletje papier, in 't Fransch, een complimentje af.
Nu had men goed de gelegenheid naar het echtpaar te kijken en honderden oogen
waren er ook op gepriemd:
- Hawèl? vinde gij da nou 'n schuene?’ vroeg moeder fluisterend aan Uleken.
- Nie bezonder,’ antwoordde Uleken heel stil.
Maar wat moeder ook al zei kon haar zoo weinig schelen; zij was zoo heelemaal
bij haar eigen gewaarwordingen en gedachten. Die man, daar, die nu naast dat
onbeduidend vrouwtje in het luxe-rijtuig zat, was dezelfde man, die haar gezoend
en van liefde gesproken had, lang vóór hij deze die nu zijn vrouw geworden was,
kende. Zou hij deze werkelijk liefhebben, zoo lief als hij beweerde hààr te hebben
liefgehad; of was het slechts een huwelijk uit berekening, zonder echte liefde? ‘'t
Was in elk geval ‘soorte bij soorte’, dàt was het, misschien wel mèt liefde, misschien
ook zonder liefde; maar ‘soorte bij soorte’, en nu eerst voelde Uleken zoo duidelijk
den afstand en hoe wijs ze was geweest met aan zijn lokstem geen gehoor te geven.
Zij keek hem even aan, met strakke, aandachtige oogen, als om op zijn aangezicht
den weerschijn zijner waarachtige
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gevoelens te ontdekken. Hij zag haar en herkende haar zonder twijfel en ook zijn
oog rustte even op haar. Heel even maar, en zonder uitdrukking als 't ware. Zijn blik
was niet onvriendelijk, maar koel en vreemd en verre, een blik zonder herinnering.
En nog sterker voelde Uleken den afstand, den onoverkomelijken afstand, als iets
dat tot in 't diepste van haar ziel verkromp.

XV.
's Avonds was er ontvangst en verlichting op 't kasteel. Het was zoo mooi, vooral
van verre, met de veelkleurige vuurslingers tusschen de boomen en al de ramen boven
en beneden feërisch met lichtjes omlijst. Het gansche schouwspel weerkaatste zich
als een tooverpaleis in den breeden vijver, waarop een verlicht schuitje dreef, met
muzikanten. Om negen uur werd een vuurwerk afgestoken. Bij elken opsissenden
pijl hoorde men het lange Haaa! der menigte; en telkens als hij in den hemel
openbloeide en langzaam in kleurenballen naar beneden daalde, zag men de
familiegroep op 't bordes van het kasteel en de dichte hoofden van de op elkaar
gedrongen foule vóór de stoeptreden, nu eens bloedrood belicht, dan weer lichtgroen
als onder een fontein en soms gansch wit, als in helderen maneglans. Er werd
overvloedig champagne geschonken. Tusschen de knallen der vuurpijlen hoorde men
de knallen der ontkurkte flesschen; en af en toe bleef alles een poos heel stil en duister
en toen zag men de mooie sterren in den donkerblauwen hemel tintelen en bloeien.
Uleken was met haar vader en haar moeder en een paar vriendinnen mee gaan
kijken. Eerst wou ze liever thuisblijven, maar iedereen ging en zij werd bang voor
het heel alleen achterblijven, in den laten avond, op de eenzame hoeve. Maar zij
bleef slechts staren van verre; zij had niets geen zin om met de jonge mevrouw nader
kennis te maken en ook geen zin om champagne te drinken, hoewel de anderen reeds
herhaaldelijk doorgedrongen waren tot waar geschonken werd en telkens
opgewondener terug kwamen juichen dat het toch zoo overheerlijk lekker was en
dat Uleken volstrekt eens moest gaan proeven. Neen; zij bleef maar staan en keek
van verre. Zij verveelde zich niet; zij vond het alles heel, héél mooi; maar toch was
ze blij toen het vuurwerk na een laatste, overweldigende fonkelstraling uitdoofde en
ook de lichtslingers tusschen de boomen en
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de lichtomlijsting van de ramen donkere gaten begonnen te vertoonen. De menigte
stroomde als een zwarte vloed terug; en haar vader en haar moeder vonden haar weer
op de plek waar zij haar gelaten hadden. Vader was zeer opgewonden en uitte luid
zijn verrukking. Het kwam Uleken voor dat hij ietwat onvast liep. En moeder deed
ook zoo vreemd; zij lachte heel hard en aanhoudend; en eensklaps greep ze den arm
van een man die naast haar liep en gichelde:
- Broospèr, 't es toch spijtig, e-woar? da we da nie alle doagen 'n meugen drijnken.
O! da 'k ik rijke woare!....’
Uleken schrikte. 't Was werkelijk Broospèr, die naast moeder terug liep, met zijn
vrouw: Emilie van de Weghe.
- Joajoa,’ antwoordde Broospèr, ‘ne meinsch zoe d'r hem dued in drynken; en 't
nie woar, Uleken?’
Hij zag vuurrood met bolle wangen in het tanend licht der lamppiontjes en zijn
lachende oogen waren maar twee dunne streepjes meer, die Uleken lodderig aankeken.
- 'K 'n weet 't niet’, zei Uleken, ‘'k 'n hèd 'r nie van geproefd.’
- Hè j' er nie van geproefd!’ kreten Broospèr en Eemlie ongeloovig.
- Da es nou wat, e-woar!’ gilde moeder. En vader, even waggelend, schudde
onnoozel zijn hoofd en beweerde dat zijn dochter gek geworden was.
Zij hadden het kasteelpark verlaten; zij volgden in groep, naast andere groepen,
de lange, donkere oprijlaan.
Eensklaps meende Uleken Broospèr's hand, terwijl hij in de duisternis naast haar
stapte, om haar middel te voelen. Was het een vergissing van haar? Had hij haar
slechts even, zonder het te weten, in het donker aangeraakt? Schichtig en bevend
ging ze op zij, maar nog geen twintig passen verder voelde zij het weer, heel duidelijk
nu, zonder mogelijken twijfel, in een zinnelijk snuiven van den pummel, die het
hoofd naar haar toe neeg.
Zonder een woord, met een kort gebaar, sloeg ze ruw zijn hand van zich af. Het
woelde en kookte in haar, maar zij voelde dat ze zwijgen moest. Zij beet haar tanden
op elkaar; zij balde in de duisternis haar vuisten; walg en haat sidderden zoo
overweldigend in haar dat zij 't ondanks alles meende uit te gillen. Gelukkig kwamen
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zij in 't open veld, waar 't minder duister was en waar meer menschengroepen liepen.
- Ala! Elk ne goên oavend!’ riep Broospèr toen hij aan zijn hek was. En ook zijn
vrouw wenschte goên oavend.
Vader en moeder gaven vroolijk den groet terug, maar Uleken kon niet!
- Goên oavend, Eemlie,’ zei ze enkel.
- Woarveuren 'n hèt-e Broospèr giene goên oavend geweinscht?’ vroeg moeder.
Uleken antwoordde niet. Zij kon niet meer spreken. Moeder hoorde niets dan een
doffen snik, die haar ontsteld deed opkijken.
- Wa scheelt er toch, Ule?’
- 'k Hè huefpijne; 'k 'n voele mij nie wel,’ antwoordde Uleken.
- 't 'N zal toch nie zijn van te veel sampoande te drynken!’ vroolijkte vader, even
weer waggelend.
Zij waren aan hun hoeve. Nog vóór er licht kon aangestoken worden, wenschte
Uleken haar ouders goeden nacht en spoedde zich naar haar kamer.
Moeder begreep er niets van. Vader, een en al opgewonden verrukking, vroeg nog
een borreltje, een ‘slaapmuts’, om meer naar bed te gaan.

XVI.
Het was misschien wel na dien avond, dat Uleken, zonder er ooit met iemand over
te spreken, in zichzelf het vast en stug besluit nam, nooit te zullen trouwen. Sinds
dien avond, althans, was er een volkomen verandering in haar zijn en leven waar te
nemen. Zij was drie en dertig jaar oud en frisch en mooi nog; maar eensklaps kwam
er als een sluier over haar jeugd, een waas van ernst, dat alles overtoog en temperde.
Zij verscheen nooit meer in de ‘Floncke’ waar 's Zondags gedanst werd; en voor elke
uitnoodiging op feesten of kermissen bedankte zij stelselmatig, liefst met vriendelijke
woorden van leedwezen, maar stug en beslist als het moest, daar waar men al te sterk
of onbescheiden aandrong.
Zij scheen enkel nog maar te leven voor haar werk op de boerderij, waar zij meer
en meer de taak van moeder en af en toe zelfs die van vader waarnam. Zij werd een
flinke boerin, op de hoogte van allerlei; zij was best in staat heel alleen als 't moest
de hoeve te beheeren en de boeren uit den omtrek kregen eerbied en bewonde-
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ring voor haar. Niemand zou het haar verbeteren, zeiden velen; en nog minder dan
ooit konden zij 't begrijpen hoe 't godsmogelijk was, dat zulk een meisje niet trouwde.
Neen; Uleken trouwde niet en dacht ook niet aan trouwen. Haar ernstige mooie
oogen keken de mannen doordringend aan en schenen zwijgend te betuigen: ‘ik ken
u wel; ik weet wat ge waard zijt en daar moet ik niets van hebben!’ Het mansvolk
was iets dat voor haar om zoo te zeggen niet meer bestond. Zij vermeed hen
stelselmatig en zocht bij voorkeur het gezelschap van enkele harer nog ongehuwde
jeugdvriendinnen op. Vooral met een van haar werd zij van lieverlede meer en meer
intiem. Het was dat Natsen Verschelde, waarvan moeder eerst dacht dat Broospèr
haar ten huwelijk zou vragen. Ook Natsen-zelve had zich daar blijkbaar aan verwacht
en beklaagde zich soms bitter bij Uleken, dat Broospèr haar plotseling verlaten had
om naar Eemlie van de Weghe toe te gaan.
Uleken antwoordde daar eerst weinig op. Zou ze 't aan Natsen zeggen wat hij ook
met haar geprobeerd had? Misschien toch wel; 't kon haar vriendin een troost zijn.
En eens, op een Zondagnamiddag dat ze samen naar het dorp toe gingen en dat Natsen
daar alweer over begon, vertelde ze 't haar.
Met ronde oogen van verbazing keek Natsen Uleken aan. Haar vriendelijk gezicht
met rosse sproetjes kreeg eensklaps een vurige kleur.
- O! die sloeber! Die sloeber!’ zei ze dof. Maar plots daarop, zonder eenigen
overgang:
- Ule, es da woar, da meneer Santiel, van 't kasteel, ou uek ne keer totten gegéen
hèt, op nen oavend, langs de wig?’
Nu was 't de beurt van Uleken om een plotse vuurkleur te krijgen. Zij schrok zóó
geweldig van Natsens onverwachte woorden, dat zij meteen palstil bleef staan, als
versteend en ademloos.
- Wie zegt er dat?’ kreet ze.
Natsen lachte:
- Ge'n moet doar azue nie van verschieten. Dat 'n es zuedoanig irg toch niet!’
Uleken stond op 't punt om te schreien.
- Wie hèt-er ou da gezeid? Hoe weet-e gij dàtte? Hèn de meinschen doarover
geklapt?’ zuchtte zij.
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- Och,’ zei Natsen, ‘da es al zueveel joar geleén en 'k 'n hè d'r ou noeit wille van
spreken.’
- Joa moar, zeg het mij toch!’ smeekte Uleken.
- Hawèl,’ zei Natsen, ‘'k zal 't ou zeggen. Weet-e nog wel, 't begost donker te
worden en ge woart dichte bij ons hof as meneer Santiel ou tegen kwam? Hawèl,
Pierken, onze koewachter, stond achter d'hoage en al deur de bloaren hèt hij gezien
da meneer Santiel ou in zijn oarms pakte en ou totten gaf!’
- En hij es dat direkt in huis komen zeggen?’ weeklaagde Uleken.
- Joa hij.’
- En overal goan vertellen in de gebuurte?’
- Nee, zulle!’ riep Natsen met kracht. ‘W'hèn bedriegd hem hij 'n hèt 't noeit gedoan,
zue woar of da'ik hier stoa!’
wig te zenden os hij er oeit tegen iemand 'n woord over sprak; en
- Moar hij weet het toch,’ jammerde Uleken met vochtige oogen en blakende
wangen.
- Hij weet het, en ik weet het,’ troostte Natsen. ‘Moar Pierken es al vele joaren
wig en hèt da zeker al lank vergeten; en mij vertreiwt-e toch e-woar; ik 'n zal da noeit
aan iemand zeggen.’
(Wordt vervolgd.)
CYRIEL BUYSSE
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Duivelsnaaigaren (Vervolg)
V.
De ochtend brak blinkend-wit open in de vroege stilte. Het jonge gras trilde en de
gele tulpen wiegelden als klokken van zij, de wind had geen hoorbare adem.
In gedachten keek Fem om naar het huis. Het leek meer dan ooit een oud
verfomfaaid gezicht en als een ruige wenkbrauw, groeide over het vensteroog van
de keuken een klim-op-tak.
In de verte fluisterde een fijn gerucht: dat was de stad die wakker werd.
Dichtbij op een speil van het hek zat droomerig stil een duif, die glansde als groen
parelmoer en voor het huis stond - verzonken in zichzelf - de welig-witte perenboom,
de bloesems en de bladeren murmelden als lippen die zacht bewogen zonder klank.
‘Zoo praat Grootmoeder ook altijd in haar eigen,’ dacht Fem. Haar mond trok
open in de scherp-zoete reuk van de bloemen. ‘Net zoo was 't ook voor 'n jaar op 'n
ochtend, na haar verjaring.’
Ze nam haastig het wiedmes op, dat naast de tuinhark en de gieter lag, en knielde
bij het bed met hyacinthen neer, boog de bloemen van elkaar en haalde voorzichtig
het onkruid tusschen de stelen uit.
‘Duivelsnaaigaren,’ zei Grootmoeder, ‘'t goeie verstikte 't. De bovenmeester had
er nog 's om geglimlacht, dus 't heette anders. Maar 't leek toch echt 'n dikke groene
draad, nummero acht, zoo in kronkels van de klos gegleden, knopen er in, en hier en
daar was ook nog in de modder de afdruk van 'n bokkepoot, och.... En dat moest je
toch telkens denken: de bloemen, dat waren de mooie gedachten van God, maar 't
onkruid, de brandnetels en 't naaigaren, de ratelaar: de booze.... stil! Nou was er in
je zelf misschien ook wel zoo'n draad, 't booze bleef stevig overeind en 't goeie.... 't
goeie, och, dat verstikte nooit heelemaal.’
Ze hoestte, de ochtendkoelte kroop krieuwelend bij haar laag
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japonboordje in, en gleed kil over haar vochtig-warme borst. ‘Vandaag voor 'n jaar....’
Ze fronste. ‘Nee, hoe kwam ze daar nou toch telkens op? Door de reuk van de
bloemen? Toen had ze die zware ring van Grootmoeder gekregen en nou 't gouë
hangertje.’
Ze hurkte neer op de grasrand van het perk.
‘O ja, ja, toen was je ook zoo vroeg in de tuin, 't was alles net als nou, 't kon
dezelfde dag wezen en je dacht... ja 'n hoop... maar toch ook, dat je nog 'n jaar zou
wachten, en dan niet meer...’ Ze drukte haar vingers voor haar mond en lachte om
zichzelf.
Het was maar een klein schor geluidje, ze hoestte er van, en een pijn kroop als
tastend door haar adem. Ze boog het hoofd voorover of ze er naar luisterde, en hoorde
dan enkel maar het fluisteren van de stad en het beklemde zuchten van de zee tegen
het slik.
Haar breede stille oogen tuurden zorgelijk de glanzende dag in, en haar lippen
werden dun van bekommering, maar haar strak gescheiden haar glinsterde als
spinneweb en door haar hals joeg wild van jeugd haar hartslag.
‘Ik zal misschien niet eens lang leven,’ trachtte zij zich in te denken, ‘niet eens
zoo erg oud worden, en waarom ook wel? Als Grootmoeder weg is, nou....’
Ze sneed een ster in de harde aarde en zag haar eigen begrafenis.
Er stond een rouwkoets voor het huis en in een lange zwarte kist werd zij naar
buiten gedragen, volgrijtuigen waren er niet, of één misschien, voor Seele, Truus
haar man. Grootmoeder huilde. Grootmoeder raakte al de dingen aan, die van haar
geweest waren en ze drukte er haar verschrompeld appeltjesgezicht tegen aan. ‘Zoo
erg, erg stil....’
Fem kneep haar oogen stijf toe.
‘Dan over 'n jaar ging Grootmoeder ook dood. Op de plaats van 't oude huis kwam
mettertijd 'n nieuw. Wie zou dan nog - na vijf jaar - aan hun denken? Riek Heims
misschien? Maar de anderen? Ze zouden zeggen: wat voor slag was 't ook weer?
Zoo'n lange zwarte, is 't niet? Och ja, ja, aan die soort van manschen verloor de
wereld niet veel....’
Met de binnenkant van haar hand streek Fem over haar gezicht. Haar slapen
klopten, haar oogen voelde ze gloeien.
‘Ik sterven?’, verwierp ze. ‘Ik? 't Zal net anders om gaan. Jij zal je hoofd duwen
tegen Grootmoeder's leege goed, en jij... jij zal op je tanden bijten, om de stilte....’
Ze trok rimpels.
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‘Die droom van laatst, hoe was 't ook? 't Was wel raar. 'n Hand kwam uit de wolken,
die greep haar. Wat 'n hand. Heel de stad kon er wel in, heel de wereld wel. Ze was
nog minder dan 'n worm er in. En ze werd zoo meegenomen, 't donker in, en ergens
op 't vlak van die groote hand, geheven in 't licht. Toen werd ze wakker in 'n schrik
en ze zag aldoor nog 'n paar oogen, die oogen, hoe kwam ze daar toch aan? Wat was
dat nou? 'n Waarschuwing?’
Ze kromp in. Haar handen drukte ze zwaar op het warme gras. ‘Och, die nare
droomen en die kille, soms moest je je ook zoo schamen.’ Ze keerde haar gezicht
steelsch naar het warme gele zonlicht. ‘Ik kan toch ook als ik alleen kom, wel de
huishouding doen voor 'n man? Ik kan toch ook wel maken - zou 't niet - dat hij 'n
beetje van me gaat houën? Als je toch van uur tot uur met iemand omgaat? O ja, ja,
ik zou willen maken, dat hij me niet meer missen kon, niet meer buiten me om kon.
En dan zal ik toch ook bij iemand hooren, tot mijn dood toe.’
Zij tuurde in de vage verte.
‘Hoe oud zou ze dan wezen? Er zouden wel jaren voorbijgaan nog, dat - dat hoopte
ze maar om Grootmoeder, en als ze dan bijvoorbeeld vijf en dertig was.... Nou dat
ging nog al, dat was niet zoo verschrikkelijk erg en tegen - tegen 't verouderen waren
wel middelen, kunsttanden en valsche vlechten, crêmes om de rimpels weg te houën
uit je gezicht, en 't een of ander goed voor je haar, dat 't glad en donker bleef.’
Werktuigelijk ging ze voort met het wieden.
‘Misschien kwam ze ook nog 's terug in haar eigen stad. Ze zou eerst naar de straat
loopen, waar ze gewoond hadden en 't huis gaan zien en dan - en dan de graven.
Alles zou haar weer te binnen schieten. Er was 'n schemerige laan van hooge ouë
boomen, aan de rand van de stad, daar liep ze graag en soms kwam er muziek uit 'n
lunchroom, dat tokkelde zoo aardig, net 'n kinderspeeldoos. Maar dat zou er nou niet
meer wezen, je zag en hoorde toen ook anders. Er was 'n glimlach in je en alles - alle
dingen glimlachten zoo terug, de huizen, de boomen, ja - als je 't overluid zei, klonk
't gek - maar de regendagen zelfs.... Erg alleen was je toch wel altijd, daar ook...’ Ze
zuchtte. ‘Had ik nog maar 'n zuster of 'n broer, maar zoo alleen - zoo alleen als ik...’
In gedachten prikte ze met haar mes letters in de modder. Toen
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er opeens een H kwam schrok ze. ‘Och,’ ze kraste die gauw uit, ‘z'n kinderen waren
wel aardig, maar hij....’
Zij glimlachte met moeite en keek naar de duif op het hekspeil. ‘Als die nou na
vijftien tel opvloog, zou ze er ernstig over denken.’
Ze telde, maar hij vloog niet op.
Toen schokte ze met haar schouders.
‘Aanstonds aardappels schillen,’ nam ze zich voor, daar trok haar gezicht
geheimzinnig bij, ‘als Grootmoeder 't wist van die voorteekens.... dat ze telkens
expres 'n schil liet vallen, om te kijken, wat voor 'n letter je er van maken kon en dat
ze - dat ze dan iedere andere letter liever zag dan 'n H. Eigenlijk - knap was ze zelf
toch ook niet, en als je 't nou deed om - om 'n gezin, veel werk, 'n huis waar je met
'n boel gezelligheid van kinderen en kleinkinderen, tot 't eind van je dagen in wonen
kon. Nee - en ook om Reuvers, om die te laten zien, dat je toch ook nog wel iemand
anders krijgen kon. Maar dat daargelaten, als je Hes nam, zou je toch ook 'n
familiekring hebben, dat in de eerste plaats.... De kinderen zouden “onze moeder”
zeggen, en die man zou je “m'n vrouw” noemen....’
Zij hipte op van schrik.
Iemand humde en grinnikte vlakbij.
Toen ze zag dat het Sweers, de postbode was, bleef ze nog een oogenblik als
vastgegroeid stil op het gras. ‘Wat nou?’
De man achter het hek lachte breed, zijn gezicht was rond en geel als een volle
maan. Hij stak een groote witte envelop door een reet van de hekspeilen. ‘Mej. de
Wed. H.C. Smit-Van Ginniken.’
Fem kreeg een zwaar gevoel in haar beenen. ‘Wie - wie zou er nou gestorven
wezen? Tante Lien?, of Truus of Truus haar man?’
Sweers gaf haar de brief. ‘En 't is niet eens 'n prijscourant,’ glunderde hij en lachte
weer, en bleef nog staan.
Fem tuurde gespannen op de hoekig-gekrabbelde haast-letters van het adres.
‘Seele's schrift - dus Truus?’ Haar vingers beefden. ‘'n Heele schrik voor Grômoeder.’
Het hek kraakte. De man leunde er zwaar tegen aan. Hij praatte wat over de jonge
groente en de voorjaarszon. Zijn lippen smakten. ‘Als 't zoo doorweerde....’
Daar ving ze net nog wat van op, zwakjes knikte ze.
‘Grômoeder zou wel erg ontstellen,’ tobde ze weer, ‘toch 'n kind van haar zoon:
Truus... Hoe was dat nou zoo plotseling? Had
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't iets te maken met 'n kind? Truus, je kende haar haast niet. Eén keer, toen had ze
haar gezien bij Oom Jacob's begrafenis. Ze was wel goedig....’
‘'n Geschiedenis, hè?’, hoorde ze Sweers daar weer door heen praten, ‘met Riek
Heims?’ Hij rukte jong-groene blaadjes van de heining en beet er als een geit op,
met zijn botergeel gebit. ‘Tsjonge, 'n mensch kwam er niet van uitgedacht....’
‘Riek?’, met ronde oogen keek Fem naar hem op. ‘Riek.... 'n geschiedenis?’
Sweers trok zijn dikke lippen nogal breeder, de bolle top van zijn neus glinsterde
als een stuiter. Hij had pret. ‘En die man, dat is nou zoo niks voor hem, zoo'n affaire.
'k Moet ook altijd nog maar zien of hij er schuld aan heeft, maar 't gaat dan nou toch
door, is 't niet?’
Fem trad dichterbij, haar lippen bewogen en geluid kwam er niet. ‘Wie nou?’,
bracht ze eindelijk met inspanning uit, ‘wat - wat dan toch? Riek en.... en....?’
De bode lachte met een sloom hoofdgebaar van ongeloof. ‘Nou kan 't immers toch
niet langer in de doofpot blijven, dat ze trouwen moet met Hes de molenaar!’ Hij
spuwde op de grond.
‘Met....?’, het was of het hek verweg week en dan weer al te dicht nader kwam,
met het ronde gezicht er achter. Ze deed onwillekeurig een stap achteruit. ‘Ik... ik
wist 't niet,’ hield ze vol, ‘ik.... ik wist 't toch werkelijk niet....’ Ze schudde aldoor
maar haar hoofd en moest diep ademen.
‘Riek met Hes?’, flapte het door haar heen, ‘dus Hes.... Hes had toch ook niet aan
haar.... die had toch Riek gekozen?’
Ze hoorde Sweers praten en lachen. Het meeste trok haar voorbij, ze keek toch
strak naar hem. ‘Riek, dus die ging dan ook trouwen, die was al.... die had al haast....
En zij had Zondagmiddag met haar gewandeld, en niks vermoed, en nergens van
geweten, en ieder praatte er nou al over, en 't ging van huis tot huis....’
Haar oogleden trilden zenuwachtig. Het leek of er iets van Riek's lichtzinnigheid
op haar terugviel.
‘'t Was,’ redeneerde Sweers, ‘'n dikke vriendschap met jullie, 'n vriendschap van
al jaren her.’
Zijn knipoog beleedigde Fem. Ze dacht: ‘Waarom doet hij dat?, nou ja: “zeg mij
wie uw vrienden zijn....” Wat lachte die man
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sluw, 'n weerzinnig gezicht eigenlijk. De menschen zeiden: nog 'n vrijer-van-stuk,
ja nou, daar prakkezeerde je nooit over....’
Het glipte maar vaag en vluchtig achter haar verbazing langs. ‘Dus Riek... Riek
die...’, en daar kwamen de eendere gedachten weer. Ze onderbrak zichzelf tegelijk
met Sweers. ‘Altijd menschente-over die daar graag in wroeten, en alles kwam dan
nou immers toch weer terecht?’ Ze groette stuursch en was al bij de keukendeur eer
ze weer aan de brief dacht. ‘Oh ja, Truus....’
In de kille schemer van het huis kneep ze haar oogen klein. Als een vreemde ging
ze door de keuken, stootend tegen de tafel, tastend naar de deur, en voor haar lag de
booggang als een duister pad.
Maar de kamer was wit van het ochtendlicht. Warm leunde de jonge morgen tegen
de ruiten. De poes spinde naast haar leeg melkschoteltje en Grootmoeder zat breed
in haar leunstoel en maalde koffie. Het gaf een pittige reuk, het koperen slingertje
leek wel van vuur, en de potbloemetjes vlagden in de zon.
De oude vrouw keek met een montere glimlach op, knipperend van het licht en
toen schrok ze. ‘Och God,’ verzuchtte ze meewarig.
Fem legde de brief voor haar neer. ‘Seele's schrift,’ zei ze zacht of ze iets te raden
gaf.
Grootmoeder morrelde met bevende handen aan haar bril. ‘Och, och,’ klaag-zuchtte
ze bij voorbaat.
Het laadje zakte uit de molen en de gemalen koffie ritselde als een fijn hagelbuitje
op de vloermatten neer.
Ze hoorden het geen van beiden, wang-aan-wang lazen ze de spitse inktletters, die
wat wreveligs hadden.
‘O, o,’ zeiden ze toen tegelijk.
Het klonk opgelucht.
Grootmoeder hief haar handen in verbazing en liet ze slap-zwaar weer neervallen
op haar knieën. ‘Wat 'n dingen.’ Ze ging het allemaal nog eens na. ‘Dus ze woonden
dan nou te Zeewijk-Binnen, omdat Seele daar benoemd was aan 't secretarie, wel,
wel. En de meid had ze me daar pardoes in de steek gelaten, vanwege 't heimwee,
wat 'n Laban hè? Zoo'n Laban, en Truus ziek, h'm, hoe lang waren ze nou ongeveer
al getrouwd? En of nou Fempje, als 't geschikt kon worden....’
Ze keek over haar bril heen.
Fem hield zich vast aan de tafel. ‘Wat vindt u? Wat.... wat
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zouën we nu doen? Kennen we er.... nee we kennen er niet al te best van af, wèl? 't
Is wel zoo, nu hebben ze ons noodig....’
Grootmoeder wou dat laatste maar niet hooren. ‘'n Goed half uur in de trein,’
bedisselde ze, ‘en vlak aan 't station, en Willem haalt je af, enne.... ja dan zie je maar,
als je blijft stuur je wel 'n briefkaart....’
Fem ging met een bons zitten op haar stoel en kwam langzaam aan weer overeind.
‘Wat.... wat onverwachts alles....’
Ze keken elkaar verbluft aan.
‘'n Heele ommekeer,’ knikte Grootmoeder, ‘'n ommekeer van belang....’
‘Op reis!’ Fem woelde in haar zware zwarte haar, ‘zij op reis, met 'n koffer. En en van Riek Heims wist Grootmoeder nog niet eens...’ Met een diepe zucht vooraf,
sprong haar mond open, ze zei het toch nog niet.
Grootmoeder regelde al. ‘'n Nachtpon mag je wel meenemen, die mooie lange
witte maar, en 'n paar werkschorten, 't is toch ook nog 's 'n verzetje voor jou, en als
je Truus nou wat assisteeren kan...’
Fem knikte, ze verstond maar half. ‘'t Is zoo vreemd ineens, zoo vreemd, ik kan
't me niet indenken.’ Ze praatte over Truus en ze dacht aan Riek. ‘Jee, dat die nou
eigenlijk al Hes z'n vrouw was: Juffrouw Hes.’ Ze bracht haar handen aan haar heete
wangen. ‘O, ja, ze zou nou maar gauw haar werk afdoen, de tuin aanharken, en de
aardappels schillen en alles bij elkaar zoeken en inpakken, 'n blouse strijken en 'n
witte onderrok.’
In de somber kille gang overweldigde haar het nieuws weer intenser. Ze voelde
langs de wandplanken.
‘Nee, hè?, ze droomde niet? 't Was werkelijkheid - werkelijkheid?’ Koddig of ze
hinkelde hipte ze het huis uit en ze neuriede als een versregel: ‘Ta-ri-ta-rom-rom-rom,
ta-ri-ta-rom.’
Met haar roode vingerkootjes wreef ze tegen de buitenkant van het keukenraam.
‘Ik op reis, ik....’ Ze spiegelde zich in het blinkende glas en omvatte met twee armen
de Ribes.
‘Ik in 'n trein met 'n koffer en alleen.... naar bijna vreemden, in 'n ander huis, in
'n andere stad....’
Ze glitste over een appelschil op de tegels van het plaatsje en lachte binnensmonds.
‘Ook nog gauw 'n schoone witte kraag op haar groen-zijen blouse zetten, en die
lollige koperen schellebelknoopjes er op naaien.... dan nog even haar haar over doen
en
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zich wasschen met die fijne rozenzeep, die ze nog van Riek voor haar verjaring
gekregen had, ja gut, Riek....’
Met rukkerige zwaaien harkte ze de tuinpaden aan, ruw van haast. ‘Riek had toch
de voorkeur bij hem, god, dat ze er niks van losgelaten had, dat je zoo iets onder je
kon houden....’
Ze keek de leege weg op, langs de rimpellooze sloot en de doodstille boomen.
Een angst sprong in haar op, en ze wist niet waarom....
‘Seele, hoe zag die er ook al weer uit? 'n Tengere man, donker, met heel mooie
oogen en.... nou ja, deed er niet toe - nee hè? - Willem, zou ze zeggen, of neef. Dag
neef! Nee - dag Willem, hoe maak je 't, is 't heel erg met Truus? Gut, wie weet wat
er nog voor aardigs kwam, nee, nee, niet dat andere, nou niet weer hopen op 't
allerbeste. Zij was misschien wel te... te veeleischend geweest altijd, ze dacht ook
maar aldoor aan trouwen, aan 'n genegenheid voor je leven lang, 'n gezin.... Misschien
moest zij met minder toe....’
Haar lippen sloten stijf opeen als in pijn.
‘Nou was ze dertig, dat moest - dat was 'n slagboom tusschen.... tusschen voorheen
en thans, als er nou nog 's wat gebeurde, dan moest ze dat nemen, niet omkijken naar
gisteren en niet denken aan morgen....’
Ze nam een kronkelende draad van het onkruid op en wond die in gedachten om
haar vingers, haar polsen.
‘Misschien begon er vanmiddag iets, je wist zoo niet hoe dat kon, 'n vriend van
hun of zoo en al was 't dan enkel maar voor 'n avond... je moest 't toch niet voorbij
laten gaan....’
De stengel glipte uit haar handen op het pad, en kronkelde als een pier ineen, het
werd een letter, een S. Ze kleurde en boog er zich dieper naar. ‘Wie z'n naam begon
er zoo? Sweers, ajazzes! Nee.... Seele, och....’
Eerst keek ze verschrikt, dan lachte ze schamper. ‘En al die andere keeren dan,
toen ze 'n H gooide, wat kwam daar van uit? Nee, nou geloofde ze er niet meer aan,
nou niet meer.’
Ze gooide toch nog eens over en hurkte er bij neer en tuurde.... Het werd weer een
gekrulde groene S.
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VI.
Het tuiltje Oost-Indische kers stond als een pluim van wijd-uitgewaaide vlammen
op het glanzend witte tafellaken.
Fem keek er in gedachten naar. Zij liet de beenen ring van haar servet speelsch
wippen aan de spits van haar middenvinger.
‘Hier was 't wel zoo, hier wel. De anderen deeën zoo 't eerste poosje van hun
trouwen, maar al zoo gauw zag je dan hoe 't was, en hier bij Willem en z'n vrouw....’
Ze keek bloo over de rommelige tafel - door de open gebleven porte-brisee deuren
- het zijkamertje in.
Het witte heete middaglicht hing blinkend in het smalle groenomkranste venstertje,
en lag zilverig op Seele's zwarte jas, en op zijn ruige achterhoofd, vurig-rose
doorlichtte het zijn oorschelpen en tintelend verguldde het Truus' kroezig-blonde
haar en haar nek, haar armen, haar fijn figuurtje, als een gordel lag Seele's arm om
haar heen.
Zij zochten - na de gekscherende woordenwisseling aan tafel - eensgezind naar
de fout, die hij had meenen te ontdekken in het huishoudboek. Donker-zacht dreunde
zijn stem in een optelling. ‘Acht, vijftien, drie en twintig, zeven en dertig, twee en
veertig, vijftig.’ Zijn licht-behaarde vingers plukten aan de lintstrik op haar heup,
aan de kant van haar korte mouw en omvatte dan hevig haar onderarm. Zijn stem
slonk, hij ademde krachtig door de neus.
Truus lachte gesmoord.
Vreemd-schokkend keerde Fem zich af, ze greep een courant van het bijzettafeltje
en deed of ze las.
Haar moe, bleek gezicht verstrakte, en het leek of de zwarte kringen dieper trokken
onder haar oogen. ‘Hoe kon 't?, dat je 't nou zelf voelde.... 't streelen, zijn hevigheid,
die zoen....?’
Ze ademde kort en diep.
Eerst na een poos bemerkte ze dat ze op omgekeerde letters tuurde, toen draaide
ze beverig het blad om, en keek weer strakaandachtig er op neer, maar onderscheidde
geen woord. ‘'t Was niet goed.... niet goed hier voor haar, maar hoe kon je dat.... nee
dat kon je niet aan Grômoeder zeggen, die zou 't niet begrijpen.... Zoo'n gehoorig
huis ook, en de logeerkamer vlak naast de slaapkamer.... Maar Fèm! O, dat hoorde
ze al.... En de heele dag moest je glimlachen bij dat stiekem-intieme gedoe, anders
was
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je 'n zure druif, och ja, maar je mond werd zoo moe, je mond kon eerst weer bij
Grômoeder uitrusten, in 't alcoof, op je eigen bed. Maar ze moest geen plekken meer
maken in haar kussen, dat kringde, dat kon je verraden de andere ochtend. Ja - je
kreeg zeere oogen als je lang in de zon keek. Ze lieten ook wel erg zien, hoe ze 't
hadden samen, en of dat nou noodzaak was, 'n behoefte....? Aan haar dachten ze niet
er bij.... dat - dat zou zij toch niet doen, als ze in Truus haar plaats was.... zóó
verliefd....’
Haar schouders trokken of ze huiverde.
Truus was vlakbij ineens, zij leunde over de ronde leeren rug van een stoel. Haar
wimpers glinsterden als gouden streepjes boven haar jonge lichte oogen, en haar
têer-frisch gezichtje had een fijne blos.
‘Er was lekker geen fout,’ lachte ze, ‘hij ken niet eens meer tellen, mijn heer en
meester.’ Steelsch keek ze om naar Seele, die in de deur stond. ‘Mietje Swart, ah
pardon, nee, Meheer's klerk Mia zegt ook: hij is soms vreeselijk absent en - en vol
abuis...’ Ze gaf een dartel gilletje, haar tanden schitterden. ‘Nee, Wim...’
Maar hij had haar alweer beet gepakt.
‘Genade vragen,’ hij boog zijn lustig, heet gezicht in een lach over haar heen, zijn
kuifhaar viel als een donkere franje voor zijn oogen, ‘genade vragen....’
Ze stak een tipje van haar tong uit. ‘Kan je begrijpen! Ga je mee, Fem?, boven-voor
is de thee al klaar gezet, 't is er koel, au Wim... née Wim, maak me niet zoo warm,
niet zoo drukken Wim... Kom - dan kan Bet hier afnemen, hè?’
Fem stond al klaar met een glimlach. ‘Goed. Kan ik wat meenemen? 't Mandje
met kersen...?, de mangelen?’
‘Jawel,’ spotte Seele, ‘jawel, ga je mee, Fem.’
Maar hij hield Truus vast.
Zij trok en hijgde... gichelde om haar machteloosheid in zijn knellend-verliefde
omarming. ‘Hè, jongen... jongen dan toch, stouterd, Fem help 's, toe help 's...’
Ze zuchtten en lachten uit een adem....
‘Ja,’ praatte hij met een fijn hoog stemmetje na, ‘help 's, Fem.’
Maar ze glipte weg met verlegen oogen. ‘Ik zal maar vóor gaan, hè?’ Ze liep de
trap al op.
Het stoeien in de kamer drong onduidelijk in een vaag gestommel door tot haar
suizende ooren, de deur flapte toe.
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‘En die menschen,’ dacht ze verbaasd, ‘ben' nou al twee jaar getrouwd....’ Ze luisterde
schichtig bij de trapleuning, hoorde de half-verstikte, weerstrevende lachkreten van
Truus en de gedempte jolig-dwingende stem van Seele.
Zij rilde, en in de kamer bij het open raam bleef ze weer wezenloos stil. Haar hart
klopte zwaar. ‘Was ze eerder ooit zoo bang geweest voor haar zelf....?’
Langs haar wangen streek een kleine koelte, ze boog dieper naar voren. Als door
een waas zag ze de zonnige avondstraat, het gezellige front van roode trapgeveltjes
aan de overkant, een paar kinderen die speelden op een blauw-en-wit-geblokte stoep....
Haar knieën beefden, ze perste de armen over haar borst. ‘Zoo - zoo was 't nog nooit....
zoo erg... 't verlangen...’
Haar mond verkromp tot een fel-roode schram. ‘God! Wat was 't toch geweest dat
haar altijd weer opzij duwde.... terugstootte... altijd weer.... 'n Groote wereld, 'n hoop
menschen, en jij zoo alleen, als 'n gevangene onder in 'n toren....’
Het vervaagde weer.
Een eenparige lach klaterde van beneden, gelijke stappen dreunden op de trap....
Fem trachtte een onbevangen gezicht te trekken.
‘Ja,’ schoof Seele's stem - achter haar - de kamer in, ‘je moet ook 'n mandje met
aardbeien meenemen voor Grômoeder, hoor Fem, en....’
‘Welnee, wèlnée,’ verwierp ze, en schuchter draaide ze zich om, nam, gretig in
een enkele blik, alles aan hem op: zijn vriendelijke mond onder de zwarte
zijïg-glanzende knevel, zijn donker-matte oogen, de welige pluim haar over zijn
hooge voorhoofd.... Hij was altijd nog knapper dan ze zich dacht. Het ontging haar
dat ze iets zeggen wou - ze staarde.
‘Maar natuurlijk,’ besliste Truus toen nog, ‘gebéurt 't.’ Ze zette de theekopjes uit,
en lette zichtbaar ijdel op haar eigen gratie, onder het schenken en rondbrengen. ‘'n
Stuk van m'n eigen gebakken cake heb ik al ingepakt, wat dacht je?’ Luchtig viel ze
neer op haar plaatsje bij het raam, in een hoek van de canapé. ‘Hè fijn, zoo bekom
ik weer 's....’
Seele kwam naast haar, leunde een beetje tegen haar aan. ‘Ja?, fijn....?’ Hij stak
een cigaret aan en hield de vrije hand verdoken op Truus' bloote hals.
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Fem nam ook een stoel, maar ze bleef uitkijken op straat. ‘'n Gezellige dag,’ zei ze
wat stroef. Geen gebaar van Seele ontging haar: ze zag zijn hand halfweg schuil gaan
onder Truus' bloese-kraag, het was of ze het voelde op haar eigen huiverende rug.
‘Waarom,’ vroeg Seele, ‘kom je niet 's meer? 't Is nog 's leuk voor 't vrouwtje.’
Diep schoot zijn hand weg.
‘Zeg,’ vermaande Truus opschrikkend in een lach, ze bewoog heftig haar schouders,
hij krieuwelde haar. ‘Hè nee Wim,’ ze gichelde, ‘nee, toe schei uit, Wim....’
Dadelijk er op knikte ze naar Fem. ‘'t Is, nou ik zoowat beter ben, en weer 'n hulp
heb nog veel leuker: we kunnen veel wandelen samen en 's wat handwerken,
bijvoorbeeld allebei 's dezelfde jumper breien....’
Seele leunde zwaarder tegen haar aan, zijn matte oogen verloomden-in-begeeren,
hij klopte haar zacht - als een paardje - op de rug....
‘Ja,’ zei hij onderwijl tegen Fem, ‘jij ben toch ook 'n typ, neem me niet kwalijk,
eerst toen je enkel kwam om te - te helpen in de huishouding - was je er bij de eerste
brief-de-beste, en nou - nou 't louter voor je genoegen is, laat je je bidden.’
Ze glimlachte met nerveus-trekkende lippen. ‘Och - bidden, wel nee.’ Haar
oogleden trilden en knipperden, ze hoorde zijn hand over Truus' huid wrijven, zag
zijn arm met kleine rukjes gelijkmatig heen en weer gaan. ‘Wat gek toch, dat - dat
gefriemel waar je bij zat, en Truus keek als 'n poes in de zon....’ Ze drukte haar handen
stijf neer op haar schoot.
Seele praatte door. ‘'n Fijn-handig dingetje was je toch maar in die dagen, dat zal
ik nooit vergeten, de heele geschiedenis hier liep op rolletjes. Ik.... ikke.... heb wel
's gedacht, je ben 'n geboren huisvrouw, dat jij niet.... niet....’
‘Getrouwd bent,’ vulde Truus zachtzinnig aan.
Fem lachte maar weer.
‘Te veel eischend geweest?’, vroeg hij zacht, ‘'n erg verwend meiske niet....?’ Hij
keek toch even weg van Truus.
‘Verwend?’, het was of een breede warme hand haar zacht streelde. ‘Och - ik had
't goed, gewoon goed, en dan.... er is soms iets....’ Ze stokte plotseling, wendde het
hoofd af. ‘Zóó,’ stoof het door haar heen, ‘wat 't net of je iets verborg. Dat was nou
eigenlijk nog 't beste: 'n leven met 'n - 'n geheime liefde, 'n
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duistere geschiedenis die niemand wist en iedereen vermoedde.... Ze kon er bij
gelegenheid wel 's meer - met 'n enkel woord - op zinspelen....’
Truus liet haar gitten muiltjes wiebelen op haar teenen. ‘Ja,’ zei ze, met een spits
mondje, ‘ik ben misschien te gauw voldaan geweest....’
Een tumult brak los.
Seele gooide zijn eindje sigaret op straat, en greep haar beet. ‘Jandorie....’ Hij lei
haar lang-uit neer op de canapé en boog zich vol over haar heen. Zijn gezicht liep
rood op en zijn oogen waren of hij pas wakker werd. ‘Daar zal je voor boeten meisje,
daar zal je....’
Truus kronkelde, wrong.... ‘O nee, nee Wim, ben je nou dol, Wim, schaam je je
niet?, nee... toe... en je maakt me zoo moe, Wim, zoo moe....’ Ze lachte toch aldoor,
fluisterde schuw. ‘Nee Wim, nee, nee, néé....’ Lief stak ze hem haar mond toe. ‘Ik
meende 't niet, hoor, 't weet je toch wel....’
Hij zoende haar stil-stevig.
‘Vin' je 't niet erg van ons?’, vroeg Truus, toen ze weer in Seele's arm overeind
zat, ‘zeg nu 's eerlijk....?’
Fem lachte. ‘Och....’
Mompelend praatte Seele er door heen. ‘Is vrouwtje heusch moe - ja? Zal je gauw
gaan rusten aanstonds?, je oogen ben' 'n beetje rood, heb je last van m'n cigaret gehad?
Nee?, nou over 'n uurtje naar bed, hè? Tocht 't niet bij 't open raam?, vrouwtje moet
nog voorzichtig wezen....’
Truus schudde haar hoofd maar, glimlachte, en leunde behagelijk tegen hem aan.
‘Zálig moe,’ smoezelde ze, ‘zalig hoor....’ Van terzij keek ze even op naar Fem.
‘Och,’ verzocht ze fleemerig, ‘haal jij de bonbons 's uit 't buffet, wil je?’
Gedwee stond Fem op, ze liep met kleine stijve stapjes en hield de klamme
binnenkant van haar handen tegen haar rok gedrukt. Aldoor hoorde ze - snel en
dringend - Seele's fluisteren.... Ze treuzelde opzettelijk voor het lage buffet-kastje,
knielde.... haar handen tastten of ze blind geworden was.
‘Nee,’ verwierp Truus zacht, ‘nou al weer?, dat is toch veel te erg....’
‘Als je dan eerst rust,’ soebatte hij halfluid.
Met een verschrikt gebaartje drukte ze haar hand op zijn mond.
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‘St... st...’ Samen lachten ze, het klonk als een heimelijke overeenkomst.
Toen klingelde de gangbel.
‘'t Swartje,’ ried Truus.
Ze luisterden naar het toedreunen van de buitendeur, naar de doffe plofjes op de
trap....
Mia stoof binnen. Haar blonde kort-geknipte haar fladderde op de tocht van haar
eigen rappe bewegingen. Ze lachte een beetje en hijgde.... Haar witte overhemd-blouse
was wijd opengeslagen op de borst, en haar fleurig gezicht met de ronde wangen en
hevigroode lippen, was aantrekkelijk gezond.
‘Dag,’ groette ze onachtzaam in het rond met een armzwaai, ‘ik kom maar even
hoor, even vragen of Truus mee mag, morgenmiddag met Piet Hendringen in de
auto, Jenny en Bé Stoop gaan ook mee, en ik natuurlijk.’ Zij bleef bij de tafel staan,
leunde tegen de rand, haar witte sportschoentjes waren erg bestoft, ze hield haar
tennisraket onder de arm.
‘Nou nog gespeeld?’, vroeg Seele.
Hij boog zich bezorgd naar Truus toe. ‘Zou je wel? 't Lijkt me toch enorm
vermoeiend zoo'n uur of wat in zoo'n veerende bak?, en als je nou weer 's kou vat....?’
Mia proestte. ‘De muggen vallen dood van de warmte.’ Ze wipte van haar hielen
op de teenen. ‘Wat zegt Mevrouw Seele zèlf?’
‘Als ik me nou toch goed inpak, zeg?’, overlei Truus, kinderlijkverlangend, ‘m'n
sjaal meeneem en nergens buiten ga zitten? Je bent toch van huis, hè?,
morgenmiddag.... Maar als je er niet voor bent....?’
Ze glimlachte tegen Mia. ‘Ga even zitten zeg? Wil je geen thee?, 'n stukje noga
dan?, 'n rumboon?’ Ze schoof haar de porceleinen doos met zoet toe over de tafel.
Fem zat er vergeten bij. Zij voelde zich opeens tegenover de twee lichte elegante
figuurtjes, stijf en ouëlijk in haar lange zwarte rok met het groen-zijden blousje.
Seele's raadplegende blik overrompelde haar. ‘Vin' jij nou wel dat ze dat alweer
doen kan....?’
Mia snoof brieschend.
Zij was nonchalant neergevallen in een crapaud, de witte beenen ver vooruit....
‘Als ik 'n man had, die zóó op me paste,’ tartte ze, ‘dan - dan verdronk ik me.’

Groot Nederland. Jaargang 24

261
Ze lachten alle-vier.
‘Jij 'n man,’ zei Seele afgetrokken, ‘ja, 't is waar, die kon je hebben. Hoe oud ben
je nu eigenlijk Mi?’
Zij trappelde van ongeduld, duwde de klont noga als een tabakspruim achter de
kiezen, en stak haar handen diepweg in de zakken van het witte korte rokje. ‘Och,
wat heb je er nou aan, om me te laten liegen?’
Daar hadden ze weer pret over.
Maar Truus schoof haar hand verdoken onder Seele's arm door, haar lieve bedel-blik
overreedde... ‘Zeg, wat vin' je nou....?’
Hij trok een snaaksch gezicht. ‘Je moet 't zelf maar weten,’ hield hij haar voor,
‘als je dan weer oververmoeid thuiskomt en niet slapen kunt, hè?, dan weet ik wel
wie er voor opdraait.’ Hij telde het uit op zijn vingers. ‘Theezetten, in 't holst van de
nacht, compressen klaarmaken, hoofdpijnpoeiers, bessenvla....’
Mia schaterde. ‘Gebeurt dat?’
‘Zoo vaak,’ snoefde Truus, ‘toen ik ziek was, heeft hij wel 's vier uur achtereen,
midden in de nacht, op zijn viool voor me gespeeld, net zoo lang tot ik insliep. En
vaak klopte hij winkel-menschen op om twaalf uur, om half een, als ik opeens zoo'n
vreeselijk-erge trek kreeg in druiven of in gember of - of in zalm....’
Fem zat er afwezig bij te glimlachen.
Maar Mia viel van de eene lach in de andere. ‘'n Model.’ Ze trok haar rug recht,
humde. ‘En wat is er nou beslist? Ja, ik heb geen tijd meer hoor, ik moet weg...’
Truus en Seele keken elkaar nog 's aan.
‘Als jij denkt dat 't gaat,’ weifelde hij.
Toen was het al beslist.
Mia sprong op. ‘Ready.’ Ze maakte een gebaar of ze een zweep liet klappen.
‘Blijf nog even.... wil je niet wat vruchten....?’, vroeg Truus haar.
Ze was al in de gang, stak haar hoofd om de deurhoek. ‘Saluut allemaal...’
‘Laat haar toch even uit,’ zei Truus gedempt, tegen Seele die zitten bleef, ze knikte
en wuifde meteen.
Vrij-vlug kwam Seele overeind. ‘Dat is waar ook....’
Toen de deur achter hem dichtviel, zuchtte Truus in een lach. ‘Hij kan voor anderen
toch zoo schrikkelijk onhoffelijk wezen...’
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Gelijktijdig zon ze op iets. ‘O, wacht 's, wat zei Mi?, hoe laat is dat morgenmiddag
ook weer? Heb jij 't niet gehoord? Wil je nog even voor me vragen?’
Gedienstig slifte Fem al de kamer uit. ‘Voor anderen’, trilde het diep in haar na,
‘ja, hij was tegen Mia niet vriendelijker dan tegen haar...’
Beneden aan de trap ontmoette ze de meid.
Bet's dik-dom gezicht was hoog-rood, ze gichelde. ‘Ik moet’, vertelde ze gnuiverig,
‘'n paar rozen halen van Meheer voor de Juffrouw, theerozen half in de knop zeit
Meheer, weet u ook....?, niet die witte, zeit ie, maar crême...?’
Fem liep al mee, nam de schaar van haar over. ‘Doe ik wel even, ik moet toch nog
'n boodschap overbrengen van Mevrouw...’
Monter dacht ze. ‘Net iets voor “meheer”, dàt de meid te laten doen.’
Bijna luchtig stapte ze in de hoog-afgeschutte tuin naar de weligvolle boom. Haar
oogen pinkten in het scherp-witte namiddaglicht, voorzichtig zocht ze takken zonder
veel knoppen uit. ‘'n Paar... hoe was 't ook?, half ontloken...?, zeker voor haar
ceintuur...’
Een koeltje vleugde ijl langs haar heen. Zoekend keek ze op in de hooge
zilverig-rose zomerlucht. Van het zwoel verlangen in haar bleef alleen een klamheid
over.
‘Nou zat Grômoeder onder de perenboom en breide, en de kat kuierde door 't
hooge gras... 'n geluk toch maar dat ze nog 'n thuis had...’
Mijmerend liep ze terug - de keuken door, langs Bet die almaar gichelde - de gang
in.
Achter de matglazen tochtdeur, die gesloten was, zag ze het vage silhouët van een
man die hevig verliefd een vrouw omarmde.
Even stond ze er onthutst met donker-strakke oogen naar te kijken, toen glimlachte
ze korzel. ‘Och Truus natuurlijk...’
Ze kuchte opzettelijk, slofte... Toen ze de weigerende stroefknippende deur open
had, bleef ze een oogenblik bedremmeld stil.
Mia stond in een achtelooze houding bij de voordeur, en Seele leunde met zijn
rug tegen de muur aan. Ze spraken verveeld-geeuwerig over kantoorbezigheden. En
Truus was er niet bij.
‘Kijk,’ verward hield Fem de rozen op, ‘ik heb 't maar even gedaan voor Bet. Is
't zoo goed?’ Seele gaf ze het toegeknipte
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schaartje terug. ‘Daar bederf je 't dingetje mee, de stelen zijn zoo taai.’
Hij keek langs haar heen, lachte onverschillig-vriendelijk met een
norsch-brommerig keel-geluid dat wat minachtends had.
‘Dat roomerige’, prees Mia, ‘en die zacht-gele hartjes hè?, allerliefst...’
Fem hoorde het amper, ze streek over haar voorhoofd ‘O ja,’ viel haar in, ‘Truus
vraagt wanneer of dat dan is, morgen?’
‘Dat tochtje?’, Mia bevestigde de rozen op haar blouse ‘na vieren....’
Ze glimlachten leeg tegen elkaar, knikten en keerden zich af. Bezwaard liep Fem
de trap op, langzaam. ‘Hoe... wat was dat nou...? Niks dan verbeelding?, als ze maar
geen - geen manie kreeg, overal zag wat ze dacht. Zoo gek dit nou, en 't leek toch
precies....’
Ze ademde een paar keer diep, eer ze de kamer weer binnenging.
***
Over de droomerige stilte van de kleine vreemde stad, ruischten vredig de boomen.
De huizen lagen open in lampe-gloed, in de gloppen schuilde de nacht.
Uit haar ooghoeken keek Fem naar Seele.
Hij liep sloom-bedaard naast haar voort. De platte stroohoed wat achterover
geschoven, een sigaar schuin opgewipt tusschen de lippen. Aan zijn eene arm bungelde
het presentje voor Grootmoeder.
‘Nou was zij,’ probeerde ze zich even in te denken, ‘zijn vrouw. Ze hadden 'n
visite gemaakt, en deeën nou nog even 'n avondwandeling voor ze naar bed gingen.
Dit straatje uit, dan stonden ze voor hun huis. Hij zou zoo meteen de sleutel uit zijn
zak halen en aanhalig glimlachen naar haar....’
Ze schokte op, of ze wakker werd.
‘Waarom,’ polste hij ineens, ‘wou je per se niet blijven, hè?, Juffertje Eigenwijs?,
krijg je genoeg van ons? Zeg 't maar eerlijk?’
Schuw-ontkennend lachte ze naar hem - en schrok, haar antwoord leek in haar
binnenste aan scherven uiteen te vallen. Het gele schijnsel van een lantaarn omvatte
even zijn gezicht, toen - een oogenblik - was het of een vreemde haar aankeek, zag
ze oogen die zij niet kende.
De schemer verborg het dadelijk weer.
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‘Verbeelding,’ tobde ze, ‘alles verbeelding.’ Haar hart klopte hoog en zwaar in haar
borst.
Zij sloegen een straathoek om en staken dwars een plein over, in de verte, lag als
een kaartenhuis met gele venstergaatjes, het station.
Seele's arm beroerde haar, bij toeval. ‘Ik denk wel 's over je,’ bekende hij, zijn
stem verzachtte, ‘je ben erg gesloten, maar je kijkt altemet zoo melancholiek, en
vanmiddag, je zei zoo iets.... Heb je... je hebt natuurlijk wel 's wat - wat beroerds
gehad zeker?, daarginds?, of nòg?, 'n geschiedenis....’
Het bloed schoot tintelend naar haar hoofd. Ze hoorde alleen het gedempte in zijn
praten.
‘'n Geschiedenis?’, herhaalde ze werktuigelijk. Ze zuchtte en het verlichtte haar
niet.
De huizen weken terug en de boomen: ze leek in een dof-zilveren leegte te loopen
en praatte met een droom-stem, mompelend. ‘Och ja - och wie had dat niet...?’
‘Getrouwd?’, giste hij heel stil.
Ze huiverde er van en kneep in haar handen. ‘Waarom dat...?’
Hij schokte of iemand hem stompte. ‘Ik dacht... ik... ik geloof 't toch wel, anders
zou je natuurlijk met hem...’ Hij verstoorde dat zelf, kuchte achter de hand. ‘Is 't
nog...?’
Zijn belangstelling verblufte haar. ‘Was dit ooit...? Was 't eerder...?’
‘Nee,’ bedacht ze moeilijk, ‘'t is uit.’
Hij bracht haar, met een gebaar of hij streelde langs satijn, op een zijwegje, dat
afboog naar een klein plantsoen.
‘Met Grômoeder,’ smoezelde hij goedig, ‘kan je niet zoo praten.’
Ze droeg de stilte als een vracht.
‘Dus uit?’, vorschte hij haast fluisterend door, ‘en was je lang met hem, en...?’
Zij knikte maar, haar gedachten tolden....
Zijn adem blies in haar oor. ‘Intiem...?’
Daar schrok ze weer van op. Het was of hij haar krieuwelde. Ze lachte
zenuwachtig-onderdrukt en alles in haar leek te schitteren. ‘Ze droomde dit toch
niet?, ze droomde toch niet weer, dit was nou echt, dit viel nou voor...’
‘Wel nee’, ontkende ze, ‘wel nee, niet erg, 'n beetje.’
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Hij schokte weer. Zijn gezicht bleef onzichtbaar. ‘Dus toch wel iets....?’
Verbazing overheerschte alles in haar. ‘Dit vroeg hij haar, hij - háar....?’
‘Wel iets,’ beaamde ze als een echo.
Ze voelde de lengte en de kracht van zijn lichaam, en kreeg er een donker verlangen
bij.
‘Tob je er nu over?’, onderzocht hij, ‘dat je toen te - te ver gegaan bent?’
‘Te ver?’, sufte ze, ‘te vèr...?’ Wezenloos tuurde ze op een drabbig-dof binnenwater
neer. ‘Nee niet te ver....’
Zwaar en diep hoorde ze zijn adem.
‘Dus....?’, hij fluisterde en het was haast onverstaanbaar. ‘Nog 'n meisje?’, ving
ze op.
Ze knikte in een stijgende bevreemding.. ‘Och kom, dit was niet werkelijk...’
‘Natuurlijk,’ zei ze overluid om haar stem te hooren.
De avond was zoo ijl. De dingen stonden grillig als koortsgedachten in de heete
schemer.
Seele lachte zonder geluid. ‘O’, zuchtte hij. ‘o, ja dan....’ En even greep hij
pijnlijk-krachtig haar hand. ‘Je moet maar veel bij ons komen,’ noodde hij hartelijk,
‘veel...’
Fem knikte enkel.
Beduusd dacht ze even later: ‘Ik - ik had wat moeten zeggen... Er was iets dat dat ging voorbij... iets?, wat dan?, wat denk je toch...?’
Langzaam liepen ze op het station toe.
‘Truus en ik’, vroeg hij, toen ze onder de menschen waren, ‘hebben 't wel goed
samen, hè?’
Het vlijmde als een ontgoocheling.
‘O ja’, zei ze mat, ‘ja jullie...’ Ze keek op in verbazing.
Bij het koude witte licht van de lampen kreeg alles een hard en nuchter voorkomen,
ook Seele's gezicht.
Hij nam aan het loket een kaartje voor haar, en maakte een praatje met de man
van de contrôle.
Zijn oogen zagen haar voorbij. Hij groette bekenden, en volgde die met de blik.
Haar gaf hij - aan de trein - maar een slappe handdruk.
‘De bezies,’ grapte hij nog, ‘en de cake van moeder-de-vrouw.’
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Uit het raampje keek ze sloom-verwonderd op hem neer. ‘Was alles nou weer uit
van pas? Zou hij niet even kijken nog, en dan iets zeggen dat herinnerde.... 'n Woord
kon als 'n doosje wezen, gewoon van buiten, maar dan van binnen lag 'n schitterding
te fonkelen.’
Doch Seele speurde alle kanten uit, behalve de hare, hij praatte op een gebelgde
toon. ‘Truus was braaf-moe, diepe kringen onder haar oogen, ze zou nou misschien
wel in slaap gevallen zijn.’
‘Ja,’ moest ze toegeven, ‘allicht. Jij bent zelf ook nogal druk.’
Hij sloeg er geen acht op, stak van haar afgewend, opnieuw een sigaar aan, en
blies als een booze kat tegen het halsstarrige lucifersvlammetje.
‘Is er nou wat?’, dacht Fem beteuterd, ‘ik - ik weet toch van niks.’
‘Zeg Truus nog 's gedag van me’, verzocht ze stil.
‘Tja,’ zei hij leeg. Hij zag iets in de verte dat hem bezighield, zijn rechterbeen liet
hij mal wiebelen in de bibberende broekspijp.
Maar toen de trein in beweging kwam en wegreed, zocht zijn glimlach haar weer.
Hij riep iets dat ze niet verstond, maar toch wel hartelijk klonk. En met een rekkende
arm stak hij zijn stroohoed in de hoogte.
‘Boy... boy...’, fluisterde ze als Truus. En ze wapperde met haar zakdoek, tot alles
donker werd, toen zakte ze verward en moe terug op de bank in de leege lichte coupé.
‘Hoe kwam hij nou ineens zoo...?, en daarvoor dat gesprek, was dat gewoon....?,
er was toch iets, of dacht zij zoo omdat ze niks gewend was....? En dat kribbige dan
nou?, of - of hoorde dat... dat allemaal bij haar rare manie?’
Zij tuurde aanhoudend het donker in dat - als met blinkende spelde-puntjes doorspikkeld was van verre lichtjes. Een uitweg vond ze niet en haar gedachten
dwarrelden als narren om een spil. ‘Als je toch maar 's voor één dag Truus wezen
kon, en alles hebben kon wat Truus had, niet éen keer zou ze hem weren of st.... st....
fluisteren, maar altoos weer bereid wezen...’ Ze kreunde er van.
Er leken diep-gekleurde intieme prentjes uit een vouwboek voorbij haar strakke
oogen te trekken. Ze zag zich-zelf er op en Seele... altijd weer zich-zelf en Seele...
Zij bogen samen over het huishoudboek, zijn arm lag zwaar en warm om haar
heen, hij drukte zijn kin in haar kuif en frutselde aan
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een lintstrik op haar heup, zij stoeide met hem achter de dichte deur, zóó zwoel en
wild, dat zij er zelf van kleuren moest. In zijn arm liep ze de trap op en lang-uit lei
hij haar neer op de canapé, zijn handen begeerden, zijn lippen ook.... ‘Als je eerst
rust....’
De trein stond schokkend stil, met een gierende knars, de schorgeschreeuwde naam
van het stadje klonk als een verijlende echo, de wagens langs.
Het bracht haar tot zich zelf.
Ze keek bedremmeld om zich heen en wreef haar oogen rood. ‘Zoo'n dag,’ ze
rilde, ‘die - die vergiftigt...’
***
De stad was heet en zwart, de gedoofde huizen leken gekeerde domino-steenen, en
de moede zomer-zee ademde als een slapende.
‘Nou is 't benauwd,’ dacht Fem, ‘alleen’. Ze kneep haar lippen in. ‘Grômoeder
woonde wel erg afgezonderd, niet een uit de trein moest die kant uit.’
Of ze het koud had, trok ze het hoofd in de schouders, en ze praatte in zich zelf.
‘Hier heb je nog 's op 'n middag - 'n middag, dat was gek, die kon naar zand en wind
en leegte smaken in je herinnering - 'n scherp dingetje in je oog gekregen. Wat stak
dat, als je je tranen inhiel', voelde 't soms net zoo. En daar in de Zoutmanssteeg
hadden Riek en zij nog 's zwavelstokken loopen snoepen, op 'n avond... God - Riek,
dat die nou al getrouwd was, òch...! 'n Half pond zwavelstokken wel, lekker waren
die, zoo bros met 'n kruimelig dekje van bruine suiker er op... Bij de pomp op 't plein,
vond ze ook nog 's 'n parelmoeren knoop, net 'n roos, allemaal schubben op elkaar,
ros en groen en zilver, die lag nog op de bodem van haar naaikist...’ Ze bleef steken
in een schrik.
Er kwam - met langzame wandelstap - een man-als-een-reus op haar af uit het
donker. Zijn neus glom rood en rond als een bezie boven het smeullichtje van zijn
sigaar, en zijn oogen glinsterden als geslepen git.
Het was Sweers.
‘Nou, dat is... dat is...’, hij palmde zijn lange sigaar wat in, en kauwde er op of het
roggebrood was, ‘geen toeval...’
Hij liep met haar terug, zijn adem stonk naar drank en hij zweette.
Ze week wat uit. ‘Hè?’, vroeg ze kort. Dan schrok ze heftiger. ‘Zou er wat thuis...?,
kon Grômoeder...?’
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Maar de man naast haar grinnikte. Hij maakte een gebaar of hij haar aan wou stooten
met de elleboog. ‘'k Ben ook geen uitgekookte garnaal.’
‘Hè?’, vroeg ze weer. Ze tuurde...
De nacht overwalmde zijn gezicht als met roet.
‘Vannochend,’ lei hij duister uit, ‘zag ik je gaan.’ het grint knapperde onder zijn
breizelende stappen, als boonen in een koffiemolen, zijn adem leek de lucht te
slobberen. ‘En deuze trein... deuze trein, dat dach'-'k wel...’
‘Je zag me gaan?’, herhaalde ze, ‘nou...?’
De lach knakte zijn rug. ‘Nóu - nóu! 'n Jongetje en 'n meisie die hooren bij elkaar
en ik ben zoo niet of - of ik wil ook wel 's... wel 's 'n gekheidje.’ Hij maakte een
slorpend zuig-geluid en grinnikte achter zijn tanden.
‘Vrijen,’ zei hij guls opeens.
Haar mond leek in het zwart te bijten.
Ze zei niets.
Het was of God haar hoonde.
Haar gedachten krinkelden als slangen, ze keek schimpend omhoog, en haar nijdige
oogen liepen over van tranen.
De man naast haar praatte gnuiverig over niet-oorbare dingen. Zijn lach schoot
als een hoornsignaal de nacht in....
Fem luisterde verdoofd en stomp. ‘Nemen wat er nog komt, had ze 's gedacht....’
Plotseling zag ze, breed en geel, het verlichte venster van Grootmoeder's huis. Ze
stapte vlugger aan, liep het smalle klinkerpad op, ontsloot het hek, en klapte het
driftig-vlug achter zich toe.
In de glans van het raam zag ze als een verduisterde maan, dof en bol, het gezicht
van Sweers aan de andere kant.
Hij greep verbluft de peilers beet. ‘Nou?’
Haar voeten raspten over de kiezels. ‘Nee,’ zei ze tergend-onverschillig, ‘nee.’
Opzettelijk geeuwde ze.
Hij gluurde met oogen als zuurballen. ‘Wou je.... wou je dan altijd zoo... zóó...?,
nooit 'n man ân je... nooit 'n gekheidje..?’
Het schokte in haar borst of ze heimelijk schaterde of - weende. ‘N-ja,’ brak ze
af, ‘g'navend Sweers.’ Haar eigen stem was het niet. Ze knikte met een wezenlooze
glimlach en keek hoonend omhoog ‘Nee, ik zal wel niet meer bidden...’
Haar hart bonsde van pijn er bij.
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‘Kon 'n mensch,’ vroeg ze zich af, ‘zoo niet in één oogenblik tijds z'n ziel verdoen?’
Haar hand al aan de ijzeren deurklink, dacht ze nog: ‘Die letter van 't
duivelsnaaigaren is toch wel bewaarheid....’
- Maar in de kamer praatte ze enkel over Seele.
Grootmoeder's appeltjes-gezicht glom er van op, en haar brilleglazen glinsterden
als twee pas-gezeemde venstertjes.
De deuren waren veilig gesloten, en de lamp brandde helder. Op een punt van de
tafel, stond als een zoet-geurende bouquet, het mandje met de roode vruchten.
Fem haalde - onder het praten door - een aarden potje met bloemen naar zich toe,
en nam er telkens speelsch een roos uit, een viool, een takje kamperfoelie, en rook
er aan. ‘Zoo'n geur hing in 't eetkamertje, en zoo iets in dat knus apartementje waar
hij schreef, en dit in de slaapkamer....’
Haar blouse en rok had ze neer gegooid op de rug van een stoel, peinzend wreef
ze over haar mager-witte armen, en tastte langs haar gezicht dat knokkelig voelde
en heet. ‘Waar was hij nou....?, wat zou hij doen, boy....?’
Ze dronk water en melk door elkaar, maar schoof het klaargezette brood van zich
af.
‘'t Is 'n sprookie Grômoeder, dáár...’ Met de star-verzonken blik van een
geschilderde heilige tuurde ze in de hooge olievlam.
‘Geen oog voor 'n ander, geen oogenblik....’
De oude vrouw knikte. ‘Ja, ja,’ zei ze op een droomerige toon of ze wat bekends
hoorde vertellen, ‘ja, ja....’ Ze draaide haar dunne trouwring om en om.
Maar heftig of ze iets tegenspreken moest, zei Fem: ‘Nee, zoo is 't nergens ooit
geweest, zoo was 't nooit bij iemand... 't Is.... 't is te dwaas om van te spreken eigenlijk:
maar hij voert haar als 'n kloek, stukje voor stukje, hij draagt haar als 'n kind door 't
huis.... of zij zoo licht is, of hij zoo sterk, dat weet ik niet.... Hij ziet 't eerst de rooie
randjes om haar oogen als hij rookt, hij merkt dâlijk de tocht bij 'n open raam....’
‘Ja-ja,’ knikte Grootmoeder weer, ‘ja-ja....’
Iets dat verdoezelde in de jaren, leek haar weer helder voor de geest te komen. In
haar oogen dook de weerschijn van haar blijde heugenis als het heilig-stille licht van
kerke-kaarsen.... Haar glimlach werd jong.
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‘Zóó,’ ontviel haar ‘was Grôvader. Streng voor anderen en voor mij.... voor mij....’
Ze glimlachte en haar oud gezicht vervroomde. Ze droomde weg in lang-voorbije
jaren
Maar Fem pufte spottig met haar droge heete lippen, en de kin op de
ineengevlochten vingers, keek ze donker-vijandig onder haar gekreukelde brauwen
uit.
Ze dacht. ‘En Grômoeder kon 't dan nog verwonderen als ze stil bij zoo'n gezegde
werd.’
Expres om de oude vrouw te storen, begon ze over haar ontmoeting op de weg.
‘O ja, en Sweers, die vroeg me ten huwelijk, zoo pas....’
Grootmoeder zakte voorover. ‘Wat? Wat nou? Sweers? Vroeg hij je?, wat
zei-die....?’
Ze trachtte het na te gaan. Het riep de vage echo aan wat liederlijks op. Ze kleurde,
haar mond brak open, of haar een zure smaak oprispte. ‘Nou ja, och, 'n boel, dat weet
ik zoo niet meer....’
‘'t Is niks gedaan, niks....’, Grootmoeder wreef over haar knieën, ‘niks, z'n vader
was 'n lap van 't zuiverste water, z'n moeder....’
Fem hoorde het al niet meer. Ze tuurde bezijen de koperen lamp naar het
fluweelig-donkere stilleven boven de groene spiegel, en ze bracht zich Seele's stem
te binnen, en de opslag van zijn oogen, zijn lach en zijn fluister. ‘Als je eerst rust....?’
Zenuwachtig rekte ze zich, trillend in haar rug. ‘Wat hoopte ze toch?, 'n man die
zoo in z'n vrouw opging.... Ja och, nou ja, die letter van 't onkruid sloeg die enkel op
Sweers....?’
Ze kreeg het warm, maakte een knoop los van het linnen onderlijfje, en trok de
spelden uit haar vlechten. Achter haar zwaar, donker haar glimlachte ze met een
nerveus gespannen mond en vochtige oogen.
(wordt vervolgd).
ALIE SMEDING
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De uitvreter Tragi-comedie in drie bedrijven
Tweede bedrijf.
Het décor van het eerste bedrijf. Tusschen de divan rechts en de straatdeur staat een hoog
kamerscherm. Een maand na het eerste bedrijf. Het tooneel blijft eenige oogenblikken leeg en
donker. Dan komen Jos. en de Uitvreter binnen van de straat. Zij komen van een gemaskerd
bal. Hij is in smoking, met hooge hoed, witte glacé handschoenen, zwarte stok met ivoren kruk
en cape. Jos is gecostumeerd in een roze baby-jurk met kap. Om haar hals een groen zijden
lint, waaraan een groot carton hangt, waarop duidelijk te lezen staat: Baby wil niet gekust
worden. Als zij zich omdraait heeft zij op haar rug nog zoo'n bord, waarop staat: Ik kan
spreken. De Uitvreter stapt in het donker tot midden in de kamer en blijft achter de tafel staan.
Jos draait het licht op en leunt moe en bedroefd tegen de deurstijl. Zij heeft een groen masker
in hare hand. De Uitvreter is in zijn kwaadste humeur.

Uitvreter
(kijkt op zijn horloge):

Ja, ben je nu eindelijk van plan antwoord te geven, he? Ben je nu eindelijk van plan
me te zeggen, wat dat voor eigenzinnige kuren zijn om naar huis te willen, terwijl
het nog geen tien uur is?
Jos.
(staat roerloos tegen de stijl geleund. De Uitvreter ziet haar met ingehouden woede aan).

Uitvreter
(sarrend):

Was je niet het succes van den avond? He? Lachte niet iedereen zich een beroerte
om je? Dat is immers jullie hoogste mogelijkheid! Nou, wat wil je dan? Wat moet
je dan? He?
Jos.
(zelfde spel).

Uitvreter
(met heviger woede):

Hoewel ik er tot nu toe nog nooit eenige aandrang voor gevoeld heb om, als je zweeg,
je tot spreken te brengen, omdat je nooit iets zegt, dat den arbeid van
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mijn trommelvlies loont, zou ik je nu toch beleefd maar zeer dringend willen
verzoeken eenige geluiden voort te brengen, ten einde me diets te maken, waarom
ik, ik naar huis moest zonder dat ik het wou!
Jos.
(smeekend, met echte droefheid, lief):

Niet zoo schimpen, Aristiede, niet zoo schimpen. Dat doet me zoo'n verdriet.
Uitvreter:

Verdriet of geen verdriet, krijg ik eindelijk te hooren, waarom ik naar huis moest
tegen mijn zin, ja of nee?
Jos.
(in droeven zucht):

Laten we maar zeggen, dat ik bang was, dat iemand me herkennen zou.
Uitvreter:

Bestaat niet! Iedereen wordt volmaakt onherkenbaar van het oogenblik af, dat hij als
zich zelf verschijnt
(wandelt).

Trouwens waarom was Stel dat dan niet? Die sloeg tot mijn verbazing geen dans
over en die heeft meer te verliezen dan jij. Terwijl ze in de laatste dagen niet meer
sprak en stijf en strak in haar kamer of op een stoel hier zat, alsof ze bang was zich
te bewegen, terwijl wij haar naar het bal hebben moeten sleepen, hangt ze nu nog te
huppelen in de armen van de een of andere hijgende os. En waarom danste jij niet,
he? Verschillende malen heb ik gezien, dat ze je vroegen en telkens weigerde je. Heb
ik daarvoor jullie dansles doen nemen, ga ik daarvoor met jullie naar een gemaskerd
bal? He! Trouwens het is over de heele wereld usance om niet voor drie uur 's nachts
van een gemaskerd bal weg te gaan, tenzij er thuis iemand op sterven ligt.
Jos.
(met treurigen glimlach):

Misschien is dat hier ook zoo.
Uitvreter
(slaat woest met een vuist op tafel):

Gossalmebeware, spaar me je dichterlijk gerochel!
(plots in een herinnering, in hysterische woede):

Ja, ja! Hier! Hier! Waar is het! Dat vergat ik! Waar heb ik ze?
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(zoekt in alle zakken, haalt er eenige papieren uit en wrijft ze Jos. onder den neus. Deze draait
zich angstig om; als ze de papieren ziet, strekt ze er de hand naar uit.)

Waar haal jij de verwaten lef vandaan om je een meening over mij te vormen en te
onderhouden? Hoe haal jij je de godslasterende impertinentie, de weergalooze
brutaliteit in je hoofd om mij, mij tot onderwerp van je slijm-, slier- en
slemp-voortbrengselen te maken?
(rijt de papieren in snippers.)

Jij schijnt stapelgek geworden te zijn om verzen op mij te maken. Bezing een
lantaarnpaal of een modderplas of je eigen ziel of die van een ander. Maar de mijne
niet, versta je, versta je!
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Jos.
(in grootste hulpeloosheid en verdriet):

Ja maar...... ik hou toch van je.
Uitvreter
(zakt met een wanhoopsgebaar op een stoel):

O, ja, ze houdt ook nog van me. Dat is waar ook.
Jos.
(huilt, zij houdt echter hare snikken in om hem niet te hinderen benevens uit angst voor verdere
hatelijkheden. Zij laat de tranen maar langs de wangen loopen, want zij durft zich niet te verroeren,
dan onderdanig, lief en verdrietig):

Ik ben nooit anders dan goed voor jou en jij bent nooit anders dan hatelijk tegen mij.
Uitvreter
(snauwend):

O, ga je je weer beroepen op het feit, dat je een zekere som geld voor me uitgegeven
hebt?
(opstaand)

Worden me die paar stomme kleeren weer verweten? Ken je ze terughebben, hoor!
Jos.
(glimlachend door hare tranen heen, haar hoofd schuddend als tegen een stout kind):

Och nee,...... dat geld! Wat kan me dat nu schelen..... Dat zou je allemaal mogen
hebben. Ik zal dan wel zien hoe het dan gaan moet. Ik weet toch zoo al niet wat er
met me gebeuren moet. Als jij het altijd maar goed hebt en goed gekleed bent en
zoo, als jij maar geen zorgen hebt. Maar...... tegen de anderen ben je vriendelijk en
tegen mij zeg je maar alles. En dat is zoo erg niet. Daar ben ik soms blij om, maar
een aardig woord kun je tegen mij toch af en toe ook wel eens zeggen...... zooveel
moeite zal je dat toch wel niet kosten.
Uitvreter
(zeer nerveus naar een houding zoekend):

Uh... uh... ja, dat kost het me wel.
Jos.
(grootste verdriet, hulpeloos):
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O...... Ja dan.........
(haar weerstandsvermogen breekt nu en zij barst in huilen uit. Haar geschrei heeft iets van
hartstochtelijk kindergehuil. Zij valt op een stoel, die bij de deur staat en bedekt het gezicht
met de handen.)

Uitvreter
(in felste woede):

Doe die krankzinnige borden van je lijf af!
Jos.
(in sterke angst, springt op):

En je hebt ze toch zelf voor me gemaakt?
Uitvreter
(slaat met zijn stok op tafel):

Dondert niks, zeg ik. Ik kan ze niet meer zien! Ik kan ze niet meer zien!
J o s .:

Ochot, ochot!
(doet jammerend angstig snel de borden af, zit als een schoolkind.)

Uitvreter
(doet hoed af, cape en handschoenen uit, wandelt):

Ik begrijp dat niet, ik begrijp dat niet. Geen enkele vrouw
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geniet mijnerzijds de voorrechten, die jou in de laatste drie weken te beurt vallen.
Zoo om de twee nachten geef ik me heelemaal, gooi ik me met lijf en leden te
grabbelen en dan zanik je overdag nog om een vriendelijk woord.
Jos.
(lief en toegevend):

Ja, ik zal je daar mijn leven lang dankbaar voor zijn. Jaren heb ik op het groote
gewacht en jij hebt het in mijn leven mogelijk gemaakt. Jij hebt mij de groote
liefde......
Uitvreter
(spottend):

Wat zei U?
Jos.
(even in verweer opstaande, tot bij hem):

Ja, ja, ik weet wel, dat je alles bespottelijk vindt, wat ik zeg
(trekt de schouders op, gaat aan de tafel zitten, hulpeloos.)

Maar ik kan het niet anders zeggen. Daar kan ik toch niets aan doen...... Als man en
vrouw, ja, maar hoe anders heb ik daarvan gedroomd, vroeger... veel vroeger. En als
iemand me als jong meisje gezegd zou hebben, aan je hartewensch, die dag en nacht
in je verlangen is, daar zal eens, heel laat, zoo aan voldaan worden, zooals het nu
gekomen is, dan zou ik het niet geloofd hebben. Ik doe iets, dat ik een maand geleden
niet voor mogelijk hield, omdat ik het afschuwelijk vond, gemeen, vuil!... Nee, mijn
groote liefde is eindelijk gekomen,...... maar als beesten! En ja, hoe het gekomen is,
weet ik niet. Het gebeurde voor ik het wist.
(timide, bang, aarzelend.)

Maar van het eerste oogenblik af heb ik in de heilige overtuiging geleefd...... ik
geloof, dat ik het gedaan heb, omdat ik dacht, dat...... dat......
Uitvreter
(die met hautain opgetrokken wenkbrauwen geluisterd heeft):

Dat...... dat......?
Jos.
(zeer verlegen, af en toe met een snik nog):

Toen je niet hebben wou, dat ik tegen Stella zei, dat we van elkaar hielden......
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(opstaande met plotseling sterkere angst)

Ik ben zoo bang, dat ik goed gevoeld heb, zie je. Ik ben zoo bang, dat mijn vermoeden
juist is. Daarom heb ik het je nooit durven vragen, maar toen alles zoo tusschen ons
in het geheim gebeuren moest...... toen begreep ik, dat je misschien......
Uitvreter:

Nou, nou, wat misschien?
Jos.
(uit angst voor zijn antwoord een paar passen achteruit):

Dat je misschien niet met me trouwen wilt.
Uitvreter
(valt in een stoel, ten hoogste verbaasd):

Heb jij dan ook maar een oogenblik gedacht, dat ik wel met je......
Jos.
(in groote angst):

Altijd!
Uitvreter:
(barst in een homerisch gelach uit.)
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Jos.
(aan hare kleeren plukkend):

O, zie je wel, zie je wel! Je doet het niet, he? Je doet niet?
Uitvreter
(tusschen zijn bulderend lachen door):

Nee, natuurlijk niet! Loof den Schepper, dat hij je tenminste eens in je leven een
gedachte gegeven heeft, die onbetwistbaar juist is! Hahahaha!
Jos.
(fluisterend in verschrikking):

Dat kan niet. Ik zal alles zeggen. Ik ben...... wij......
(barst in snikken uit, in een stoel, met haar hoofd op tafel.)

O, wat moet ik doen? Wat moet ik beginnen? Wat moet er van me worden? Dan
word ik gek, gek, gek!
(bonst met de vuisten op tafel.)

Uitvreter
(haar op de schouders kloppend):

Beste kind, als jij het mogelijk acht, dat de wanorde in je geest door onze verhouding
nog grooter kan worden dan hij is, dan scheiden we er mee uit. Dan is het af. En nu
ga ik terug naar het gemaskerd bal om mijne aandacht te besteden aan het ongerept
blijven van Stella's kuischheid
(doet hoed op).

Jos.
(snelt naar hem toe, doet hem hoed af, omarmt hem):

Nee, nee! Blijf bij me! Blijf bij me! Kom naast me zitten! Ochot! Ochot!
Uitvreter
(in felste drift, steekt zijne armen in de hoogte):

Raak me niet aan, als je niet wilt, dat ik een moord bega!
Jos.
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(laat hem angstig vlug los, smeekend):

Ja, ja. ja! Maar laat me dan niet alleen, laat me dan niet alleen. Ik kan nu niet alleen
blijven. Ik smeek je er om, toe Aristiede, je weet niet wat een verdriet ik heb!
(gaat zitten.)

Uitvreter:
(laat met een zucht zijne armen zakken, gaat naast haar zitten.)

Jos.
(vleit zich bescherming zoekend tegen hem aan):

Goeie, lieve jongen, och, goeie, lieve jongen.
Uitvreter
(streelt haar medelijdend over het haar):

Och, jij arme stakker!
Jos.
(verbergt schreiend haar gezicht tegen hem aan):

Nee, nee, dat moet je niet tegen me zeggen. Daar word ik nu zoo ellendig van.
Uitvreter
(drukt haar als een kind in zijne armen):

Kom jij maar bij me, kom jij maar bij me.
Jos.
de mouw van zijn jas streelend):

Goeie, lieve jongen, je hoeft niet met me te trouwen, hoor, het hoeft niet!
(schreit hartstochtelijk.)
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Uitvreter
(spottend):

Dank je zeer!
(weer in medelijden, schudt het hoofd)

Och!
(zoent haar).

Jos.
(lachend door hare tranen heen):

En dan blijft het maar zoo tusschen ons, he? En wat dan later met me gebeurt, dat
zullen we dan wel zien. Als jij maar zegt, dat het niet vuil is. Als jij maar zegt, dat
het mag.
Uitvreter:

Het mag.
Jos.
(zoent zijn gezicht hartstochtelijk, zoent zijne handen, leunt dan rustend tegen hem aan, af en toe nog
een snik):

Dat is goed, dat is heerlijk. Nu is het weer goed tusschen ons, he, nu is het weer goed.
(Pauze.)

Jos.
(flirtend):

Ik danste niet, omdat ik dacht, dat jij dat niet prettig zoudt vinden, dat jij jaloersch
zou zijn.
Uitvreter
(smalend):

Och zoo!
J o s .:

En weet je waarom ik naar huis wou!
Uitvreter
(even kwaad):
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Laat me steen koud!
Jos.
(flirtend):

Jij, malle, dat je het ook niet dadelijk begreep. Als ik zoo 's nachts bij je kom, zie je,
dan ben ik bang, dat Stella of Letta er iets van merken. En al dagen heb ik me toen
op dat bal verheugd. Ik dacht, dan gaan wij vroeg naar huis. Letta gaat toch iederen
avond uit en dan zijn wij eens alleen in huis. Dan is het ons huis en dan...... dan......
(verbergt verlegen haar gezicht tegen hem aan).

Uitvreter
(springt op, zoodat zij bijna valt):

Dat is het toppunt! Dat is knap! Daar is het me besonetten niets tegen!... Nou ja, daar
kan ik zelfs niet kwaad om worden.
(als Jos. hem niet begrijpend aankijkt.)

Nou, ja, zit me daar nou maar niet aan te gapen alsof ik het een of ander Zoeloe-dialect
spreek, maar verdwijn op staande voet in je slaapkamer, trek andere kleeren aan,
schmink, poeder je, dat de anderen niet merken, dat je gegriend hebt en verschijn
het eerste half uur niet in mijne onmiddellijke nabijheid.
Jos.
(staat beschaamd op, gaat achterwaarts naar de keukendeur):

O... o... ik schaam me zoo... ik schaam me zoo.
Uitvreter:

Eindelijk! En hou dat gevoel zoo lang mogelijk vast, want het is voor jou de eenige
terechte gemoedsgesteldheid.
Jos.
(met een schok van pijn trekt zij de deur dicht):

O God!
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Uitvreter
(de handen over de borst gekruist):

O, wat is het leven bitter en moeizaam
(gaat op de divan rechts liggen).

Pauze.

Letta
(de straatdeur gaat snel en behoedzaam open en dicht en Letta staat in de kamer. Zij draagt een
eenvoudig bijna armoedig mantelpak):

Goddank, hij heeft niet gezien, waar ik binnen ging... Die van gisterenavond was
een vervelende, nare kerel...... maar deze, dat was een aardige vent,
(trekt hare handschoenen uit).

Als ik me nog een paar keer oefen, gaat het best. Ja, dan gaat het best.
(gooit met een smak haar taschje en handschoenen op tafel).

Uitvreter
(schrikt met een kreet rechtop):

Ah! Wat is dat?
Letta
(ook schrikkend):

Wie is daar?...... O, ben jij het? Is dat schrikken...... ik dacht waarachtig, dat...... stel
je voor.
Uitvreter
(met zijn hand aan zijn hart):

Hoewel ik van niemand en niets afhankelijk ben, schijnt dat huis hier me toch
langzamerhand te gaan verontrusten. Waar kom jij vandaan?
Letta
(doet hoed en mantel af, is in zeer eenvoudig japonnetje):

Ben voor de zaak uit geweest.
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Uitvreter
(vriendelijk):

Mijn lief niemandje, mijn lieve goeie zonderziel, nu vertel je me al een week sprookjes
over eene goudmakende zaak, die je beginnen gaat, maar vind je nu niet, dat het tijd
wordt het bewijs te geven, dat je innerlijk zoo langzamerhand de twintig jaar genaderd
is door aan mij, je leermeester en opvoeder te zeggen, welke zaak dat is, die je op
het oog hebt?
Letta
(flirtend):

Nee, lieve, goeie iemand-met-alle-zielen, dat moet een verrassing blijven. O, jij zult
het grandioos vinden. Geknipt voor je. Trouwens je komt in de zaak. Binnen twee
jaar zijn we steenrijk. Wil je nog thee. Mijn keel is droog van het praten
(zet thee).

Uitvreter:

Van het praten? Met wie?
Letta:

Met de menschen, waarmee ik de zaak beginnen ga. Steenrijk, zeg ik je.
Uitvreter:

20 jaar? Wat zeg ik? Nog geen tien.
Letta:

Vind. je, Pleit niet voor je opvoeding. Ik heb het gevoel alsof mijne persoonlijkheid
nu al de veertig gepasseerd is. Ik weet nu wat ik wil en ik doe wat ik wil.
Uitvreter
(even geschrokken door haar tyrannieke toon):

Ja, ja!
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Letta:

Hoe was het op het bal?
Uitvreter
(geestdriftig):

O, kind, je bent zoo oerstom geweest door niet mee te willen! Je weet niet wat je
gemist hebt! Nooit heb ik zoo'n avond gehad! Ha! Dat was leven! Zoo'n twee vrouwen
eindelijk eens aan haarzelf over te leveren. Nooit is een mensch zoo lachwekkend,
dan wanneer hij zijne principes verloochent. Ik heb de tantes tot midden in de zaal
geleid. Toen zag plots iedereen haar! Een schaterlach het heele bal. Ze rukten en
reten haar de kleeren bijna van het lijf. Tranen heb ik gelachen. En nu moet je weten,
dat Stel, die zich in de laatste weken zwijgend opvreet van binnen om het een of
ander, er eerst niet heen wou. Toen ze haar kostuum al aan had, bleef ze nog zwijgend
en mokkend daar op die stoel zitten. Ze wou niet, terwijl ze van den anderen kant
Jos het plezier niet alleen gunde. In de auto geen woord. Maar ternauwernood had
men haar gezien of een kerel als een boom, als boer verkleed, stormt op haar af en
sleurt haar zonder een woord te spreken dansend mee in het rond. Als ze straks thuis
komt, moet ze om een moord te begaan zijn, want zoo uit de armen van de eene of
de anderen slingerde zich weer om haar heen! Hahaha!
Letta
(even achterdochtig):

Als jij je zoo op het bal geamuseerd hebt, waarom ben jij dan zoo vroeg thuis?
Uitvreter
(even in de war):

O,... he?... Ja... O, tante Jos was niet lekker.
Letta
(thee schenkend, vormelijk geïnteresseerd):

Och, was Jos niet lekker? Wat scheelt er aan?
Uitvreter:

Och, niets bijzonders.
Letta
(drinkt):

He! Geloof je wel, dat praten, dat is nog het moeilijkste voor mij. De rest gaat me
goed af. En dan weet ik ook niet of het wel goed is zooveel te praten in de zaak, maar
de anderen doen het ook.
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Uitvreter
(achterdochtig en bang):

Ja,... uh,... Zou het de groei van je zelfstandigheid niet ten goede komen, als je mij
maar vertelde, welke zaak je eigenlijk bedoelt. Ik zou je dan ook kunnen raden over
dat praten en zoo.
Letta
(even geprikkeld):

Zanik me asjeblieft nu niet langer aan mijn hoofd, want ik zeg het toch niet.
Uitvreter:

Waarom niet? Toen ik hier kwam dorst je ternauwernood tot den overkant van de
straat, moest je dienstbodenwerk doen. Ik heb gemaakt, dat ze je als logé behandelen,
dat ze
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een meid namen. Ik heb je lichamelijk onafhankelijk gemaakt. Je bestond niet. Je
had geen eigen ziel. Ze hadden je een namaak in je lijf gestopt. Ik heb met je gepraat
en gepraat. Hoe vaak heb je in mijn armen niet liggen huilen. Geen enkelen anderen
invloed, dan die jou ten goede zou komen, heb ik aangewend. Ik heb je zelfs nooit
meer gezoend. Ik heb je geestelijk onafhankelijk gemaakt. Ik heb je opgevoed tot
wat je bent. Jij bent mijn maaksel, mijn kind om zoo te zeggen. En nu doe en laat je
wat je wilt. Je leest niet meer. Je zwerft heele avonden, halve nachten. Ik heb je goed
en lief gemaakt en ik ga met je mee tusschen de menschen. Argeloos en onwetend
zou je in iets smerigs terecht komen. Daarom zeg mij, welke zaak je beginnen wilt.
Letta:

Luister eens, Dickie. In alles wat je zegt, heb je gelijk. Wat ik ben, ben ik onder jou
handen geworden. Maar nog nooit in mijn leven heb ik zelf een besluit genomen en
daarvan de verantwoordelijkheid gedragen. Jij bent de meester. Ik, de leerling!...
Maar laat het beginnen van die zaak nou mijn proefstuk zijn. Dat is de eerste daad
in mijn leven, die ik alleen uitdacht, alleen uitvoer en waar ik, ik alleen
verantwoordelijk voor ben. Laat het nu zoo blijven; ik wil het. Als ik die zaak geheel
alleen krijg, dan pas zal ik weten, dat ik geheel en al en voor goed mezelf ben.
Uitvreter
(onrustig):

Ja, weet je wat het geval is. Ik kwam hier en ik wekte dat huis uit zijn doodenslaap
op. Ik maakte jou onafhankelijk van de tantes en de tantes van jou. Jou ziel deed ik
herboren worden en gaf de hare de tot mijne komst geloochende bestemming. Ik
leerde de tantes schminken en poederen. Ik gaf haar het genot van allerlei wereldsche
zaken. Ik zorgde, dat ze eindelijk de genoegens smaakten, waar ze haar leven lang
naar gehunkerd hebben tot een gemaskerd bal en aanverwante dingen toe en nu......
(kijkt rond)

en nu...... nu wil jij me niet vertellen, waar je iederen avond heen gaat, met wie je
praat en welke zaak je beginnen gaat, tante Jos ringeloort me alsof ik haar willooze
slaaf ben en Stel negeert me zichtbaar, doet alsof ik er niet ben. De eerste dagen was
ze wel aardig, maar langzamerhand werd ze zwijgend en nu vermijdt ze zelfs
angstvallig het woord tot me te richten of me aan te zien.
Letta:

Dat is niet wonderlijk. Stel en Jos zullen jou nooit begrijpen en waardeeren, daar
zijn dat de vrouwen niet voor.
(vlak voor hem, met hartstocht)

Maar voor mij behoef je niet bang te
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zijn; ik ben van jou en blijf van jou, al heb je me nooit meer een zoen gegeven. Mij
heb je alles zoo vaak gezegd, dat ik het van buiten ken. Luister maar,
(met opzegtoon)

Ik ben jou. Jij hebt mij tot jou opgenomen en onze zielen zijn een. Mijn bestaan zal
de praktijk van jou levenshouding zijn. Alleen en alles zijn, dat is het hoogste. De
rest bestaat niet. Als slechte menschen in dienst van God en dus van ons zelf. Dat is
de eenige houding en er is maar een bedrijf, dat die tot in details in praktijk brengt.
En dat bedrijf ga ik voeren.
Uitvreter
(zeer onrustig):

Ja, ja, dat is allemaal zoo. Voor mij. Maar jij bent mijn tegendeel. Dat heb ik je ook
gezegd. En ik zeg je nog meer, jij mag nooit iets slechts doen. Jij moet goed en heilig
zijn.
Letta
(verwonderd):

Wat is dat nou? Goed en heilig? Dat kan niet. Slecht zijn in deze wereld is het eenige
middel tot zelfbehoud. Ontelbare malen heb je me dit gezegd. En dat begrijp ik, dat
voel ik. Goed en heilig, nee, dan loopen ze over je, dan ben je aan de heidenen
overgeleverd. Trouwens wat is nu goed en slecht?
Uitvreter:

Goed zijn is geen pijn doen, daarom is dat ten opzichte van mij jou taak. Zoo lossen
onze zielen elkaar op en een oogenblik zal er in ons leven komen, het oogenblik van
opperste vereeniging onzer lichamen, dat onze zielen elkaar opheffen zullen tot niets,
dat we niet meer zijn zullen.
Letta:

Het is onzin, wat je zegt, het is allemaal onzin.
Uitvreter:

Ten opzichte van de daad is alle praten en denken onzin, want alleen de daad is en
blijft. En die daad gaat komen tusschen ons.
Letta
(drukt zich tegen hem aan, fluisterend):

Waarom praat je dan? Waarom doe je dan niet? Waarom laat je me wachten opje
zoenen? Kom van nacht bij me!
Uitvreter
(neemt haar in zijne armen, met dichte oogen):
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Ik durf niet. Jij bent te heilig voor mij en ik verlang veel meer dan gelijkheid van
ons beider wezen. Ik verlang in aanbidding tot je op te gaan. Ik veracht het leven,
omdat ik er nooit iets ter vereering in gevonden heb, behalve de maagdelijkheid van
jou wezen. Ik ben zwervend tusschen de menschen gegaan en heb niets dan zonde
ontmoet, behalve de ongereptheid van jou innerlijk. Ik ben als de wreker van al hun
kwaad gekomen en heb nooit iets goeds gedaan, behalve het scheppen van jou
onverdorven ziel. En nie-

Groot Nederland. Jaargang 24

281
mand zal zijn God schenden. Daarom komt het oogenblik van de daad voor ons nooit.
Jij bent mijn wedergeboorte, de nieuwe mensch en te goed voor mij, te goed dus
voor ieder, want ik ben van de oude wereld de eenige mensch. Ik ben het einde van
goed- en slechtheid tegelijkertijd. Tusschen de uitersten van mijne ziel ligt de wereld
en het menschdom, behalve jij! Jij...... de ideale vrouw!
Letta
(in extase tot hem opziende):

Wat ben jij mooi, zeg.
Uitvreter
(laat haar in opperste verbijstering los, gaat in angst eenige passen achteruit, zoodat hij op de divan
te zitten komt):

Ja...... heelemaal in orde is jou bovenkamer toch nog niet, he?
Letta
(glimlachend):

Wat is dat nou? Eerst ben ik de nieuwe mensch en de ideale vrouw en zoo en nu
ineens weer gek. En dat alleen, omdat ik je mooi vind?
(springt op zijn schoot).

En jij, die zoo graag hebt, dat ze je mooi vinden of heb je dat niet graag?
Uitvreter
(volkomen de kluts kwijt):

Ja...... uh...... ja...... natuurlijk, maar de nieuwe mensch......
Letta:

Hoor 's, dat komt allemaal wel in orde, dat van de nieuwe mensch en de ideale vrouw
en van goed zijn en de uitersten van je ziel en dergelijke dingen meer, als we maar
eerst genoeg geld verdiend hebben. Dan is het gemakkelijk goed te zijn. En om die
zaak van me te beginnen moet ik minstens, nou...... 800 gulden hebben. Hoeveel heb
je nu al?
Uitvreter:

He?... O... uh... ja, ik heb 78 gulden.
Letta
(streng):

Nou ja, die had je gisteren al. Van dat bal van van avond zul je toch wel een heele
boel achtergehouden hebben.
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Uitvreter
(timide):

Nee, dat kon niet. Tante Stel had de beurs.
Letta
(boos opspringend):

Tante Stel had de beurs? Dat is sterk! En dat zegt hij me zoo maar, glad langs zijn
neus weg in mijn gezicht. Hoor 's jongetje, jij hebt me door je gepraat en je gezwets
overgehaald om het goed te vinden, dat je toch dien brief schreef en eerst die ruzie
van Stel met die vereenigingen in orde bracht. Ineens geld krijgen kon je niet,
beweerde je, het stelen of rooven wou je niet en als we zoo lang hier bleven tot dat
geschil in orde was, dan had jij gelegenheid om op de uitgaven zooveel achter te
houden, dat we samen weg konden gaan. Nu woon je al drie weken hier. 78 gulden
heb je achtergehouden en weet je hoeveel je uitgegeven hebt?
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Uitvreter
(als een bestraft kind):

Nee, hoe kan ik dat nou weten?
Letta:

Nou, ik weet het dan wel. 2653 gulden.
Uitvreter
(staat op, gaat aanstonds weer zitten):

Wat zeg je? Bestaat niet.
Letta:

Dat je er eenige notie van hebben zoudt, hoeveel je kapot geslagen hebt, dat heb ik
nooit verwacht. Ik heb bij de bank uit naam van Jos de balans van haar deposito
opgevraagd en weet tot op de halve cent, wat ze bezit en ook wat ze sinds jou illustre
komst van de bank afgehaald heeft.
Uitvreter:

Maar in Godesnaam, waar moet ik dan die 2600 gulden aan uitgegeven hebben.
Letta
(trekt kwaad zijn das los en zijn zakdoek uit zijn jas):

Hieraan, daaraan, aan prullen, aan onzin, aan zijden zakdoeken, zijden ondergoed,
rij- en vliegtoertjes, schouwburgen, bioscopen. Aan wedrennen, loterijen en al die
krankzinnige dingen meer, waar je ze tot jou plezier mee belachelijk gemaakt hebt!
Je doet toch de laatste twee weken niets anders. Jij rijdt en vliegt en eet en drinkt
maar! Waar jij die 2600 gulden aan uitgegeven hebt? Wacht eens. Hier heb ik een
lijstje!
(haalt uit het taschje een lang stuk papier).

Uitvreter
(nijdig):

Lijstje, lijstje? Heb jij het hart gehad om mijn boel na te snuffelen?
Letta
(nog nijdiger):

Ja, ja, idioot, zwetser, dat hart heb ik gehad! Hier! Hier!
(leest)
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24 paar zijden sokken, 14 zijden overhemden, 3 colbertpakken, 4 hoeden, 3
kamerjassen, 16 paar handschoenen, niet minder dan 42 zijden dassen. Tot de meest
krankzinnige dingen liggen in je kast, zilveren lucifersdoosje, gouden tandenstoker.
Tot de meest absurde toiletartikelen toe. Wat doet in Godesnaam een mensch ter
wereld met 5 scheerkwasten, waarvan er een met zilver beslagen, met in de 30 stukken
zeep en nota bene 3 laarzenknechten! He? Dat doe jij, dat koop jij allemaal voor jou,
voor jou, voor jou alleen. En wat doe je voor mij? Voor mij, bij wier gratie je hier
bent, die je ieder oogenblik er weer uit kan laten smijten, die je hier duldt? Daar
beloof je honderd uit aan en daar doe je niets voor, niets, niets!
Uitvreter
(als een verongelijkt kind):

En...... en die 78 gulden dan?
Letta:

Dat beteekent, dat je op iedere 100 gulden, die je voor
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je zelf uitgegeven hebt, er drie, zegge drie voor mij achtergehouden hebt. En met 78
gulden kan ik mijn plan niet uitvoeren. Ik moet kleeren, schoenen, hoeden, ondergoed
en alles hebben. O, is het niet om je de haren uit je hoofd te rijten? God weet hoe
lang we hier nu nog het genadebrood zullen moeten eten! In alle geval, een ding wil
ik je nog zeggen, die zaak met die vereenigingen, die rek je nog minstens een maand.
Uitvreter
(staat hautain op):

Dat kan niet. De verzoenende brief is van morgen gekomen. Alsjeblieft!
(geeft haar den brief).

Letta
(leest):

Hebben ingezien...... betreuren...... in functies handhaven......
(krijschend).

Maar dan is het uit! Dan moeten we morgen of overmorgen weg! Jij tenminste! En
ik dan? Ik dan? Dan kan ik toch nog hier blijven! O! O!
(verfrommelt den brief).

O, akelige, misselijke idioot!
Uitvreter
(rukt haar zeer hautain den brief uit de handen):

Pardon...... als u er niets op tegen hebt.
(steekt hem in zijn zak, haalt er echter een nagel-étui uit, legt het op tafel en begint zijn nagels
met uiterste zorg te politoeren).

Letta
(geslagen, met iets kinderlijks):

Zou je die ijdele kwast, die stinkende stukkende kletskous nou niet door mekaar
rameien?
Uitvreter:
(haalt een poederdoosje en spiegeltje uit zijne zak, poedert zich overdreven blauw-wit.)

Letta:
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Zou je dat klepperend leeghoofd, zou je die opperste ziel nou niet een haarspeld over
zijn blauwbeslagen facie halen?
Uitvreter
(hoffelijk):

Kijkt U eens, jonge dame, er is in Uw levensloop natuurlijk geen enkele aanleiding
om te veronderstellen, dat Uw intellect boven dat van een pas geboren en
bellenblazende fox-terrier zou uitgaan.
(bekijkt haar onder zijne wenkbrauwen door).

Trouwens op dat soort schepsel lijkt U momentelijk dan ook bijzonder veel.
Niettegenstaande dat vallen me Uwe verstandelijke vermogens nog over de heele
linie tegen.
Letta
(sidderend van nijd):

Vent, je drijft me het bloed naar de keel.
Uitvreter:

Zoudt U mij dan het genoegen willen doen, juf, door enkele malen te slikken, want
ik ben nog niet uitgesproken. Het is voor ieder weldenkend mensch zonneklaar, dat
als een schepsel als U omgang pleegt met een man als ik, dat die omgang zoo'n
creatuur eenig leed berokkent. Het spreekt echter ook van zelf, dat dat van geen enkel
belang is.

Groot Nederland. Jaargang 24

284

Letta
(wankelt van woede, valt op de stoel):

O... daar word ik toch zoo akelig van... van dat gesar... O...
Uitvreter:
(steekt een sigaret op)

Nou ja, nou zit je daar als een half doodgevroren musch te piepen, terwijl je bij
ondervinding weten kunt, dat tegen mij niet op te tornen valt. Mijn ijzeren greep
kraakt iedere situatie tot mijn voordeel. En nog nooit heeft het eene vrouw langer
dan een kwartier bij me uitgehouden zonder te huilen.
Letta
(springt op, geprikkeld):

Och, wat zit ik me ook eigenlijk druk te maken. Ik kon toch vooruit weten, dat met
zoo'n aansteller als jij niets te beginnen was. Ik zal zelf wel zorgen, dat ik genoeg
geld krijg. Het ligt hier voor het grijpen.
(minachtend):

IJzeren greep... Pf... je weet niet wat je zegt, vent. Comediant!
Uitvreter
(laat zijn cigaret uit zijn mond vallen, totaal de kluts kwijt):

He, wat zeg je? Comediant!... Nee,... ik... ik wou zeggen, dat ik binnen de week wel
aan duizend gulden kan komen.
Letta:

Ja, ja, die opsnijderij beginnen we nu zoo langzamerhand te kennen. Het hoeft niet,
hoor.
Uitvreter:

Ja maar,... nee... luister nou eens... Ik wou van avond nog dien brief aan de tantes
geven.
Letta:

Stapelgek!
Uitvreter
(boven de verslagenheid uitkomend, even boos):
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Nee, niet stapelgek! Ze zullen blij zijn. Stel tenminste en Jos, nou ja, die doet toch
wat ik wil. Ik zal mijn afscheid voor binnen de drie dagen aankondigen... en ik zal
vragen dien afscheidsdag tot een onvergetelijken te maken door een groot feest.
Letta
(weer vriendelijker):

Dat is nou flink van je uitgedacht. Dat is goed, maar... ik doe de inkoopen en de
uitgaven. Dat wil zeggen jij, maar ik ga overal mee. En ik zal plukken, dat verzeker
ik je.
Uitvreter
(bij haar, nadrukkelijk, smeekend):

Goed, alles goed, onder voorwaarde dat......
Letta:

Nou, dat......?
Uitvreter:

Jij mij zegt, wat dat voor zaak is, die je beginnen gaat.
Letta:

Nee, ik doe het niet, ik zeg het niet, ik wil het niet,
(wendt zich af)

Uitvreter
(timide, bijna bang):

Luister nou eens, Letta, ik ben zoo bang, dat je iets slechts gaat doen.
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Letta:

Zanik me toch niet aan mijn hoofd, man, met je slecht en niet slecht. Je doet toch
zelf niets anders. Daar heb je plezier in. Dat zeg je toch zelf.
Uitvreter:

Dat komt, omdat ik nog nooit een mensch ontmoet heb, die me geen pijn gedaan
heeft.
Letta
(half in de meening, dat hij gek geworden is):

Jij bent gek geworden met je onzin van zoo even en nu dat weer. Hoe kunnen de
menschen jou nou pijn doen. Je hebt niets anders dan voordeel van hen?
Uitvreter
(steunt met zijne handen op tafel, zijn blauw-wit gepoederd gezicht ietwat gebogen, met iets smeekends):

Je vraagt hoe? Och! Ze hebben het leven als een balk van lood op me gegooid......
en ik kan het niet dragen...... omdat ik bang voor de menschen ben, want de innerlijke
verwording van dit geslacht heb ik in alle gestalten gevoeld. Doode zielen! Kapotte
zielen! Waarom zouden ze me morgen niet verdrinken? Ze weten immers toch nooit
waarom ze iets doen? Waarom zouden ze me morgen niet doodsteken? Ze weten
immers toch nooit waarom ze iets niet doen. Ook ik ben geboren en ik weet niet
waarom! Ook ik leef en ik weet niet waarom! Alles is te vergeefs en nergens kunnen
we iets aan doen. Daarom komt het leed even onvermijdelijk als het eene uur het
andere volgt. En daarom doen ze me pijn en daarom ben ik bang voor de menschen!
Letta
(in ontzag voor zijne emotie):

En je zei, dat je de menschen haatte?
Uitvreter:

Ja, omdat ze me pijn doen en ik bang ben, want ik wil niet bang zijn, ik wil geen pijn
hebben! Ik ben niemand anders dan ik, ik, en ik wil met de redeloozen niets te maken
hebben! Ik haat ze omdat ze me aankijken, omdat ze me aanraken, omdat ze tegen
me spreken! Ik haat ze, omdat ze bestaan! Ik alleen ben en de rest is gestorven in
verdorvenheid!
Letta:

En God dan?
Uitvreter:

Die bestaat! Wij willen altijd, maar we kunnen nooit en stel je voor dat je het leven
dan niemand verwijten kon! Waanzin of zelfmoord! Daarom hij niet mij, maar ik
zal hem in het laatste oordeel ter verantwoording roepen, waarom, in zijn naam,
waarom ik, ik eerst rust zou kunnen vinden als heel het menschdom uitgemoord was
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en ik alleen over de wereld liep, omdat ik bang ben voor de menschen en ze mij pijn
doen en ik hen daarom
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haat...... Zie je, Letta, nu wou ik zoo graag, dat jij goed werd, omdat ik dan ten minste
een mensch in het leven gevonden had, die deed zooals ik wou, waar ik niet bang
voor hoefde te zijn, die me geen pijn doet, waar ik rust, waar ik troost in plaats van
haat kon vinden. Misschien dat dan ook in mijn hart wat liefde geboren werd, ik,
zwerver!
(zij is gaan zitten, hij valt op zijn knieën, huilt in haar schoot).

Letta
(streelt zijn haar):

Ik begrijp niet alles wat je zegt. Het is mij te zwaar op de hand. Ik heb ook niet alles
begrepen, wat je vroeger zei. Een ding wel, met achting voor niets en niemand voor
en door je zelf. Dat heb ik begrepen en dat is waar. Je hoeft van de manschen niets
te verwachten. Onafhankelijk heb je gezegd; dat heb ik ook begrepen. Genadebrood
eten is zuur. Je eigen meester zijn is alles. Maar dat geldt ook voor jou. Ik ken je. Je
zoudt je er mee gaan bemoeien en dan zou alles gaan zooals jij wilt en niet zooals
ik wil en alleen dan zullen we veel geld verdienen. Ik kan je dus niets zeggen. En de
liefde, die zal ik je zoo wel leeren. Ik hou heel veel van je, hoor je Dickie, want ik
heb zoo heel veel aan je te danken. Jij hebt me het leven leeren kennen, zooals het
is. Jij hebt mij tot een gewoon mensch gemaakt, jij hebt me mijn bestemming
aangewezen. En als alles in orde is, dan kom jij. Ik zou niet weten wat ik zonder jou
in het leven zou moeten beginnen. Kom huil niet, arme stakker, huil niet. Voor jou
is het ook ellendig zoo te moeten bedelen. Kom, wees nou maar stil. Wij zijn samen
en wij blijven samen. Ik ben toch ook heel alleen op de wereld.
Uitvreter
(zoent haar):

Het is goed, Letta, je hebt gelijk. Ik vertrouw op je, goeie, lieve vrouw, heilige engel!
Ik heb je lief, Letta.
Letta:

Ik jou ook, lieveling, jij domme lieveling, die het nu eindelijk merkt, dat wij van
elkaar houden. Als mijne zaak in orde is, dan kom jij, want dan ben jij noodig en dan
leven we heerlijk samen verder. Ik zal goed voor je zorgen, hoor jongen, mijn jongen.
Voor mij mag je ook alles koopen, wat je wilt. Jij lief groot kind. Wil ik je in slaap
wiegen in mijne armen? Moet ik de ballade voor je zingen?....
(Zingt heen en weer wiegend met zijn hoofd):

Daar zit er een in de gouwe ketel,
Die kan graaien,
Die kan maaien,
Die kan mooie poppetjes draaien!
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Uitvreter
(onder het zingen heeft zij hem losgelaten en is weggevlucht, hij tracht haar te vangen):

Mag ik er eentje nemen?
Letta:

Nee!
Uitvreter:

Mag ik er eentje stelen?
Letta:

Nee!
Uitvreter:

Dan zal ik de diender halen.
Letta:

Die zal met zijn sabel pralen.
Uitvreter:

Die zal jou den kop afslaan.
Beiden
(terwijl ze in elkaars armen snellen):

Dat kind zal meegaan.
Uitvreter:

Lieveling.
Letta:

Mijn man.
(Zij zoenen elkaar lang).

(Jos verschijnt in huiskleeren in de deur. Zij is iets overdreven geschminkt en gepoederd).

Jos
(bij het zien van hun hartstochtelijk gezoen, brengt zij de handen aan het hart, dreigt flauw te vallen):

O God, O God,.... O God!
(Letta en de Uitvreter laten elkaar verschrikt los).

Letta
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(even verlegen):

O!.... uh...
Uitvreter:
(in verontwaardigde wanhoop, de armen ten hemel):

Niet zoo meedoogenloos, mijn lieve Heer, niet zoo meedoogenloos!
Jos
(kreunend):

O God, O God, dat...... dat me dat nou ook nog overkomen moest..
Letta
(hersteld):

U hoeft daar niet zoo van overstuur te worden. We hadden immers afgesproken, dat
ik mijn eigen weg zou gaan. Als ik jullie ten opzichte van de vereenigingen maar
niet compromiteerde. En dat doe ik niet, want deze keer heeft niemand het gezien.
En trouwens slecht is het niet, ook volgens U niet, want we houden van elkaar en
dat is immers de hoogste eisch in het leven.
Uitvreter
(tracht Jos de deur uit te duwen):

Ja, ja, het beteekent niets. Jij hebt hoofdpijn. Ga jij nou maar gauw naar bed. Ik zal
je morgen wel alles uitleggen. Vooruit nou, ga nou weg, je bent ziek.
Jos.
(weert hem af, met veel inspanning):

Nee.... nee..... want...... ze liegt......
Letta
(even bang, dan boos):

Wat is dat nou van liegen? Ik lieg heelemaal niet. Jullie hebben me mijn vrijheid
terug gegeven. Ontkennen helpt jullie nu niet meer. Ik doe wat ik wil, verstaan?

Groot Nederland. Jaargang 24

288
Het proefkind is en blijft af en ik kies den man, dien ik zelf wil!
Uitvreter
(duwt Jos ruw naar de deur terug):

Letta heeft gelijk. Jullie hebben niets meer over haar te zeggen. Verdwijn nou!
Vooruit! Schiet op! Je hebt hier niets te maken!
Jos.
(weert met groote angst-oogen tegen, trekt zich los, loopt de kamer in):

Nee, nee, ik ga niet, ik wil niet!
(staat achter de tafel, kan van emotie bijna niet spreken).

Letta
(verbaasd over hare opwinding):

Wat is dat? Wat beteekent dat?
Uitvreter
(kijkt onrustig beiden aan):

Uh...... Ja,...... kijk eens, Jos verbeeldt zich...... ik zal het je uitleggen...... ik......
Jos.
(met moeite zich vasthoudend aan de tafel):

Ik...... ik bedoel niet, dat je liegt over proefkind...... maar...... over van elkaar......
houden......
(wijst op den Uitvreter, dan op zich zelf, dit tweemaal)

Hij...... mij...... hij...... mij......
Letta
(in spanning):

Wat nou, hij, mij?
Jos.
(hijgend):

O God,...... O God,...... hij houdt van mij......
Letta
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(kijkt haar een oogenblik aan, barst dan in lachen uit, loopt proetsend naar hem toe en valt tegen
hem aan van het lachen):

Hahaha, Dickie, die is goed, wat een mop, Dickie, hahaha!
Uitvreter
(weet niet beter te doen, dan maar mee te lachen, wijst dan naar Jos met het hoofd om weg te gaan):

Hahaha...... ze weet niet wat ze zeggen moet...... ik trouwens ook niet......
Jos.
(in opperste poging, dreigend):

Hij...... hij wijst me om weg te gaan...... zie je wel...... hij wijst......
Letta
(plots venijnig):

He? Wat? Wat moet je nou? He? Natuurlijk wijst hij je om op te krassen. En hoe
gauwer je dat doet hoe beter.
Jos.
(met een stap naar de deur):

Ja, ja...... maar omdat hij bang is.
Letta
(in spanning):

Wie bang is? Wat bang is?
J o s .:

Hij...... dat alles uit zal komen.
Letta
(haar haat zakt onder de opkomende verbijstering):

Wat...... wat uitkomen?
Jos
(hulpeloos, in angst en dreiging op den Uitvreter wijzend):

Wij...... wij samen!
Uitvreter:

Ik geloof, dat die beroemde ijzeren greep van me een ietsje zwakker wordt.
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Letta
(kijkt naar hem en haar, achterdochtig, de waarheid begrijpend):

Jullie...... Jullie?
Jos.
(haar krachten zijn ten einde, zij valt snikkend op den stoel achter de tafel):

Ja, ja, ja!
Uitvreter
(die dit een geschikt moment vindt om door boosheid de situatie te redden, barst los):

Begint dat gegrien nou, gossalmebeware weer? Dat moet......
(slaat met een vuist op tafel, stoot terzelfder tijd een afgrijselijke kreet uit en steekt zijn arm
uit):

Ai!!...... Een punaise!
(half huilend van woede, rukt de punaise uit zijne hand, woest):

En nou wil ik toch eens zien wie hier de baas is, Hij of ik! Ik zal de consequenties
dragen zonder angst, want al heeft eene vrouw mij lief met hare opperste vermogens,
dan nog ontzeg ik haar het recht me de wet te stellen!
(tot Letta)

Ja! Ja! Ja! Ik leef met haar als man en vrouw!
(hij zwijgt plotseling, zijn moed zinkt, angst voor haar antwoord komt op):

Ja...... hahaha...... uh...... en...... en...... en nou jij!
Letta
(is even geschrokken, wankelt even, de tranen springen haar in de oogen, zij beheerscht zich, bitter
glimlachend):

Ja...... Nou ik......
(staart voor haar uit).

Uitvreter
(roerloos haar aankijkend, met van angst sidderende stem):

Nu moet je toonen de nobelste vereering meer op prijs te stellen dan het vulgairste
genot.
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Letta
(sarcastisch, steeds voor zich uit starend, even ineen bukkend):

Vereering......
Uitvreter
(loskomend uit zijn angst, overredend):

Ja, ja, ja, want jij bent de eenige mensch, die ik een hand in het leven gegeven heb.
Ik heb het gevoel, dat als ik die hand loslaat, ik niet meer alleen kan. Maar bij het
besluit over wat je nu doen gaat, na die...... ja...... die miserabele onthulling...... moet
je bedenken, dat men het heilige beeld van zijn ideaal nooit bespuugt. En wat kan
het zoo'n heilige beeld schelen of de vereerder ook nog eene pornografische briefkaart
in zijn zak heeft.
Jos.
(met een snik opstaande):

Aristiede!
Uitvreter
(uitvarend):

Jij hebt mij niets te verwijten. Ten opzichte van jou heb ik mijn plicht in optima
forma volbracht. Jou hartewensch heb ik vervuld. Het feit, dat dat vervullen niet ook
mijn hartewensch was, vermindert de uitwerking bij jou niet. Jij bent vrouw geworden.
Jij weet. Dat is meer, dan je ooit van een man in je leven nog verwachtte. Je moest
me dankbaar zijn,
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want op meer dan ik je gegeven heb, had je geen recht, misschien zelfs op dat nog
niet.
Jos.
(voor de eerste maal fel):

Niet voor ik jou kende, nee, dat is waar! Maar door het vrouw worden vermeerderde
mijn recht. Toen kwam mij liefde toe.
Uitvreter:

Goed! Maar dan een ongelukkige! Er zijn menschen, wier leven alleen in dien staat
eenige waarde heeft. Daartoe behoor jij. Tot nu toe waren je verzen slecht. Wees mij
ten tweede male dankbaar voor het ongeluk, dat ik je bracht. Als het even wil, maak
ik je zoo onsterfelijk.
Jos.
(ziet hem met groote angstige oogen aan):

Nee, nee, dat kan niet. Het ongeluk is te groot! Je weet niet alles! O God, O God!
(valt van ontzetting in een stoel).

Uitvreter
(tegen Letta, die roerloos in gedachten gestaan heeft):

En jij, jij moet nu begrijpen. Dat kan ik eischen, omdat ik voor jou mijn heele ziel
opengelegd heb, wat ik nog nooit voor iemand gedaan heb. Jou heb ik het beste
gegeven wat ik had en dat heeft jou voor ondergang behoedt. Jij hebt schuld, die
onbetaalbaar is, want ik heb jou in mijne gedachten hoog op mijn handen door het
leven willen dragen, om je niet te besmeuren met de modder van mijn en anderer
zielen. Dat met haar is geen bedrog van jou, want ik heb eerst van avond de vrouw
in jou gevoeld en lief gekregen. Voor dat oogenblik was onze verhouding te heilig
om wetten te stellen op zoo'n terrein. Maar van avond zijn onze lichamen in de
loutering van jou ongereptheid opgenomen en ik zweer je, van nu af aan heb ik met
die vrouw niets meer te maken en ga ik met je weg, nu direct en neem alle
verantwoordelijkheid op me, voor jou, voor mij en voor ons beider verder leven.
Letta
(smalend):

Dank je!
(staart voor zich uit.)

Jos:

Weg? Wat weg?
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(springt krijschend op.)

Nee, nee, je kunt niet weg! Je mag niet weg! Dat zou een moord zijn, een moord!
(neemt hem bij een arm.)

Uitvreter
(stoot haar ruw weg):

Laat me los!
Jos.
(neemt hem weer vast):

Ik laat je niet gaan! Ik laat me sleepen tot op straat! Ik waarschuw jullie! Je moet
hier blijven.
Uitvreter
(razend):

Ik moet niks! Laat me los! Voor de laatste maal, laat me los!
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Jos.
(zinkt langs hem af op hare knieën):

O, als je alles wist, als je alles wist!
Uitvreter:

Wat dan alles? Zeg dan op dat alles!
Jos.
(valt uitgeput op den grond, omarmt zijne beenen):

Ik kan het niet zeggen, ik kan het niet zeggen!
Uitvreter
(alsof water hem tot de keel stijgt, armen boven het hoofd):

O, Letta, heilige Letta,...... bid voor mij......
Letta
(voor zich uit, glimlachend):

Ja...... ik kom met ieder woord meer bij je in de schuld. Je hebt me weer iets geleerd.
Dat de liefde toch maar onzin is. Ik vermoedde het al zoo half en half. Je praatte me
te mooi en hoe mooier hoe minder waar. Dat is het leven niet! Er blijft alleen maar
over onafhankelijkheid en alles voor en door je zelf. Geld en goed eten en reisjes en
kleeren en een onbezorgd bestaan! Ja, ja, ik zal het er van nemen. Heb je die 78
gulden bij je?
Jos.
(staat op):

Welke 78 gulden?
(gaat achter de tafel.)

Letta:

Die hij van jou voor mij gestolen heeft. Leg ze op tafel
Uitvreter
(doet zoo):

Wat...... wat wil je met dat geld?
Letta
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(zij neemt het geld, doet het in haar taschje en zet hoed op, doet mantel aan):

Ik dacht niet, dat het zoo gauw gebeuren zou en met zoo weinig, maar het moet dan
maar.
Uitvreter
(met angst):

Wat ga je doen?
Letta:

Zooveel geld verdienen, dat ik die schuld aan jou betalen kan. Ik ga weg.
Uitvreter:

Dan...... dan ga ik met je mee.
Letta:

Nee, voorloopig kan ik je niet al te dicht in mijn nabijheid hebben en voor me zelf
zorgen is in het begin meer dan genoeg. Later, Dickie, later als ik alles in orde heb,
dan zal ik ook voor jou zorgen. Dat hadden we immers afgesproken, niet? Onderdak,
voeding en zakgeld, als je me hielp om hier weg te komen? Je hebt het meer dan
verdiend en vlugger dan ik dacht. Ik ben niet boos op je om dat met haar. Ik dacht
wel, dat zoo het leven zijn zou. Alleen...... dat was jammer...... het was zoo mijn
allereerste illusie...... al was ze niet groot. Maar och, het heeft dit voordeel, het maakt
mijne zaak een heele boel gemakkelijker. Ik moet uit het gemodder op vasten grond.
En als het lukt, dan kom ik je halen over een maand of wat. Als je dan tenminste nog
hier bent. En dat zal wel, waar zou jij nou anders heen, he?
(in de open deur):

Dag, arme jongen, ik had het me anders voorge-
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steld, maar wij willen maar kunnen nooit, niet? Dag, mijn groot, lief kind, toch hou
ik van je en je zult geloof ik heel geschikt zijn voor de zaak!
(Af.)

Uitvreter
(in een schreeuw):

Letta!
Letta
(reeds onzichtbaar):

Tot over een maand of wat!
Uitvreter
(krampachtig met zijn tranen vechtend, de armen hulpeloos spreidend):

Dat heb je weer buitengewoon geschikt voor me in orde gebracht, mijn lieve heer,
dat moet ik zeggen, buitengewoon geschikt!
(huilt even).

Jos.
(vol medelijden om de tafel naar hem):

Och......
Uitvreter
(twee stappen naar de deur, met iets heiligs):

Nu Godes zegen dan maar over haar voor dezen eersten nacht van eenzaamheid en
alle volgende.
J o s .:

Hou je zoo veel van haar, Aristiede.
Uitvreter
(steeds naar de deur kijkend):

Ja...... ik heb het gevoel alsof ik niet meer zonder haar kan.
(neemt haar angstig bij den arm.)

Wat zou ze gaan doen, zeg, kun jij vermoeden wat ze nou doen gaat?
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Jos
(gehinderd):

Och!
(trekt zich los, gaat moedeloos achter de tafel zitten.)

Uitvreter
(telkens van de deur naar de tafel heen en weer loopend):

Zou ik haar nagaan zonder dat ze het ziet? En over haar waken? En dan over een
maand even voor haar hier terugkomen en doen alsof ik nooit weggeweest was?
(tegen Jos.):

Zeg, denk jij, dat ze haar iets doen zullen? Ze is zoo teer en zoo zwak. En dan was
het mijn schuld. Ik joeg haar hier weg. Zeg, zouden ze haar niets doen? Ik ben zoo
bang, dat haar iets overkomen zal.
Jos.
(smalend):

Als zij de menschen maar niets doet.
Uitvreter:

Ik wil niet hebben, dat je kwaad over haar spreekt, versta je, zij is de nobelste vrouw,
die er bestaan kan...... Zeg, denk je, dat ik voor tante Stel hier zal mogen blijven
totdat ze terug komt om me te halen?
Jos.
(moedeloos):

Och......
Uitvreter
(gaat bij haar zitten, met iets onderdanigs):

Begrijp je, de brief van de vereenigingen, dat alles in orde is en dat Stel haar baantjes
houden kan, is van morgen gekomen en...... en...... Wil je hem lezen?
(legt den brief op tafel).

Jos.
(kijkt naar den brief, staart dan voor zich uit).

Uitvreter:
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Ik...... ik zal het Stel vragen...... Waar zou ik
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weer heen moeten? En ik kan toch niet een maand lang hier voor het huis blijven
staan. En dat zou moeten voor als zij terugkomt.
Jos.
(roerloos):

Was dat al lang tusschen jou en haar?
Uitvreter
(voor zich uit):

Van het eerste oogenblik af dat ik haar zag, heb ik het gevoeld, maar eerst van avond
geweten. Zij is de eenige vrouw, die mijne gedachten beheerscht heeft van 's morgens
tot 's avonds. Geen nacht of zij verscheen in mijn droomen als de troostende moeder
Gods...... Zij was mijn kind. Er is nooit edeler liefde geweest als tusschen haar en
mij.
Jos.
(even angstig, toch met iets kordaats):

En zal ik nu nooit meer voor je bestaan?
Uitvreter
(staat angstig op en gaat een pas terug):

Nee, nooit meer. Als je me aanraakt, loop ik nu al weg. Ik heb haar trouw gezworen.
Haar bestaan wischt het verleden uit. Ik heb voor mijn gevoel nog nooit eene vrouw
nu aangeraakt en als zij terugkomt zal ik even ongerept zijn als zij.
Jos.
(in angstige onrust, met grootere bedreiging):

Nee, zij is weg en ik geef je niet op. Ik ben niet overwonnen. Daarom zal ik een beter
oogenblik uitzoeken om je alles te zeggen. Nu zou je schreeuwend wegloopen en op
een ander moment zal je je verplicht voelen te blijven.
Uitvreter:

Nooit! Ik ben en blijf van haar!
Jos.
(kordaat):

Dat zullen we zien! Dat Stel je weg zal sturen, is niet waarschijnlijk. Door het
weggaan van Letta heb je nu immers weer eene nieuwe taak. Ik kan het haar niet
vragen, want zij is heel anders tegen mij geworden, sinds jij hier bent, zooals alles
anders geworden is.

Groot Nederland. Jaargang 24

(Een auto houdt buiten stil).

Daar is ze. Maar je zult zien, bij mij blijf je, want zoo slecht, dat je toch gaan zult,
als je alles weet, zal je wel niet zijn. Dat is de eenige illusie, die ik van je
overgehouden heb. Ik ga naar bed, want ik durf Stel nu niet onder de oogen te komen.
Die zal wel ontzettend zijn.
(af).

Uitvreter
(valt moedeloos in den stoel achter de tafel):

Ik wou, dat ze stierf van nijd.
(Buiten klinkt in gillend lachen de stoeiende stem van Stella).

Uitvreter
(kijkt even verwonderd op, als Stella in de deur verschijnt, terwijl de straatdeur met een smak
dichtgegooid wordt).

Stella draagt een tyroolsch costuum met pantalon en geveerde
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hoed. Zij heeft een rood masker voor. Zij heeft blijkbaar veel champagne gedronken, is echter
niet dronken.

Uitvreter
(staat verrast op).

Stella
(blijft in de open deur staan, lacht opgewonden):

Hahaha! Hij kriebelde me, die kerel! Hij wou me zoenen! In de auto trok hij me
voortdurend tegen zich aan.
Uitvreter
(vol aandacht, smalend):

Nette meneer!
Stella:

Netter dan jij, Max. Maxie! Hahaha! Ten minste geen klaplooper! Hij betaalde alles
voor me! Hahahaha!
Uitvreter
(scherp):

Dan zou jij me als collega de hand kunnen geven, als van avond niet de verzoenende
brief gekomen was.
Stella:

Wat zeg je?
(Komt de kamer in).

Is het waar? Waar is hij? Geef hier!
Uitvreter
(geeft den brief):

Asjeblieft!
Stella
(leest snel):
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O, heerlijk, heerlijk! Dat maakt mijn verrukking volkomen! Dat heb je heel knap in
orde gebracht! O, hadden we nu maar champagne! Hahaha! Heerlijk! Fijn! Kom in
mijn armen, dat ik je dank zeg.
(spreidt de armen uit).

Uitvreter
(even bang, gaat een pas terug):

Merci, het is zoo ook goed!
Stella
(lachend):

Nou ja, ik bedoel er niets slechts mee. Al lag je heele uren in mijn armen, zou ik je
nog niet zoenen, hoor.
Uitvreter:

Ik zou ook niet willen ook.
Stella:

Hahaha, Maxie, Maxie, dat is niet waar. Dat weet je zelf wel. Heele avonden heb je
met smachtende blikken naar me zitten kijken. Dat heb ik wel gezien. En jij bent
toch zeker ook niet vergeten, dat, toen we eens alleen in huis waren, je me een halve
liefdesverklaring gedaan hebt. Je was nog geen drie dagen hier. Weet je nog wat je
zei?
Uitvreter
(haar steeds aankijkend):

Nee, en het kan me ook niets schelen ook.
Stella
(overdreven lachend):

Hahahaha! Je zei, dat een vrouwenziel alleen dan maar tot de in ernst te nemen
werkelijkheid behoort, als zij zoent! Goed onthouden, hè? Hahaha! Trouwens als ik
gezoend wou worden, had ik jou niet noodig. Ze hebben om me gevochten!
(rekt zich).

Heerlijk! Ik voel het nog! Verrukkelijk! om te bezwijmen!
(neuriet een wijsje, danst, staat plots stil).

Dans jij nog eens met me!
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Uitvreter
(van verbazing in een stoel):

Dat is sterk!
Stella
(flirtend, met hare handen op de tafel leunend):

Wat is sterk, Maxie, dat ik met je dansen wil?
Uitvreter:

Ook. Maar meer nog, dat jij, die na dien gedenkwaardigen avond, dien je zoo even
herdacht, mokkend en zwijgend door het huis geloopen hebt, die niemand zag, die
we naar het bal hebben moeten sleepen, dat jij zoo...... zoo uitbundig thuis komt.
Stella
(schril lachend):

Aan alles komt een einde. En waarvoor dient trouwens dat alles!
(steekt de armen uit).

Heerlijk eens, eens in je leven alles van je af te gooien, vrij, vrij te zijn van alles!
Kom, dans met me!
Uitvreter
(die denzelfden afstand tusschen hen beiden bewaard heeft):

Uh...... ik...... ik kan niet dansen.
Stella
(met hare handen op tafel steunend):

Dat is niet waar. Je hebt ons van de zaligheid er van zoo lang gesproken, dat we het
zijn gaan leeren en dan zou je het zelf niet kennen? Waarom ben je me op het bal
niet komen vragen?
Uitvreter:

Je was van zooveel mannen omringd en mij zie je iederen dag!
Stella
(met verholen hartstocht):

Ja, wat gek, hè? Hahaha, jij bent iederen dag vlak bij me. Dans dan nou ook met me.
Een keer maar.
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Uitvreter
(hoe langer hoe meer onrustig):

Nee, nee ik doe het niet.
Stella:

Waarom niet? Toen dien avond, toen we alleen thuis waren, heb je me wel andere
dingen voorgesteld en nou wil je nog niet eens met me dansen! Kom nou, Maxie,
wat kan het je nou schelen! Niemand ziet het.
(geschrokken)

Waar is Jos?
Uitvreter:

Naar boven in bed! Waarom ben jij zoo vroeg thuis gekomen?
Stella:

Omdat ik dat vroeg naar huis gaan van jullie niet vertrouwde. Toe, kom nou, dans
nu met me!
Uitvreter:

Nee, ik kan niet dansen, omdat ik je iets ernstigs te zeggen heb.
Stella
(barst in lachen uit):

Hahaha! Max en iets ernstigs! Onmogelijk.
Uitvreter:

Letta is weg.
Stella:

Weg? Hoe weg?
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Uitvreter:

Voor goed.
Stella:

Waarheen en wat doen?
Uitvreter:

Waarheen weet ik niet, maar ze gaat een zaak opzetten om onafhankelijk te zijn.
Stella:

Nou, Goddank, dat dat schepsel de deur uit is.
Uitvreter
(ongerust):

Ja, maar je vereenigingen dan?
Stella:

Dat maak jij toch weer voor me in orde!
(gaat op den divan zitten).

Kom, kom eens hier bij me zitten.
Uitvreter:

Nee, ik ga naar bed.
Stella
(springt op, belet hem te gaan):

Nee, nee, dat is niet gezellig. Kom nu Maxie, blijf nu nog even prettig bij me. Nee,
dat is niet aardig!
(sluit de deur en neemt den sleutel).

Hahaha, ik laat je niet weg!
(vlucht).

Ik heb den sleutel! Kom hem me maar afnemen!
Uitvreter
(rammelt aan de deur):

Ik wil weg! Ik moet weg!
Stella:

Kom den sleutel dan halen! We zullen er om vechten.
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Uitvreter
(met de rug tegen de deur):

Ik weet wat je wilt. Maar je bent te laat. Ik heb Letta trouw gezworen van avond.
Laat me gaan. Ik schreeuw om Jos.
Stella
(als een furie, rukt het masker af):

Kan me niks schelen! Letta niet en Jos niet! Niks kan me meer schelen! Dat is jou
schuld! Doordat jij gekomen bent! Door je gefluister en je gevlei. Door je schandelijk
gluren! Ik heb gezwegen! Ik dorst niet meer naar je te kijken! Ik kan niet meer! Kom
hier! Kom bij me!
Uitvreter
(drukt zich tegen de deur aan):

Nee, nee, Letta, Letta!
Stella
(komt een stap korter bij hem):

Kom hier!
Uitvreter
(drukt zich tegen de deur aan, ziet plotseling het onvermijdelijke, schreeuwt):

Ah! Nee! Nee!
(door een armzwaai van zijn krampachtig bewegen, gaat den electrischen knop om).

Het is donker.

Uitvreter
(Gesmoord hoort men hem jammeren):

Nee, nee, Ochot. Letta!
(dan als een drenkeling in een kreet):

Help! Help! Er gaat een mensch ten onder!
EINDE VAN HET TWEEDE BEDRIJF
A. DEFRESNE
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Brieven van Eugenius Berg (Vervolg)
VII.
Nu schijnen wel alle waarden van ons bestaan verschoven.
Over Clairette is een soort leef-ijver gekomen; zij spant zich in alsof zij noodig
had gevonden mij de overtuiging bij te brengen van haar kracht.
Zoo wordt haar doen gekunsteld, ik merk haar gedurige vermoeidheid, en nu en
dan, falend in een enkel geprikkeld woord, ontdoet zij weer wat zij haar best deed
te bereiken.
Ik zelf ben zachtmoedig, vergevend daar tegen in. Overbewust leef ik in
zachtmoedigheid en vergeving. Al mijne daden verschijnen in den glans van een
edel gelijk.
Bewaar mij voor den hoogmoed!
Hilde, Hilde houd jij mij klein en nederig! Want wie ben ik, op welke dwaze
zekerheid kan ik mij beroepen! Jij, jij mijn waarheid, mijn geweten, maat waaraan
ik mij kan meten, om klein te blijven, schamel en vernederd!
Arme Clairette lijdt...... hoe doe ik om haar lijden te verzachten?
Zou 't niet vooral aan haar gebroken trots zijn, dat zij lijdt? Nu zij, op haar beurt,
zwakheid erkennen moest?
In 't vroegste ziektebeeld van onze liefde: verbeidend, wachtend en in die
afwachting zoo méér-dan-menschelijk fier, heeft zij de mijmeringen des verlangens
zonder klacht verdragen. En toen het oogenblik kwam, - sprak ik van ‘toeval’, hoe
verstrakte aanstonds haar gelaat... zij moet een dieper waarheid kennen - hoe zeker
en beraden hield zij 't vast! Haar zekerheid overwon. In hare wijde omarming nam
zij mijn driftige bewogenheid op, zooals het meer de bergrivier, die schuimend,
woedend, worstelend door de gesteenten, toch is bestemd zijn kalmen uitloop daar
te vinden.
Thans kan ook zij niet meer. Zij vreest gebeurtenissen zonder naam, zij ziet haar
schat verbrokkeld, van wiens bezit zij eindelijk zeker dacht te zijn.
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Haar ongeduur maakt mij meelijdend, en meelijden is liefde's ondergang.
Want zoowaar liefde offeren en wierooken wil, zoowaar acht zij haar godenbeeld
vernederd, wanneer het haar ontferming leert instede van ontzag.
Dit weet Clairette...... haar krachtsinspanning zelf put haar vermogen uit.
Jouw naam is nimmer tusschen ons uitgesproken, Hilde. Het zou Clairette's
ondergang zijn, vrees ik. ‘Gij zult uws Heeren naam niet ijdellijk gebruiken’ - maar
ook de naam des Boozen wordt gemeden.
Zij sprak:
- Zul je aan hààr niet denken. Eugenius?......
Welk jammerlijke marteltijd doorleven we in geduriglijk beseffen en herstellen onzer
fouten! Het is als deden wij eenige malen over denzelfden weg, een lijdensweg van
boetelingen.
Gister vroeg ik:
- Ga mee, Clairette...... een kleine wandeling?
Dankbaar, of ze een geschenk ontving, stemde zij toe.
Toen bleef een stilte...... Ging een onzer nog iets zeggen?
- Ga je dan kleeden, maande ik, eindelijk, zachtmoedig.
Klonk mijn aansporing niet hartelijk genoeg? Had ik misschien, voor mijn
noodiging, mij moeten inspannen? Of deed ik kribbigheid gevoelen, wijl zij tòch,
op mijn vraag, had toegestemd?
Onze woorden kunnen liegen, de toon waarin zij worden uitgesproken nooit. En
is het niet vermoeiend, gedurig op te moeten letten als een slecht muzikant? Uit vrees
te kort te geven, geeft men dan te veel, uit angst voor voelbare overdrijving soms te
weinig.
Clairette bleef in twijfel.
- Heb je het werkelijk graag, Eugenius, vroeg zij, dat ik meega? Bleef je niet eerlijk
liever alleen?
Haar vraag verwonderde en bedroefde mij - om de miskenning mijner goede
bedoeling?
- Wat geeft je aanleiding te twijfelen, Clairette? Is er dan iets? Eigener beweging
vroeg ik je toch, met mij mede te gaan.
- Zul je het werkelijk prettig vinden?
Een hongerige smeeking was in hare oogen. Haar naderend, streelde ik met
bedachtzame handpalmen haar haar. Zulk een gebaar kan wonderlijk doen
terugherinneren aan voorbije teederheid.
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De geringe inspanning bleek ons beider krachten te hebben verbruikt. Zwijgende
wandelden wij naast elkander ons villa-straatje af, tot naar de korenlanden, die nu
hoog staan, in den overgang van groen naar geel. Veel aren waren van moederkoorn
zwart aangeplekt. Door de verre terreinplooi ging een treintje. Het schril stoomgefluit
sneed in onze trieste wanstemming en de stroeve blokgeluiden der remmen bij het
binnen-rissen der wagens onder de onzichtbare kap, deed mij de vuisten nijpen als
in lichamelijke pijn.
Tot mijn verwondering maakte zich een groot en mild vertrouwen in mij open,
dat mij tot vrij-uit spreken drong. Zandig tusschen het hakhout daalde onze weg, de
bruine heide-einder ginds kromp in.
- Clairette... zoo begon ik, wanneer ik het graan zie met al zijn belofte voor de
menschen, gevoel ik mij beschaamd, te leven zonder bestemming, zonder taak. Op
een of andere wijze nuttig te kunnen zijn, het lijkt mij, hoe bescheiden ook, eene
vervulling. Gaat niet alles ergens heen? Alleen wij...
Ik zag de remmen van haar geduld, terwijl zij zwijgen bleef. Haar oogen staken,
in een felle, vijandige zekerheid.
- Laat mij dan enkel voor mij-zelven spreken, hervatte ik, zacht mij aan
teleurstelling ontfutselend. Veralgemeenen wij niet. Vooral vrouwen, erken ik,
vermochten meermalen zichzelve, haar schoonheid of baar beuzeling, te doen verstaan
als de taak van haar leven... neen, ik ontken geenszins dat groote vervulling daarin
liggen kan. Trouwens, welke ware bevrediging kan erin steken, een zorgzaam
predikant, een gewichtig geneesheer, of een welvarend koopman te zijn. Den meesten
onzer is geen wezenlijke bestemming weggelegd. Toch blijken zij gelukkig, die zich
tevreden kunnen geven met geringer doelen!...... De gedachte kwam alleen in mij
op, of het wel mogelijk is, voort te leven, gelijk wij - gelijk ik, Clairette, laat het mij
zonder eigengereidheid zeggen - met, om den dag te beginnen, zelfs niet de kleine
bezigheden, die den zakenman gewichtig kunnen maken: het openen van de post,
het keuren eener partij monsters. Zooals de dagen met elkaar den tijd maken, zoo
maken kleine daden met elkaar een leven.
- De wijze, waarop je daar over spreekt, merkte Clairette grammig op, zou toch
doen denken, dat je aan zulke bezigheden als doelstelling weinig waarde toekent.
- Je hebt gelijk, gaf ik, ongeneigd tot redetwisten, toe. Dat doe ik dan ook niet.
Mijn bedoeling echter was een andere en het doet
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mij genoegen te bemerken, dat je op mijn redeneering in wilt gaan. Menschen wien
rijkdom is ontzegd, moeten hard werken voor wat men noemt ‘hun brood’. Voor
velen is dat goed, het stelt een doel aan hun leven, dat anders wellicht houdingloos
zou zijn. Neen, toegegeven, verheven is het allerminst, zijn leven te betalen voor het
zich verschaffen van datgene wat men noodig heeft om verder te kunnen leven. Het
lijkt of men genoodzaakt was, zichzelven op te eten. De meesten zijn zoo gelukkig,
daarvan met ten allen tijden zich bewust te worden, zoodat ze goedschiks, zonder
morren het middel aanziend voor het doel, zich ‘nuttige menschen in de maatschappij’
kunnen wanen.
Wij waren tot het overweggetje geraakt, hoffelijk hield ik het schuine hekje voor
Clairette open, door eigen zwaarte viel het weder dicht. Voorzichtig tripten wij naar
het andere eind van het spoor, het dwarsliggersbrugje over, dat de ruimte tusschen
de hooge ijzers plempte. Dan, weer in 't mulle zandspoor, terwijl ik Clairette voor
liet gaan, hernam ik ijverig:
- Maar wie, in beteren stoffelijken doen, op zulke mallemolenmanier - want is 't
geen draaien op een stokpaard in een kring? - zijn aanzien minder goed kan
verantwoorden, hij staat er, dunkt mij, toch anders voor. Het leven, wijl het zich niet
aan hem voordoet als een reeks van kleine doelstellingen: overwinning van den
broodnood en den zucht naar bezigheid elken dag, zal zich vertoonen als een groote
leegte - of als een voortdurend terugwijkende vraag.
Clairette gaf zich moeite mij te volgen. Ik zag, dat zij zich moeite gaf. Het wegje
liet thans breedte voor ons beiden; los liep zij naast mij, de punten harer schoentjes
bedachtzaam prikkend in het zand, als in een maat voor haar wilsinspanning.
Ik weet: zij bezit zekerheden, waarheen een redelijk man als ik - die zelfs langs
treden ópgaat ter vervoering - nimmer zal kunnen reiken. Het zijn dezelfde, die mij
eenmaal brachten aan hare voeten, aanbidder, terwijl zij zweeg; die mij schuldenaar
deden zijn, hoewel zij nimmer eischen stelde of zelfs behoeften beleed; die mij deden
torsen met de offeranden mijner huldiging, een slaaf onder zijn last, welke zij hoog
ontving, zonder een knik van dank. Het manna harer gunst, dat mij zoo hunkerende
hield, kon ik mij ooit voldoende moeite geven het te bereiken? Soms wist ik: 't is
een leegte... minder dan een waan... een waarheid, die zich zelve opheft... een
rekenvorm van groot-uitziende, zich in eigen tegendeelen tot niets
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oplossende waarde: - niettemin, mijn liefde, mijn hoogste aanbidding hebben daarop
geleefd, en als een arm mensch zonder god, maar die de durf niet heeft tot moedige
ontkenning, schuilde ik met mijn schamel weten in een angst... indien hij - tòch mocht blijken te bestaan!
- Waarom, vroeg zij eindelijk, als behoedzaam, moeten manschen zich raadselen
stellen?
- Is dat niet juist menschelijk? verbaasde ik mij.
- Mij lijkt het vermoeiend, antwoordde zij. Ik kan het niet begrijpen.
Mijn ongeduld bedwingend, deed ik mijn best, haar goede poging te erkennen.
Was zij niet eerlijk? Willig zelfs, om mij in mijn toch tobberig en onzeker zoeken
te volgen? Soms lijkt het, en dat hindert mij, alsof reeds in een ver verleden alle
vragen voor haar een antwoord hebben gevonden, ja, of zij zonder vragen is geboren.
Verwonderd ziet zij uit haar veilige zekerheid naar anderer geworstel.
- Sta mij dan toe, begon ik met gedwongen kalmte, mijn meening nog een weinig
te verduidelijken. Den man, wiens levensdoel plat levensonderhoud moet zijn, dien
bracht ik reeds vanzelf buiten mijn plan. Nu houd ik de anderen over. Zij kunnen
den inhoud van hun leven op tweëerlei wijzen bezien. Ofwel zonder vraagstukken,
dat is gemakkelijk en genietelijk, en zoo doen de meesten. Ofwel door raadsels van
onzekerheden, vragen, geheimzinnigheden, waarvoor zij gedoemd zijn tot hun dood
antwoord en verzoening te zoeken. Zedelijke aansprakelijkheid...
Clairette verstaat geen zedelijkheid uit hoogere overweging. Geen macht, die ons
gehoorzaamheid en deugd oplegt. Ook dit schijnt - doch ik raad niet hoe, en zij
veroorloofde mij nimmer daarnaar te gissen - ook dit schijnt voor haar opgelost.
- Zie je dan niet, riep ik uit, dat naarmate wij een zedelijk beginsel buiten-ons,
kenmerken ons opgelegd van boven-af, met grooter stelligheid verwerpen, wij
dwingender genoodzaakt zullen zijn een zedelijke betrekking te erkennen tusschen
ons en anderen: onze naasten, verwanten, medemenschen, de gezamenlijkheid der
manschen, zoo je wilt?
Als met een wapen trof zij mij met haar scherp verweer.
- Zulk een gezamenlijkheid bestaat niet!
- Indien zij niet bestaat, en mogelijk heb je gelijk, dan moeten wij haar maken!

Groot Nederland. Jaargang 24

302
- Beginnend bij ons zelf?
- Waar anders?
Haar blijkelijken toeleg, mij te krenken, schoof ik terzijde.
Zoo gaat het immer: de ongelijke zijden onzer wezens keeren zich gewapend naar
elkander.
Zij scheen toch de verbizondering niet aan te durven, wendde zich naar het veiliger
algemeene.
- Och...... schamperde zij, koppig. Beginnen bij ons zelf, dat kan altijd. Al zou 't
alleen zijn om onszelf te scheiden van die anderen, waar jij, begrijp ik goed, naasten,
verwanten, gezamenlijkheid tegen zeggen wilt. Je plotselinge vriendschap voor de
menigte, trouwens, verwondert mij. Ze past slecht in de wijze van je leven. Tot
dusver...... neen, laat ik liever spreken van mij zelf, ik wil den schijn niet aannemen
jou mijn eigen houding te verwijten. Wanneer ik - als deze voorstelling je aangenamer
is - wanneer ik mij afzonder in gezelschap, dat mij niet aanstaat, zonder ik daarmede
ook de anderen af. Eenzijdige afzondering is onzin. Maar deze scheiding maakt die
overigen - van mij dan uit gezien - weer tot een eenheid. Bedoel je 't zoo? Je bent
een kind, Eugenius, wanneer je 't anders meende.
Waarlijk, Hilde, door dit koudhartig zuiver stellen als door een steen getroffen,
kwam ik me een kind voor, dat speelgenooten mijden in het middaguur. Gelijk of
ongelijk - het leek me of ik alleen nog maar kon schreien.
Tusschen de stekelheiningen volgden wij het pad, dat het schraal heidevlak in
tweeën vouwde. Hier afgerasterd eigendom, en dààr. Wij, stukje menschheid, mochten
bij genade waden door de overschietende geul. Meer dan de hatelijke werkelijkheid,
hinderde mij 't gelaten maar-aanvààrden, het mede zich aansprakelijk stellen voor
zulke scheiding, de barre vijandschap van mensch tot mensch. Hoe verafschuwde ik
de vrouw, die naast mij, in haar eigengerechtigdheid verwikkeld, ging! O welk een
afstand! Want juist de hoogheid, die mij voorheen aanbidden deed, waarvoor ik klein
en nietig kroop in het stof, ik kan haar thans in Clairette niet meer verdragen. Het
zalig zelf-vernietigen is vernedering geworden.
En destemeer - zoo brengt het tobben mij tot afmattend zelfontleden - te bitterder
haatte ik haar, waar hare koel bedachtzame onthoofding van ons gesprek de
mogelijkheid me ontnam, mij uit te spreken gelijk ik het zoo gaarne had gewild.
Persoonlijke verant-
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woording jegens de menschen beweegt mij diep. Ben ik iets anders dan een vorm,
die inhoud zoekt?
Meer dan Clairette had ik mijzelven toegesproken, toch hopend op het voordeel
harer tegenwerping. Maar ijzer slaat geen vonken uit den steen. Verwond liet zij mij
in eenzelvig antwoord-zoeken achter.
Hoe is dit, Hilde? Moet ik dan redenen opsporen, waarom ik in mijn honger kom
tot jou? Mijn recht, haar te doen lijden, smeekt het verdediging? Doet zij dan mij
niet lijden?
Dwazelijk gescheiden, wandelden wij de nieuwe kerk langs naar het dorp terug.
Clairette moest nog winkelen, zij nam afscheid zonder mij te vragen, haar te
vergezellen.
Wrokkig daarover en tevens opgelucht, ging ik den weg naar huis, mij opsluitend
in mijn kamer om je dezen vreemden brief te schrijven.

VIII.
Zijn onze gehaaste brieven niet verschrikkelijke dingen?
In vroegeren, kalmen tijd, hielden geleerden en wijzen briefwisseling met elkander.
De post deed weken over het vervoer; om juist en keurig op het papier te zetten, wat
zij bedoelden, namen de schrijvers maanden vaak geduld.
En in verbazing herleest men thans hun bewaard gebleven uiteendoeningen. Zelfs
denken zij aan vorm en stijl! Schrijven ze wel alleenlijk voor elkander? Soms lijkt
het, en zoo moet het ook wel zijn, dat zij schrijven over elkander heen voor al hun
tijdgenooten, ja zelfs voor ons, nieuwsgierig - en bewonderend - nageslacht.
Hoe durfden ze pendant zijn! Hoe zelfverzekerd, beterwetend, letterkundig-eeuwig!
Deden zoo ook gelieven? Hadden ook die geduld? Heeft hartstocht, en heeft
vriendschap, ooit zich kunnen bedwingen om in den juisten toon, in zeekren maatslag,
sierlijk, voornaam, maar bovenal nauwlettend afgewogen, het eenig zóó en anders
niet bedoelde in woorden uit te wisselen?
Ik lees, herlees je antwoord. Ik ken je goedheid, elk woord geeft het getuigenis
ervan; achter de woorden staan er nog zoovele, zij dringen naderbij, ik mocht ze met
een juichende menigte vergelijken,
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glanzende oogen en de handen uitgestoken. Wat ben je wijs, wat ben je
zacht-verstandig in je oordeel, Hilde! Ik weet het, proef het, 't is een warmte om mij
heen, ik drijf erin als in geluk, en toch - toch zie ik slechts dat ééne, brandende.
Als een moe man, zijn oog is dof van werk en zorg, zijn mijmeringen dolen, en
hij zoekt verpoozing, wijl zijn tijd ledig geworden is, een nutteloos vertoeven onder
dingen zonder zin...... en vóór zijn blik, halsstarrig, zonder wijken, wemelt de donkere
vermoeiingsvlieg...... die is er altoos waar hij gaat, hoe hij zijn aandacht richt, naar
zichtbaar of onzichtbaar onderwerp...... die houdt den vasten afstand, altijd door
meewentelend met zijn oogen: - zoo is 't: een hinderend, plaagziek insect, aanstonds
weer keerend als men het verjaagt, of had het daar een vaste, duivelsche, bezeten
taak......
Je ziet mij aan, leest je herinnering over...... wat heb je mij geschreven dat zoo
kwelt?
Misschien een waarheid? Slechts zij is het, die wòndt.
Wanneer ik 't uitspreek, zul je glimlachen, misschien. Was 't enkel plagerij Of
meende je alle stralen van je misprijzen te binden in een enkel brandpunt......
sarspiegel, tegelijk pijnlijk stekend en - belachelijk?
‘Lohengrin’!......
Neen, Hilde 'k neem dien huldigenden hoon niet aan.
Onder welk opzicht wil je mij vergelijken met dien zilveren snoeshaan van
twijfligen herkomst, die op zijn willekeurige manier de zaken daar in Brabant overeind
zetten komt? De waarheid geworden droom van een bleekbloedig maagdelijn: - was
dààr - boosaardige! - de aanvang van je lasterlijke gelijkenis? Moet mij verweten
worden, Hilde, mij, dat een Clairette mijmerend op mij heeft gewacht - misschien?
misschien vervullingen gehoopt, die 't mij niet was vergund te brengen? Wie zal van
zulke dingen het ware zeggen! Clairette zelf - zou zij niet een verdacht getuige zijn?
Zoo gaarne stellen wij het schoon schijnende als onze waarheid voor, rekenend den
afloop naar den opzet, hebben in zekerheid altoos geweten en gewenscht, wat aan
het eind bevredigt. Zoo menigeen maakt graag een schouwspel van zijn leven: naar
een eedle ontknooping loopen dan alle richtlijnen heen.
Neen, neen! Clairette is zelfs geen Elsa, om den prijs van al mijn maanzieke
dichterlijkheden niet! Je lacht om zooveel zelf-verguizende ontnuchtering? O, bitterlijk
heb ik zelf boete voor mijn be-
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drog betaald, geen ander hoeft de dwaasheid mij te toonen van den gelauwerden
beeltenaar op mijn valsche munt.
Wat wil je valsch vernuft mij, - òns - aanwrijven, o beminnenswaardig beul? Ons
droomers, ons onmachtige gedichten voor elkander! Het zilverlicht ging uit...... daar
stonden we als twee naakte komedianten in de kou.
Bedoelt ge 't zoo? Moet ik dien spot aanvaarden? Was niet mijn biecht en boete
je genoeg?
Doch meer dan ik wil dragen is gelijk gesteld te worden met dien poen, die ten
aanhoore van een iegelijk zijn teeder beeld te schande maakt, verzekerend dat hij
zelf ook niet op eeuwigheid der eeuwigheden van geluk gerekend had. Ach, Elsa,
nur ein Jahr an deiner Seite!...... is ‘kwibus’ een tè kras woord? En ik - neen Hilde
- in jouw oogen zou ik zulk een kwibus zijn?
Indien mijn dwaling niet in de ontnuchtering haar straf gevonden heeft, moet ik
haar boeten door jouw meelij-loozen spot? Je verwijt mij gebrek aan mede-voelen
met Clairette. Ik vroeg alleen, ik kwam niet tegemoet. Ik had, na de teleurstelling
onzer wandeling, 't leeg puffen van mijn zwellende vertrouwen, niet mogen mij
opsluiten in mijn kamer om dàt te doen, het eerste waar mijn hart honger naar had:
mij uitstorten voor jou!
Hoe ver gaat zelfverloochening? O, ongetwijfeld, indien zij 't voelde, was dit voor
haar de bitterste beproeving. Hoe kon ik erger doen dan mij afwenden van haar en
aan jou toevertrouwen! Doch weet zij dit? Doch voelt zij 't? Vaak spillen wij ons
meelij aan lieden, die daar heel best buiten konden. Geen woord heeft zij van verwijt,
van wrevel zelfs gesproken. Ik zie haar aan, ik tracht te weten: lijdt zij? Trots zelfzucht
en ikkerigheid, die je mij voor de voeten werpt, wil ik het weten: lijdt zij? Zij sluit
zich af. 't Is of zij te hoogmoedig is, mij zekerheid te geven op mijn twijfel. Wat weet
ik nog? Ik plaats mijn eigen gevoel voor 't hare, ik lijd voor haar. Benader ik zoo
haar waarheid of haar overgevoeligheid?
Er moet, er moet gerecht worden tusschen haar en mij!
Wreedaardige, hoe pijnigen je scherpe woorden mij tot zelfverwijt. Dus tòch?
Welk een armzalig rechter op mijn rechterstoel, richtende mijzelven, met hoovaardige
stelligheid mijzelven aanwijzend als de rechtvaardige, de betere, de kostbare, de
zuivere, de waardevolle. Mensch die goddelijk-eigenmachtig anderen als minderen
vonnissen mag! Gelijk ik eenen koning, die zich zelven kroont?
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Sommigen hebben dat gedaan - alleen zeer grooten, werp je tegen. En nog was dat
een smakeloosheid van hun hoogmoed......
Zoo, zie je, tracht ik dan toch eerlijk te onderscheiden. Zoo niet mijzelf, dan toch
de juistheid van je spot. Je wilt een ijdeltuitige Jan Klaassen van mij maken: geef
toe, ik tracht toch zoo oprecht te zijn, dat ik je gelijk als mogelijk aanvaard. Verg
echter, bid ik je, niet méér nog. Vonnis strijken over mijzelven wil ik desnoods, aan
het voltrekken ben ik nog niet toe.
Wellicht, in dagen die voorbij zijn, was mijn grootste fout: de goddelijke
zelfverguizing. Zij had mijn zelfvernietiging kunnen worden. Maar, Hilde, indien
de mensch één recht bezit, zal het toch dit zijn: zichzelven mogelijk te achten, en
van die mogelijkheid uit zich te weren.
Of ware ook dat reeds onbescheiden?
Is dan Clairette's wezen zooveel anders?
Soms voel ik scherp: zij zou mij kunnen ten onder brengen en verdelgen. Niet zoo,
gelijk een roofdier velt en verdelgt: met één machtigen, wilssterken slag...... of als
een adder, met een giftbeet......
Zij zou mij kunnen verdelgen als een schimmel.
Betere of niet - mogen dat anderen beslissen - van deze ontbinding tracht ik mij
te redden.
Vrees jij voor wóórden, Hilde? Tusschen naburige volken gist de haat. Zij zijn
niet meer in staat, elkanders deugden te zien. Een woord van roemzieke regeerders
doet vijandschap ontvonken. Oorlog! De langer niet door zoo iets denkbeeldige als
een grens gescheiden elementen klotsen wild tegen elkander in.
Zou ik dezen uitgesproken oorlog aandurven? Hem begeeren?
Clairette ontving mij - het was reeds laat geworden, ik bracht nog zelf mijn brief
naar de post - ze ontving mij in de eetkamer, bij de gedekte tafel.
Zwijgend zaten wij aan.
Het schrijven had mij bevrijd, de wandeling verkwikt, ik voelde lust, weltemoe te
gaan eten.
Natuurlijk, neen, verwonderen doet mij haar zoo geheel andere stemming niet, ik
kan zeggen, dat zij mij weinig paste. Terwijl ik poogde eerlijk tegen haar te zijn,
zuiver voor mijn zelfbesef en - ja - grootmoedig, hinderde mij die vermoeiende
anders-humeurig-
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heid. O, steeds daar tegenover mij dat verschillend gestemde wezen!
En al weer knorrig mij aanzettend, hield ik mij voorbereid, op haar verwijten, die
ik verwachtte, zonder op iets nader in te gaan, te antwoorden.
Verwijten echter kwamen niet. Stil bleef zij, zelfs opmerkzaam voor mijn wenschen.
Naar mij toescheen moest zij veel opzettelijks doen om mij, wiens stemming zij
aanvoelde, aanleiding tot onvriendelijkheid te ontnemen.
Dit opzet merkend, raakte ik weer ontstemd.
Je glimlacht, uit je hoogheid, buiten schot gezetelde vriendin? Je houdt niet van
citaten en van mijn stemming? Laat je dit leeren: een man als ik, tobbend, vechtend,
om zijn persoonlijkheid te handhaven, verdraagt het minst van al zijn ongelijk. Slechts
door mij op te heffen in een kloeke poging tot rechtvaardigheid, slaagde ik erin, het
maal zonder verbeten uitvallen tot een einde te brengen.
Zal zoo ons verder samenleven moeten zijn? Wederzijdsch zelfbedwang?
Welke niet te verzoenen schuld verkrijgen menschen tot elkander, wanneer zij in
liefdes waan ontgoocheld, gekluisterd blijven in de gesloten kevie van het huwelijk!
O, dit Chineesche schandblok, ons hechtend lichaam aan lichaam, blik in blik, verwijt
aan verwijt! Wat, verdoemden, hebben wij elkaar te zeggen, te vragen; waarom lijden
wij, haten, weerzinnig aan elkaar gekoppeld in dit onvermurwbaar blok? O dit nimmer
te ontloopen ongelijk! die wroeging om verwrangd geluk, om een vervoering, die
neersloeg als een slechte deesem.
En ik, ik, die toch, Hilde, redelijk wil zijn, zet en tegenzet bepeins in ons noodlottig
schaakspel, van iedere uiting, van elk voornemen nauwgezet de waarde beproef,
waarom voel ik mijzelf tot het beetje toegevendheid onmachtig, dat haar armelijke
poging om te verzoenen stil verdragen zou? Is dit waanzin, wanneer ik haar zie zitten
als een beul, die, sterk in zijn overmacht, met een gemoedelijken spot zijn gevangene
pijnigt? Zoo trekken kinderen een vlieg vleugels en pooten uit - wat moet ik,
erbarmelijk vleugeloos insect!
Neen, Hilde, neen, het vermogen mijn eigen stumperige schuld te zien, heb ik nog
niet verloren. Je zoekt mij door vernedering neer te drukken tot needrigheid. Wat
ken je mij dan slecht! Menschen als ik, juist waar wij zwak zijn en dit weten,
verdragen verdeemoe-
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diging slechts van zichzelf. Hoe groot kwam ik mij voor in mijn uit vrijen wil aanvaard
onderdaanschap, mij buigend voor de zelfgekozen koningin! Doch haar hooghartige
genade, nu zij door mijn wil staat ten troon geheven, die duld ik niet.
Dien avond vroeg zij met geen woord of ik geschreven had. Zij wist het, en ik
verbeidde haar vraag. Ook dat wist zij, zij weet alles. In haar oogen zie ik dat zij
alles weet.
Met onzen proodier-argwaan bleven wij elkaar bespieden, zij aan haar frutselwerk,
ik boven mijn boek. Regel voor regel las ik zonder te begrijpen.
Nu zal zij vragen, dacht ik, of ik geschreven heb. Of ik geschreven heb en aan
wien?
Ik hoopte vinnig, dat zij het zou vragen.
Scherp brandde op mijn lippen reeds het antwoord: een hooge afwijzing, een
schimpende spot. Of ik soms niet vrij was in mijn schrijven wanneer ik wilde, wat
ik wilde, en aan wien ik wilde?
O, gaf zij mij toch de vurig begeerde aanleiding, mijn hoon te spuwen in haar
gehaat gezicht!
Ik zon op een valsch lok-gesprek...... ik zou er haar toe leuren, de vraag, die zij en
ik schuwden, toch te doen,...... zooals men melk voor slangen uitzet, hen lokkend
naar de plek, waar men ze dooden kan.
En mijn verzinsel werd een werkelijkheid......
- Clairette......
Zij zou nu opzien uit haar werk, bevreemd, dat tastend, afwachtend kijken van
oogen, die gespannen waren op een fijn stramien.
- Clairette...... sprak-dacht ik, laf, weet je aan wie ik zoo even heb geschreven?
Als zij nu zeide:
- Neen, Eugenius. Wat gaat mij dat aan?
......dan zou ik sluw-gemeen, een valsche lokspie, aandringen:
- Maar Clairette, hoe kan het jou, mijn wettige echtgenoote, gelaten laten aan
wie......
Doch weder, sterk-eenvoudig, sneed zij mijn loos slagnet aan stuk.
- Ik weet immers, Eugenius, dat je Hilde schrijft. Wat is daaraan voor
geheimzinnigs.
- En weet je ook, wàt?
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Toen - in mijn voorstelling altoos - antwoordde zij iets bewonderenswaardigs.
Zij antwoordde, gelaten:
- Ik weet, Eugenius, dat je geen andere dingen dan waarheid schrijft.
Zij zat voor mij, ik meende haar zoo te hooren spreken. Ik zag hare lippen, en ik
wachtte nog een voorwaarde, die aan haar antwoorden den eedlen zin ontnemen zou.
- ......geen andere dingen dan de waarheid, zooals jij die denkt te zien.
Neen, er kwam niets. Geen voorwaarde werd gesteld. Haar woorden hingen als
een fijne rook om 't licht. Het was zoo zuiver, zoo gaaf van vertrouwen wat zij zeide,
dat ik bewonderend zweeg. Hoe zeer beschamend had zij mijn valschen aanval
afgewezen!
Ziehier mijn dwaasheid. Hilde. In waarheid hadden wij geen woord gesproken.
Zij niet, noch ik. En schrikkend om het plotseling verbroken visioen, zag ik haar
opstaan.
Zij legde, met dat lief gebaar van vrouwen, die ijverige handen hebben, haar
naaiwerk neer; zij sprak, wezenlijk thans:
- Ik zal voor je kop cacao gaan zorgen, Eugenius. Het is reeds laat geworden.
Vernederde dwaas die ik was! Gluipig verzinner van mijn treurspel des huwelijks,
waarin ik zelf alle rollen vervul! Dwaas protagonist met zijn gereed gezette kist vol
maskers. Hoe raasde ik tegen een denkbeeldig, naar mijn wil verzonnen tegenspeler!
Zie, daar verdronk mijn drama in dat huiselijk kop chocolade.
Veroordeeld tot ledig, belachelijk wachten, terwijl Clairette mijn drank gereed
maakte in de keuken, beschimpte ik mijzelf. Ledig en nutteloos, een tobber zonder
maatschappelijke waarde, was ik, door eigen voosheid zelfs niet in staat, huislijke
rust op juisten prijs te stellen.
Ja, Hilde, zeker, o, je hebt gelijk: aan werk ontbreekt het mij.
Wie ben ik, meester Eugenius Berg!
Eergister is een jonge vrouw mijn spreekuur komen storen. Haar man verwaarloost
haar, vergooit zich in liefden buitenshuis. Men heeft haar - goedige poging tot
bescherming van een mijner ooms - mijn naam genoemd, mijn kantoor aanbevolen.
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Daar zat ik met dat wanhopig schreiende menschje, nog niet eens wegwijs in de
vormen van een zoo eenvoudig geval. Stel je voor, Hilde, ik nam de dwaze rol op
mij van verzoener, ik praatte en preekte, ik zond haar heen met stellige voornemens,
haar echtgenoot te vergeven - ik, Eugenius Berg!
Haar handdruk dankte mij innig.
Neen, niet altoos zijn wij in staat, onze waardigheid en waarheid zelf te verweren
tegen wanverhouding. Ontmoeting en omgeving kunnen soms geestiger zijn dan wij.
Needrig, toen zij binnenkwam, nam ik de kop van Houten uit Clairette's handen aan.
trachtte - waarlijk - vriendelijk te zijn.
Zij had het onbewust beleedigend gebaar van de vrouw, die zich weigert. Haar
hand was koud, zonder beweging. Haar schouder gaf mijn streeling niet terug.
Misschien, indien zij nu gewild had en begrepen, ware iets te herstellen geweest
- voor dien avond.
Maar ditmaal heeft ook zij niet goed verstaan en onze partij bleef onbeslist.
(Wordt vervolgd.)
REIN VAN ZANTEN
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Het veranderende schoone I.
De geschiedenis heeft ons geleerd, dat de drang tot het schoone zich uit in altijd
andere vormen. Wat het eene menschengeslacht schoon noemt, wordt door een
volgend niet meer aangekeken. En wie over de productie der beeldende kunsten in
het verleden nadenkt, ziet de wereld in altijd andere gedaanten aan zich voorbijgaan.
Allengs moet het vermoeden bij ons opkomen, dat ‘het schoone’ nooit als eindelijke
bevrediging voorhanden is, dat het gevoel voor het schoone iets betrekkelijks is, dat
het slechts een verhouding aangeeft welke zich voortdurend wijzigt. Blijkbaar gaat
in verschillende tijden 's menschen belangstelling niet naar hetzelfde uit, wordt de
aandacht steeds door andere verschijnselen geboeid en zijn de kunstwerken, waarin
die belangstelling, die aandacht zich afspiegelen daarom van zoo uiteenloopend
karakter.
Maar die voortdurende wijziging van de geestelijke houding tegenover de
buitenwereld, ook dat leert de geschiedenis der beeldende kunsten, vertoont eene
continuïteit, eene logica. Niet alleen in den levensduur van een mensch, van een
kunstenaar, ook over de aaneenschakeling van geslachten gezien, valt waar te nemen,
dat wat eenmaal als iets schoons is onderscheiden en in het kunstwerk tot uiting is
gebracht, zich laat gelden, zij het onbewust, in de latere waardeering of aandoening.
De kunstenaar heeft het gevoel, dat naarmate hij ouder wordt, niet alleen zijn kunnen
zich scherpt, maar ook zijn waarneming volledig wordt en zich vernieuwt en bij
elken vruchtbaren arbeid, het beste gevende naar zijn vermogen, zal het hem
voorkomen alsof er zich een periode in zijn bestaan heeft afgesloten, waarin een
staage ontwikkeling tot een resultaat heeft geleid, tot een weten en kunnen dat voor
goed zijn bezit is geworden, een bezit, waarop hij verder kan voortbouwen. Zoo ook
zal de geschiedschrijver, die het gebeuren van een kunstproductie in het verleden
nagaat, menigmaal verrast worden door eenig treffend werk dat een voorafgaand
streven schijnt te bekronen en zal
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hij geneigd zijn eene periode in het historisch proces als afgebakend te beschouwen,
ofschoon hij weet, dat nieuwe verschijnselen in latere perioden niet zonder die uit
vorige te denken zijn. Het individu constateert bij zichzelf een jeugd, een middelbaren
leeftijd en een ouderdom, waaraan hij de gedachten van opbouw, bloei en verval zijn
productie-krachten verbindt; de historicus deelt de beweging van de produceerende
menschheid in tijdvakken, dat wil zeggen: hij wil haar als eene serie van tijdseenheden
opvatten die elk, in zijn verbeelding, een gesloten geheel vertegenwoordigen, maar
die niettemin logisch aan elkaar gebonden zijn. Beiden gelooven in een samenhang
der gebeuringen, gelooven aan een ontwikkeling. En is dit niet een aanwijzing, dat
wij ons moeten afvragen, of er dan toch niet een beginsel is dat het streven en jagen
naar het verlangde schoone beheerscht, of er niet een voorwaarde door het
schoonheidsgevoel gesteld wordt waaraan voldaan moet zijn, wil de zoekende geest
althans tijdelijk rust vinden? Hoe komt men aan het begrip ‘ontwikkeling’ indien er
niet een criterium bestaat waarnaar wij oordeelen zoo spoedig er van
schoonheidsaandoening sprake is? Ik geloof, dat het wezen zelf van den
bewustdenkenden mensch ons hier een inzicht kan geven.
Ons denken is eene voortdurende beweging van waarnemen, onderscheiden,
samenvoegen en ordenen, waarin wij tot oordeel en besluit komen, wij ons bewust
worden van de werkelijkheid als van het zichzelf scheppende en organiseerende,
werkelijkheid waarvan wij ons ten slotte de afspiegeling weten. Onze denkbeweging
vertoont eene continuïteit waarin het verleden met het heden de zich steeds getrouw
blijvende en toch ook zich steeds hervormende éénheid openbaren die wij ons karakter
noemen. Naar de buitenwereld doet zich dat karakter voor als een zelfstandige
schepping, welke wij als onze eigen schepping aanvoelen en welke wij opgebouwd
weten uit alle samenvallende momenten van ons geestelijk leven. Bewust en onbewust
gedragen wij ons naar de eischen van die organische éénheid. Gelijk de natuur levende
organismen schept, is het de behoefte en het streven van den mensch in al zijn
scheppingen het organische te handhaven. Laat hij dat na, dan bekruipt hem een
gevoel van onlust; de tevredenheid daarentegen die op het welslagen volgt, wordt
ingegeven door een gevoel harmonisch gestemd te zijn, zoowel innerlijk als met de
buitenwereld.
William James in zijn ‘Principles of Psychology’ wijst er op,
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dat elk woord van de volzinnen waarin wij onze gedachten uiten als moment eener
beweging de geheele uitspraak in zich sluit. De spreker die bemerkt, dat de aanloop
van de formuleering eener gedachte ongelukkig gekozen is, wordt door eene aarzeling
bevangen; hij is geneigd op te houden met spreken en opnieuw te beginnen, want in
elk woord resoneert de geheele gedachte en door een verkeerd begin kan de logische
werking der volzin verstoord worden, zooals een organisme door één ziek orgaan
verstoord wordt.
Dat wij bij het eerste gezicht een geschreven volzin goed geaccentueerd kunnen
voordragen bewijst, dat wij bij het zien van een paar woorden het vervolg verwachten
en dat de volzin logisch, organisch in elkaar zit. De musicus, die een voor hem nieuw
stuk muziek speelt, voelt reeds bij de eerste maten waar het heen gaat en is dadelijk
harmonisch gestemd met de melodie, die hij te hooren krijgt. Bij het luisteren naar
een eentonig, aanhoudend geluid, als het tikken van een klok, of bij het verrichten
van een gelijkmatige beweging, als het aanzetten van een scheermes, zijn wij
onweerstaanbaar geneigd het tikken en de beweging met kleine intervallen te
rhythmeeren en wij kunnen moeilijk met luisteren en met bewegen ophouden vóór
en aleer wij het rhythme naar ons gevoel hebben afgemaakt en opgelost in een
behoorlijk einde; dat wil dus zeggen, dat wij wat buiten ons toedoen, of wat in onze
verrichting een gelijkmatige continuïteit vertoont, in onze gedachte rhythmisch
onderbreken en ordenen tot een afgesloten organisch geheel.
Ten opzichte van ons waarnemen met het oog geschiedt in beginsel hetzelfde.
Wanneer de kunstenaar of de leek, die de natuur liefheeft, een landschap beziet, dan
laat hij zijn blikken over akkers, boomen, heuvelen en luchten gaan, telkens zijn
aandacht vestigend, feitelijk op slechts op één punt. Maar die afkijkende beweging
gaat snel en wat zijn geheugen ten slotte vasthoudt, is het resultaat van een opnemen
der dingen die hem treffen, het elimineeren van hetgeen hem niet aantrekt en het
combineeren, ordenen of harmoniseeren tot een synthetisch beeld, dat hij wederom
kan oproepen, omdat de beweging van het kijken, van het waarnemen der
verschillende punten een hem welgevallig rhythme heeft, dat past in heel het
organische complex van zijn wezen. De meening, dat het beeld op het netvlies van
ons oog, gelijk een beeld in de camera obscura, als cliché in de hersenen bewaard
zou worden is hiermede
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vaarwel gezegd. En dit lijkt mij juist. Het aftasten met onze oogen ging zoo snel, dat
wij bij de herinnering den indruk krijgen gelijktijdig een groot aantal punten in de
ruimte waargenomen te hebben. In waarheid - een ieder kan dat bij zichzelf nagaan
- nemen wij oogenblikkelijk slechts één punt waar en is er een beweging van
waarnemen, die zich in het geheugen laat reproduceeren, beweging, waarvan elk
moment alle andere van het totaalbeeld inhoudt. Hebben wij bij ons kijken een
zoodanige afgesloten rhythmische beweging niet tot stand gebracht, dan bewaren
wij ook geen herinnering van hetgeen wij gezien hebben. Onophoudelijk vallen er
beelden op ons netvlies, maar meestal krijgen wij daarvan geen indrukken, omdat
wij er geen ‘aandacht’ aan schenken, met andere woorden, omdat de ordenende,
synthetiseerende, rhythmeerende werkzaamheid achterwege blijft.
Ook de beelden dus welke wij door het zien van de buitenwereld bewaren, dragen
de kenmerken van het organische in zich. Zijn die beelden opgebouwd in een ons
behagelijk rhythme, dan noemen wij ze ‘schoon’. Wij voelen daarin de producten
van ons eigen organisch wezen, van onze persoonlijke schepping.
In het kunstwerk, dat wil zeggen in de stoffelijke reproductie van het beeld, dat
ons geheugen bewaart, verlangen wij die schepping te herkennen.
Als eindige wezens zijn wij geneigd, dit is nu duidelijk, de continuïteit te
onderbreken en te beschouwen als een serie van zelfstandig georganiseerde
tijdseenheden, alhoewel wij weten, dat deze zich oplossen in de oneindige continuïteit,
momenten daarvan zijn. Maar er is meer. Al onze gedachten wijzen op daden, welke
die gedachten noodzakelijk stellen in een eindig bestaan. Zij wijzen op woorden om
ze te formuleeren en uit te spreken, op klanken, waarin ze ten gehoore gebracht
worden, op lijnen, vormen en kleuren, waardoor zij zichtbaar en tastbaar gemaakt
worden. En hoe krachtiger ons gedachteleven is, des te meer behoefte zullen wij
hebben in daden daarvan te getuigen. Gebeurt zulks en wordt de gedachte buiten ons
gesteld, belichaamd, dan is het natuurlijk streven in den gestelden vorm zoo zuiver
mogelijk de bewegelijke gedachte terug te laten vinden. In het geval van den
beeldenden kunstenaar zal deze trachten het behagelijke rhythme, dat zich naar het
voorbeeld van de scheppende natuur geordend heeft, in zijn werk vast te leggen.
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Zoo hebben wij dan ook het kriterium gevonden, waaraan elk kunstwerk moet
voldoen. Wij verlangen van de gedachte, dat zij logisch zij, dat zij organisch
geformuleerd zij, - van het kunstwerk verlangen wij het zelfde. Wanneer wij een
schilderij of beeldhouwwerk met onze oogen aftasten, dan willen wij door die
beweging de gewaarwording krijgen, dat elk oogenblik onze verwachting, een vorig
oogenblik opgewekt, beantwoord wordt, om dan wederom eene volgende verwachting
te suggereeren, en ten laatste willen wij de beslotenheid van een zelfstandige
voorstelling, welke in het geheugen bewaard kan blijven. Een gebouw moet zich aan
ons voordoen als eene, door gestadigen groei van het materiaal, ingeperkte ruimte
welke de logische gedachte van den bouwmeester laat gevoelen. Eene versiering,
als toegepaste kunst, moet het organische der vormen van een voorwerp accentueeren
door een doelmatig rhythme.
Voor de scheppende werkzaamheid van den kunstenaar staat de waardeerende
toeschouwer niet slechts lijdelijk. Ook hij vormt zich een eigen beeld, zij het naar
een gegeven thema; de lust bij het bekijken is het gevolg van eigen bedrijvigheid.
Wat hij doet bij het genieten van een landschap in de natuur, doet hij ook bij het
waarnemen van een kunstwerk. Hij geniet van eigen ordenend zien en alles wat zijn
verwachting van eene bevredigende waarneming stoort, noemt hij leelijk.
De kunstenaar moge zich onderscheiden van den kunstgevoeligen toeschouwer
door een sterker denken, dat tevens dringt het gedachtenbeeld tot stoffelijke
werkelijkheid te maken, eenzelfde geestelijke activiteit verzekert beider gemeenschap
als aesthetisch ontwikkelde wezens.
Bij de eindelooze gevarieerdheid in de wijze waarop de buitenwereld haar
indrukken bij de menschen achterlaat en bij het eindeloos verschillen van kunstwerken
uit een zelfden tijd, ja, van een zelfden meester, zullen toch alle aan den eisch
beantwoorden organisch te zijn, omdat zij daardoor alleen in zich de macht hebben
te laten zien hoe een mensch zich bewust is geworden van de dingen in zijn omgeving,
de macht hebben door anderen deze bewuste visie te doen aanvaarden.
De werken der beeldende kunst zijn, evenals de werken der letterkunde, op te
vatten als middelen waardoor de mensch als gezelschapswzen zijn gedachten kenmaar
maakte. De bevoorrechte,
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die niet alleen in schoon rhythme de wereld ziet, maar ook aan dat rhythme vorm
kan geven, openbaart zijne bewustwording aan anderen, ook niet-kunstenaars; hij
leert hen zien en schoonheden waardeeren, waaraan zij voorheen niet dachten. Hij
prikkelt hen tot zelfstandig zien door hen aanvankelijk te dwingen naar zijn trant te
kiezen, in te deelen, te schikken. Hij ontwikkelt bij hen de gave te kunnen bewonderen
en door het verruimen van het kritisch oordeel het levensgenot te verhoogen.
Beschouwt men uit het oogpunt, niet van den kunstenaar, maar van den
kunstminnaar de werken, welke uit den loop der tijden bewaard zijn gebleven, dan
vormen zij inderdaad den schat, waarvan de kennis het meest volledige aesthetische
bewustzijn belooft, zoodat dan eigen voorkeur en eigen gevoelens op kunstgebied
begrepen kunnen worden. De kunstenaar, die te midden van de productie van zijn
tijd leeft en werkt, bevindt zich in den gedachtenstroom, is zelf het instrument
waardoor de gedachte zich kenbaar maakt. Beginnende met te zien zooals de
voorgangers zagen, ontdekt hij langzamerhand andere gezichtspunten en leidt den
stroom in nieuwe bedding. Hij kan en hij mag ook, in zekere eenzijdigheid, blind
zijn voor het werk van anderen. Maar de kunstminnende toeschouwer, die geen deel
heeft aan de produceerende beweging, leeft alleen van vergelijking, zoodat het begrip
van het veranderende schoone noodzakelijk is. Want onze bewondering beteekent
altijd eene verwondering ten opzichte van iets nieuws, dat wij in het vroeger gekende
niet ontdekten. Geen kunstwerk kan met mogelijkheid op zichzelf bewonderd worden,
bij elke bewondering werkt heel onze ondervinding op aesthetisch gebied mede. In
onzen tijd van historische ontwikkeling is voor de meesten dit zoo vanzelfsprekend,
dat zij er zich geen rekenschap meer van geven. Men kan zich verbeelden, dat werken
uit ver uiteenliggende tijden genoten worden ten gevolge van hun zelfstandige
aesthetische waarde, men schrijft zich een opene ontvankelijkheid toe voor elk schoon.
Men waant het schoone als iets volstrekts, dat zich aan een ieder moet opdringen,
die niet volslagen ongevoelig is voor aesthetische indrukken, daarbij vergetende, dat
er lange perioden in de geschiedenis zijn aan te wijzen, tijden van voortreffelijke
schoonheidsproductie, waarin een betrekkelijk klein vergelijkingsmateriaal het oordeel
bepaalde en waarin het schoone van vroegere tijden niet gevoeld werd, dat eerst een
veranderde, gelijkgestemde aandacht-
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houding het genieten van het weleer vreemde mogelijk maakte.
De Egyptische, de Grieksche en Romeinsche kunst werd in de middeneeuwen niet
begrepen; de middeneeuwsche kunst werd in de 17de en 18de eeuw niet meer
gewaardeerd en toen in de 19de eeuw, met de romantiek de middeneeuwen wederom
herleefden, was de vroege renaissance totaal vergeten. De bewondering daarvoor
herleefde eerst in de tweede helft van de 19de eeuw, toen de menschen wederom
eender tegenover de buitenwereld gestemd waren als de 15de eeuwsche Italianen.
Zoo is het ook onmogelijk, in onzen tijd, de kunstwerken van wilde volken, die
toevallig onder ons bereik komen, te waardeeren, wanneer de geest waarin zij gemaakt
zijn en die er de waarde aan heeft gegeven, ons vreemd is. Hoogstens zullen zij ons
even als natuurproducten behagen, indien wij ze naar ons eigen aesthetisch gevoel
kunnen waarnemen en zien.
Genieten beteekent in het aesthetische tevens begrijpen en begrijpen beteekent
genieten. De woorden dekken elkaar. Onze historische kennis speelt een groote rol
en wie zich in onze dagen in aesthetische problemen wil verdiepen, kan dat niet over
het hoofd zien. Wij mogen wel zeggen, dat ons oordeel meer ‘waard’ is, in den zin
van meer ‘volledig’, dan het oordeel van den kunstminnaar in vroegere tijden.
Ik geloof niet, dat de vóórhistorische teekeningen, welke thans onze bewondering
wekken, in de middeneeuwen gewaardeerd konden worden. Toch bezitten de
geschetste dieren in de holen van de Dordogne evenzeer schoonheidswaarde als de
verzorgde verluchtingen in een dertiende eeuwsch handschrift. Beide getuigen van
een gave, gerhythmeerde visie, welke zuiver kon worden weergegeven, maar terwijl
de vóórhistorische jager-kunstenaar als het ware bezeten was door het beeld van het
wild dat hij begeerde en van een getrouw nabootsende teekening een nuttig fetisj
wenschte te maken, verlangde de middeneeuwer door de schematische afbeelding
van een schepsel Gods een bewonderenswaardig symbool te geven van de volmaakte,
opperste Ordening. De een kon, na lange oefening, door de handeling van zijn
teekenen bijna automatisch, zonder falen, zijn visie op den rotswand weergeven, bij
den ander steunde een weloverwogen constructie het beeld zijner abstracte
bedoelingen. Beider doen en beider geesteshouding, die wel de uiterst
tegenovergestelde mogelijkheden van te verwachten kunstproductie verklaren, kunnen
wij tot de onze maken. Het Fransche
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impressionisme van een Monet en de zijnen en de kunst van een Roland Holst
vertegenwoordigen in onzen tijd die zelfde uitersten. Het kost ons geen moeite beide
te genieten, omdat wij van de tusschenliggende phasen hebben kennis genomen, wij
begrijpen ze als eerste en laatste termen van een zelfde logisch proces. Dat was in
de middeneeuwen niet het geval.
Wat aan de naturalistische vóórhistorische teekeningen vooraf is gegaan, hoeveel
eeuwen wellicht van oefenen en pogen, van gebrekkige resultaten, aleer het
gerhythmeerde geheugenbeeld getrouw kon worden weergegeven, weten wij niet,
maar het lijkt mij aannemelijk, dat het eerste streven tot aesthetische beelden
naturalistisch is geweest. Voorzeker, het is ook te denken als gevolg van de behoefte
om door uiterlijke teekenen kenbaar te maken, de voorstellingen, welke de mensch
zich van geestelijke machten heeft gevormd, aan welke teekenen dan een magische
kracht wordt toegekend. De kunst van sommige volken doet ons vermoeden, dat zij
haar oorsprong gevonden heeft niet in realistische maar in idealistische bedoelingen.
In de oude Aziatische twee-stroomen Rijken vinden wij, naast naturalistische
dierfiguren en gestyleerde menschfiguren, ook de scheppingen van monsters, welke
mogelijk op magische denkbeelden wijzen. De oudste Hindoekunst als de oudste
Chineesche kunst schijnt in den aanvang het naturalisme niet gekend te hebben. Maar
in de Europeesche kunst, waartoe ik mij wil bepalen, speelt het magische geen, of
zeer sporadisch, een rol en hier althans hebben wij, buiten de zuivere ornamenkunst,
de vroegste beeldende kunstuitingen, als zoodanig, te beoordeelen naar het kriterium,
dat ik heb aangegeven, n.l. de weergave van een organisch gewordene, gerhythmeerde
visie van de natuur.
De aandacht van den teekenaar bepaalde zich tot de vormen van een enkel dier;
op het landschap in de omgeving werd niet gelet en vinden wij menschelijke figuren
in de nabijheid, dan zijn die aangeduid zooals een kind in onze dagen die zou
opkrabbelen.
Hetzelfde verschijnsel, de voortreffelijke weergave van het begeerde wild naast
lachwekkende mensch-figuren, doet zich ook voor bij wilde volken, Bosjesmannen
en Eskimos, of bij begaafde kinderen, wanneer die eens bijzonder getroffen worden
door een of ander levend wezen. De aandacht waar het op aankomt, de aandacht, die
de bewustwording meebrengt welke de dingen van de buitenwereld tot ons geestelijk
eigendom kan maken, hield niet af
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toen den jager, gedreven door eene dierlijke begeerte, de visie van den buffel in het
geheugen geprent werd. Nogmaals, wij mogen die teekeningen als de primitieve
voorbeelden beschouwen van zuiver weergegeven natuurindrukken, die uit het
physieke in het aesthetische zijn overgegaan. Elke niet naturalistische teekening
moet, dunkt mij, getuigen van een meer gecompliceerd en dus historisch later proces.
Het menschelijk bewustzijn zal zich steeds meer schoonheden scheppen, het zal
nieuw mogelijkheden ontdekken de wereld behagelijk aan te zien en tot een lust te
maken, wat het eenmaal als schoon heeft gezien zal het in een schema vastleggen en
samen met nieuwe vondsten tot een bron van rijker genot weten te maken, het zal
abstracte voorstellingen tot realiteit brengen, maar aan dat alles zal ten grondslag
liggen de bevredigende, gerhythmeerde, in zich zelve beslotene aandachtsbeweging
die den vóórhistorischen mensch de teekening van een buffel ingaf.
In de vroegste teekeningen in relief van de Egyptische kunst voelen wij het levende
geheugenbeeld nog sterk op den achtergrond, maar het heeft zich vervormd en
aangepast naar nieuwe behoeften. De kunstenaar heeft nog andere bedoelingen dan
alleen door een zuiver natuurbeeld een stuk wild tot zich te trekken; het dier ziet de
Egyptenaar niet meer alleen om zich zelf, hij ziet en wil ook beelden de kudde als
gerhythmeerde éénheid. Wanneer hij de beeltenis van een mensch geeft, laat hij er
niet het silhouet van zien, dat hij van een afstand heeft waargenomen, maar hij beeldt
ook de vormen, waarvan hij weet dat zij er zijn; hij komt er toe een zelfde
mensch-figuur deels van voren deels van ter zijde gezien te teekenen. Hij wil door
zijn beelden gebeurtenissen vertellen, waarin vele menschen met allerhande
voorwerpen, waarin dieren en planten, in omgeving van land en water, een eigen rol
spelen. In de eerste plaats is het daarbij zijn wensch zich zoo duidelijk mogelijk uit
te spreken door alles zoo volledig mogelijk te laten zien, opdat anderen zijn verhalen
kunnen begrijpen. Zijn handeling is niet het vluchtige, vrije teekenen, uitsluitend
voor eigen behoefte; hij heeft in opdracht een duurzame voorstelling te geven in
weerbarstig materiaal. Zijn aandacht wordt al dadelijk dubbel in beslag genomen,
vooreerst door de dingen waarvan hij de vormen kent en vervolgens door de
technische handeling van het verwerkelijken. Onvermijdelijk moet er iets van de
scherpte der oorspronkelijke, spontane ziening te loor
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gaan, nu de handbeweging door het materiaal belemmerd wordt, nu elke lijn, elke
zet, die niet volkomen juist wordt aangebracht, een gewijzigd beeld dreigt op teroepen.
Het wordt een benaderen, waarmede genoegen wordt genomen en dat allengs, als
een conventioneel schrift, door andere kunstenaars wordt gevolgd. Er is een stijl
ontstaan, die de onmiddellijke weergave van de natuur nog slechts vaag in de
herinnering roept. Er valt dus een verlies te constateeren. Maar die stijl heeft het
voordeel duidelijker een verlangd rhythme te laten spreken. En in zoover is er ook
een winst, want de zelfde moeilijkheden die hem van het natuurbeeld vervreemdden,
bevrijdden hem van een dwingende obsessie, zoodat het hem mogelijk werd zich
bewust te worden van een rhythme en dat rhythme naar welgevallen te wijzigen. Het
minder naturalistische in de Egyptische reliefs komt aan de compositie, aan het
overzichtelijke rhythmische ten goede.
Het kan ons niet verwonderen, dat deze eerste overgang van de persoonlijk
naturalistische schepping naar eene maatschappelijk gestyleerde zich voorgedaan
heeft in de teekening op het vlak. Een zeer eenvoudige techniek stelde den holbewoner
in staat vlug en zonder aarzelen zijn geheugenbeeld zuiver te reproduceeren op den
rotswand, maar toen hij het dier in zijn drie afmetingen wilde beelden, wat toch in
de rede ligt - immers heel zijn bewuste waarneming heeft hij te danken zoowel aan
eigen beweging als aan de beweging van het object welke dit van alle kanten laat
zien en volledig tot hem brengt - toen hij het dier in hard materiaal vrij in de ruimte
trachtte te beeldhouwen, bereikte hij een veel minder gelukkig resultaat, omdat de
zooveel moeilijker en langzamer techniek zijn aandacht van het geheugenbeeld
afleidde, het deed vervagen. Wat bij het vlakke beeld eerst in tweede instantie
gebeurde, toen namelijk de Egyptenaar het als laag relief in steen grifte, gebeurde
reeds dadelijk in het vóórhistorische tijdperk bij de eerste pogingen kubisch te beelden,
zoodat dan ook de vroegste kubische beeldhouwwerken der Egyptenaren, in hun
onvolkomenheid, een primitief karakter dragen, dat ze dichter doet staan bij de
vóórhistorische dan de gelijktijdige vlak-reliefs bij de vóórhistorische teekeningen.
Terwijl in de laatste reeds een zeer uitgesproken stijl om onze bewondering vraagt,
zet zich een moeizaam, pijnlijk werken voort in de steenen en houten vrijstaande
beelden, dat zich aansluit bij hetgeen ons uit de praehistorische tijden werd bewaard.
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De gebeeldhouwde menschelijke figuren uit de vóórdynastische tijden en uit de eerste
dynastieën leeren ons een vrijwel geleidelijke ontwikkeling kennen, die voortbouwt
op de weinige voorwerpen uit het palaeolithicum. Het zijn menschelijke figuren,
waarin de beeldhouwer alle beweging angstvallig heeft vermeden en die dan ook in
geen enkel opzicht aan een levende impressie en aan de geheugenis daarvan doen
terugdenken. Zij doen vermoeden, dat de felle aandacht, de hartstochtelijke
belangstelling, waarvan reeds sommige der vroegste reliefs getuigen, hier niet
aanwezig zijn geweest. Wordt de aandacht eenmaal in beslag genomen, zooals vrij
spoedig reeds in het oude rijk het geval is geweest, ten aanzien van de menschelijke
gelaatstrekken, waaruit het individueele moet spreken, dan treedt ook hier eene
merkwaardige ontwikkeling in, des te opvallender omdat de lichamen over duizenden
jaren vrijwel het zelfde schetsmatige, onbewogen karakter blijven dragen. Zoo spoedig
de technische bezwaren verminderen, wordt ook de weergave van de aesthetische
visie zuiverder. De kunstenaar slaagt er in, overeenkomstig zijn bedoeling, de
gelaatstrekken van een afgestorvene te bewaren.
Wat ons ten slotte blijft aantrekken in de Egyptische beelden der menschelijke
lichamen is alweer de stijl, welke hier te gemakkelijk gevonden is omdat den
kunstenaar niet meer gevraagd werd dan er op bedacht te zijn aan het moeilijk te
behouwen materiaal een globalen vorm in de ruimte te geven, welke aan zijn natuurlijk
zoeken naar het organische beantwoordde. Dat ruimte-beeld moet zich bewegelijk,
wentelend gedacht, altijd als eene compacte beslotenheid voordoen, zoodat nooit
een onderdeel, als een schijnbaar te veel, het rhythme kwam verstoren.
De Egyptenaar gaf deze fundamenteele aesthetische wet aan voor alle vrijstaande
sculptuur.
Maar niet minder afdoend heeft hij ons ten opzichte van het portret geleerd, dat,
hoe zwaar het technisch ook moge vallen, wij bij het scheppen van bepaalde
menschelijke gelaatstrekken den kunstenaar den eisch stellen, dat hij de gerhythmeerde
naturalistische visie van een belangwekkende physionomie verwerkelijke, zij deze,
naar ons onmiddellijk persoonlijk gevoel, behagelijk of onbehagelijk, dat het mooi
of leelijk in het portret onafhankelijk is van den indruk, welke het levend object als
zoodanig op hem gemaakt zou hebben. Van een leelijk mensch kan een mooi portret
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gemaakt worden. Geen van de Egyptische koppen, die wij door afwijkende, bijzondere
trekken als portretten kunnen beschouwen - ik denk hier bijv. aan de beeltenissen
van Rahotep en Nofrit, van Ranofer (Oude Rijk), aan de drie beelden van Amenemhet
III uit de 12de Dynastie, aan de zoo karaktervolle vrouwen-koppen uit de 18de
Dynastie (Archeol-Museum te Florence) - geen van deze koppen kan ons doen denken
aan personen, die ons in het leven zouden hebben geboeid door hun menschelijkheid,
of geïmponeerd door hun waardigheid; individueele geestelijke uitdrukking missen
wij nog. Als schoonheid treft ons hier alleen de gelijkgestemdheid van alle trekken
ten opzichte van een gemeenschappelijken gelaatsvorm welken wij toeschrijven aan
een volk, waarin wij belangstellen.
Deze oordeelen omtrent aesthetische waarden werden ingegeven door de
beschouwing allereerst van den beeldenden zin der praehistorische jagers en daarna
door te overwegen hoezeer verschillend die zin zich heeft geopenbaard in de
reliefteekeningen der Egyptenaren, hoezeer verschillend als gevolg van eene
veranderde aandachtshouding. Bij ons oordeel over Egyptische vrijstaande beelden
en portretten heeft ook de vergelijking met een andere kunstprestatie, die der Grieken,
onwillekeurig een groote rol gespeeld. Hoe anders zou juist het onbewogen, niets
zeggend karakter der menschelijke lichamen tegenover de beteekenis der koppen
ons in het bijzonder hebben getroffen. Ja, de beeldhouwkunst van veel latere perioden
zal ons zelfs voor den geest hebben gestaan toen wij spraken van een fundamenteele
aesthetische wet, geldig voor elk vrijstaand beeld en toen wij onder woorden brachten
de eischen, welke wij aan een portret stellen. Het geformuleerde oordeel omtrent de
productie van een tijd vooronderstelde de kennis van latere zoowel als van vroegere
productie.
In de eerste plaats vraagt nu de Grieksche kunst om nadere beschouwing.
Werd voor den praehistorischen teekenaar het jachtbedrijf, het vurig verlangen
naar het stuk wild, dat zijn honger zou stillen, aanleiding tot het scherp
gereproduceerde geheugenbeeld, werd de kunstzinnige arbeid van den Egyptenaar
ingegeven door religieuse inzichten en door eischen van maatschappelijken aard,
voor den Griek was het in de eerste plaats bewondering voor physieke kracht, bij
strijd of sport vertoond, die hem er toe dreef de vormen van het
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menschelijk lichaam lief te hebben en die vormen duurzaam stoffelijk weer te geven.
Zinnelijke blijheid bracht zinnelijke schoonheid. De Egyptische kunst en ook de
kunst van de oude Aziatische rijken kan ernstig, trouwhartig genoemd worden, getuigt
van het gevoel, dat een opgelegde taak nauwgezet moet vervuld worden in een
maatschappij, waarin onbezorgd levensgenot nauwelijks mogelijk was. Zij spreekt
van heerschen en van dulden. De oudste Grieksche kunst was wederom, evenals de
praehistorische kunst, vrij-individualistisch, maar terwijl de eerste wijst op dringende
persoonlijke nooden, laat de tweede een mensch kennen die door zijn vreugde over
de daden van zijn medemenschen buiten zichzelf treedt, zich objectiveert. Even fel
als toen wordt ook nu weer het voorwerp van de bewondering aangekeken, even
volmaakt als in het palaeolithicum vinden wij in Knossos, in Tirynthe, in Mikene
juist op die vormen den nadruk gelegd, welke in het organisch gestel op een bepaalde
handeling wijzen en ditmaal vermag de kunstenaar niet alleen op het vlak te teekenen,
ook vrij in de ruimte heeft hij zijn figuren gemodelleerd.
Het kleine ivoren beeldje van den springenden akrobaat uit Knossos pakt ons door
de vaart van zijn beweging, zooals dat vroeger noch in Egypte, noch in Azië ooit het
geval is geweest en hetzelfde moeten wij getuigen van de met den stier spelende
mannen op de bekende muurschildering, van de landelijke zangers op de steasiet
vaas, in het Kandia museum, en van de mensch- en dierfiguren op de zilveren
Vaphio-vaas. Op de beide laatste voorwerpen heeft de levendige, gezamenlijke
handeling van meerdere figuren, in verschillende houdingen, een druk gevarieerd
rhythme in het gevoel van den artist teweeg gebracht, dat hij onvervaard heeft
weergegeven en dat, wanneer het zich van ons bij het afkijken van die voorwerpen
meester maakt, de stemming van energieke en vroolijke levenskracht meedeelt, welke
wij daar vóór nooit ontvingen. En hoezeer de lust in het bewogen leven hem in het
bloed zat, wordt ons duidelijk bij het zien van de versiering der aarden vaatwerken
uit Knossos, waar hij aan zijn abstract lineaire traceeringen de meest gewaagde
golvingen en wendingen gaf en door het dikwijls grillige rhythme toch de volle
vloeiende vormen van kannen en vazen tot hun recht liet komen.
Zooals wij den Griekschen kunstenaar uit de periode van ongeveer zestien- tot
twaalfhonderd jaren vóór onze jaartelling leerden
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kennen, blijkt hij zich gehandhaafd te hebben wanneer wij hem in de zesde eeuw
wederom aan het werk vinden. Hij schijnt meer aarzelend, voorzichtiger en langzamer
te beitelen. Nu hij in grootere afmetingen wil beelden, moet hij meer aandacht aan
details geven, die hij geduldig stuk voor stuk op de natuur bestudeert. Maar al zijn
de onderdeden dikwijls nog niet organisch gebonden, al zijn de overgangen nog
dikwijls mat, de aandacht waarmee hij zijn model heeft waargenomen is zoo vol
liefde voor het leven, dat het rhythme, waarin het kunstwerk gecomponeerd is, ons
niet conventioneel aandoet zooals in Egypte, maar bewegelijk en veranderlijk als dat
leven zelf. Evenals eeuwen geleden is het alweer uit de vrije natuur opgevangen en
naar eigen inzicht verwerkt.
Staan wij voor de overblijfselen der beelden, die reeds in het laatste derde van de
zesde eeuw te Delphi en op de Akrapolis van Athene te zien waren, dan worden wij
aan het onhandige van de eerste pogingen nauwelijks meer herinnerd, dan vergeten
wij onze bewondering voor veel volkomener kunstwerken uit latere tijden en geven
wij ons geheel over aan het gevoel dat ook den maker moet bezield hebben toen hij
met zijn model medeleefde, met den jongen athleet, die na den wedkamp de goden
dankte voor de gave van zijn welgevormd lichaam. Laat iemand, al is hij zelf geen
beeldhouwer, gymnast zijn en zich een jong, ideaal-geoefend lichaam denken, dan
beantwoordt die marmeren jongeling van het Akropolis-museum aan zijn voorstelling.
Alle verhoudingen, alle vormen waar het op aankomt: het gespierde en het slanke,
de gespannen bouw van romp en de gemakkelijke aanzet van ledematen, de voor het
oog zoo eenvoudige harmonische lijn der omtrekken, alles spreekt van kracht en
vlugheid en maakt meerdere bijzonderheden overbodig. En laat iemand een ruiter
zijn, dan is het weinige dat er over is gebleven van den naakten jongeling op zijn
paard (eveneens Akropolis-museum) voldoende om hem een exemplaar van een
voortreffelijk paarden-ras te laten zien, bereden door iemand, die zijn rustig
beheerschten zit geniet op een fraai, temperamentvol dier. Hij zal hier een beeld
krijgen van een in vrijheid bedreven sport, waarbij de natuurlijke vormen van mensch
en dier op 't voordeeligst uitkomen. Hoe ver staat dat beeld niet af van de gedwongen,
hieratische beelden der Assyrische ruiters en der Egyptische paarden, waar dikwijls,
bij een teveel aan detail, een te weinig aan waarlijk typeerende vormen en rhythmiek
gevonden wordt.
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Het gave, beslotene van onze gewaarwording bij het zien van deze beelden is wat
wij het schoone er van noemen. Hier gevoelen wij niet meer den kunstenaar
belemmerd door zijn materiaal, in tegendeel, wij waardeeren het, zij zulks onbewust,
dat hij het marmer geen geweld heeft willen aandoen om nauwkeurig het levende
model na te bootsen, maar dat hij volstond, naar het rustig vermogen van zijn krachten,
een illusie van het leven mede te deelen, door aan den dooden steen juist die vormen
te geven welke het aesthetisch voldaan gevoel van den natuur bewonderenden
beschouwer in het geheugen had vastgelegd. De tijdgenoot was blij in het ietwat
oppervlakkig behakte marmer terug te vinden wat hij zelf ontdekt had en wij, later
komenden, hebben geen moeite ons den athleet, den paardrijder voor te stellen, die
den vroegen Grikschen beeldhouwer een schoon rhythme te zien gaf. Wij genieten
in onze actieve verbeelding van een natuur, welke vollediger is dan het gegeven der
aanschouwde kunstwerken. Dat juist is het aantrekkelijke van de kunst uit het vroege
stadium eener ontwikkeling, door ons als ‘primitief’ aangeduid.
Begrijpen wij goed de eigenaardige bekoring van primitieve kunstwerken, waaraan
ons eigen aesthetisch gevoel zoozeer deel heeft, dan moeten wij tevens inzien, dat
de periode, waarin zij geproduceerd worden, van korten duur moet zijn. Immers de
artist, van zijn kant, geeft zich ook rekenschap van het illusionistische zijner kunst
en zal onweerstaanbaar behoefte gevoelen, naar mate zijn technisch kunnen stijgt,
zijn werk te compliceeren. Al werkende schijnt zijn aandoening meer omvattend,
rijker te worden en dat rijkere heeft hij ook willen uitdrukken. De beelden van Aegina
en van Olympia leiden noodzakelijk tot de kunst van Phidias.
Na het schoone van de lichamen in rust beseft de beeldhouwer het schoone van
de lichamen in beweging en zet hij zich tot het nauwkeurig observeeren van het
spierenspel onder den huid. Van binnen uit naar buiten denkt hij zich zijn lichaam
gemodelleerd. En dan gevoelt hij tevens, dat de bewogen vormen niet alleen physieke
bemoeiïngen verraden, maar ook psychische aandoeningen, welke wijzen op het
samentreffen van de handelingen van twee of meer menschen. Het schoone rhythme
van groepen wordt hem geopenbaard. Heel spoedig heeft de Griek het begrip gekregen
van de groep, als de uitdrukking van de éénheid waarin op een bepaald oogenblik
de afzonderlijke lichamen van een aantal personen op-
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gaan, éénheid, die dan ook een in zich zelf bepaald rhythme moet vertoonen.
Naar hetgeen ons van de frontons te Aegina is overgebleven kan men spreken van
figuren, die elk hun functie vervullen in een zelfde gebeurtenis. De handeling van
elke figuur vertoont een schoon rhythme, maar het rhythme dat vele te zamen bond,
kan men zich nog niet reconstrueeren. Met de fragmenten, die ons uit Olympia
bewaard zijn gebleven, kon men vooral den Westgevel samenstellen, die groepen
laat zien waarvan de figuren het nauwste contact met elkaar hebben en die, zoowel
door het deelnemen aan een zelfde handeling als door oversnijdingen en door het
langs elkaar schuiven van onderdeden een vloeiend onderbroken, rhythme te genieten
geven. Zou men het rhythme der Aeginistische frontons nog eenigszins kunnen
vergelijken met dat der Egyptische basreliefs, voor zoover het door een zelfden,
droog vertellenden trant is ontstaan, de indruk, dien Olympia op den toeschouwer
maakt is van geheel anderen aard: in plaats van een ‘naast elkaar’ is hier een ‘met
elkaar’, het staccato heeft plaats gemaakt voor het aangehouden melodieuse. De
beeldhouwer heeft hier hetzelfde bereikt wat de bouwmeester reeds bereikt had, toen
hij zijn tempel optrok als een harmonisch samenstel van gelijkwaardig fungeerende
bouwdeelen, toen de zuilen een entablement droegen waarvoor zij berekend waren,
noch te zwaar noch te licht, en toen de veelheid der fijn gewogen volumen van
drukkende en stuttende deelen in een éénheid opging. Het onevenredige, het nog ruw
mechanische van het Egyptisch gebouw was door het streven naar het harmonische
overwonnen.
De kunst van Phidias en zijn tijdgenooten zet het werk van de Olympiërs voort.
De studie verdiept zich in meer detaileering, in fijnere overgangen vooral. De
houdingen zijn gemakkelijker. Het rhythme wordt gebondener nu ook de draperie
een rol begint te spelen; het deelt zich geredelijk mede doordat een meer sprekende
mimiek het geestelijk contact tusschen de voorgestelde personen onderling en tusschen
beeld en toeschouwer bevordert.
De kolonist van Lemnos, wanneer hij op de Akropolis van Athene kwam en het
beeld der Athena Lemnia aanzag, moet de welwillende stemming der godin gevoeld
hebben. Staan wij voor de friezen van het Panthenon dan nemen wij deel aan de
optochten
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van ruiters en voetgangers, dan verkeeren wij onder de vriendelijke, rustig toekijkende
goden.
Met sobere middelen heeft de kunstenaar zijn doel bereikt. De behoefte om door
bijzondere gelaatsuitdrukking de handeling te verduidelijken heeft hij niet gevoeld.
In de doelmatige samenwerking van alle lichaamsdeelen, in de weloverwogen
houdingen vond hij het middel, alles te zeggen, wat hij te zeggen had. Wij worden
gelijkmatig geboeid. In een kop is niet meer uitdrukking dan in een tors of in een
arm of been; te zamen laten zij een mensch in een handeling opgaan, welke zich
weer aansluit tot een gemeenschappelijk bedrijf met andere menschen. Door dit
alsnog ononderscheidene van het physieke en het psychische kan onze aandacht
onverdeeld blijven en bewonderen wij zonder inspanning het aangehouden ‘klassieke’
rhythme.
‘Klassiek’ zijn wij gewoon het rhythme, de kunst te noemen, wanneer heel ons
wezen er bevredigend door wordt aangedaan, wanneer onze bewondering een
algemeen weldadige stemming brengt waarin elke bijzondere geestelijke ervaring
afwezig blijft. De actieve waardeering van de kunst, welke wij als ‘primitief’
aanduiden, is in het passieve overgegaan. Eenig oogenblik in de geschiedenis van
het aesthetisch bewustzijn dat onmogelijk kan voortduren, omdat de ‘verveling’, in
de letterlijke beteekenis van het woord, niet had kunnen uitblijven. Het intellectueele
leven van den mensch wil meer, wil anders.
A. PIT
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Dramatische kroniek
Zooals het seizoen inzette, zoo gaat het verder: het speelstuk en de klucht voeren
den boventoon, Engelsch en Amerikaansch in het eerste, Duitsch en Oostenrijksch
in het tweede genre. Fransch tooneel is schaars. Wat er aan goede avonden te boeken
valt, komt bijna steeds neer op het spel, dat in een minder veeleischend repertoire
eenigszins tot regeneratie schijnt te komen, al blijft men altijd het gevaar zien dat,
als mettertijd weer hooger eischen gesteld worden, dit lager peil niet zoo gemakkelijk
weer te boven te komen zal zijn. Er valt ondertusschen, nu de grootste helft van het
seizoen achter den rug is, nauwelijks een enkel succes van een stuk van hooger
gehalte te boeken.
‘Hamlet’ à la moderne, Pirandello's ‘Alles komt terecht’, O'Neills ‘Anna Christie’
hebben zich niet gehandhaafd. Galsworthy's ‘Loyalties’ daarentegen belooft een
reeks goede voorstellingen. Er zal in ‘Lottelene’ niet zooveel Rijnschen wijn en in
‘Tokayer’ niet zooveel tokayer gedronken worden als in ‘Blanke Ballast’ whiskey....
maar men heeft met oudejaar dan toch kunnen klinken op het feit dat de toeschouwer
weer naar den schouwburg gaat, dat de algemeene toestand vrij gezond is en dat wij
af moeten wachten hoeveel kracht en fijnheid die vernieuwde gezondheid ons brengen
zal.

1. I. Gijsbreght van Aemstel. Vereenigd Tooneel. Regie Verkade.
Drie Gijsbrechten hebben den Stadsschouwburg in de laatste jaren bespeeld: Royaards,
L. Saalborn en A. van Dalsum. Royaards opvatting blijft daarbij o.i. de volledigste.
Zijn inzet is zelden de sterkste, hij is een vermoeide, maar onverzettelijke strijder,
die dankbaar is dat het beleg is opgeheven en hij adem kan halen. Hij begint ingetogen,
bevrijd van een zwaar juk. Saalborn begint feller, jonger, strijdvaardiger, krijgsman
die klaar is terstond het zwaard weer te trekken. Van Dalsum treedt in de poort van
Amstel als een geloovige en opent met een dankgebed.
Maar met de ontwikkeling van de rol wint Royaards den strijd. Keerpunt waaruit
alle drie deze figuren belicht kunnen worden is de reactie op Rafael's stem. Voor
Royaards is dat de laatste vermaning dat zijn taak als strijder voltrokken is: hij heeft
gestreden als een goed Hollander, stug en onwrikbaar hoe de zaken ook staan, omdat
het zijn plicht is als kapitein op den brug te staan, zoolang het stormt. Hij blijft, tot
God's stem hem zegt dat hij gaan kan, hij heeft daarop gewacht. Krijgsman en
geloovige, de wereld dienende tot het geloof gediend wil worden. Saalborn's fellere
Gijsbrecht hoort Rafael als onverwachts:
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het verbod overvalt hem, maar zijn God is een streng God: hij gehoorzaamt, maar
niemand is er zeker van dat hij op weg naar het vette land van Pruissen de enterhaken
nog eens niet zal uitvieren, als hij Persijn een slag kan slaan.
Van Dalsum's zwaard wordt gevoerd door zijn broeder Arent: hij, geloovige die
slechts noodgedwongen krijgsman wil zijn, weet de zaak verloren, zoodra het eerste
verraad gemeld wordt. Later, als Arent sterft, is hij een machtig strijder, een
ontketende, maar Rafaels stem heeft voor hem geen wonder in: het is het einde van
een korte beproeving, geen keerpunt in het stuk. Royaards laatste bedrijven zijn het
sterkst: strijd van plicht en religie. Saalborns eerste bedrijven zijn het best: strijd uit
kracht; van Dalsum zet sterk in, geeft het stuk een vlak middendeel, en brengt een
sterf fragment tusschen Arents dood en Rafael om daarna weer te vervlakken. De
opvatting van Verkade's regie ontneemt den Gijsbrecht in de middenste bedrijven
de spanning tusschen de twee karaktereigenschappen die in de figuur leven, en die
in de andere opvatting sterker tegengesteld en dus dramatischer zijn. Amsterdam is
bij Verkade verloren, bij Royaards verdedigd tot het uiterste; Gijsbrecht staat bij
Verkade met een pij onder het harnas, bij Royaards met een geloovig hart onder een
gedeukt en versplinterd schild.

20. XI. ‘Hamlet’ in modern costuum. Vereen. Tooneel. Regie Ed. Verkade.
De verschillende onderwerpen van debat, die bij deze Shakespeare-beproeving ter
tafel werden gebracht, zijn in een drietal punten samen te vatten.
Wil men den Hamlet vernieuwen, dan is de eenige radicale wijze die van
Shakespeare zelf: men neme het oude stuk en schrijve op het gegeven een nieuw, in
taal en gedachte van onzen tijd. Dat is bij vele stukken de handelwijze der radicale
Russen geweest, dat is, minder radicaal, de forceering van vele moderne regisseurs
met bewerking en speelwijze, kenmerkend teeken van een tijdperk in de
tooneelhistorie, dat zich begint te vernieuwen van uit het tooneelspel, omdat het nog
nauwelijks kans kreeg zich te vernieuwen van uit de tooneelschrijfkunst. Shakespeare's
grootheid is wel tegens een paar sportbroeken en een officiersuniform bestand, maar
dat behoefde nauwelijks bewezen te worden, evenmin als het feit waarop men vooral
gewezen heeft, dat de oude tekst niet steeds past in de modern gekleede situaties.
Als teeken van de behoefte aan een sterk dramatisch gegeven voor onzen tijd is
dit pogen interessant, zooals de Russische pogingen en de regie-experimenten dat
zijn; de eenige oplossing ligt echter nog altijd in handen van den dichter van den
nieuwen Hamlet.
Verder kan men Hamlet door een groot acteur laten spelen hoe men wil, en hij zal
een groote Hamlet zijn, op drie planken en een achterdoekje van zakkengoed; men
kan hem laten spelen door een zwak acteur onder de meest ideale belichting, in de
meest ideale kleedij etc., en het zal een zwakke Hamlet zijn. Forbes Robertson, voor
eenige jaren in rok Shakespeare declameerende met een leunstoel als eenig requisiet,
was een groote Macbeth en stelde geen enkel
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probleem van aankleeding, Verkade's ‘moderne’ Hamlet stelde allerlei problemen
en was zeer zwak.
Tenslotte gaat het niet om gestyleerd, modern of ouderwetsch costuum, maar om
al of niet tooneelwaardig costuum. Men heeft bij de Engelsche opvoering van Barry
Jackson één ding vergeten op te merken. Hij verklaarde oorspronkelijk van zins te
zijn geweest den Hamlet in eenvoudige gewaden, rood, blauw, groen, geel, vrij van
alle tijdsbepaling te spelen, maar hij dorst het niet wagen en bleef bij zijn tijd, die
weinig waagt.
Men heeft gewezen op de costuums van eigen tijd, achttiend'eeuwsch, waarin b.v.
Racine en Shakespeare gespeeld werden. Inderdaad, maar het costuum van dien tijd
kent boven de alledaagsche een zekere statie-kleedij. Onze statie-kleedij is de uniform
en de rok, beiden weinig tooneelmatig, weinig zich leenend tot fantasie en
persoonlijkheid, beiden uniform.
Een nieuwe Hamlet, een groot acteur.... en de kwestie der
Shakespeare-costumeering is ook opgelost. Idealisten rekenen, dat het vijftig jaar
duren zal.. Wat nu de voorstelling zelve betreft: ze bracht een uitstekenden Claudius
van A. van Dalsum, geheel in een moderne figuur omgezet en tot leven gebracht. Ze
bracht merkwaardige zwakheden als b.v. de speelwijze van de ‘muizenval’, een
cabaretscène à la Blauwe Vogel, met de hofhouding in donker ruggelings naar den
toeschouwer, waardoor een der keerpunten: Claudius' overweldiging door zijn
geweten. Hamlets triomf, in duister speelt en vrijwel verloren gaat voor de handeling.
Verder ontbrak in latere opvoeringen Fortinbras geheel. Dit schijnt mij een volmaakt
negeeren van de structuur niet alleen, maar van het wezen van den Hamlet. Juist in
begin, midden en einde noemt Shakespeare zijn naam, of verschijnt hij. Hij,
Fortinbras, is de Hamlet met daadkracht, of zoo men liever wil, Hamlet is de
Fortinbras, die, hoe dan ook, geremd wordt. Inderdaad, het ware moderner Hamlet
te bevrijden van achtiend'eeuwsche ‘weltschmerz’ en romantieke weekheden, hem
te zien als den daadkrachtigen mensch die plotseling verlamd is door zijn gedachten
en overwegingen, om bliksemsnel te handelen, zoodra hij één oogenblik zeker is,
minder pathologisch, sterker dramatisch, als Fortinbras met een tijdelijke inzinking
(‘for he was likely, had he been put on, to have proved most royally’) dan hem
sentimenteel en in sportcostuum te laten verkwijnen.
En, wonderlijk fijne vondst van Verkade, die wij niet meer zouden willen missen:
Hamlet hoort zijn vaders vermaning als hij, overweldigd, bezwijmd op het terras
ligt: alle poespas van de verschijning, die prachtig zijn kan, maar het nimmer is,
wordt daardoor voorkomen.
***
Het Vereenigd Tooneel heeft noch in Gijsbrecht, noch Hamlet zijn beste voorstellingen
te geven. Het heeft zijn volledigste avonden tot nu toe gebracht, niet in het ‘groote
repertoire’, maar in het fijne tooneelstuk dat minder zwaar is; tenminste dat schijnt
voorloopig zoo, waar wij na de lichte en gevoelige ‘Si je voulais’ een goede
‘Loyalties’ kregen, Fransche en Engelsche gezelschapskunst op hoog peil, spiegeling
der hoogere maatschappelijke klasse, gevoelige schakeering, samenspel in huiskamer,
club en salon. Men mag daarvoor dankbaar zijn:
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het is een genre van goede doorsnee; men mag hopen dat er in deze lijn zal worden
voortgezet met meerdere avonden.
Want ‘Anna Christie’ viel, en Pirandello werd niet aanvaard. Beide helaas ten
koste van veel individueel sterk spel, dat langer leven verdiend had: Magda Janssens
in 't Amerikaansche, van Dalsum in het Italiaansche stuk, dat ook een opvallend
goede rol van Verbeek te zien gaf.
‘Anna Christie’ stelde het probleem van ‘sterk’ spel, het seizoenprobleem, en loste
het slecht op, waar het te veel in het uiterlijke zocht, niet in spanning, maar in groot
gebaar en luiden toon.
‘Anna Christie’ was na ‘Diff'rent’, dat Comoedia indertijd ten tooneele bracht, de
tweede kennismaking met de als eerste erkende Amerikaansche tooneelschrijver
O'Neill. Zijn stuk is meer een reeks tafereelen dan een doorwerkt geheel, men kan
dat trouwens eveneens van Galsworthy's ‘Loyalties’ zeggen, de lossere bouw blijft
zich naast het ‘pièce bien faite’ sterk handhaven. O'Neill heeft, Ier. in taal en
heftigheid iets van Synge: zijn eene hoofdfiguur, de stoker, spreekt, nauwelijks gered,
dezelfde fantastisch rijke taal die ook Synge's Ieren eigen is en die men, in ‘The
Playboy of the Western World’ op het tooneel niet heeft begrepen. Evenmin als op
Synge was er een vasten kijk op O'Neill gewonnen: het materiaal van het stuk leverde
niet de opvoering die men verwachtte, al kan men de hoop van Amerika meerdere
onevenwichtigheden verwijten, en een zwak slot. Het heeft alweer weinig zin lang
hierbij stil te staan, de uitbundigheid van het spel bracht zelfs eenige hilariteit in de
zaal, en de prachtige dingen die Magda Janssens deed, goede oogenblikken van
Hunsche en Kommer Klein, konden den avond niet redden. Wellicht was men hier
in een genre dat Heijermans verwant is, kieskeuriger dan elders. Het dient echter wel
gememoreerd te worden dat, in een zoo geslaagd ‘speelstuk’ als Blanke Ballast de
stemming bij de première tot na de pauze ook eenigszins verschrikt was en dat eerst
de laatste bedrijven het pleit wonnen! De toeschouwer is het ‘sterke’ spel eenigszins
ontwend: heeft het hem als inhoud niets te zeggen, dan ziet hij er doorheen. Het
vraagstuk is, meen ik, dit: alleen uit een sterk gebouwd karakter kan het sterke spel
doel treffen; worden, als in Anna Christie, de karakters niet scherp genoeg uitgewerkt
en moeilijk te begrijpen, dan volgt men niet. Zoo zou b.v. Saalborn in ‘Tokayer’,
waar hij een tenor met eenige psychologische fundamenteeringen te geven heeft,
nog veel meer karakter van deze figuur hebben kunnen maken; overigens is deze
Hans Müller een handig tooneelschrijver, met de klemtoon op het bijvoegelijk
naamwoord, en zal ‘Tokayer’ wel niet worden wat ‘Vlam’ was. In ‘Lottelene’, een
evenmin noemenswaardig stuk, zag men een fijn scènetje tusschen Gobau, mevr.
Royaards en Helene Treep Vink, naast meerdere al weer vergeten bedrijven.
Het Schouwtooneel bracht de ‘Springvloed’ van Ina Boudier Bakker: spel van
mevr. v.d. Horst in haar eigen warme natuurlijkheid bij een gegeven dat weinig
tooneelmatig behandeld was, een aardig in prent gebracht regentessenkransje, en een
niet overtuigend stuk daaraanvolgend. Meer succes had A. Defresne met zijn
detective-stuk L.L.L., waarin hij zijn vroegere geforceerde psychologie grootendeels
verliet en tot eenvoudiger en spannender tooneel kwam. Het beste echter wat het
‘Vereenigd Tooneel’, dat ons dezen tweeden Holland-
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schen auteur bracht, in langen tijd gegeven heeft, was de Galsworthy. Men vond een
voorstelling met sfeer, eenheid en gehalte, waarin de twee beste spelers uit ‘Si je
voulais’, Vera Bondam en Cees Laseur, ons vooral boeiden. Men zou vooral deze
actrice gaarne in meer werk zien: de eenvoudige bekoring van waarachtig gevoel die
haar eigen is vraagt misschien vooral rollen van natuurlijke vrouwelijkheid, zooals
ze in het jonge Fransche blijspel-repertoire toch te vinden moeten zijn. Cees Laseur
heeft zich in dit seizoen een plaats in Amsterdam veroverd: in Géraldy, in L.L.L. als
de secretaris, in Galsworthy als de jonge jood bleek hij een knap typeur, en een
evenwichtig, helder speler.
‘Loyalties’ is op zichzelf niet zulk een belangrijk werk, men ziet er de Fransche
afkomst van Galsworthy's tooneeltechniek in en de knappe typeering van
karakteristieke figuren, die uit zijn romans bekend is. In goede vertolking boeit het
stuk evenwel als aangenaam, al blijft het probleem der veroordeeling van een diefstal
door vele verschillende kringen van samenleving eigenlijk niet opgelost, veeleer
behandeld en dan door een revolverschot plotseling afgebroken.
Plaatsruimte vergt een korte opsomming van eenig goed spel door J. de Haas en
H. Rijken - de Rijk bij het Schouwtooneel, van Kaart Jr. en Mevr. van Westerhoven
bij ‘De Speeldoos’. De regie blijft bij dezen laatsten troep beperkt tot tempo en vlotte
vertooning, men mist wel eens de verzorgde eenheid, die de klucht toch zeker ook
kan bezitten.
Aan buitenlandsche gasten zag men in Amsterdam bij lange niet wat men in den
Haag zag. Slechts Denis d'Ines als Harpagon, Tilla Durieux in Hedda Gabler en in
Nicodemi's ‘Der Schatten’, bekend van vroeger.
Denis d'Ines' Harpagon is in kleinere typeering zeer goed gespeeld, met ambacht,
overleg en kleur, een vilyn klein mannetje, met de vrekkigheid in zijn blinkende
oogjes, met allerlei belachelijkheden en met een tekort in het tragische, dat, waar het
gegeven werd, als een plotselinge inlasch van een andere figuur aandoet. Een rol met
een breuk, hier even vaak te vinden als in de Nora.
Tilla Durieux' Hedda Gabler valt minder licht in enkele woorden aan te geven.
Haar spel, trouwens, is steeds moeilijk te definieeren, misschien omdat het niet los
is van de persoonlijkheid, vol individueele eigenaardigheid en nimmer vol herschapen
menschelijkheid. Het is als het ware of zij alles, sterk gespannen, voortreffelijk
voorgedragen, met één vinger op één snaar speelt; zonder een accoord, zonder een
ondertoon. Stelt men haar tegenover Lina Losser, onvergetelijke herinnering, dan
herinnert men zich hoe in die Helene Alving liefde en angst door elkander groeien,
samenklinken in een ontroerende melodie, hoe onder de liefde de vrees nauwelijks
bespeurbaar voortleeft, hoe de vrees gedragen wordt door een altijd aanwezige liefde.
Die kwaliteit, die doordringende samenklank, is typisch en altijd afwezig bij Tilla
Durieux: zij speelt het een na het ander, de gevoelens stuk voor stuk, scherp, onfeilbaar
vaak, maar met een zekere schraalheid, een cerebrale eenzijdigheid, die haar talent
grenzen stelt en slechts een koele, harde waarneming toelaat instede van meeleven.
Men heeft in deze Ibsen-opvoering overigens Paul Mederow's Lövberg beleeft als
een bijzondere verschijning van die zelden voldoende rol, Hedda Gabler's tegenpool,
een eveneens door eigen aanleg ten onder gaande mensch, een mensch die heeft wat
Hedda Gabler niet heeft, beiden met een eenzijdig te veel, beiden

Groot Nederland. Jaargang 24

333
als het ware dubbel belast met wat over beiden verdeelt twee groote menschen zou
geven, hitte en koude, zinnen en hersens, de een vernietigt door een schot in de
zinnen, de andere door een schot in de hersenen; geen van beiden door een schot in
het hart.
Lövberg speelt hem als door een magneet getrokken en afgestooten: brandende
oogen, uitgeteerd gezicht, zonder eenige ophef van dronkenschap of braspartij, als
Lugne Poe's onmogelijke heerschap een vorig jaar. Mederow's manuscript is inderdaad
zijn band met het leven: zijn kind, zijn mogelijkheid tot voortbestaan; bij den directeur
van ‘l'Oeuvre’ was het een geniaal toeval.
Mme Pièrat's Hedda Gabler is kouder, vermoeider, onverschilliger, die van Tilla
Durieux meer op het demonische gespeeld, helder de eerste, donker de andere, en
ongetwijfeld, scherper geteekend. Geheel voldaan heeft geen van beiden, de
voorstelling der Duitschers was evenwel van regie en samenspel verre boven de
Fransche Ibsen te stellen.
J.W.F. WERUMEUS BUNING.

Groot Nederland. Jaargang 24

334

Literatuur
Franc. L.B. Berkhout, ‘Ludovicus. De tragedie van een verlorene’. Met
houtsneden van Pieter den Besten. - Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
Uitgevers-Maatschappij. 1924.
Een historie met een nogal romantisch gegeven, dat evenwel met tamelijk veel
soberheid is verwerkt. Een misdadiger, voor wien meegevoel wordt gevraagd, komt
als model bij een schilder; die hem uitbeeldt in het gewaad van wie eens door hem
is vermoord: een monnik. De schilderij wordt, na bekroond te zijn op de
tentoonstelling, door het model - die niet wist, dat hij zóó afgeschilderd zou worden
- vernield. Aan 't slot plots een kijkje op Rome, waar de schilder na dit geval
heengereisd is. Een kijkje, dat er een beetje los bijhangt.
Trouwens het geheele verhaal verraadt, vooral naar zijn compozitie, een onervaren
toegrijpende hand. Een blijkbaar jong auteur heeft hier een gegeven, dat fijnzinniger
aangevat, wel iets bijzonders had kunnen opleveren, 'n klein beetje verknoeid. Wat
veel gebeurt, en niet al te erg ‘zonde’ is. Hij heeft blijkbaar wel besef van de
elementen, die hier moesten dienen: heeft bijvoorbeeld eenmaal een - alweer: te
vluchtige - poging tot uitbeelding van een vizionnairen droom gedaan; van den
vizionnairen droom, die het wezen van zijn held is. Maar de scherpe notitie ontbreekt
in dien droom - al komt er wel telkens 'n enkel raak woord in voor -; en méér in de
uitvoerige realistiek, waarmee het eigenlijke verhaal ietwat te ruim is aangekleed.
Als daar zijn: het prettig geklets van 'n meisje-modelletje en dergelijke. De
held-misdadiger is voorts vaak te litterair in zijn woorden. Kortom: het is allemaal
'n beetje naïef en onbeholpen; deze heele schrijverij zit te veel in de verf, naar taal
en compozitie. Maar de auteur is frisch en hupsch; als hij zich verfijnt, kan hij eens
een goed boek schrijven.
J.W.

L. Ali Cohen, Reflexen. Amsterdam, Em. Querido, 1925.
Het sonnet is - de, trouwens niet muurvaste, afleiding van ‘canzonetto’ ten spijt vrijwel het tegenovergestelde van een liedje. Het is een pose. Het zingt niet; het is
een - kort! - recitatief; - (met, intusschen, o, wèlke mogelijkheden van zoete cantilene
vleugjes in de strakke vouwing van zijn golfslag!).
Het sonnet - Ja, men kan toch waarachtig van ‘het’ sonnet spreken; maar eindeloos
zijn de emotioneele mogelijkheden. De dichter Ali Cohen, die een bundel van niet
dan sonnetten geeft, geeft daarin óók verzen, en vele, die wel zóó weinig koel zijn,
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Toch zijn ook dat wel sonetten; maar met telkens
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bijna volkomen de bekoring van het lied. Het is grenslandcultuur, tusschen twee
poëtische gebieden geworden... Men zegt, dat grenslandgeestesleven het schoonste
is....
Ziehier dan de twee vers-typen van zijn (sonnetten-) bundel: 1e. een reeks zeer
strakke beeldjes; 2e. een voortgaande lyriek, waarbij de afpaling in sonnetten aandoet
als een adem-beperking, die naar borst-verwijding doet verlangen. Maar toch, zij 't
gekapt in korter ademtogen, vol schoonheid is.
Ik kan het niet helpen, dat overpeinzingen over den vorm zich na de lezing van
deze - voortreflijke - verzen opdringen. De dichter Ali Cohen kan dit helpen - (als
iemand 't helpen kan -); en wellicht verhelpen.
Maar intusschen gaf hij in die verzen, waarin vorm-en-inhoud een waarachtige
eenheid zijn, en óók in die andere, veel verrukkelijk moois. Dit gezegd van meer dan
drie vierden van den bundel. Er zijn ook gedichten, waar de klank alleen.... klinkt,
ja rammelt; zonder diepte, zonder klaarheid zelfs. Dit is het verleidend gevaar zijner
vaardigheid. Maar hij hééft eigenschappen, ja hij heeft veelal wèl de sobere
ingehoudenheid ook, die van den echten dichter zijn.
J W.

J.C. Mollema, De Berggeest van Mendanang. Amsterdam, Van Holkema
& Warendorf, z.j.
Een zeer romantische verhaal zonder litteraire aspiraties, naar ik meen en hoop, maar
heel ernstig bedoeld. Het verheerlijkt eigenlijk den arbeid, het strevende dadenleven
in dienst van eenig ideaal, desnoods de ontginning van tinmijnen. Op die wijze kan,
als de gelegenheid gunstig is, zelfs het leven eens cenvoudigen zakenmans heilig
worden door zijn doelstelling, die voorloopig het dividend voorbijziet. Er staat gezellig
veel in dit boek, het gaat over gansche geslachten: een door het leven bitter
ontgoochelden Vader, die in de tinexploitatie een wedergeboorte van energie en
dadenlust vindt, en een Zoon, die van zijn vader vervreemd en ongekend, lang na
diens dood zijn heldenziel ontdekt en gelijke paden vervolgt. Beiden echter ontmoeten
hun antagonist of tegenspeler in den berggeest van Mendanang, die aan tinexploitatie
beslist een broertje dood heeft. Een berggeest is machtig en beide tinbegeerders
leggen het loodje. Maar het kapitaal is nog machtiger en verdrijft tenslotte den
berggeest en exploiteert het tin en werpt dividenden af, waar de helden bovenvermeld
zuiver van gespeend bleven. Dit alles wordt met hoogen romantischen ernst
geboekstaafd en laat aldus niet na - gebed, als 't ware, in beschrijvingen van tropische
natuur en menschen - in ons een gevoel te wekken van het brandend-hevige leven
der Europeanen en het somber-fatalistische, indolente bestaan des Oosterlings, in
hun beider wisselwerking, zegenrijk en noodlottig, maar immer wereldwijd
gescheiden.
F.C.

Johan Theunisz, Vloed. Uitgev. Mij. ‘De Gulden Ster’. Amst. z.j.
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Al is dit niet een eersteling in proza, het scheelt dan toch niet veel, zoo men tenminste
‘4 dansstudies’ meer tot de poëzie dan tot het proza rekenen mag. En als ‘eersteling’
heeft het boek zijn verdienste, en vooral recht op toegeef-
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lijkheid. De verdiensten zijn, dat het er ‘überhaupt’ is, dat de jonge auteur zooveel
figuurtjes naast elkaar vermocht op te stellen en in zijn verbeelding te doen
marcheeren, dat hij een compositie, een verwikkeling, een verhaal kon maken, dat
zich tamelijk wel lezen laat. Terwijl dan de toegeeflijkheid te pas komt voor het
onbeheerschte, ongevoelde, bravourachtige en voor het totaal gemis aan sfeer. Als
de heer Theunisz schrijft van ‘een gillende razernij zwiepte zijn denken’, dan is dat
blijkbaar zoomaar een blind slaan naar de juiste formuleering, een machtelooze
rhetoriek uit gemis aan geduld en kunstenaarsconscientie. En als hij b.v. beweert dat
‘Jelle's schater daverde.... tegen de oude gevels òp, die opschrokken uit hun
onverschilligheid’, dan is dat ten eerste heel leelijk van taal en ten tweede weer
rhetoriek, want ongevoeld en ongezien. Hij heeft die gevels niet zien schrikken. Van
deze soort dingen nu staat het boek vol. Het bedoelt voortdurend stemmingen en
beelden te suggereeren, en krijgt dat maar heel zelden gedaan, omdat zijn taal geen
klank heeft of rechtuit valsch klinkt, als in dat citaat. Tenslotte blijft er toch nog wel
iets van beelding in sommige figuren en eenige goede milieuschildering. Een groot
bezwaar tegen dit soort verhalen is dat Alie Smeding hetzelfde zoo magistraal en
volledig gedaan heeft. Johan Theunisz kan voorloopig nog niet concurreeren.
F.C.

Dr. Herman ten Kate, Over Land en Zee. Zutphen, Thieme & Co., 1925.
Een boek met reisbeschrijvingen van een wereldreiziger. Het zijn populair bedoelde
reisbeschrijvingen, want het deel wetenschap (anthropologie, ethnologie, folklore,
sociologie en wat dies meer zij) is lang geleden al in wetenschappelijke tijdschriften
gepubliceerd. Doch het meer persoonlijke en ‘dichterlijke’ bleef achter en wordt hier
‘den gemeenen lezer’ aangeboden onder twee weemoedige motto's, die, men weet
niet juist waarom, van leed en vergankelijkheid spreken. Want de fragmenten
reisjournaal, die volgen, zijn meerendeels doodnuchter van feiten en observaties. En
wat er aan ‘stemmingen’ en ‘indrukken’ geboekt staat, is nergens bezwaarlijk of
gevaarlijk voor onze zielerust.
Dr. Herman ten Kate, die ook medicus is, heeft zoowat overal gereisd: in 't verre
westen van Amerika, bij de Lappen, in Algiers, in Ceylon, in Japan, in ons Indië enz.
enz. en hij is gewis een hoogstmerkwaardig man, die ‘de wetenschap’ in vele
opzichten van dienst is geweest. Het kan haast niet anders, al meent zijn vriend, de
heer Joh. Snelleman, bitterlijk anders, of Dr. Ten Kate is een vermaarde en geëerde
figuur in de wereld der internationale wereldreizigers en als zoodanig is het een eer
met hem kennis te maken.
Doch het blijft een onaangename waarheid, dat men meer heeft aan een mensch
mèt verbeelding, die naar Broekersloot gaat, dan aan een dito zonder, die in
Kamschatka gereisd heeft. En Dr. Ten Kate, hoe voortreflijk overigens, heeft weinig
verbeelding en kan ons maar zelden laten meereizen. Tengevolge waarvan zijn
reisboek dan ook wel een beetje vervelend is. Er zijn plaatjes van Ceylon en Japan
bijgevoegd.
F.C.
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Liedjes
Noodlot.
In wapperkleed van groene zij,
Vlug danste Lente mij voorbij.
Zij danste blij, door laan en land,
Al met een and're, hand in hand.
Die droeg een kleed van morgenrood,
Waarrond een zilv'ren sluier vloot
Ik vloog haar na door 't struikgewas,
Ik dacht dat zij mijn Vrijheid was.
- ‘Ontzweef mij niet zoo vogelsnel!
Gesluierde, ik herken u wel.
‘O Lente! o Vrijheid! neemt mij mee
En maakt mijn hart weer levensrêe!’
En de and're lachte zoet en valsch
En sloeg mij de armen rond den hals.
Toen wild zij mij in de armen sloot,
Was kil haar kleed van avondrood.
Zij hief den sluier van 't gelaat
En oogen zag ik vol verraad.
Maar lokkend zong ze een tooverlied
En 'k volgde, al was zij Vrijheid niet.
Tot liet mijn voet, na elken pas,
Een bloedrood spoor in bloem en gras.
Toen wilde ik vluchten, maar zij beet
Me een wonde in 't hart met tanden wreed
En sleurde me in een zwart moeras Toen wist ik dat zij Noodlot was.
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Zomeravond.
De maan is al boven
De zomerlaan O kon ik gelooven
En droomen gaan!
Nu heugt mij een aveud
Van lang voorheen.
De lucht was er lavend,
De mane scheen
Al over de daken,
Als een koperen zon.
Ik bleef er maar waken,
Op mijn hoog balkon.
O mij uitgelezen!
Door mij bekoord!
Hoe blij moest ik wezen
Om zijn liefdewoord!
Hoe trilde in mijn handen,
Ontblaadrende roos,
In mijn handen, die brandden,
Zijn têer: - ‘Voor altoos!’
Zal ik van hem droomen,
In mijn doodeslaap?
Zal hij tot mij komen,
Mijn godeknaap?
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Veilig.
Voelde ik mij niet veilig
In het zilverlicht,
Aureole-heilig,
Rond uw aangezicht?
Ware ik vroom gebleven
In ons kamerkijn,
Kalm vervloot mijn leven,
Blank als maneschijn.
Lang verlangde liefde
Riep met lippen rood.
Hoe weerstond ik liefde,
Die me een hemel bood?
Blij als voor een kroning,
Ver van u gesleurd,
Heb 'k uw vredewoning
Argeloos verbeurd.
Hij, die uitverkoren
Had mijn bleek gelaat,
Zou mijn hart doorboren
Met zijn wreed verraad.
Donk're wanhoopsdagen
Leed ik zonder klacht,
Zonder troost te vragen,
Eenzaam, droef en zacht.
Moeder, wil nu komen!
Je arme kind is moe.
Dat 'k niet bang zal droomen,
Dek me als vroeger toe.
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Langs het water.
Dansend en keuvelend, hand in hand,
Togen wij blij langs den waterkant,
Of bloeide aan den einder een paradijs Dofgroen is nu 't water, de hemel, grijs.
Beroofd van hun ruischenden bladerenzwerm,
Staan de boomen zwart langs den grauwen berm.
De lucht vol tranen is zwaar en zoel,
Als het half maar bewuste voorgevoel,
Dat ik lachte zoo moedig en vroolijk weg,
Toen wij liepen, verliefd, langs dienzelfden weg.
En ik rep mij al rasser en rasser voort Volgt de schim van mijn Liefde, door hem vermoord?
Van mijn Liefde als een herfstbloem, ontloken te laat,
Met haar smeekend, zoo teeder geheven gelaat,
Als van 't kleumend en hongerig zwerverskind,
Verwonderd wijl 't eind'lijk bescherming vindt
En bij 't vlammende haardvuur, na sneeuw en ijs,
Nog bang dat verzonk haar tooverpaleis,
Met haar oogen van tranen nog somber en nat,
Wijl zij honger en donker nog niet vergat,
Als violen vol vragen in 't bleek gelaat:
- ‘Is 't waar dat je nooit meer alleen mij laat?’
Maar ik rep me en ik zie naar die schim niet om,
Die mij volgen wil naar mijn heiligdom.
En, hijgend, ijl ik al sneller voort,
Tot ik 't huisje bereikt heb en grendel de poort.
Zie, de kamer is veilig, de voorhang is dicht Maar 'k ontwaar, in den schemer, haar aangezicht.
'k Voel haar adem, zij komt bij mijn droombank staan:
Klagend en vragend ziet zij mij aan.
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O zij volgde mij trouw, langs den waterkant
En zij liet zich niet weren door grendel of wand.
Wild rijzen mijn haren, klam van schrik Is zij 't, die 'k zoo innig hoor weenen of ik?
Zij wijst op haar wonde, ik hoor mijn stem:
- ‘Vervolg mij niet langer, maar ga tot hem:
‘O mijn Liefde vermoord, met de dolk in de zij!
Hij doodde u, waarom dan vervolgt gij mij?’

Steppe-nachtviool.
Tusschen geel van leliestengels,
Rank en rijzig, blank en plechtig,
Met haar praal van sneeuwen kelken
Bloeit der steppe nachtviool.
Onschuldblank, in schijn van reinheid,
Lokt ze insecten naar hun einde,
Met haar geur, die zoet venijn is,
Wreed verraderlijk aroom.
Zoetjes nippen aan den kelkrand
De arme kleinen honingwellust,
Tumlen, zwijmlende in bedwelming,
Dronken van hun zomerdroom Worden wreed door de onbewogen
Bloemenmondjes ingezogen,
Têer en weerloos, uitgezogen,
Wijl de plant 'hoeft nieuwe kracht.
Schijnvroom als een ranke reine
Altaarkaars gewijd een heil'ge,
Slaakt zij helle-adem heimlijk,
In den blauwen sterrennacht.
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Angstig vluchten wijze bijen,
Hoe gelokt door geurenvleien,
Wetend wel - hoe weten zij het? Voelend dat de dood daar wacht.
Nachtviool der wilde steppen
Laat geen vlinder vleugelkleppen,
Laat geen vliegje blij zich reppen
Naar een grasbloem, rein en zacht,
Als de onzaligste aller bloemen,
Die wij armen liefde noemen,
Nog in waanzin duizlend roemen,
Als de bloem van godepracht.

Heilige-beeldje.
In een heiligebeeldje vond ik u weer,
Met uw aanschijn van reinheid, uw oogen zoo têer,
Met uw houding van deemoed, uw smartlijken mond,
Die voor velen een woord van vertroosting vond.
En dat het een beeld van Sint Martha was,
Dat leek mij ontroerend en echt van pas,
Van de zorgende Martha, bereidend haar maal
Voor den Heiland en luist'rend naar eeuwige taal.
Waar vind ik een hart nu, zoo warm en zoo goed?
- 'k Vrees dat 'k, in het leven, er géén meer ontmoet.
Nu vouw ik de handen en smeek den Heer
Dat, ná 't leven, 'k u vinde in den Hemel weer.
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Nooit meer.
Nu zal ik je nooit meer mijn liedjes brengen,
Mijn teedere liedjes, waarvan je hield De sneeuwklokjes bloeien, de dagen lengen,
Maar mijn leed is niet langer met liedjes bezield.
Nu zal ik je nooit meer mijn tranen brengen,
In de kamer, waar 't goed was, vol haardgloed en zon.
Nu moet mij verzwegene smart verzengen,
Die jij met je liefde bedaren kon.
Nu zal ik je nooit meer mijn bloemen brengen,
Waar je dank me op het voorhoofd een kus voor gaf.
'k Zal mijn tranen met die van den regen mengen,
'k Laat de bloemen verwaaien al over je graf.

Je kamer.
Ik kom met narcissen en tulpen
Naar je kamer vol zonneschijn.
O doe open en snel mij te hulpe!
'k Ben zoo moe van mijn levenspijn.
Ik kom van zoo verre geloopen,
'k Heb geen adem voor woorden meer.
O doe mij nu eindelijk open
En vlij me op je rustbank neer.
Schik de bloemen nu mooi in de vazen
En geef me een meewarig woord.
Laat de wereld daarbuiten maar razen,
Hier mijmeren we ongestoord.
Maar je woont er niet meer in je huisje,
Zij droegen naar buiten je heen.
En daar slaap je in een somber kluisje,
Al onder een zwaren steen.

Groot Nederland. Jaargang 24

344
En al is er mijn hart gebleven
In je zonnig en troostvol huis,
Je rust daar voor goed van het leven,
Gewiegd door het eikengeruisch.

Lente-avond.
Nog kleurde een glans van avondgoud
Het donzen loof van 't lentewoud.
Maar 't liefdehongrend hart verdreef
Me uit de eenzaamheid van de eikendreef,
Uit blade-aroom en boomgeruisch
Naar menschewoord in veilig huis.
Ik zat er bleek en zwijgend neer
En voelde vreemd de kamersfeer.
De stemmen schalden schel en klaar Er woei een huiver door mijn haar.
Ik wist niet meer waarom ik vlood
Voor menschenoogen 't hemelrood.
Als 't bevend kind, dat beedlen moet:
- O geef mij van uw overvloed!
Maar schaamrood vlucht, wijl geen verstond
Het smeeken van zijn fluistermond,
Zoo van de menschen vluchtte ik ver In 't hemelblauw blonk de avondster.
En 'k hoorde een verre stem: - ‘Nu kom
Tot mij van wie gij komt weerom!
Naar mij verlangt gij sinds uw ziel,
Een vonk van mij, op aarde viel.
Der menschen liefde is dor en kil
Stijg óp dat ik uw honger still'.’
Ik hief mijn armen, warm en leeg Zij werden vleug'len en ik steeg.
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Ik zong, in het donker.....
Ik zong, in het donker, mijn weemoedslied
En de menschen, die lachten, maar luisterden niet.
Want de zang van een diva, in volle zaal,
Is hun liever dan 't lied van den nachtegaal.
- En zij zingt maar een zang, door een ander gedicht En zij loven haar stem en haar aangezicht
En haar mond als de zingende sprookjesbloem
En zij geven haar rozen en goud en roem.
Soms wel komt, in het donker, een lievekenspaar,
En zij luistert naar hem en hij luistert naar haar.
- ‘Hoe bezingt daar,’ zoo vragen verwonderd die twee,
‘Die onzichtbare vogel ons liefdewee?’
Maar ik zong, in het donker, voor menschen niet,
Zoo zij luist'ren herdenken zij eigen verdriet.
Neen, ik zong, in het donker, voor Een alleen,
Tot versmolt er in liefde zijn hart van steen.
Maar die Eene, die bleef er zoo star en koud
En ontvluchtte in zijn woning het zwarte woud.
HÉLÈNE SWARTH
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Duivelsnaaigaren (Vervolg)
VII.
Fem spreidde de diepe plooien van het overgordijn als een waaier uit-een achter haar
rug.
Er viel een diep-paarse schemer van, over Truus' flets gezichtje, en Seele's breede
witte handen op de stoelrug leken plotseling in glacé's te steken.
Aan de wand, keek een deftige oude-mans-kop, spottig-hautain op hen neer: dat
was een portret van Oom Jacob....
Zij stonden met hun drieën in het hoekje waar de wieg zou komen, schuin naast
de piano, onder het albasten lampje.
‘'n Witte?’, zei Fem, ‘zoo, dat is mooi.’ Ze wiebelde op haar voeten of ze dansen
wou. Zoo zag ze het Mia Swart doen. Ze dacht: ‘Hoe zou ik lijken in m'n beige japon
tegen dat warme paars...? Haast ondenkbaar dat nou vlak achter je de kouë witte
straat was, met de hompen sneeuw en de kil heldere lucht....’ Ze luisterde naar Truus'
praten, als naar het prevelen van de wind.
Haar oogen gingen onderzoekend rond en knipperden nerveus. ‘Wàt toch? Wat
was er nou toch...? Je voelde 't vlak om je heen, 't andere, en onderscheiden kon je
't niet, net als 'n te zwakke reuk die wat bekends had, je snoof... wat was 't toch? Nee
toe - nee hou er nou van op, als je maar niet - maar niet gek werd...’
Even kneep ze haar oogen stijf toe. ‘'t Is gewoon,’ drong ze zich zenuwachtig op,
‘alles is gewoon.’
Toen lette ze weer op Seele.
Hij tuurde voor zich uit of hij luisterde, en ademde door zijn mond als in spanning.
‘Mannie.... vent zeg jij nou 's....,’ al-babbelend stak Truus haar hand door zijn arm.
Maar haar vraag moest ze herhalen.
‘O ja,’ hij wreef over zijn achterhoofd, ‘nou eerst gaan we 's kijken naar 't beslag
hè?, of 't gerezen is - niet? En dan bakken...’ Glimlachend zag hij op haar neer. Ze
drukte zich tegen hem aan, rekte zich.
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Speelsch blies hij de korte haartjes op van haar slapen, en duwde omzichtig een
haarspeld terug in haar losse wrong.
‘De steeg,’ vertelde hij meteen, ‘ligt vol scherven van de afgewaaide dakpannen.
Verschuur wacht altijd veel te lang met 't sturen van 'n metselaar. Gerechte hemel,
als je vierhonderd en vijfenzeventig gulden verwoonde, kon dat er toch wel van
overschieten, nou vannacht ook als 't weer begon te waaien, dan ging 't heele dak...’
Fem neuriede als een bromvlieg. ‘Nou was 't vlakbij, dat vreemde, en je wist 't
haast... haast...’ Ze schoof het gordijn opzij, en keek pinkend uit in de blanke straat.
De trapgevels hadden bol-witte kussens van sneeuw, en op de spiegelend weg
duwde de groente-vrouw moeizaam een vol-gestuwd sleedje met roode kool voort,
in een bakkerij aan de overkant, stalde een man, met een krappe tuitmuts op, dikke
taai-taaien vrijers en vrijsters uit.
Een oogenblik was het Fem of ze de zoete koek-reuk inademde. ‘December rook
gezellig.... December rook naar - naar verwachting....’, het brak meteen weer in haar
tersluiksche aandacht voor Seele's stem. ‘Hij praatte over dakpannen, maar hij dacht....
ja wat.... aan iets heel anders, en hij keek van terzij naar haar, och nee - wel nee....’
Ze had wel luidkeels kunnen zingen. ‘Mormel,’ schimpte ze, ‘mòrmel’.
Meteen hoorde ze Truus uitleg geven over het baksel. ‘Oranjewater is er in en
kaneel en - en 'n ons sun-maid-rozijnen...’
Hij wreef mal over zijn maag. ‘Zoo-oo, maar - ìk help,’ zorgvuldig, met de spits
van zijn nagel, haalde hij een los wenkbrauwhaartje bij haar oog weg en knikte.
‘Natuurlijk, en jij mag er bij zitten te kijken of 't goed gaat....’
Truus lachte over haar schouder heen naar Fem. ‘Dat meent hij.’ Haar blik vroeg:
‘Vin'-je hem geen schat?’ Ze vouwde haar handen aanhalig om zijn nek in-een. ‘Haal
dan eerst nog wat hulst-metbessen bij Kuipersen, en groote flikken met muisjes bij
Mertels, en....’, ze fluisterde.
Maar Seele deed of hij het niet verstond, hij duwde haar zacht wat terug. ‘Dat mag
niet in gezelschap....’
Fem lachte, ze tipte met de neuzen van haar schoenen op de gele bloemen van het
donker-paarse kleed, deed telkens - van het eene bouquet naar het andere - een
gestrekte stap. ‘Mi Swart liep altijd zóo heen en weer als ze iets beredeneerde... nou
niet zoo leuk
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dat die ook op de poffertjes afkwam, maar 't bakken dat hadden ze toch nog, met z'n
drieën....’
Ze stond verwonderd stil, Seele liep zonder schermutseling - met een vluchtige
groet - naar de deur. ‘Ik ben zoo terug....’
Afgetrokken bleef ze turen naar een portret van Tante Lien op de schoorsteen.
‘Kon je nou zeggen, minder innig? Welnee, welnee, dat kon je niet. Hij was haast
droefgeestig têerhartig. Iemand die van te voren wist, dat hij vroeg zou sterven, die
zou misschien zoo....’ Ze lachte innerlijk. ‘Och, zoo'n blakende boy, als Wim Seele....’
Truus omvatte haar schouders ineens. ‘Wat sta je naar me Moedertje te kijken...?,
leuk dat kroezige haar, hè?, dat heb ik ook...., zeg, ik ben maar blij dat 't nou al zoo
opschiet met me, nog vier maanden, en dan is 't heelemaal volmaakt....’
Fem knikte. ‘O ja-ja, dat geloof ik.’ Ze durfde er haar niet bij aan te zien.
‘Volmaakt...? Had zij dan 'n zintuig meer? Of was er toch werkelijk niks? Je zou er
gek van worden....’
Truus troonde haar mee naar de porceleinkast. ‘Moet je 's zien wat ik nou pas weer
van Wim gekregen heb: 'n zilveren druivenschaar, zoo'n mooie, voel 's wat 'n zware,
is 't geen snoes?, en dan deze bloemenschaal van kristal, schitterend, hè?, en uit
Amsterdam heeft hij 'n reuzefijn parfum voor me meegebracht, van Lubin, dat heb
ik nog niet aangebroken....’
‘Gô,’ zei Fem.
Ze overlei: ‘Dus geldgebrek ook niet, nee - dacht ze wel. Als je je zelf afvroeg:
heeft hij wat zorgelijks in zijn gezicht?, dan moest je nee zeggen, of tenminste...
welnee, zòrg, absoluut niet.’ Ze neuriede weer, een dun heesch klankje was het maar.
‘Truus, wat pronkte die met z'n - z'n liefde, bij al die dingen, of ze evengoed zelf niet
zag, hoe 't was met hen, dat hij haar op de handen droeg... En tòch - nou was er iets....
iets....’
Ze haalde gedrukt adem en keek schuw-bevreesd opzij, alsof het onverklaarbare
dat ze voelde en niet vatten kon, als een zichtbaar wezen achter haar stond.
‘Op 'n gegeven oogenblik,’ schoof het bang door haar heen, ‘zal 't ineens voor je
staan.... of langs je heen varen als 'n bliksem.’ Ze probeerde er zich zelf om uit te
lachen. ‘Och, zoo'n onzin...’
‘De vorige keer,’ zocht ze dan weer, ‘dat was voor 'n maand... had je 't toen ook?,
dat gevoel....?’ Moeizaam peinsde ze er op
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na, trok rimpels in haar voorhoofd. ‘Ja, nu en dan misschien.... och, je ontgaf 't je
dan ook weer. Maar wáárdoor droomde ze al heviger van hem?, dat was toch.... dat
móest toch wezen door iets dat hij deed of niet deed.... god - nou leek 't of ze 't bijna
raadde....’
Speurend keek ze over Truus heen, de kamer in, het was of achter en over alle
dingen een verborgen wetenschap hing: de klok met zijn horens van koper, de witte
beker met de happende vogel, de dof-roode lampe-kap.... alles scheen meer te weten
dan zij zelf, en onder starre onbewogenheid een ontstellende waarheid te verbergen....
‘En hij is zoo voorzichtig met me,’ hoorde ze Truus beweren, ‘nou met 't bakken
bijvoorbeeld, wie zou 't doen?, welke man?, en zoo is 't met alles: hij ontziet me....’
‘Gô,’ zei Fem weer. Ze maakte een gevolgtrekking. ‘Dan is 't dàt: 't moet wel, 't
was - 't was schijnbaar anders, dáárdoor...’ Dat bevredigde haar niet. Ze zag opeens
in, dat het gejaagd-benauwde gissen haar liever was, omdat het haar een duistere
verwachting gaf.
‘'t Viel me op,’ gaf ze dan toch nog toe.
‘Natuurlijk,’ Truus rekte haar zwellend lijf en geeuwde. ‘Kom, nou gaan we.’ Ze
liep voor haar uit, de trap af....
In de keuken hing een reuk van kaneel en loog. Het gasfornuis brandde, en de
blikken waterketel zong, tintelend weerkaatste de blauwe gasvlam zich in de blanke
tegelwand.
Bet borg het bont-geblokte eetservies in de glazenkast en droeg het mandje met
zilver naar binnen: ze hadden vroeg gemiddagmaald die dag.
De meid gichelde uit gewoonte. ‘Zóo vroeg ben ik 't bij m'n Moeder ook gewend....’
‘Meneer,’ vertelde Truus haar, ‘gaat meebakken, met 'n keukenschort voor,’ ze
keurde de inhoud van een dubbel geoorden pot en pikte de blinkende poffertjespan
van de muur, ‘wat zeg je daarvan?’
Bet gichelde harder: zij had haar vrije avond. ‘En Juffrouw Swart, die ook?’
‘Wel nee, schaap,’ spotte Truus, ‘Juffrouw Swart, die komt ze alleen maar opeten.’
Ze goot gesmolten boter in een kom, en lei er het dikke penseel dwars overheen.
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Bet lachte breed. Haar bolle neus begon te glimmen. ‘Schááp,’ praatte haar dikke
lippen na - zonder geluid.... Haar kleine, diep-in-het-vleesch-gegroeide oogen gloeiden
van een stiekeme jolijt, knipoogend keek ze naar Fem.
Als een flits schoot het toen door haar heen. ‘Bet weet iets, god - maar wat kàn ze
weten?, wat dringt er tot in de keuken door...?’
Ze ging voor het raam staan, en veegde een kijkgaatje in de wasem van het ruit,
tuurde de verwinterde tuin in. Er hipten hongerige musschen op de heining, die
loerden naar de kruimels in de vensterbank, maar durfden niet naderbij te komen, en
tjilpten opstandig.
‘Zoo verging 't menigeen,’ philosopheerde Fem, ‘bang voor 't gevaar en wel
hongerig....’
Achter haar in de daggig-grauwe keuken, werd de lamp al aangestoken. Truus
dribbelde kinderlijk-druk af en aan....
In het opengewreven ruit zag Fem vaag de omtrek van haar hoofd, de witte sierkam
boven de dikke haarwrong, en de flonkerende speld op haar eenvoudige japon.
Dicht achter haar langs glimpte ook telkens een stukje-gezicht van Bet, de bobbelige
kin, de ginnegappende oogen. ‘Had ze niet altijd zoo gegicheld?, 't was toch eigenlijk
redeloos om daar wat van te denken....’
De geschuurde pannen werden hardhandig weggezet in het lage kastje, de deksels
rolden als hoepeltjes over de planken. Het deurtje ging toe met een meppende
knie-druk. Dan viel onverwachts een stilte. Bet draaide en kuchelde, haar goed
ritselde. ‘Mooie avend,’ zei ze, ‘sterretjes.... Er komme sterretjes....’
Fem knikte. ‘Moet ik nou 'n praatje beginnen?’, overwoog ze, ‘zinspelen....? Och,
kòn je dat, en dan in zoo'n kort tijdsbestek? Truus holde als een speelsche poes heen
en weer, en was 't ook niet min.... om zóó....’
‘N'avend Juffrouw,’ mompelde Bet.
‘Dag,’ zei ze wat afwezig.
Even was ze alleen.
De musschen dansten sneeuw van de Theeroos en de wind ging donker-zingend
langs het raam. Een denneboompje had spitse ijzelknoppen, die gloeiden in de lamp
als Kerstboomlichtjes.
Fem glimlachte onbewust. ‘Wat 'n fijne dingen allemaal, 't bakken van de
bollebuisjes, de knapperende sneeuw buiten, de hulst op
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de witte tafel zoo meteen, en dan 't praten-er-bij, en 't lachen en 't luisteren. Verleden
jaar met Sinterklaas - wat kon er toch 'n hoop gebeuren in 'n jaar - toen stuurde
Reuvers nog dat suikeren poppetje - nou was hij al getrouwd. Riek was er toen nog
jaloersch op geweest - nou had zij al haar kind....’ Ze beet op haar tong van schrik.
In het spiegelende stukje glas zag ze opeens, over de gele boog van haar schouders
een paar starende oogen. Ze rukte zich om en keek in Seele's gnuiverig gezicht. Haar
hart bonsde. ‘Kan jij zoo geniepig doen?’, ouëlijk schudde ze haar hoofd.
Hij leek het niet eens te hooren, boog hoofsch, en lispte met de hand op het hart....
‘Meisje, kijk, kijk, kijk, kijk nu toch eens in mijn oogen,
Ge ziet uw beeld daarin van glans omtogen,
Kijk eens goed daarin,
Dierbre zielsvriendin,
Ziet ge uw beeld daar staan?
Nooit gaat 't daar vandaan....’

Fem werd rood tot in haar voorhoofd. ‘God, boy....’, poogde ze te remmen, ‘dat is....’
Hij fluisterde er al weer zoet-nadrukkelijk door heen - maar bleef bijna steken
waar hij wijzigde....
‘Meisje, gij, gij, gij, gij moet mij - uw liefde geven,
Want anders heb ik niets meer aan mijn leven.
Geeft ge - u niet,
Dan heb ik steeds verdriet,
Dan loop ik op een draf,
Naar het stille graf....’

Dof zonk zijn stem in, streelend-verliefd zag hij op.
‘Boy... boy...’, wou ze nog waarschuwen, alles verdoezelde voor haar heete oogen,
ze ademde diep.
Meteen veerde hij alweer op. ‘Ja, zeg, we zullen 's gauw met 't bakken beginnen,’
bestierde hij zakelijk, ‘ik heb Trudi kamerarrest gegeven, die was nou al dood-op....’
Ze knikte verward. ‘Had ze flauw gedaan....?, haar aangesteld? Had hij wat
gemerkt?’ Beverig schoof ze de kom met boter naar hem toe, zette de pan te vuur.
‘Truus,’ merkte ze kribbig op, ‘verdoet haar kracht vaak onnoodig, ze vliegt van
't een naar 't ander en niks komt uit haar handen, alleen al voor 't koffiezetten, wat
'n omslag....’
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‘Ja, och: haar jeugd,’ Seele sloot de binnendeur om de baklucht te weren in huis, ‘je
moet niet vergeten, jij en ik zijn ongeveer tien jaar ouër....’
Haar ergernis brak op een ingeving. ‘Hij bedoelde misschien dat hij en zij beter
bij elkaar gepast zouën hebben....’ Koddig trok ze haar brauwen op. ‘Jeugd, daar kan
ook maar alles op door, hè?’ Ze dacht: ‘Nou wordt 't gesprek toch weer net, in je
gevoel, 'n stijgende weg, en zij tweeën de wandelaars die naar 'n - op 'n onzeker doel
afgingen.’
‘Alles?’, hij hanteerde het penseel met komische gratie, hield het hoofd schuin,
‘niet bepaald, wèl veel....’
Ongeduldig stond ze naar hem te kijken. ‘Toe gauw wat,’ drong ze bazig, ‘je doet
of je 'n - 'n kunstschilder bent.’ Handig lepelde ze het beslag in de ronde glimmende
pankuilen.
Het knisterde gezellig, een smakelijke braadreuk sloeg op, geintresseerd
voorovergebogen letten ze op de grappige gaatjes die in het lillende baksel vielen.
Hun knieën werden heet er bij, en over hun handen lei de ronde vlam een gele
licht-band.
‘Ik zie ons later nog 's in 'n oliebollen-spel op de kermis,’ complimenteerde Seele,
toen ze de eerste zeven poffers, mooi licht-bruin in de dekschaal pikte. Hij smeerde
ijverig, zijn handen gingen jolig te keer met de kwast.
Tersluiks keek ze naar zijn vlugge witte vingers, op zijn polsen veerden fijne
tintelende haartjes omhoog. ‘Was er toch niet wat ànders aan hem?’
Half-machinaal schepte ze de pan weer vol.
De stilte, hun schaduwen op de muur, het onderschepte lamplicht, alles had iets
geheimzinnigs. Het koperen gereedschap op de schoorsteenrand leek van verwachting
te glimmen....
Seele kuchte. ‘Vin' jij,’ vroeg hij onderdrukt, ‘háár wel flink?, flink genoeg om om er door heen te komen, zeg?’ Zijn stem werd heesch. ‘Wat dunk je?’
Zij stonden vlak naast elkaar, voor het fornuis, de spits van zijn elleboog beroerde
haar....
Ze lette er steelsch op, en teutte om tijd te winnen. ‘Flink genoeg?’ Chagrijnig
glipte het door haar heen. ‘Zie je wel dat alles gewoon is?’
‘Och,’ poogde ze argeloos te zeggen. ‘Truus wordt ontzien...’
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Hij knikte in een schuwe oolijkheid. ‘Daar durf ik amen op te zeggen.’
Ze liet er haast de poffers bij aanbranden. ‘Daar was 't toch weer,’ schrok ze op,
‘'t - 't vreemde...’, ze fronste zenuwachtig. ‘We kunnen,’ probeerde ze er over heen
te praten, ‘ook wel 's omruilen, als je dat liever hebt: jij vullen en ik boteren?’
‘Nou - nee maar,’ bedacht hij zorgelijk, ‘ik hou me liever bij de boter.’
Ze keken naar elkaar. Het strakke in hun gezicht ontspande in een glimlach.
Toen zag ze ook het sterk-tintelende in zijn oogen. Hij neuriede, en trappelde met
zijn voeten de maat er bij: ‘'t Gaat fraai! zei Pierlala, sa, sa! 't Gaat fraai! zei Pierlala.’
‘Wat ben jij monter thuisgekomen?’, viel haar op.
Seele pinkte nerveus. ‘Meen je 't?’, lachte hij. Het leek hem toch te hinderen. ‘Was
ik dan zóó naargeestig voor ik wegging?’ Plagerig neuriede hij al weer: ‘Cest bon!
zei Pierlala, sa sa! C'est bon! zei Pierlala.’ - ‘Ik ga me meer in acht nemen,’ verzekerde
hij, dan quasi-zwaarwichtig, ‘wie weet wat voor geheimen jij anders nog ontdekt!
Je zit toch de heele dag al zoo sfinxachtig te kijken. Net of je alsmaar aan 't raadseltjes
oplossen bent....’
Daar schrok ze van.
‘Gut,’ zei ze met een diepe adem, ‘hoe dat....?’
Hij lachte al weer. ‘Ja, hoe dàt!’ Luchtig tikte hij haar op de arm. ‘'n Raadseltje
ben je zelf ook, soms argeloos als 'n meisje van zestien en dan weer geraffineerd als
'n vrouw van veertig....’
‘Och wel nee! Ik...?’, ze schudde heftig-ontkennend het hoofd, ‘geen van beiden....’
Maar ze kleurde toch fel. En ze dacht: ‘Nou heb je dat gevoel weer van die stijgende
weg....’
‘'t Bakt toch vlug op, hè?’, trachtte ze dan nog af te leiden, ‘maar wat heet zeg?,
wordt jij ook zoo heet?’
‘En òf,’ lachend liep hij achter haar langs, stiet het tuimelraam open en liet het
lancastergordijn afrollen.
‘Die duvelsche Bet,’ mokte hij zonder wrok, ‘diende daar toch voor te zorgen?’
Zijn schaduw streek grillig over de muur.
Van terzij keek ze er naar. ‘Wat was er nou vlakbij?, 'n avontuur?, 'n - 'n gevaar....?’
Ze huiverde.
Maar toen hij - abstract turend - weer naast haar stond, lachte ze minachtend in
haar binnenst.
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‘Je tòbt weer,’ concludeerde hij, ‘niet....?’
Het was of er lood in haar oogleden zakte. ‘Och - 'n gedenkdag,’ ze knikte schuw,
‘je hebt van die datums....’
Dat maakte hem nieuwsgierig. ‘Dus toch?’, hij fluisterde, ‘èrg naar?’ Met het
puntje van zijn tong streek hij langs zijn lippen of hij wat lekkers geproefd had. ‘Je
zou - je zou me ook altijd nog 's - nog 's je geschiedenis vertellen, hè?’
‘Ja,’ zei ze benauwd. Ze dacht: ‘Hoe had ik 't begin ook al weer....? En wat liet ik
hem wezen?, 'n notarisklerk of - of 'n ambtenaar bij de posterijen?, ja dàt maar....’
De gloed trok dieper door in zijn oogen. ‘Ben ik erg lastig?’
‘Nee,’ haar handen schokten over de pan, zijn stem leek haar aan te raken, bloo
keek ze van hem weg. ‘Och, er is zooveel, ik - ik heb zooveel meegemaakt daar....
Maar vandaag voor - voor twee jaar - weet je nog hoe streng de winter begon? tenminste bij ons lag alles de vijfde al dicht, de grachten in de stad en de sloten vèr
't land in....’
Seele trok verwonderd zijn brauwen op, maar hij wou haar niet storen.
‘Ik - ik ging die middag,’ praatte ze hakkelig door, ‘in m'n eentje rijen. Want Riek
Heims - Riek, dat weet je immers?, was m'n vriendin, die kon niet, ergens door... Ik
weet nog best, 't was - 't was erg mooi weer, koud en helder, en 't land zag er zoo
vredig uit met al dat wit, en met hier en daar, in de verte, 'n boerenhuis of 'n boom,
net 'n schilderij. Maar menschen waren er niet, haast niet, ik - ik slierde almaar verder.
Toe' opeens, ik denk door 'n barst of zoo, maar ik viel erg, en toe' - toe' was er net
iemand, die tilde me overeind, en hij klopte m'n mantel wat af en zocht m'n mof op...’
Seele snuffelde over de pan.
Dat waarschuwde haar, maar het was al te laat.
‘Jammer,’ zeien ze eenstemmig.
De poffers hadden een zwarte wang.
Seele kwastte peinzend. ‘En...?’
De pan siste alweer.
‘Nou’, ze glimlachte alsof ze iets oversloeg, ‘we reden samen verder. En wat later
dronken we in 'n boerencafétje - met 'n herte-kop boven de deur - wat warms. Maar
toen terug, halfweg, begon m'n eene knie zoo zeer te doen, en we - we bonden af,
en lie-
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pen de rest gearmd. 't Was volle maan en zoo stil en zoo wit, erg mooi. Hij vertelde...
dat - dat kwam zoo toevallig tersprake - iets van z'n - z'n huiselijke omstandigheden....’
‘Gauw’, vond Seele.
Fem knikte beteuterd. ‘Och ja, maar - maar dat wist ik al, de heele stad wist 't al,
z'n vrouw was 'n dierage. Hij vertelde, ze hadden ook 'n kindje gehad, jaren terug,
dat was doodgegaan.’ Ze zuchtte trillerig. ‘Die wandeling was mooi, net of je op 'n
weg van glas liep en overal zag je de maan... Hij bracht me vlak bij huis en... en...’
Seele boog zich geboeid naar haar over. ‘Ja...?’
Maar ze zweeg ineens, en schudde de poffers uit de pan. ‘Die harde,’ overlei ze,
‘zoek ik er wel uit aanstonds. Daar fuif ik me zelf op, ik lust ze wel graag.’
Seele morste met de boter, en hij streek een paar maal náast inplaats van ìn de pan.
‘En toen,’ hoorde hij onomwonden uit, ‘en wat toen verder...?’
‘Die middag er op,’ ze glimlachte weer of ze iets achterhield, ‘reden we ook samen
en al die weken er na. De menschen zeien er wel wat van, maar Grootmoeder hoorde
't niet, en ik - ik kon 't niet meer laten toe', ik hiel' al zoo van hem....’
Schuw van onderen op, keek ze naar Seele. ‘Hij was ook erg knap. Erg! Groot en
donker, zoo'n breede zwarte knevel en zulke diep bruine oogen...’
Seele pinkte, hij keek verrast voor zich uit, het was of er een spiegel voor hem
hing.
‘Zoo?’, zei hij mijmerend, ‘en wat verder?’
Teleurgesteld praatte ze door. ‘'t Bleef zoo doorgaan, toen er geen ijs meer was,
wandelden we samen, 's avonds achter 't kerkhof... soms de dijk op, dan gingen we
ergens zitten, dicht aan de zee.’ Ze wreef in haar handen of ze het koud had.
Maar hij glimlachte langs haar heen en wachtte.
‘Wat nou meer?’, flitste het door haar heen, ‘hij dacht dat er nog meer moest
komen. Nou goed, hij moest ook maar begrijpen dat ze - dat ze alles wou...’
Ze schraapte de aarden pot schoon uit boven de pan.
‘En 'n keer,’ biechtte ze zweeterig-van-schaamte, ‘ben' we de stad uitgeweest,
twee dagen en twee nachten..’

Groot Nederland. Jaargang 24

356
‘Allemachtig,’ er sprongen roode vlekken in zijn koonen, ‘gìng dàt...?’
Fem knikte. Ze kon haast niet praten van haar hamerende hartslag. ‘Ik logeerde,’
vond ze schielijk, ‘bij Grômoeder's vriendin, Juffrouw Kruisheer, die woont op 'n
Hofje te Haarlem....’
‘Nou dan...?’, zijn oogen trokken klein, hij gluurde door zijn wimpers, ‘als je bij
die logeerde....’
‘Voor één dag en één nacht,’ voltooide ze schichtig.
Toen was er een stilte.
Hij kauwde zenuwachtig op zijn onderlip. ‘Sjonge-sjonge’, zei hij afkeurend, ‘ja,
dat is.... dat is toch wel erg. hè? God, zoo'n waaghalzerij... Vertel 't maar nooit aan
Truus, Truus vindt die dingen zóo verschrikkelijk, als ze 't wist, nóu.... enfin dat
waardeer ik natuurlijk ook wel erg.’
Haar adem hokte. ‘Wat nou?, wat was dat nou ineens?’ Sjofel als een bedelvrouw
stond ze tegenover hem.
Seele had opeens fier-rechte schouders, een streng gezicht en ingetogen oogen.
‘Wat 'n man altijd in hooge mate apprecieert in 'n vrouw,’ verkondigde hij stroef,
‘dat is haar kuischheid. 'n Meisje dat zich afgeeft met 'n man is... is 'n... nou enfin,
staat in elk geval, op glad ijs, en omgekeerd 'n man die intieme relaties onderhoudt
met 'n meisje is - is 'n schoft.’
Haar gedachten verstoven als sintels op de wind.
Werktuigelijk keerde ze zich naar het fornuis, nam de pan op, en draaide de gasvlam
uit.
Seele's stem klonk donker achter haar op. ‘Dus dan heb je me ook op die avond
niet de waarheid gezegd, hè?, toen ik je naar 't station bracht? Ik dacht 't trouwens
wel....’
‘Wèl de waarheid,’ stootte ze ontdaan en driftig uit, ‘'t is niet zóo erg.., er is niet
gebeurd wat jij denkt.’
‘O,’ zei hij enkel.
Het klonk toch ongeloovig.
Hij grabbelde peinzend in zijn haar, en overviel haar met zijn vragen. ‘Was 't nou
uit? Was hij daar weggegaan? Hield ze nog van hem?’
Zij knikte en knikte weer en schudde dan haar hoofd. ‘'t Was 't beste,’ zei ze vaag
en verstikt, ‘hij is overgeplaatst, hij was aan de post, maar op zoo'n dag, zie je, zoo'n
dag...’ Ze zag een onderdrukte weerzin in zijn koel-observeerende oogen en snikte
haast.
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Meteen klonk Truus' vragend-roepende stem van boven. Hij keerde zich verlucht-snel
af, opende de deur en floot....
***
Het koperen kaarsenkroontje brandde hoog voor de schoorsteen, en de stille
bleek-gouden vlammen zonden een gele gloed over de witte tafel, verguldde Mia's
springerig haar, en maakte van Truus haar broche een druipende ster, Seele's trouwring
schitterde ook nadrukkelijk en het gouden hartje op zijn das, maar aan Fem - in de
schaduw - bleef alles dof, en haar handen lagen als dood op de tafelrand. ‘Maar
goed,’ dacht ze, ‘dat ik achter die hulstpluim zit....’ Haar oogen traanden, ze glimlachte
toch met de anderen mee, en deed alsof ze luisterde, maar haar mond trilde.
‘Ben je erg moe?’, vroeg Truus.
Ze schudde weifelend het hoofd. ‘Och nee, nou 'n beetje misschien, zoo rust ik
wel uit.’
‘Die poffers,’ prees Mia, ‘zijn verrukkelijk, en wat eenig die rand van groen met
de dikke rooie bessen....’
Het gleed Fem al weer voorbij. ‘Als je wat achterover buigt,’ praatte ze in haar
zelf, ‘zie je net de kroon. Mooi branden de kaarsen, brandende kaarsen hebben wat
heiligs, die doen je denken aan God.... O, maar zij - zij moest niet eens meer God's
naam in haar gedachten nemen, zoo'n verdorven natuur....’
Mia's praten drong daar door heen. ‘Nee, die mop met Netteke, m'n nichtje, heb
ik dat al verteld?, die logeerde bij ons verleden jaar met Sint-Nicolaas. Nou, 'n man
die met 'n paard en 'n zwarte knecht over de daken gaat... kom schei uit. Mejuffrouw
was al elf! Die nacht kwamen haar rijglaarsen niet op de gang... we moesten haar de
presentjes liever zoo maar geven. Nou moet je weten: ik heb mijn kamer vlak naast
de hare, en zij heeft haar deur wel afgesloten, ja zéker, maar in mijn kamer is 'n kast
met 'n losse plank, 'n soort van klep met 'n ring er aan, die hebben we trouwens overal
in dat gekke ouë huis....’
‘Zeker 'n hôtel geweest,’ ontviel Seele.
‘'n Hô-tel?’, rekte Truus, ‘hoe kom je daar nou op?’ Hij glimlachte zonderling
tegen Fem.
Maar zij begreep het ook niet. ‘Nou?’, informeerde ze zonder belangstelling,
‘waarom denk je dat dan?’
Mia schokte in haar schouders, ze lachte toch niet. ‘St - st nou,
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toen Netteke sliep heb ik haar schoenen gevuld, de eene met zaagsel, de ander met
suikergoed en snuisterij, maar de volgende ochtend, die Netteke....’
Truus en Seele lachten er luidkeels over.
Maar Fem leunde stil en teruggetrokken weg in de schaduw van de hulst. ‘'n Losse
plank in 'n kast,’ tobde ze, ‘wat heb ik daar nou mee te maken?, wat hoeft hij me
daar zoo gek bij aan te kijken? Omdat ik slecht ben, in zijn oogen, moet 'k alles
weten, nee, ik ben ook slecht, maar daarom weet ik nog niet alles.’ Ze kneep haar
handen zenuwachtig in elkaar. ‘Omdat hij zelf zoo hoog staat, griezelt hij van me,
òch griezelen, nee.... Maar hij weet ook niet, hoe 't met me is.... Als Grômoeder dood
is, nee, daar moet je niet aan denken, dan wordt je zoo bang, voor de voet maar
opleven, zei Grômoeder....’
Beschaamd spiedde ze nog 's naar Seele, toen, eensklaps, gingen haar oogen wijd
open als in schrik, en er kwam spanning in haar slappe rug. ‘God, daar was 't weer....’
Seele boog als luisterend voorover, om zijn mond hing een droomerige glimlach,
en zijn blik was, ingekeerd en donker, saamgetrokken op een enkel punt.
Truus had het over een borduurwerk - geen mensch antwoordde - ze babbelde toch
maar door, ‘'n Kruissteek, dat is dood ouderwetsch, maar zoo leuk naïef, die helle
kleuren ook, en dat ongekunstelde, echt iets voor 'n kinderkamer.’
‘Wat kan hij nou toch zien in z'n gedachten?’, soesde Fem. Zij volgde zijn blik,
en stuitte op Mia.
‘God - nee...,’ zei ze in zich zelf.
Mia hield het hoofd wat achterover, en haar oogen glansden of haar iets beloofd
werd. Ze keek naar Seele.
‘God - nee...,’ zuchtte ze weer.
Alles leek met haar in het rond te draaien, de tafel, de stoelen. ‘Wel nee,’ weerde
ze af, ‘nóu weet je beter, geef niet toe aan die onzin.’
‘'n Hondje,’ zeurde Truus slaperig, ‘van bruine kruissteken, met 'n halsband van
gouddraad, en oogen van groote zwarte kralen met gele pitjes, snoezig, hè Wim?,
weet je nog wel Wim....?’
Hij schrok op. ‘Ja, ja zeker,’ bevestigde hij loom, ‘ik - ik weet 't nog best....’ Hij
rekte zich en zuchtte diep uit.
Toen huiverde Mia.
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‘'t Is jammer,’ zei ze onrustig, ‘dat ik niet langer blijven kan, 't is hier nou zoo leuk....’
‘Ja, jammer,’ beaamde Seele droog.
Ze schoot in een zenuwachtige lach. ‘Och...!’, meteen wipte ze op.
‘Dat meent hij heusch,’ zei Truus.
Toen lachte Seele ook.
‘Móet je beslist?’, vroeg hij Mia.
‘Natuurlijk,’ ze leunde tegen Truus' stoelrug aan, haar oogen schitterden, en haar
lippen bewogen of ze heimelijk een woord vormden.
Fem rilde in haar rug.
‘Nee, nee,’ streed ze nog tegen, in zichzelf, ‘'t is - 't is niks, 't is allemaal
verbeelding, geef er toch niet aan toe....’
‘'n Souvenir,’ coquet stak Mia een trosje hulstbessen in de kraag van haar
wit-wollen casaque. ‘Sinterklaas,’ lichtte ze dartel in, ‘heeft 't wiege-sprei niet
afgekregen, dat komt morgen - nou dag allemaal...’
Fem groette soezerig terug. Haar handen werden koud van nerveusheid, haar polsen
klopten.
‘Kom,’ traag als in tegenzin, kwam Seele overeind, ‘ik zal je even uitlaten,’ hij
geeuwde...
‘Toe gauw dan,’ drong Truus, ‘'t licht moet ook nog op beneden.’ Ze wuifde lui.
‘Dag! Tot morgen, hè? Dag kind....’
De deur viel toe, een vaag gepraat klonk nog even op, maar gaandeweg werd het
stil....
‘Zoo'n dag vliegt om,’ Truus spande haar armen in een boog rond haar hoofd, en
dook behagelijk achterover in haar crapaud, ‘nou wordt 't jou tijd ook langzamerhand,
hè?’
Fem verstond het niet. ‘Ja,’ knikte ze luk-raak, ‘dat is zoo.’ Ongedurig schoof ze
heen en weer op haar stoel. ‘Ze moest.... móest 't weten, 't nou dadelijk weten...’ Daar
kreeg ze een ingeving bij, ze maakte gauw haar polshorloge los, en verstopte het in
haar zakdoek. Toen schoot ze schichtig overeind. ‘O - m'n horloge! Waar is m'n
horloge nou? M'n horloge is weg....’ Ze trok haar stoel opzij, keek op de vloer. ‘O,
ik weet al... ik denk tenminste.... in de keuken, op de schoorsteenrand....’
‘Wil ik meegaan?’, hoorde ze Truus nog aanbieden.
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‘Welnee,’ weerhield ze gejaagd, ‘welnee....’ Behendig - zonder gerucht - opende en
sloot ze de kamerdeur.
Haar gezicht werd spits van spanning. Ze hield haar adem in, en sloop als een poes
over de donze looper naar beneden.
‘Waarom doe ik 't?’, dacht ze nog, ‘'t is immers toch voor niks?, en als 't wel zoo
is....?’ Ze keek schuw om zich heen, de wanden leken te beven. ‘Wat doe je dan....?’
Onder aan de trap - in het zij-portaaltje - bleef ze stil. Het verkleurde licht van de
groen-glazen ganglantaren schoot haar voorbij, de keuken in... Geen fluister drong
tot haar door, geen geritsel van kleeren.
Sluw van gebaar sloeg haar schaduw tegen het helder-verlichte schot. Haar neus
leek te vermageren, en om haar ingeknepen mond trokken scherpe lijnen. ‘Waren
ze.... was ze toch al weg....?’
Dat geloofde ze ineens.
‘Je moest toch wàt hooren...?, maar waar was híj dan?, in de voordeur?’ Ze stak
haar hoofd vooruit en spiedde....
De gang lag voor haar open als een geeuw.
Ze wou al verder voorover buigen, toen gaf ze haast een schreeuw....
Seele stond vlak bij - naast de puilende kleerenhanger, en met de rug naar haar
toe - hij hield Mia in zijn armen.
Fem trok zich snel terug, er leken vonken uit haar oogen te springen. ‘'t Was toch
niet waar?, 't was toch onmogelijk? Droomde ze nou?’ Weer boog ze haar hoofd
langs het glimmende hout en gluurde....
Ze zag enkel Mia's bruine schoentjes en haar roode muts.
Seele's lichaam schokte.
‘Wat nou?, wat - wat wou ze nou? God, die - dié berispte... dié...’ Ze drukte haar
handen in vuisten op haar lijf, een scherpe donkere drift sprong in haar los. ‘Ze
betrappen.... ze overvallen, nou - nou dadelijk... hem vernederen....’
Ze ademde beklemd. ‘Durf je niet?’, zette ze zich aan. Met een vaart, of ze
onvoorziens een duw kreeg, schoot ze de gang in en hoestte overdreven.... ‘Pardon,’
schimpte ze met een dunne, hijgende stem, ‘pardon....’
Ze had wel graag iets ergers willen zeggen, iets dat knauwen zou en breken. Maar
haar hoofd leek hol en haar tong lag als een
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looden gewicht in haar mond. Ze zag maar vaag dat Seele, Mia losliet met een grom
van schrik, en zich omkeerde.
Haar beenen voelden koud en trillerig, haar hart sloeg als een moker. Stuntelig
liep ze de keuken in, en streek onhandig een lucifer af, stak de lamp op, en verzette
gedachteloos een melkkan op het aanrecht.
In haar zakdoek knapte iets. ‘O ja...’, ze haalde er het horloge uit, en trachtte het
vast te maken, maar de nietige sluiting ontglipte telkens aan haar bevende vingers.
De voordeur plofte dreunend toe.
Dat klonk als een verwensching.
Op de drempel stond Seele.
Fem hoorde zijn zware adem, maar keek niet op, frutselde aldoor aan het
horloge-bandje. Ze verwachtte een scène, sissende woorden, bedreigingen, er kwam
niets.
Daar beefde ze nog erger van. ‘Wat... wat wou hij nou? God, wat wou hij nou?’
Haar handen werden klam...
‘Híj is de schuldige,’ suste ze, ‘jíj moest nou neuriën, of glimlachen, kan je niet
glimlachen?’ Ze probeerde het, maar haar lippen leken van leer.
Onverwachts kreeg ze dan toch nog de armband vast, en tartendlangwijlig wreef
ze de bevingerde schakels met haar zakdoek glimmend.
‘Net 'n benauwde droom,’ dacht ze, ‘net of er zoo dadelijk 'n akelig gezicht voor
je opduiken zal, of de grond instorten...’
Meteen was Truus er. Ze boog haar hoofd guitig onder Seele's arm door en keek
naar binnen. ‘Heb je 'm?’
Fem stak haar pols op. ‘Ja hoor.’ Seele zag ze voorbij.
‘Wat sta jíj in gedachten?’, fleemde Truus tegen hem, ‘heb je helpen zoeken naar
't horloge? Ga je nog wandelen als je Fem weggebracht hebt, nee hè?, nee maar, hè?’
Hij pakte tusschen duim en vinger haar kin beet, boog haar hoofd achterover. ‘Ben
je niet 'n beetje bleek?, ga je nou aanstonds gauw naar bed, ja?’
Ze lachte wat onwillig.
Langzaam liepen ze achter Fem aan, de gang in.
‘Nee, nou ga je toch niet wandelen?’, volhardde Truus fluisterend, ‘nou niet?’
‘Even,’ zei hij schor, ‘mag 't?’
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‘Ik ben alleen in huis,’ zuchtte ze, ‘nou Bet haar avond heeft.’
Hij knikte. ‘Ja, maar ik moet toch ook nog naar Miel Sanders, over 'n verzuim,
nog al 'n lam ding, 'n ding van belang ook....’
‘Hè gut,’ ze leunde pruilend tegen de muur, ‘kan dat dan morgen niet,
morgenochtend? Och, help Fem toch 's even....’
‘Wel nee,’ weerstreefde Fem, ‘ik ben al klaar.’ Ze knoopte haar mantel toe, schoof
haar gebreide handschoenen aan.
‘Kan 't morgen absoluut niet?’, zeurde Truus dan nog door, ‘had je 't niet eerder
kunnen doen?’
Hij kneep haar in de wangen. ‘Onder 't boffers bakken zeker?’
Ze hing alweer aan zijn hals. ‘Nee, dat is waar, lief ben je geweest, ik heb je nog
niet eens bedankt.’ Hevig zoende ze hem. ‘Ga maar even hoor - fíjnerd.’
Fem glimlachte met een vertrokken mond. ‘Och god, ja, en nou was 't sprookje
toch uit....’
‘Zeg,’ Truus streelde een staart van haar bont, ‘blijf je nou niet weer 'n heele maand
weg? Zal je gauw weer komen?, over twee weken?, over één week?’
Zij lachte onzeker. ‘'s Zien....’
Op straat wuifde ze nog 's naar Truus, die tusschen de opzij geschoven gordijnen
achter het lichte venster stond. Toen liep ze zwijgend voort naast Seele.
De wind was scherp, haar oogen traanden, ze glitste telkens op de gladde straat,
en haar citybag droeg ze zelf. Vaag zag ze de kleurig gestalde waar in de glanzende
winkels, de ongewone drukte, in alle huizen brandde een heldere lamp.
‘Ik heb alles verloren,’ begreep ze opeens, ‘àlles.’
De pijn in haar borst was als de beet van een dolle hond.
Ontredderd en spijtig dacht ze: ‘Wat scheelde me toch...?’
Maar toen Seele begon te praten op een laatdunkende en smalende toon, verhardde
zij zich.
Hij zei: ‘Dat had ik nooit van jou verwacht, Fem, dat jij zoo gluiperig....’
‘Nee, nee,’ hield zij tegen, ‘dat is 't woord niet. Ik - ik merkte 't, ik dàcht 't te
merken, en toe' wou ik weten.... ja geslepen misschien, geraffineerd, dat wist je, dat
zei je zelf.’ Ze strompelde, haar schoenzolen glibberden. ‘Maar - maar
niet-van-mij-verwacht?, moet jíj daarover praten?, éérst wat je in de keuken zei, en
'n paar uur later.... en dáárvoor natuurlijk....’
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Hij liep met zware vaste schreden, en hield zijn nek stijf gestrekt. ‘Nou ja, ja,’ gaf
hij ongeduldig toe, ‘omdat ik vatte dat jij lont rook.’ Hij maakte zijn rug nog rechter.
‘Jou ben ik natuurlijk in geen geval verantwoording schuldig, maar je vat toch wel
dat ik om Truus te sparen....’
‘Er 'n ander aan waag,’ onderbrak ze. Toen dacht ze opeens ook aan de
schaduwbeelden die ze 's gezien had op de matglazen tusschendeur. ‘En dan van de
zomer....?, er was deze zomer al iets met jullie.... Moest je Truus toen ook al
ontzien....?’
Hij schopte al-loopend tegen de harde sneeuwknobbels aan. ‘Bemoeial,’ smaalde
hij verlegen, ‘bemoeial! En er-'n-ander-aanwáag...! Waar haal jíj dat groote woord
vandaan? Wie... wàt wáag....?’
Verslagen trok het door haar heen. ‘Was er dan niks anders dan die erge
omhelzingen....?’ Een antwoord wist ze niet. Toen zei ze: ‘Laten we er maar niet
meer over praten.’
Hij lachte grommend. ‘Daar sta jij veel te hoog voor.’
‘Nee,’ spotte ze met moeite, ‘te laag misschien.’ Het flitste door haar: ‘Ik kan hem
makkelijk genoeg bewijzen, dat 't 'n verzinsel van me was: niet één dag ben ik immers
weg geweest van Grômoeder? Nou ja, eigenlijk hebben we allebei gelogen, maar
wie z'n leugen zou de ergste wezen?’
Seele's lach klonk als een blaf. ‘Enfin, ik begrijp wel waarom jij zoo mal deed, 't
lag er duimen dik op, god-god, nóu....’
‘Zoo?’, zei ze beklemd, ‘prettig voor je.’ Haar stem hokte van pijn.
Hij knikte nadrukkelijk. ‘'t Heeft me ook vaak genoeg vermaakt,’ sneed hij op.
‘Ieder zijn beurt,’ troefde ze schril.
Het kneusde zijn norsche vroolijkheid niet. ‘Je doet maar,’ doorgrondde hij, ‘Truus
wijst je natuurlijk de deur.’ Hij haalde minachtend zijn schouders op. ‘Tusschen ons,’
zijn stem vergrofde, ‘dat begrijp je wel, is àlles uit.’
‘Natuurlijk,’ gaf ze toe, bolle tranen rolden over haar gezicht. Ze dacht: ‘Dit heb
ik nou verspeeld door m'n eigen toedoen. Of - verspeeld? Hoe kan je verspelen wat
je nooit gehad hebt?’
Bij het station liep Seele langzamer. ‘Ik hoop dat je goed vindt,’ schertste hij
ironiek, ‘dat ik nou maar wegga.’ Zijn handen hield hij in de jaszakken.
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Ze keek een andere kant uit. ‘Ja, laat Miel Sanders niet wachten,’ spotte ze in een
brekende lach.
Nijdig stapte hij van haar weg, maar na een paar passen kwam hij weer terug. Zijn
norsche kop was wit van drift. Zijn oogen leken groot als paarde-oogen - voor haar
verduisterde blik - en zijn tanden schenen breed als dobbelsteenen. Hij zag er uit als
een gericht.
‘Ik zou 't zeer op prijs stellen,’ zei hij zwaar en donker, ‘als je nou voortaan maar
niet meer kwam of zoo min mogelijk. Ik kan je niet meer zien, begrijp je?’
Ze knikte enkel.
Toen haar nog een hoon-woord in de gedachten schoot, was hij al weg.
Aan het loket keek ze wezenloos in het duikend gezicht van de beambte. ‘Vanavond
nog samen in de keuken, intiem gepraat.... en nou....’ De stuursche vraag van de man
achter het raampje haalde haar weer in de werkelijkheid terug. De enkele woorden
die ze te zeggen had, bleven haast steken in haar benauwde droge keel. Teuterig alsof ze niet goed meer zien kon - zocht ze naar pasmunt in haar portemonnaie. En
in de ongewone volte op het perron wipte ze bijna in een trein naar Amsterdam.
‘Mensch, u kan toch zeker wel lezen?’, wees iemand haar stug terecht.
Een reiziger schaafde met zijn koffer, langs haar scheenbeen.
Ze liep met groote stappen en zwaaide met haar armen, maar luisterde verschrikt
naar haar onderdrukte snikken.
‘Wat geks bedenken,’ trachtte ze te sussen, ‘dat je lachen moet.... dat je schateren
moet van je zelf. Die dikke witkiel daar, dat die - dat die als 'n doos in tweeën valt,
en er rollen al-maar Droste-flikken uit de open helften....’
De lantaarns langs de rails werden voor haar natte oogen, klompen van vuur. Haar
borst schokte, en van een lach was dat niet.
Maar in de coupé, tegenover twee stijf-net gekleede juffrouwen, die haar gedurig
met godsdienstige oogen gadesloegen, verdoofde alles in haar.
Zij tuurde suf naar de vliegende boomen en de verre lichten in de vuil-witte avond,
en maakte in haar gedachten woorden op het hamerend cadans van de hotsende
wagen. ‘De oogst is voorbij - is voorbij. De zomer is ten eind - is ten eind. De oogst
is voorbij...’
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Haar oogen gloeiden koortsig en ze hield heel de duur van de rit, de citybag op haar
schoot.
Maar op de donkere weg naar huis leek ze wakker te worden. Ze bleef staan, en
keek om.
Overal was het donker en leeg.
‘Nou is 't uit,’ zei ze zacht, ‘uit... Nou heb ik niks meer, niks, nou zal ik niet meer
op reis gaan naar ze.... en hij - hij zal nooit meer tegen me glimlachen.’
De kale boomen leken te mompelen en de wind schoot als een hoest door de straat.
Absent luisterde ze er even naar. Haar droge rimpelig-in-gebeten lippen trilden.
‘Nee,’ zuchtte ze of ze tegen iemand praatte, ‘hij wil me niet meer zien, hij zei 't zelf,
hij zei: ik kan je niet meer zien, begrijp je. Ja, en dat ik om hem gaf, dat vond hij om
te lachen, dat had hem vaak vermaakt. Mia - dié was 't. Altijd was 't 'n ander - vroeger
al, héél vroeger - en die had dan wat op voor, 'n beetje knapper... 'n beetje aardiger...
Of leek dat zoo...? 't Was of er 'n vloek op je rustte, 'n vloek, en waarom...?, dat wist
je niet. Altijd 'n ander, altijd was er 'n ander, en jij nooit... nooit...’ Sloffend liep ze
voort over de onveilig-gladde straten.
‘Dat had ze ook nog 's gedacht: huishoudster bij 'n man, en dan maken dat hij veel
van je hiel'.... Ja maar, zoo zou 't niet gaan, hoor. Nou wist ze 't wel. Hij zou haar
houën tot hij trouwen ging met die ander en dan - dan moest zij weer weg, en ergens
anders - tijdelijk. Ik kan je niet meer zien, begrijp je? Dat was haar toekomst, nóu
wist ze 't wel. En als je van iemand hiel', dan lachte die er om, dan sloeg die op je
hart, tot 't beefde en bloedde, nou wist ze 't wel. Daarom moest zíj nou niet meer
hopen, nooit weer ergens op hopen, 't deed zoo zeer: ik kan je niet meer zien, begrijp
je?’
Haar mond trok schreiend open, haar tranen vielen uit een heete pijn. ‘Dat er nou
niks meer is,’ zei ze verslagen, ‘nìks...’
Het breede lichte raam van Grootmoeder's huis keek als een oog onder de
perenboomtakken uit.
Maar Fem durfde niet naar binnen gaan, ze bleef bij de heining staan snikken.
‘Nou moet je ophouën,’ vermaande ze telkens, ‘stil... nou niet meer...’ En dan huilde
ze weer erger.
Met de rug van haar hand wreef ze over haar oogen. ‘Toe, Grômoeder had 't niet
te zien, Grômoeder wier ook al zoo oud, elk jaar
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hoestte ze erger en ze wier zoo krom... Grômoeder zei: Sweers, doet die niks geen
moeite meer? Dat is toch vreemd, in mijn tijd was dat anders....’
Fem snikte nog, maar ze lachte als een gek er door heen. ‘O, ze kon wel 's doen
of Sweers nog weer 's gewacht had op haar...’
Als een ijlende stond ze achter het spitse hek. ‘Nee, nee,’ praatte ze scherp door
de wind heen, ‘ik - ik zie er van af, nee, je hoeft om mij geen moeite meer te doen,
nee heusch niet, héusch niet...’
De morrende wind vlood als een booze stem over haar heen, bevreesd keek ze
rond in de blinde avond, en glipte gauw het huis in, schoof de grendels voor de deur,
en haakte ook de ketting vast. Haar tranen drongen weer op.
Het was of ze meteen haar leven afsloot. ‘Nooit meer hoopen nou, nergens op,
háar hoopen, dat was toch al azen op afval, en 't afval sloeg God haar nog voor de
mond weg....’
Grootmoeder keek dommelig op van haar boek en knikte. Haar gezicht leek
kreukeliger in het helle lamplicht en haar dunne haar witter.
‘Nou?’, vorschte ze dadelijk, ‘was 't aardig?, 'n gezellig daggie?, praatte je daar
net met een....?’
Fem zei niet veel. ‘Och, die Sweers....’
Maar Grootmoeder hoorde er schalksch-verrast van op: ‘Welwel, èn....? Ja, wat
ik zeggen wil, je moet 't zelf maar weten, hoor kind, ik.... ik wil je niet in de weg
staan. Ik heb ook nog 's aan Dominee gevraagd, die zei: hij leefde netjes....’
‘Zoo?’, Fem knikte schichtig. ‘Grômoeder neemt 't heel anders op,’ dacht ze. Het
deed haar pijn, ze wist ook wel waarom.... ‘Och, maar Sweers, gevráagd had hij haar
eigenlijk niet. 'n Gekheidje, zei hij toen, 'n gekheidje, en als 't àl op 'n hoop loopt....,
hij had vast 'n paar borrels op.’
Ze ging niet zitten op haar gewone plaats tegenover Grootmoeder, maar naast haar.
‘Nou bij de dag-af leven,’ beschikte ze, ‘net - net als Grômoeder bij de dag-af....’
Haar keel werd dik van tranen.
Maar Grootmoeder maakte jolig-vlug Truus haar pakje los, en ze lachte met een
wijd tandeloos mondje om de vrijer van taai-taai, en de poffers, de banketletter...
‘En hoe von' ze dat lollige poppe-goedje van jou? Is ze nog al
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flink? Neemt ze wel levertraan, 's ochtends? Hebben ze nou al 'n wieg?’
Werktuigelijk praatte Fem er op terug, dadelijk gleed het weer uit haar weg. ‘Och,
waar hadden ze 't ook over....?’
Mijmerend keek ze de kamer rond. ‘Wàs alles nou zoo doodsch of leek 't zoo?
Die was-bloemen, onder de stolp, wat grafachtig, en die zwarte doffe kast...’ Haar
mond trok zenuwachtig. ‘'n Geluk,’ zei ze heesch, ‘dat wij elkaar nog maar hebben,
Grômoeder.’ Toen snikte ze haast. ‘Ja - nòg,’ dacht ze.
En Grootmoeder knikte. ‘Ja kind, ja, dat is ook zoo, kind...’, maar ze zuchtte
meteen. ‘'t Leven is 'n damp,’ haalde ze hortend aan, ‘de dood wenkt ieder uur....
Want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken 'n toekomende....’
Fem knikte. In haar lippen trokken de groefjes dieper of ze een bittere smaak
proefde en ze drukte de palmen van haar handen stijf tegen haar slapen.
‘Als ik eerst maar in bed lig,’ dacht ze, ‘dat ik uithuilen kan...’
Een paar maal - toen ze zich ontkleedde - ving ze Grootmoeder's onderzoekende
blik op. Met een nachtzoen drukte ze de tranerige bang-vragende oogen toe. ‘Terusten
Grômoeder,’ zei ze verstikt.
En diep onder het dek snikte ze. ‘Nou was er niks meer om aan te denken, eer je
in sliep, niks - nìks meer. Zoo móest 't nou blijven: 'n spotprent moest ze niet worden,
't heeft me vaak genoeg vermaakt, zei hij.’
Ze kneep haar oogen stijf toe, maar de tranen kropen toch onder de wimperhaartjes
door. ‘Nou zou 't weer wezen of de tijd stil stond, of ze al dood waren.’
In haar verbeelding zag ze de nacht over het huis leunen, als een heuvel van aarde.
‘'t Was vreemd, 't was angstig, daaronder lagen Grômoeder en zij als in 'n graf.’
Opeens luisterde ze gespannen naar Grootmoeder's adem. En zij hoorde niets.
Een oude vrees stond in haar op, een vrees van jaren-hèr al: eens op een nacht,
zou ze wakker worden in een kille stilte, dan zou ze opstaan, en luisteren aan
Grootmoeder's mond - en alleen wezen.
Schokkend boog ze zich voorover, wierp het dek op zij. ‘O nee, o God née....’
Toen vernam ze - naast de langzaam-zekere tik
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van de klok in de huiskamer - toch ook weer Grootmoeder's beverige ademhaling
op het bed aan de overkant.
Ze zuchtte van verlichting en wierp zich wild om, op haar zij, het bed kraakte van
haar kracht. Ze lei haar handen plat tegen elkaar onder haar wang, en sloot haar
oogen. Eerst was er niets, en toen een witte gang en zijzelf en Seele... Seele nam haar
in zijn armen. Hij drukte haar hoofd achterover en perste zijn lippen op haar mond.
Zijn lijf schokte en hij zei geen woord.
Toen liep ze met hem in de witte avond op buitenwegen, en ze glitste niet: hij lei
zijn arm om haar middel. ‘Vergeef 't me maar,’ zei hij, ‘ik kan je toch niet missen.’
En opeens zat ze in de kamer met de paarse overgordijnen, voor het venster. Bij
haar stond een witte wieg, ze hield een kind op haar schoot en een man leunde tegen
haar aan, en zoende haar in haar nek. Seele was het niet meer, het was een lange
blonde kerel, leelijk en goed, zij kende hem niet. ‘Vrouw,’ zei hij enkel, ‘vrouw....’,
en plotseling knapte dat af.
Haar adem stokte in haar borst, en een huiver trok door haar lijf. ‘Oh - die spreuk
nou ineens?, hoe kwam ze daarop?, 't was net.... 't glitste onder dat woord weg, net
toen hij “vrouw” zei: Ik zal u meer geven dan uw wensch en meerder dan uw
verwachting. - Waar stond dat ergens?, zei God 't in de Bijbel of zoo regelrecht tegen
haar....? Vreemd was dat, vreemd-mooi.... Och - je kon toch ook maar nooit weten,
née, nóoit kon je weten hoe 't nog loopen zou....’
Ze lei de handen kruiselings over de borst, en glimlachte vaag, haar hoofd zonk
dieper in het kussen, en ze sliep afgemat in.
Buiten - aan het venster - raaskalde de wind als een ijlhoofdige.
ENKHUIZEN, 1925.
ALIE SMEDING
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Uleken
Van oud en jong
XVII
Dat groot geheim, tusschen haar en Natsen, werd de band die haar nog inniger aan
elkander hechtte. Zij werden twee onafscheidbare vriendinnen, die weldra geheel
elkanders leven vulden. Gedurende de week had ieder haar vaste bezigheden, die al
haar tijd in beslag namen, maar 's Zondags waren zij geheel vrij en van 's ochtends
was Natsen bij Uleken en samen gingen zij naar het dorp ter hoogmis, en keerden
ook samen naar 't gehucht terug en gingen dan weer getweeën na den eten ter vespers
en bleven ook verder heel den middag in het dorp, tot het avond werd.
Zij hadden er een derde schoolvriendin gevonden: Irma De Meulenaere, ook
ongehuwd als zij; en die er een winkeltje hield, met een jong nichtje, dat meteen tot
huismeid diende. Het waren gezellige uurtjes, die zij daar doorbrachten. Irma, en
ook Fietrieneken, het nichtje, kenden al het nieuws van 't dorp en heel den omtrek;
't was of de beide boerendochters daar elken Zondag het weekblad van de streek
kwamen lezen. Irma was enkele jaren ouder dan Uleken en Natsen en zij sprak met
een heel trage stem, die aan al wat zij vertelde een gewichtige beteekenis gaf. Kwaad
sprak ze niet, of weinig, maar critiseeren kon ze wel, vooral op het mansvolk en dat
viel in goede aarde bij die twee door de mannen teleurgestelde meisjes.
- ‘Joa... joa...’ orakelde Irma langzaam, ‘ge'n ken gulder 't mannevolk nog niet lijk
of ik ze kenne. Ge weun gulder ginter rustig op de Floncke woar dat er veel broave
meinschen zijn; moar hier in 't durp es 't heel wat anders; 't es hier op te passen mee
wie da g'omme goat. Es 't gien woar, Fietriene?’
- ‘O joa 't zulle!’ echode Fietrieneke met overtuiging. ‘Ze zoên ou hier bedriegen
woar da ge'r bij stoat. 't Es 'n gruet verschil mee 't leven van de meinschen buiten.’
Het was komisch om de beide vrouwen aan te hooren. Zij spraken soms van hun
dorp als gold het een groote stad vol wellustige
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verdorvenheid; en Uleken en Natsen kregen den griezeligen indruk van een
zonde-oord vol ontroerende geheimen. Zij zouden bang geworden zijn om er te
komen, als het huisje van Irma en Fietrieneke niet zulk een veilige haven was geweest,
zulk een oase van degelijkheid in een woestijn van verwording. Want dat was het:
in Irma's huis en winkeltje kwamen slechts wellevende en degelijke menschen. Dat
zou ook immers niet anders kunnen, bij twee vrouwen alleen, of 't moesten slechte
zijn. Irma en Fietrieneke mochten overal haar gezicht vertoonen; mannen kwamen
er niet bij haar aan huis, tenzij Marzelien, de ‘vader’ van 't Genootschap van den
heiligen Franciscus Xaverius en dat was een zóó wijze, stille, degelijke man, dat het
niet alleen een eer, maar ook een rust was hem aan huis te mogen ontvangen.
Hij kwam vrijwel geregeld elken Zondagnamiddag en als hij tijd had, bleef hij er
heel graag een potje koffie drinken en een partijtje met de kaart spelen. In den beginne
deden Uleken en Natsen erg bedeesd als hij daar was, maar van lieverlede geraakten
zij er aan gewend hem daar te zien en het duurde niet al te lang of zij speelden met
hem en Irma een partijtje mede.
Het was zoo'n in-goede, kalme, verstandige man. Nooit klonk bij hem het eene
woord hooger dan het andere en alles wat hij zei was zoo doordacht en zoo
vertrouwbaar. Hij was dan ook de raadsman op allerlei gebied van vele menschen.
Als Irma soms wat centjes te beleggen had, zou ze 't stellig nooit gedaan hebben
zonder vooreerst zijn raad in te winnen; en nooit had het haar berouwd dien raad
gevolgd te hebben. Zij sprak daar meer dan eens over met Uleken en Natsen en zei:
- Zijn woorden zijn als goud. Als gij ooit iets te beleggen hebt, vergeet niet naar
hem toe te gaan. Fietriene bezat maar een paar honderd franks, toen ze hier bij mij
kwam inwonen; en nu!... Hoeveel hèt-e gij nou al Fietriene?’
- ‘Al meer dan drei duus frann!’ antwoordde Fietrieneke op een toon van diepen
eerbied.
De beide boerendochters luisterden ademloos naar die boeiende verhalen en in
stilte zagen zij tegen Marzelien op als tegen een àlwetenden wijzaard, die wonderen
kon verrichten. Zij durfden hem soms nauwelijks aankijken als hij daar was en zijn
eigen blik, evenals zijn wijze woorden, maakten haar klein als nietelingen. Hij was
een reus van een man, met breede schouders en groote, dikke handen, die
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geschapen schenen om overweldigende vrachten op tillen. Maar zijn gezicht, evenals
zijn stem, was de zachtheid-zelve. Er was niets op te lezen dan goedaardige
bedaardheid, en telkens toch kreeg Uleken in zijn tegenwoordigheid zulk een
zonderling en griezelig gevoel. Dat zat hem in zijn goor en beenderig gezicht met
holle oogen, een gezicht waarvan het vel zonder plooi of rimpel over de botten scheen
te spannen, alsof het te klein was. Uleken kon het niet helpen, maar telkens als zij
naar hem keek, kreeg ze den indruk alsof hij met zijn eigen doodshoofd op de
schouders voor haar stond. Ja, zoo zou hij er ook uitzien als hij dood was. De
uitdrukking van zijn gelaat zou bijna niet veranderen, zij was er overtuigd van. En
dat vond zij iets zóó griezeligs, dat zij er in zichzelf van huiverde en rilde van angst
bij de enkele gedachte ook maar de toppen zijner vingers aan te raken.
Irma, nochtans, geraakte nooit over hem uitgepraat en meer dan eens reeds had
ze, vooral als ze met Uleken even alleen was, erover gejammerd, dat zulk een
voortreffelijk man niet getrouwd was. Wat zou dàt een degelijk huisgenoot zijn en
wat zou hij zijn vrouw gelukkig maken! Je zoudt het land kunnen afreizen vóór je
er nog zoo een vond.
Uleken liet zeggen en dacht in zichzelf: Ja, ja, Irma, ik voel je wel komen, maar
bij mij zal 't niet lukken. En meteen dacht ze aan Marzelien's doodshoofd en rilde en
huiverde van gruwel. Zij wist heel goed dat Irma wel eens op vertrouwelijk verzoek
huwelijken makelde waarvoor zij dan een fooi ontving; dat ging zoo als van zelf mee
met den handel in haar winkeltje; doch zij wist evengoed dat Irma ook wel eens zou
durven makelijen zonder daartoe aangezocht te zijn en zij twijfelde er geen oogenblik
aan of dit laatste was dan ook het geval met haar herhaalde lofzangen op Marzelien,
die wellicht van heel dat heimelijk gekonkel niets vermoedde. Zoo koesterde zij geen
den minsten argwaan; en, op zekeren Zondag, toen Irma Natsen en ook Fietrieneken
mee naar buiten lokte om eventjes bij een buurvrouw over iets, dat Natsens moeder
aanbelangde, te gaan praten, had Uleken er hoegenaamd geen bezwaar in enkele
oogenblikken alleen met Marzelien in Irma's winkeltje achter te blijven.
Marzelien had kalm zijn pijp aangestoken en staarde met zijn holle, wijze oogen,
de drie vertrekkende vrouwen door het venster na. Hij bleef een poos stilzwijgend
en toen begon hij, heel bedaard
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en langzaam, terwijl hij zijn blik, waarin toch wel iets ongewoons scheen te weifelen,
op Uleken vestigde:
- ‘Eulalie... (hij noemde haar altijd deftig met haar vollen naam) ‘Eulalie, os ge't
mij permetteert, zoe'k ou ne keer meugen wa vroagen?’
- ‘Ba joa g' Marzelien; woarveuren niet!’ antwoordde Uleken heel natuurlijk, maar
toch ietwat bevreemd.
- ‘Hèt-e gij noeit aan treiwen gedacht, Eulalie?’
Uleken schrikte en kreeg een heete kleur.
- ‘Aan treiwen nog al! Ha ba nien ik, Marzelien!’
Roerloos, met strakke oogen, keken zij beiden elkander even aan. De klok tikte
luid in de stilte. Gewichtige woorden waren in aantocht.
- ‘T'n es moar,’ voer Marzelien ernstig en deftig voort, ‘da'k in mijn eigen gepeisd
hè, da we meschien goed mee mallekoar zoen keunen overienkomen, os ge gij zoedt
willen...’
Uleken sidderde. Plotseling zag ze vóór zich zijn doodskop, met het gespannen
vel en de holle oogkassen.
- ‘O, Marzelien, ik 'n peis ik op gien treiwen meer!’ viel zij hem gejaagd en angstig
in de rede.
Langzaam schudde hij het hoofd,, met een gebaar van diepe teleurstelling.
- ‘'t Es spijtig, Eulalie; 't es oprecht spijtig,’ zei hij. ‘Ik hè 'n schuen fortuuntsjen,
gij bezit uek allichte watte. We'n zijn alle twieë van de jongste nie meer. We zoen
nog 'n schuen leven te goare keunen hèn.’
Zij sidderde; zij rilde; zij was zóó ontdaan door dat van hem totaal onverwachte
aanzoek, dat zij geen andere woorden vond dan nog en steeds dezelfde, om den
onuitsprekelijken gruwel van zich af te weren.
- ‘Nie, Marzelien, nie, 'k neem het wel in danke, moar 'k'n hè hoegenaamd geen
gedacht meer van treiwen.’
- ‘En es da nou oprecht ou loaste woord, Eulalie?’ vroeg hij, met droefheid in de
stem.
- ‘Joa't, Marzelien, joa't, oprecht mijn loaste woord,’ antwoordde zij
zenuwachtig-bevend, zooals zij destijds Broospèr geantwoord had.
- ‘Ha, 'k zal d'r ik tons trachten 'n reden van te moaken, Eulalie,’ besloot hij
neerslachtig.
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Heel langzaam zagen zij door het raam Irma met Natsen en Fietrieneken terug naar
huis toe komen. Uleken verademde.
- ‘Hawèl, hè-je goe keunen thuiswachten?’ vroeg Irma met haar trage stem, toen
zij weer binnen was.
- ‘Huel goed, Irma,’ antwoordden zij beiden tegelijk, Marzelien met kalme,
afgemeten woorden, Uleken wat zenuwachtig, met eventjes stokkende stem.
Irma liep langzaam om hen heen en nam hen tersluiks op. Zij wist niet wat zij er
van denken moest. Heel verre leken zij nog niet gepraat. Irma twijfelde.
De meisjes bleven minder lang dan andere Zondagen. Uleken zei dat moeder uit
was moeten gaan en dat vader niet gaarne alleen zat op 't hof als 't avond begon te
worden.
- ‘Hawèl, joa, 'k verstoa ik datte,’ zei Irma, die niet poogde haar nog langer op te
houden. ‘Ala, tot Zondag, e-woar?’
- ‘Joa, tot Zondag...’

XVIII.
Den volgenden Zondag, toen Natsen Uleken als naar gewoonte kwam afhalen om
naar het dorp te gaan, zei deze tot haar vriendin, dat zij last van hoofdpijn had en
maar liever thuis zou blijven. Eerst was ze van plan geweest alles aan Natsen te
vertellen. Waarom ze 't niet gedaan had, wist ze zelve niet, maar ze hàd het niet
gedaan. Zij liet Natsen alleen vertrekken en maakte zich ook bij de terugkomst van
haar vriendin uit de voeten, om liefst niet te moeten hooren wat ze bij Irma van haar
wegblijven wel dachten.
Toen kwam de tweede Zondag. Ditmaal kon het voorwendsel van hoofdpijn geen
dienst meer doen, terwijl Uleken toch vast besloten was ook nu niet met Natsen mee
te gaan.
- ‘Moar wa hèt-e gij!’ riep Natsen verbaasd. ‘Hè Irma ou wa misdoan?’
- ‘Nien z',’ zei Uleken, ‘in 't minste niet. Moar...’
En plotseling kwam het er uit!
Natsen hoorde eerst de onverwachte openbaring met open mond en ronde oogen
aan. Zij kreeg een kleur als vuur en nam haar vriendin van het hoofd tot de voeten
op, als stond zij vóór een wonder. Toen vertrok van lieverlede haar gezicht in vreemde
plooien en eensklaps begon ze te lachen, eerst stilletjes, weldra harder en ten slotte
onbedaarlijk, terwijl ze gichelde:
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- ‘Hawèlewèlewèl! Ha da es toch de moeite weird!’
‘Moet-e gij doar azue omme lachen!’ bromde Uleken ontstemd, geërgerd.
- ‘Joajoajik!’ riep Natsen, half stikkend in haar lachen. ‘Want wilt-e nou ne keer
wa weten...? Verleden Zondag hèt hij mij percies 't zelfde gevroagd!’
- ‘Wie! Watte!’ kreet Uleken. ‘Marzelien? Of ge mee hem wilde treiwen?’
- ‘Joajoa!’
- ‘'t Zijn toch zeker leuëns!’ riep Uleken.
- ‘T'n zijn gien leuëns!’ weerlegde Natsen met kracht. ‘Vroag het aan Irma os ge
mij nie 'n gelueft!’
- ‘En wa hè-je gij geantwoord?’
- ‘Ha, ge keunt da peizen!’
- ‘O, da moe ne valschoard zijn! ne slechte meinsch!’ riep Uleken verontwaardigd.
Het vuur sloeg haar naar de wangen; haar oogen vonkten van woede. Zij had het
gevoel bedrogen te zijn door iemand dien ze als een soort heilige beschouwde.
- ‘Hij 'n es hij giene slechte meinsch,’ antwoordde Natsen bedaarder, ‘moar hij
luept hij zot om te treiwen. G'hèt gij zulk'n meinschen.’
- ‘Iemand die zue kirkelijk es! Iemand die g' ons Hiere zoedt géen zonder biechten!’
bromde Uleken die haar teleurstelling niet verkroppen kon.
En plots keerde haar toorn zich op Irma:
- ‘Ze moe zij uek 'n slechte zijn! 't Es ze zij die hem da zeker aanproat.’
- ‘Ha, woarschijnlijk; ze krijg zij doar zeker wa veuren,’ trachtte Natsen te
vergoelijken.
Maar Uleken was niet tot een zachtere stemming te bewegen. Dit onverwachte
bedrog, zooals zij het noemde, trof haar veel vinniger dan de vroegere ervaringen
met Broospèr en met meneer Santiel. Zij moest nu wel tot de verbitterde conclusie
komen, dat al de mannen zonder onderscheid gewetenlooze valschaards en bedriegers
waren. Op Irma bleef zij ook geweldig scherp gebeten en toen Natsen voorstelde om
maar te doen of ze van niets wisten en zoo maar gewoon als vroeger weer naar Irma
toe te gaan, verzette Uleken zich onverbiddelijk en antwoordde dat zij er geen voet
meer over den drempel zou zetten.
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XIX.
Er was opnieuw een Zondag en voor de derde maal kwam Natsen naar Uleken toe
om haar te vragen of ze meeging.
- ‘Nien ik,’ antwoordde Uleken zeer beslist, ‘k'n goa in gien slechte huizen.’
- ‘O! slechte huizen!’ zei Natsen berispend.
- ‘'t Es gelijk; 'k'n goa nie mee.’
En weer mocht Natsen alleen vertrekken.
Uleken stelde er nu een soort koppigheid in om niet meer mee te gaan; maar de
Zondagnamiddagen waren wel vreeselijk lang en eentonig, zoo met haar beide ouders
heel alleen op de eenzame hoeve; en misschien begon het haar wel wat te berouwen
dat zij zoo onverzoenlijk de vroegere, toch wel aangename banden verbroken had.
In weerwil van zichzelve bespiedde zij dien namiddag de terugkomst van Natsen uit
het dorp; en toen zij haar eindelijk met de schemering zag komen, ging zij tot aan 't
hofgat om toch nog eens een praatje met haar vriendin te maken.
Het kwam haar al van op een afstand voor alsof Natsen buitengewoon vreemd
deed dien avond. Zoodra zij Uleken naast de haag van het boerderijtje ontwaarde,
kromp zij in elkaar alsof ze plotse pijn gevoelde. Uleken schrikte geweldig en dacht
dat er iets ontzettends moest gebeurd zijn; maar 't oogenblik daarna bemerkte zij dat
Natsen, in plaats van te schreien en te kermen zooals zij dacht, stuiptrekkend
ineengekrompen liep van 't lachen en dit gezicht ontstelde haar bijna nog heviger:
zij dacht dat Natsen plotseling krankzinnig was geworden.
- ‘Wat doe-je gij toch! Wa krijgt-e gij toch!’ gilde Uleken van verre.
- ‘Ge moet zwijgen!’ riep Natsen, terwijl de lachtranen langs haar wangen rolden;
moar 'k hè doar wa g'heurd, 'k è doar wa bijgeweund, bij Irma!’
- ‘Watte?’ vroeg Uleken verbaasd.
- ‘Marzelien!...’ gichelde Natsen. ‘...Marzelien!... Hij goa toch treiwen!... Mee...
mee... ge 'n zoedt het noeit keune roan...’
- ‘Mee Irma!’ kreet Uleken.
- ‘Nie nie,’ antwoordde Natsen hoofdschuddend, ‘mee Irma niet... mee... mee...’
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- ‘Moar Natte, ge wor gij zot! Zeg het toch!’ riep Uleken geërgerd.
- ‘Mee Fietrientsjen!’ gilde Natsen. ‘Mee Fietrientsjen! zue woar of da 'k hier
stoa!’
Roerloos, met starre oogen, keek Uleken hare vriendin een poos stilzwijgend aan.
- ‘Ge wil zeker de zot mee mij houen!’ zei ze eindelijk.
- ‘Nie, zulle! 't Es lijk of ik zegge,’ antwoordde Natsen eensklaps heel ernstig.
- ‘Ha! 't es het 'n schande!’ riep Uleken veronwaardigd.
- ‘Ze schillen acht en twintig joar! Hij es zeven en vijftig en Fietrientsjen
negentiene!’ zei Natsen met groote, ronde oogen.
- ‘En wa zegt Irma doarvan?’
- ‘O!... Al da wel es! Hij hè veel geld, e-woar?’
- ‘Ha! 't es 'het 'n schande!’ herhaalde Uleken met nadruk.
- ‘'T'n es het wel geen schande,’ vergoelijkte Natsen, ‘moar da es zot luepen achter
't vreiwevolk! Wie zoe dat toch gepeisd hèn van azue nen ouwen piloarbijter die ons
Hiere van 't Kruisse zoe bidden!’
- ‘'K ben d'r vies van!’ walgde Uleken.

XX.
Uleken, die destijds van verre de feestelijkheden van Broospèr's huwelijk met Eemlie
Van de Weghe, evenals de blijde intrede van meneer Santiel met zijn jonge vrouw
op het kasteel had bijgewoond, woonde nu ook, maar van nog verder dan toen, de
plechtigheid van Marzelien's huwelijk met Irma's Fietrientsjen bij. Zij hoorde het
luiden der klokken voor de inzegeningsmis en het gedreun der kanonnen die ter eere
van het echtpaar werden afgeschoten. Dat waren nu drie mannen die haar alle drie,
of van liefde gesproken, of ten huwelijk gevraagd hadden en, na haar besliste
weigering, tot andere vrouwen zich hadden gewend. Het speet Uleken in de verste
verte niet dat zij hen allen afgewezen had, maar zij voelde een vreemde vereenzaming
over zich komen; 't was haar te moede alsof die drie mannen, die een overwegende
rol in haar leven hadden willen en kunnen spelen, toch met iets van haar eigen wezen
en bestaan waren heengetogen. Er kwam een leegte in haar en om haar heen; het
actieve deel, dat zij uit haar leven weggenomen hadden, werd niet bijgevuld en niet
vervangen; Uleken stond nu als 't ware
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alleen op de wereld en zag ook niets nieuws meer in het verschiet tot haar komen.
Zij was nu veertig jaar geworden; zooveel was voorbij dat nooit meer zou terugkeeren;
zoo weinig was te wachten, dat nu nog een ommekeer in haar verder bestaan zou te
weeg kunnen brengen. De toekomst lag daar als een kale weg voor haar open, zonder
hindernissen noch verrassingen, iets dat recht door liep, altijd maar eentonig recht
door, tot waar het vernevelde en versmolt als alles, in 't groote Onbekende. Haar
vader en haar moeder werden oude menschen; haar getrouwde broer en zuster zag
zij weinig; zij had niets meer om zich aan te hechten; niets dat leefde, niets dat groeide
of bloeide, niets dat als een bezield gedeelte van haar eigen verder leven worden kon.
Haar vriendschap met Natsen, ja, dat was wel iets, maar dat kon toch haar dagen niet
vullen; dat was enkel uitspanning, op Zondagen; en nu zelfs niet eens meer àlle
Zondagen, want Natsen wou toch af en toe eens weer naar Irma toe; en Uleken wilde
dat niet; zij was en bleef hardnekkig op dat punt; zij voelde wel geen gramschap
tegen Irma en Fietrientsjen, maar een onoverwinnelijken tegenzin, een echten afkeer
bij de enkele gedachte aan dat huwelijk met Marzelien, dat anders, tot dusverre, naar
het scheen, toch wel heel gelukkig was. En zoo begon Uleken van lieverlede te tobben
en te treuren en voelde zij zich vóór den tijd al oud worden.

XXI.
Toen kwam er eensklaps een verrassing in haar leven, waarop zij heelemaal niet had
gerekend.
Zij had nooit veel omgang gehad met haar ouderen broer en zuster, die allebei
getrouwd en van huis weggegaan waren toen zij zelve nog een kind was. Zij zagen
elkander slechts een paar keer in het jaar, op feestdagen en kermissen en al was hun
wederzijdsche verhouding goed en hartelijk, tot echte, onderlinge intimiteit kwam
het toch niet. Het waren ook zulke ver-afgelegen dorpen waar zij woonden; het was
een heele reis om er te komen. Fielemiene, haar zuster, had geen kinderen. Stanus,
haar broer, had er daarentegen vele, haast ieder jaar kwam er een bij, maar het toeval
wilde dat het allen jongens waren. De hoop nog een meisje te krijgen was feitelijk
reeds lang door beide ouders opgegeven en zij hadden zich daar ook al in geschikt,
toen plotseling dat onverwacht en ongehoopt geluk toch eindelijk gebeurde en Stanus,
op een ochtend, stralend

Groot Nederland. Jaargang 24

378
van geluk en vadertrots vóór zijn beide ouders stond. Hij bezat zichzelf niet meer
van opgewonden vreugd en hij was hals over kop gekomen om Uleken te vragen of
zij meter van het meisje wilde zijn.
Zoo iets kan men niet weigeren en Uleken stemde dan ook dadelijk toe en poogde
zelfs zich tot de geestdriftige hoogte van haar broeder op te winden, hoewel ze in
den grond van haar gemoed vrij kalm bleef. Zij was tevreden en gelukkig over het
zoo lang en zoo vurig verlangde geluk van haar broer en haar schoonzuster, maar
meer ook niet. Zij kreeg zelf een soort angst om heel alleen den tocht te ondernemen,
het was zoo verre, vond ze - en vroeg haar broer of Natsen niet met haar zou mogen
meekomen.
- ‘Natuurlijk,... natuurlijk... hoe meer hoe liever!’ antwoordde Stanus, die in zijn
opgewonden, vaderlijk geluk bij voorbaat alles goed vond.
Zoodra haar broer vertrokken was, liep Uleken naar Natsen toe en vroeg deze of
zij haar zou willen vergezellen.
Natsen aarzelde, bleek niet erg toeschietelijk.
- ‘'t Es 'n heele reize,’ tobde ze.
- ‘'k Zal ou reize betoalen,’ beloofde Uleken.
Maar nog zei Natsen niet ja.
- ‘Woarom 'n wilt-e gij toch niet?’ klaagde Uleken.
- ‘Woarom 'n wilt-e gij noeit nie mier meegoan mee mij naar Irma's?’ verweet
Natsen.
Uleken voelde tweestrijd. Zij had het nu beloofd aan Stanus en ging toch zoo
ongaarne alleen. Zij had een zonderlingen angst, bijna een afkeer om er alleen naar
toe te gaan. En toch wou ze gaan; zij kreeg nu eensklaps een soort heimwee naar dat
onbekende wicht dat haar naam zou dragen en waarvan zij meter worden zou.
- ‘Hawèl’ zei ze, zich geweld aandoende, ‘os ge mee wil goan, zal ik uek nog ne
kier mee ou noar Irma's meegoan.’
- ‘Wannier?’ vroeg Natsen dadelijk.
- ‘Te noaste Zondag, of te langsten Zondag en acht doagen,’ beloofde Uleken.
- ‘Goed,’ zei Natsen, ‘'k Zal meegoan.’

XXII.
Het was eerst een heel eind te voet, tot aan het naaste station; daar wachten op den
trein, dan sporen een half uurtje en dan weer
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een heel eind te voet tot aan de tamelijk ver-afgelegen hoeve, waar haar broeder
woonde.
Het weer was mooi, zacht lente-wazig en warm. De wiedsters lagen te allen kante
op den akker en velen zongen als blijde vogeltjes, met de zingende vogeltjes in den
teerblauwen hemel mee. De blonde beekjes kabbelden en er stonden reeds bloemen
langs de randen: witte anemonen en gele primula's, die zoeterig geurden en waarover
witte en hemelsblauwe kapelletjes fladderden.
Zij kwamen aan de hoeve, die met open deur en luikjes stond te lachen onder den
bloeienden boomgaard in de lauwe zon.
- ‘Welgekomen! Welgekomen!’ jubelde Stanus vriendelijk glimlachend op den
drempel. En hij liet haar binnen en bracht ze dadelijk, dwars door de keuken, waar
de oude klok traag en hard tikte en waar het koel en frisch rook naar karnemelk en
boter, op de voutekamer, bij de moeder, die te bed lag.
- ‘Dag, Fielemiene; hoe goat het?’ vroegen de meisjes schuchter in de schemerige
klaarte naar het ledikant toetredend.
- ‘O! pertijkelier goed!’ antwoordde Fielemiene, met stralende oogen zich half
tegen de kussens oprichtend. ‘Ons Hiere hè hem over ons ontfermd,’ juichte zij zacht
met innige verteedering. ‘Kijk ne keer noar ou metekind, Uleken, azue 'n schuen
ijngelken!’
De beide meisjes keerden zich om en daar zagen zij, bij het lichtgroen-geruite
raampje, de baker die er bezig was het boorlingske in te bunselen. Zij had het als een
rol op haar schoot en tusschen haar lippen hield zij spelden, die zij er de een na de
ander uitnam om er het wicht in zijn luiers en doeken mee vast te gordelen. Handig
keerde zij de dikke, harde prop telkens weer om, steeds nieuwe spelden vastprikkend,
tot zij er eindelijk klaar mee was en het mormel overeind tilde, om het aan de meisjes
te laten zien. Het leek aldus een opgerolde sneeuwpop, met een vuurrood, gerimpeld
gezichtje, dichte oogen en heele kleine, roode handjes, die machteloos kriewelden.
- ‘O! azue 'n schuen kind!’ juichte Natsen, haar handen van ontroerde bewondering
in elkaar slaande. Ook Uleken jubelde, doch matiger en aaide heel even de wangetjes
met bibberende vingers.
- ‘'t Mag er zijn, e-woar?’ pochte de baker met trots.
De moeder, van in haar bed, keek zalig glimlachend, met vochtigstralende oogen.
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Daar kwam Stanus over den boomgaard aan, vergezeld door een mager ventje met
rood-omrande oogen, die zich recht en fiks hield als een kaars. Het was Justien,
Fielemiene's broeder, die zou peter worden van het pas-geboren kind. Luidruchtig
kwam hij met Stanus op de voutekamer, wenschte zijn zuster ‘proficiat’, keek even
naar het mormel op den schoot der baker en dan naar Uleken en Natsen, die hij
opgetogen groette en tegen wie hij dadelijk nog al gewaagde kwinkslagen begon uit
te pakken. Stanus moest er hartelijk om lachen, maar Fielemiene, die Uleken's
preutschheid kende en merkte dat de beide meisjes van die aardigheden niet gediend
waren en met kleurende wangen naar den grond keken, lei haar broer het zwijgen
op. 't Was trouwens de tijd om voor het doopsel naar de kerk te gaan en statig zette
de kleine stoet zich in beweging: de baker in het midden, dragend onder de slippen
van haar zwarten kapmantel het wicht, met links van haar Justien en Uleken en Natsen
rechts. Stanus bleef, zooals 't betaamde, bij zijn vrouw de thuiswacht houden.
Zoo liepen zij, niet zonder een zeker bewustzijn van deftige plechtigheid, langs
den kronkelenden, blonden landweg door het groene, vroege-lenteveld. Justien had
zijn pijp opgestoken en deed nu nog al fatsoenlijk tegen de twee meisjes; en de baker,
die zwaarlijvig was, hijgde wat en transpireerde onder den last van het achter haar
mantelslip verborgen wicht.
De wiedsters op het veld staakten eventjes den arbeid en het zingen om den kleinen
stoet na te kijken en af en toe kwamen er enkele, wie de nieuwsgierigheid te machtig
was, dwars over den akker gehold en vroegen met stralende oogen en blozende
wangen of zij 't kind eens mochten zien. Dan haalde de baker haar mantelslip even
op en jonge, gretige gezichten keken, met frisch-lachende monden. En toen kon
Justien zich weer niet goed houden: hij waagde schuine moppen, die de wangen van
de meisjes deden kleuren terwijl ze zich bedeesd achteruit trokken. Hier en daar was
er ook wel eene die hem flink en onbeschroomd dorst antwoorden en hem voor
‘viezen ouden bok’ uitschold, tot groot genoegen van de baker, wier schoklachend
buikje het ingepropte wicht dan in haar armen op en neer deed dansen.
Zoo kwamen zij in 't dorp en voor de kerk, waarvan de zware deur half open stond.
De koster was daar al vast om hen te ont-
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vangen en uit de sacristy kwam de pastoor te voorschijn, in wit koorhemd, met den
wijwaterkwispel in de hand.
Alles was zeer vlug en zonder plechtigheid afgeloopen. Heel nuchter in die ietwat
kille, leege kerk, bij de groote doopvont in de schemerige klaarte onder het oxaal.
Het leek wel een gewone waschbehandeling, waarbij het wicht even jankte, zooals
het thuis zou doen. Alleen de namen die het kreeg: Eulalie, Maria, Philomena, met
de latijnsche klanken die er bij behoorden, gaven er eenige voornaamheid aan. Uleken
was ernstig en toch ook wel eenigszins ontroerd. Zij voelde een soort van
toekomstplicht over zich neerkomen. Zij zou toch later voor dat kind te zorgen
hebben, meer dan voor de andere kinderen van haar broer. Het stond dichter tot haar,
zij voelde 't nu reeds; 't was iets meer eigens; het droeg haar naam...
Na de kerk gingen zij even iets gebruiken in ‘Den Vlaamschen Leeuw’ de herberg,
die daar vlak bij stond. Dat hoorde zoo en volgens gebruik was het de peter die
trakteerde. De waard en zijn vrouw wenschten ‘proficiat’ en werden ook getrakteerd.
Zij klonken aan en maakten grapjes. Zij vroegen niet om 't wicht te zien; zij hadden
te veel van die gelegenheden. 't Hoeveelste was dat nu al van Stanus en Fielemiene?
Het achtste! ‘Goed zoo,’ zei de waard, ‘ze krijgen 't boekje van twaalf nog wel vol!’
Justien antwoordde daar het zijne op; de glaasjes werden nog eens volgeschonken
en vroolijk trokken zij naar de boerderij terug. Pastoor en koster kwamen meteen uit
de kerk in hun gewone kleeren en groetten deftig in 't voorbijgaan. Ziezoo, er was
alweer een goede christenziel voor het waarachtige geloof aangeworven.
Toen Uleken en Natsen in de avondschemering weer uit het treintje stapten en
vermoeid door de gebeurtenissen van den dag te voet den vrij langen weg naar het
gehucht ‘de Floncke’ volgden, werden zij door een deftig rijtuig, bespannen met
twee paarden, achterhaald.
Zij keken even om en herkenden op den bok meneer Santiel die mende, met zijn
koetsier statig in livrei naast zich. Zij groetten hem in 't voorbijrijden: ‘Goên oavend,
meneer Santiel’ en hij groette terug, fiks en stijf op zijn bok, met een lichte beweging
der zweep.
- ‘Hij ha ons wel meuge meenemen in zijn voiture; d'r es ploatse genoeg,’ meende
Natsen.
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Uleken zei daar niets op, keek peinzend voor zich uit, naar het rijtuig, dat in een
bocht verdween.
- ‘Joajoa,’ zei Natsen, haar gedachtengang volgend; ‘azue zijn ze, die heeren: as
z' ons in 't donker keunen pakken, ze zoên 't nie lichte loaten; moar langs den opene
weg 'n kennen z' ons nie meer. Hoeveel kinders hèt hij nou al mee zijn onnuezel
schoap?’
- ‘'K geleuve dat 't derde op komst es,’ zei Uleken.
- ‘Uleken...’ voer Natsen ietwat ondeugend voort, ‘hèt-e gij noeit gepeisd dat-e
gij meschien nog nen dag op da kastiel zoedt weunen, os hij azue altijd achter ou
zat?’
- ‘Nien ik, Natsen, dat 'n hè 'k noeit gepeisd,’ antwoordde Uleken wijs. ‘'K hè
altijd gepeisd da soorte mee soorte 't beste was.’
- ‘'t Gebeurt toch,’ meende Natsen. ‘Weet-e wel, dien baron uit 't Brugsche, die
mee da fabrieksmeisken getreiwd es?’
- ‘'K hè doarvan g'heurd,’ zei Uleken. ‘Moar zijn ze gelukkig?’
- ‘O, doanig gelukkig! Hij es zot van heur en doet al wat da ze wilt. Z' es zij 'n
firme medàm geworden.’
Zwijgend liepen zij verder. De avond daalde, de ondergaande zon wierp lange,
dwarse vuurstrepen over het malsche lentegroen der velden. De bloeiende
boomgaarden taanden weg in grijsachtige schemering; ginds verre, op het onzichtbaar
kasteel, klonk even een bel.
- ‘Hij es nou thuis, hij mag mee zijn onnuezel schoap goan eten. 'T es gelijk,
Uleken, 't spijt mij toch dat-e gij doar in heur ploatse nie 'n zit.’
- ‘Mij niet,’ zei Uleken. ‘Soorte mee soorte, doar blijf ik bij; dàt es 't beste.’

XXII.
‘Soorte bij soorte’, jawel; maar Uleken, evenmin als Natsen, scheen haar ‘soorte’ te
kunnen vinden; en de jaren verliepen en zij werden stilaan oud. Zooveel veranderde
onmerkbaar om haar heen; zooveel van hare vroegere kennissen en schoolvriendinnen
waren reeds verdwenen en alles wat van uit dien tijd nog overbleef, werd zoo oud,
zoo oud. Natsen's moeder was gestorven, maar haar vader leefde nog en Uleken's
ouders leefden nog allebei. Maar wat waren ze oud en verschrompeld geworden!
Wanneer Uleken ze zoo naast elkaar zag zitten, langs beide kanten van den haard,
was het
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haar soms te moede of zij onbekende wezens uit een vreemde wereld vóór zich zag.
Zij warmden hun stokkerige handen boven de likkende vlam en Uleken kreeg soms
den indruk of hun knokkelige vingers droge stokjes waren, die wel eens zouden
kunnen mede vlammen, onder het ander hout. Waarom zaten ze daar nog? Waarom
bleven ze nog leven? En als ze toch niet konden doodgaan, waarom gingen ze dan
niet hun laatste dagen verrentenieren in het dorp, zooals andere welgestelde boeren
deden? Uleken had er al zoo dikwijls over gesproken en ook haar broer en zuster
hadden er op aangedrongen, maar de oudjes waren koppig, zij wilden niet, zij wilden
alleen blijven daar waar zij hun leven lang gewoond hadden.
En zoo hielden zij ook Uleken daar vast. Uleken wist nu wel heel vast en zeker,
dat zij niet meer trouwen zou; voor wie moest ze dan blijven sjouwen, daar op die
eenzame, verlaten hoeve? Natsen had zoo dikwijls reeds het plan geopperd: samen
met haar beidjes rustig in het dorp gaan wonen; en Uleken had niets beters gevraagd;
maar dat kon niet voor haar, zoolang de oudjes bleven leven en niet weg wilden,
evenmin trouwens als het kon voor Natsen, wier oude vader net zoo koppig in zijn
hoekje bleef gëankerd als haar eigen ouders in het hunne. Daar was nu eenmaal niets
aan te doen; zij zaten onverbiddellijk gebonden en geboeid.
Zij klaagden daar niet over. Natsen klaagde niet en Uleken ook niet. Zij hielden
van hun oudjes. Wanneer zij hen uit hun slommerboel der boerderij wenschten te
halen, dan was het toch eerst en vooral voor het eigen welzijn der oudjes. En toen
zij eenmaal begrepen hadden dat de oudjes daarin vergroeid waren en dat alleen de
dood er hen uit zou halen, richtten zij beide, zonder verder aandringen of mopperen,
haar leven daar naar in. Natsen werd de boerin op haar vader's hoeve en Uleken werd
de boerin op de hoeve van haar vader en haar moeder. Later, als zij vrij waren, zouden
zij samen haar leven inrichten zooals ze dat wenschten. Dat was nu eenmaal vast
besloten en dat vooruitzicht sterkte en troostte haar.
(Wordt vervolgd.)
CYRIEL BUYSSE
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Brieven van Eugenius Berg (Vervolg)
IX.
O, als kinderen blijven wij, groote, volwassen, verstandige, o zoo verstandelijke
menschen. Dikke vrienden voor één dag, en om een niets, een stemmingswisseling,
hatende vijanden!
Ik zie naar Clairette, tracht mij rekenschap te geven.
Wat heb ik zoo in haar bemind?
Verbeelding, ook die welke men liefde noemt, moet ergens toch een aanvang
nemen.
Haar bleekbloedig, afzijdig, ja afwijzend wezen, dat gedurig schijnt op anderer
uitingen te wachten, om ze - te verwerpen?
Hare oogen zijn van een koud grijs, verstolde paarlen; er is verstarring in haar
pupillen, die haar blik doodt - voor wilskracht hield ik die eenmaal.
Misschien, toch, heb ik daarin mij niet vergist. Zij heeft een sterk vermogen van
gespannen verbeiden. Zij schijnt te rekenen op een daad en lokt haar daardoor uit.
Maar eenmaal haar wil volbracht: was het wel déze daad, die zij begeerde? Is wel
haar wensch vervuld? Zal men voldoening vinden, tenminste te hebben gehandeld
naar haar verlangen, iets bijgedragen tot haar bevrediging, haar geluk?
Door niets schijnt zij in staat, het te bevestigen. Zij kent begeerte alleen in den
vorm van wachten, blijdschap in dien van toegevendheid, geluk in dien van geen
reden tot klagen vinden.
Wat heb ik dan echt in haar bemind?
Ook haar gestalte werkt weinig boeiend...... Er is geen levend evenwicht in haar
bewegingen...... de lijn harer vormen is eer schraal dan slank.
Zij draagt geen kinderen. Neen, zij zal mij nimmer kinderen dragen, en dit moet,
zonder mijn bepaald verlangen naar een kind, te leur stellen en ontmoedigen.
Hare handen rusten, wit porceleinen speelgoed, naast haar bord,
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of houden zich met naaldwerk bezig. Zij leven zonder geest, zonder schalkschheid,
in een koude bedaarde verfijning. Hare handen, ik heb ze geheven naar mijn
prevelenden mond, ze, als ware ik den zegen harer aanraking onwaardig, gehouden
in mijn voorzichtigen, biddenden greep.
Soms houd ik van hare handen nog...... soms dwingen ze mij tot bewondering met
hun kleine, edele, Chineesch-witte schoonheid.
Mag ik dan hààr aansprakelijk stellen voor haar armzieligheid, voor mijn - leegte?
Ik denk: had ik een vrouw van onuitputtelijke gulheid, een die in durende schuld
mij hield door haar zegenende overdaad - hoe zoude ik breken buiten mij zelf......
gelijk die helden van wie de sagen dichten, dat zij in vrouwendienst tot daden rezen
boven menschelijke kracht.
Geloof ik het wel zelf? Is deze waan geen zwakheid, geen misleiding? Ja, vaak
geloof ik het...... vaak ook smaal ik dit zelfbegoochelend geloof...... vaak zink ik,
nietigste aller schepselen, in stof.
Wat reden heb ik, me op mij zelven te verheffen? Enkel de reden mijner kleinheid,
mijner zwakheid? Een leeg begeeren drijft mij in een wonderlijken bloei. Is alles dan
niet voos en ijdel?
En moet ik niet erkennen: zij, Clairette, houdt zich prachtiger dan ik. Hoe waardig
draagt zij haren last, 't wegflensen van haar bloei, de onttakeling onzer droomen, de
stille, machtelooze aanklachten mijner dagelijksche mismoedigheid!
Ook, Hilde, de tartende ontrouw van mijn briefwisseling met jou.
Want dit is ontrouw, dit is diefstal van de schatten der vertrouwelijkheid, die het
beste goed van een huwelijk zijn.
Diefstal? Hoe om der wereld wille heb ik ooit mijn dierbaarste rijkdommen kunnen
zenden aan dit doode adres! Want nimmer gloorde in ons samenzijn de luister der
verwachting. Mijn vereering leefde op teleurstelling. Ik was een man gelijk die een
put graaft, en zijn werk stort gedurig in, en telkens moet hij, voor een grooter taak
zijn inspanning hervatten.
Na zooveel jaren wordt dit alles duidelijk. Maar mag ik mijn fouten haar verwijten?
Verteederd door mijn ongelijk, ga ik met haar om, een voorzichtig athleet, wiens al
te sterke armen vreezen te breken.
Dezen middag, in onze huiskamer, trof ik haar gekleed.
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- Ga je uit, Clairette?
- Ik had Mama beloofd......
Mama,, haar moeder, over wie ik je schreef, is in onze nabijheid komen wonen,
om zooals oude, ouderwetsche menschen dat in een gedachtelooze gewoonte zeggen,
getuige te zijn van ons jonge geluk. Zij is verslaafd aan winkelen.
- Is Mama weer koopziek? vraeg ik, meer om bezig te blijven.
Toch was kribbigheid in mijn toon, om die Mama wier tegenwoordigheid mij
hindert.
Clairette weifelde. Haar zekerheid lijdt onder den toestand.
- Ik kan haar even een boodschap zenden...... of met de telefoon af laten weten.
Had je plannen, Eugenius?
- O neen!...... Ik zei het bijna in schrik. O neen, ga gerust je gang.
Zij zweeg. Zij was niet tevreden. Zij wilde weten.
- Eugenius......?
Wat zou ze vragen?
- Eugenius, zeide zij, lijdend, als wij een kindje hadden zou alles anders zijn!
Het onverwachte bonsde tegen mij aan...... de wereld viel van ons af...... als in een
leegte bleven wij vereenzaamd zwijgen.
Waarom had zij dit afschuwelijke gezegd? Waarom op dit oogenblik? Voelde zij,
van haar naar die moeder, den eenzamen leegen weg en zag, terug, dat andere?
Vermoeid zocht ik een krachtelooze troost.
- Zoo is het toch goed...... kindje......
In hare tranen werd zij mij bijna lief. Ik ving haar in mijn arm, maar zocht
tevergeefs de goede, lieve woorden.
Zelfzuchtig, in mijn ongelijk, maakte ik mij los:
- Toe...... laat Mama niet wachten......

X.
Dienzelfden avond gebeurde iets nog ellendigers.
Na tafel was ik uitgegaan, moe van den leegen middag in mijn nutteloos
werkvertrek. Wij hadden zwijgend gegeten.
Laf, verzon ik een vergadering als voorwendsel. Waarom? Wij ontwijken elkander
met een leugen, bedriegen zonder noodzaak elkaar en vragen tegelijkertijd
wederzijdsch onbeperkt vertrouwen.
- Je weet, zeurde ik oneerlijk, voor Klarenbeeks afscheid, die naar de Oost gaat
in een rechterlijke betrekking.
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Heeft zij geantwoord? Ik weet het niet. Zeker is: zij geloofde mijn bewering niet en
liet mij vernederd staan met een afgewezen leugen.
......Trouwens, ik heb na zoo'n langen vervelenden middag geen voorwendsel
noodig, vindt je wel?
- Natuurlijk niet. - Luister naar mij, Eugenius, ik heb toch ook geen opheldering
gevraagd.
- Neen, maar je houding......
Weer de verstandigste, zweeg zij. Stumperig verliet ik het huis. Ons
landhuizen-park, zonder schoonheid onder een dichtgeschoven blauwzijden
zomerlucht, verveelde mij. Hier en daar zaten menschen na te tafelen als op tooneelen
in de open kamers; zij keken wie daar wel voorbij kwam; ik boog in een verlegen
gelegenheidsgroet. Een vrouw deed ergens de piano zingen.
Het stadje heeft een spoorplein, waar de menschen heen gaan, die zich vervelen.
Verder een boomenplantsoen voor het raadhuis, daar kan men zitten wachten, buiten
het koffiehuis, op alles wat niet komt. Anderen wachten ook, er komen daar alleen
wachtenden, niemand die de vervulling brengt. Binnen ketsen de ballen van het
biljart.
Dorpelingen slenteren voorbij; ook zij verlangen naar iets wat nooit gebeurt.
Ik zat daar langen tijd achter mijn koffie. Soms dacht ik aan jou, maar kon niets
vasthouden, geen voorstelling en geen wensch. Ik liet schrijfpapier komen, begon
een brief zonder stelligen inhoud, misleid door een plotselinge neiging om te schrijven,
die als een gelukkigmakende inval was.
Langzaam verscheurde ik het halfbeschreven vel. Ik knikte goedenavond naar den
dokter, een klein, breed mannetje, onder zijn wijd geranden panama.
En meestal dacht ik aan Clairette, wat die zou doen, en aan mijn ongelijk tegenover
haar.
Toen ik eindelijk thuis kwam, was onze woning donker. Mijn chocolade stond,
toegedekt onder een schoteltje, in de woonkamer op de tafel. Ze was, kort geleden
gemaakt, nog aangenaam warm.
- Clairette......?
Ik stak mijn hoofd de slaapkamer binnen om teeken te geven van mijn thuiskomst.
Er kwam geen antwoord.
Daarna een vaag, als had zij moeten zoeken wat zij zeggen zou:
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- Ben jij daar, Eugenius?
Bevreemd zag ik in de leegte der woorden. Toen ik, met dezelfde lichaamlooze
onzekerheid:
- Ik kwam maar even zeggen, dat ik er wàs.
- Ja, dank je.
In de lange stilte erkenden wij onze vervreemding. Ik waagde het niet, binnen te
komen, stelde uit.
- Als je het goed vindt, ga ik nog wat in mijn kamer - werken.
Vergiste ik mij: zat zij plotseling overend in haar bed? Ik redde mij naar de
veiligheid.
Jouw brieven, Hilde, liggen in een gesloten lade, rechts, van mijn ouderwetsche
ministertafel.
Die lade, was zij open geweest......?
De sleutels draag ik aan mijn zakketting; ik liet het licht van de leeslamp schijnen
op het gesloten vlak.
Waarom viel op mij die vrees, dat de lade mocht zijn geopend? Het hout, het
koperen slotplaatje, waren zonder beschadiging.
Toch verzeker ik je: een slot dat is geopend door een vreemde hand, draagt daar
de merken van. Zoo ook herkent men het glas waaruit men heeft gedronken, het
potlood waarmede men geschreven heeft.
Schielijk, het slot omdraaiend, rukte ik de lade open. Wierp niet de schok den
stapel brieven door elkaar? Door eigen onberadenheid bedierf ik het feitelijk
bewijs...... alleen het zeker-weten brandde in mijn hoofd.
Zij, Clairette, had naar het geheim gezocht!
Ik weet nog niet, nu ik je, laat, dit schrijf, mijn houding. Aan haar heb ik niets
kunnen bemerken: dat komt mij nog het allerellendigst voor. Wil zij door een vertoon
van onschuld mijn zekerheid doen bezwijken?
Doch er zijn gissingen, die de taaie kracht hebben van een geloof.

XI.
Is het dan waar: heeft zij gezocht in mijn gesloten laden?
Je lacht. Je zegt: Clairette mag mijn brieven alle lezen. Je vraagt misschien:
waarom, ontstelde dwaas, geef je haar zelf mijn brieven niet in handen...... of leest
ze met haar samen...... ik ben voor haar geen vijandin, geheimen heb ik voor haar
niet weg te bergen, in duistere reg els en gesloten omslagen.
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Zoo kon je spreken, en hoe pijnlijk is mij deze erkenning! Want moet ik inderdaad
niet toegeven: je koele onberispelijkheid zou ook de naijverigste echtgenoote geen
tot grond tot aanmerking geven.
Hoe wenschte ik dat het anders zou mogen zijn! Hoe wenschte ik je mee te kunnen
voeren daar, waar je genoodzaakt wezen zoudt mijn schuld te deelen!
O, het belijden van die schuld, ziedaar mijn vreugd, mijn levensinhoud. Ik denk
- daartegen sta jij weerloos, Hilde - aan jou als een geliefde...... neem geen aanstoot
aan den opgedrongen titel, proef hoe de bekentenis mijner zonden mij verrukt. Aan
jou mag ik als aan een geliefde schrijven, de geheimste beden fluisteren in je oor,
jou aandeel geven in alle openbaringen van mijn zelfonderzoek. Neem dat niet van
mij af! Blijf koel, maar blijf ontvankelijk...... Lees in mijn muziek, haar onthoudend
het klankbord zoo dat je begeerte is, maar luister, maar besef het zingen mijner ziel.
Neen, neen, ik ben niet schuldloos, ik begeer het niet te zijn. Ik begeer te zwelgen
in de be belijdenis der ontrouw. Ik schenk aan jou, die niet ontvangen wilt,
rijkdommen welke ik eenmaal haar plechtig heb beloofd.
Zoo mengt zich in mijn ontsteltenis en mijn gram om haar laf mistrouwen, dat
laden breekt en brieven opent, matelooze verrukking. Zij weet! Achter mijn gesloten
lippen heeft zij het woord mijner trouweloosheid gezien, zij raadt in de vulpen, die
brieven schrijft aan jou, de staamlende bekentenissen van mijn vereenzaamd hart.
En niet zij staat daar koel en gelaten tegenover. Haar mocht ik dan toch overwinnen!
Haar liefde, haar begeerte mij te houden, zij zijn de trekproef mijner wervingskracht;
ik ben haar als een onvervangbaar kleinood, dat zij met list en valschheid tegen
dieven bewaart.
Beschuldig mij van ijdelheid niet, Hilde. IJdel waarop? Op welke glanzende
waarheid? Het is niet uit te drukken, hoezeer ellendiglijk mijn wezen samenbreekt,
steunloos, kernloos, zonder een raamwerk dat het draagt. Of zoude ik ijdel zijn op
het poover inzicht in mijn zwakheid? Soms meen ik: als een ziek athleet wien alle
spieren falen, oefen ik mijn verslapte kracht op de handhaving van mijn ik. Misschien
wel in een overspannen poging, slaagt nog een enkel maal het kunststuk, dat een
toejuiching waard zou lijken. Zoo, weet ik, was de liefde, die ik eenmaal Clairette
opgedragen heb. Over mijn krachten heen, verwierf ik de overwinning.
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Moest, hoor ik vragen, een schamel, weifelziek man als ik ben, daar zich niet mee
tevreden stellen? Eén welgelukte poging...... kan ik zelf gelooven in de herhaling?
Doch de herinnering aan die hemelsche verrukking is zoo schoon...... en thans na de
vervulling wijt ik haar, Clairette, dat zij een al te armelijke prooi geweest is, een
godin die zich verzadigt met mijn offerande, in stede van te eischen, eischen nieuwe,
hoogere, ontilbare, onverzadelijk elken dag.
O, een inspanning die mijn spanning in leven hield! O, een terugdeinzen voor mijn
verrukking...... een nimmer-bevrediging...... een trots verwerpen van mijn te geringe
schatten! Is liefde een voedsel, dat men tot zich neemt, en staat verzadigd van de
tafel op?
Zoo moet Clairette's mistrouwen bijdragen tot mijn zelfbevestiging. Ik ga haar
geen verwijten doen. Neen, ik zal niet in verheven oprichting mijn plaats bezetten
op den rechterstoel, en doe haar, geringe, schuld-schandlijke vrouw, vóór mij
verschijnen, en dood haar met de vlijmen van mijn aanklacht en mijn vonnis. Van
mijn ontdekking zal zij nimmer weten.
Door onze woning wandel ik, een onbekommerd dwaas, ik leef naast haar, zit
tegenover haar aan tafel, sluit mij gewichtig voor mijn bezigheden af - jou schrijven,
Hilde, jou alles belijden is mijn bezigheid! - ik neem mij voor en voer het uit, oplettend
echtgenoot te zijn, gezelschap op de wandeling, een minzaam gastheer en een
onderhoudend gast, geduldig schoonzoon voor mama, al wat een goed gehuwde
vrouw in onzen stijl van leven slechts kan wenschen. Ons klein gezin zal worden als
een modelboerderij der echt: alles loopt op zijn regel, elke voorzorg wordt met
pijnlijkheid betracht, opdat geen storing intrede of onreinheid het zuiver voortbrengsel
bedreige.
En zelfs ook dit. Ik ga Clairette's wantrouwen aankweeken en vermeerderen. Zij
zal als door mijn hand geleid, als door mijn blik gezonden, in alle mijne afwezigheden
gaan naar de kamer, die ik, doelloos, bezigheidloos, inhoudloos man, zonder spot
mijn werkkamer noem; zij zal de sleutels aller laden en kasten vergeten vinden,
ongestoord zal zij in de bundels onzer brieven voor haar weethonger de verzadiging
zoeken.
Zoo, door dit alles, oefen ik mijn waarde en mijn wil. Aan haar krampgreep, mij
vast te houden, zal ik mijn kracht kunnen meten; wij zullen worstelen borst aan borst,
wanhoop aan wanhoop; haar

Groot Nederland. Jaargang 24

391
doodsomhelzing zal mij een gangmaking zijn, dagelijksche oefening van een
krachtman, die zich voorbereidt voor een olympisch spel.
Op deze wijze krijgt ons uitgepufte samenleven nieuwen inhoud.
En, Hilde? jij? Doet je nu eindelijk mijn openhartigheid ontstellen? Is het genoeg?
Sla ik je in angst, in siddering van drift en verontwaardiging, of blijf je, in je veiligen
afstand, onbewogen vermaakt om dit weergaloos gezicht?
Ik hoor je schamperheid: schoone toeschouwersrol die je mij toebedeelt......! Indien
ik ervoor bedank?...... Wreedheid aanschouwen, bedachtzaam voltrokken
zelfmarteling, is niet je sterkste wensch......
Maar aan je spanning keten ik je vast! Indien je méér niet voor mij wezen wilt,
toegesprokene zult ge wezen mijner brieven. Ge zult, mijn stuipend lichaam op de
marteltafel, de weetbegeerige zijn, die zich niet kan onttrekken aan het ontstellend
spel.
......Clairette is er vandaag niet weer terug geweest.
Zij zwijgt......
......Heb ik mij toch vergist?

XII.
Neen, ik vergis mij niet!
Zij moet er weer geweest zijn, gisteravond, toen ik, sluipsch misdadiger, zelf
mijnen brief bezorgde.
Hoe is mijn misdaad een belachelijkheid! Geen andere dan jou geheimen
mededeelen, die mij rechtens toebehooren.
Door welke raadselmachten worden wij bestuurd? Louter veroordeel? Van alle
ongerijmdheden in den afschuwelijken leugen, die menschelijk samen-leven is, komt
mij dit het afschuwelijkste voor: de plicht tot het geluk.
Boete voor een verraden ideaal? Zoo willen zij het allen: de zedemeester. de
wetgever, de mee-oordeelende middelmaat, die voor haar wetten geen andere bouwstof
kent dan eigen bekrompenheid.
Wanneer twee menschen zich saam voegen om liefde te bedrijven, 't moet zijn
voor levenslang. Ook zelven willen zij het zoo. Dwaaslijk begoocheld, vangen zij
hun omhelzing aan, worgende monsters, aanvaller en prooi tegelijk. Buiten elkander
hebben zij geen doel. Aflaten, de greep verzwakken, schijnt verraad. Wie is daarmee
begonnen? Hatende staren ze in elkanders van waanzin schitterende oogen. Wat nog?
De ontgoocheling - wee wie haar het eerst bekent! In felle ontkenning haten, liegen
zij.
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Ik stel me een uur van opperste eerlijkheid voor, en als tot jou, mijn Hilde, zal ik
Clairette zeggen:
- Kind, o mijn kind, ons lot won den hoofdprijs niet. Maakt een gemist fortuin ons
armer? Wij hebben de zalige hunkering gekend en de grijpbaar-nabije kans......,
verrukkingen des twijfels......, vervoerde jacht achter een schielijk wijkende buit.
- Laat ons thans eerlijk zijn, groot in onze erkenning. Niets is verloren, zoolang
wij eerlijkheid behouden.
- Kom, makker - zeg ik - zie mij in de oogen. Ben ik het, die jij meende: de
geluksbrenger, de zaligmaker, de heiland? Of dient het iemand tot een grief, wanneer
hij, niet meer dan mensch, blijkt te blijven beneden zóó hoog doel? Of zal het iemand
van deze aarde worden verweten, indien hij niet den sleutel des hemels bezit?
- Laat ons zóó eerlijk zijn! Wij hebben al het onze immers beproefd. Zie onze
handen, zij zijn ledig nu de zon der begoocheling onder ging. Onze harten schuilen
als schuwe vogels in hun nest. Laten wij eerlijk zijn, laat ons elkander danken. Meer
dan den wil heeft iemand. Wie scheldt den heilsbrenger wijl hij slechts bracht zooveel
hij dragen kon? Oneindig zijn des menschen verrukkingen. Indien er een God is,
maakt hij een volkomen God. Indien er een wereld is, hij maakt zich een wereld des
geluks. Indien er liefde is, hij maakt zich een tuin der gelukzaligheden. 't Is deze
verrukking die ons afwijzend maakt, wreed en hard. Wij weigeren te ontvangen, wijl
wij niet méér ontvangen. De slechte prijzen smijten wij den loterijman in het gezicht.
Ergens toch is de hemel: zij die er den drempel missen, bekijven elkander om het
dwalen op den weg.
Ja, in dat uur van loutere hoogheid zou ik haar zeggen:
- Heb dank, Clairette voor al hetgeen gij mij wenschte te schenken. Ook de belofte,
ook het voortoovren eener verre vervulling is geschenk. Zelf bouwt de geloovige
zijn verrukkingen, doch zal hij na 't gebed den houten heilige van zijn altaar slaan,
die onontroerd heeft toegeluisterd?
- Heb dank, Clairette, voor het feit alleen dat ge daar wáárt. Neen, wijs mij niet
af, doe mij het onrecht niet eener weigering. Thans is het mijn behoefte, je te danken.
Het is een geheim tusschen jou en mij, storen wij ons aan de wereld niet, wanneer
zij klaar staat ons te steenigen, om haar verstoorde begoochelingen. Zoo doet zij
immer, zij stoot ons in den leugen, en wanneer wij zieltogend de waarheid eindelijk
herkennen, schimpt zij om onzen ondergang.
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Op deze wijze behoudt zij haar gelijk voor nieuwe begoochelingen, die altoos zich
laten vinden: stoeten gelukzoekers zonder aanvang, zonder eind. Na hen die aan
teleurstelling gestorven zijn, na hen die leven en lijden, volgen in benieuwden drang
zij, die worden geboren. Wanneer zij geleden zullen hebben en gestorven zullen zijn,
krielen reeds weer de velden. In deze wisseling vindt de menschheid de verzekering
van haar voortgezet bedrog. En de onnoozele cherubijnen schateren.
... Als bij de troonsbestijging van eenen grooten koning - en ziet! eene verhevenheid
is opgericht, daar staat de gouden troon - en de heralden hebben geblazen, alwie
nadert zal de milddadigheid des konings ontvangen.
... Want met zeegnende handen is hij gekomen, zijn glimlach brengt genezing,
zijn woord balsem: - omringt hem, dringt nabij, stijgt de treden tot hem omhoog, ginder heeft hij reeds zijn zetel ingenomen, zijn kroon schittert, de heralden klaroenen,
de klokken beieren, van hun niet langer te weerhouden drift barsten de kanonnen:
wie, alwie tot den grooten koning nadert, zal uit zijn handen wonderdadigheid
ontvangen!
... Hebt ge 't gehoord, gij allen, hebt gij het gehoord? In alle volten fluisteren de
verwachtingen. Hebt ge 't verstaan, hebt ge, wat de klaroenblazer riep? Zegen zal
stroomen over al wie den koning nadert ..... zijne handen raken nimmer leeg...... hij
is een wonderkoning, die rijkdom strooit, die vruchtbaarheid verbreidt, gezondheid,
zegen en geluk!
... Riepen - hoordet ge? - de herauten niet naar alle hemelstreken om: dat allen,
allen den koning naderen zouden...... naderen wij dus den koning om zijn zegeningen
te ontvangen. Ondank zou het zijn, thans niet te naadren tot zijn troon...... een domheid
zou het zijn...... een schande...... schennis zijner godgelijke majesteit!
... Ziet! vooraan hebben de hooge ruiters postgevat, wild schramaaien zij met
hunne glanzende zwaarden, als zilveren zonnen cirkelen hunne zwaarden...... zij
dwingen de drommen naar dien eenen kant: hierheen! hierheen! dat een iegelijk op
zijn beurt naderbij kome.
... Haast u niet, burger, wacht uw beurt kameraad, gij moeder met uw kleine,
niemand hoeft zich te reppen: de koning heeft voor allen ruim genoeg, want
onuitputtelijk zijn de zegeningen des konings.
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... Doch in haar gulzigheid grijpt de dierlijke menigte al te schielijk toe. Velen,
achteraan, zien niet, velen in het gejoel, hebben niet vernomen. Waar gaan wij
heen?...... Wat gebeurt?...... Wat gaan wij eigenlijk doen?...... Is ginds de koning?......
Waarom blikkeren daar zoo de zwaarden? Wat wil de koning? dat wij naadren? dat
wij wijken?...... Zeg ons toch, welken weg nemen wij, die tot den koning gaan? Wat
moeten wij van den koning?...... Zullen de ruiters met hun zwaarden ons niet maaien
als rogge zoodra wij tot den koning genaderd zijn?...... Neen?...... Wat wil de koning
dan en waarom steigeren de paarden?...... Men zegt - hoordet ge 't niet? - men zegt
overal: hij begeert ons zijn zegen te geven. Men zegt hij maakt ons rijk, hij brengt
ons geluk, hij geneest ons door oplegging van de melaatschheden des levens. Men
zegt...... iedereen zegt...... wie zegt? Hebt gij gehoord? Iedereen zegt het - wie
verzekert dat de koning ons rijk, gezegend, gezond maken zal?...... Moge wij
opdringen tot bij zijn gouden troon? Wat willen dan die bliksemende zwaarden?
Waarom schanst zich de koning achter gewapenden, indien hij wil dat wij zijn
zegening naadren zullen?...... Heeft hij voor iedereen genoeg, of zullen weer de
eersten - zoo gaat het immer - alles ontvangen?...... Maakt voort! maakt voort! niets
in zonder einde, wie te laat komt, vindt den buidel leeg...... Gelooft gij aan den buidel,
die zich gedurig vult? gelooft ge aan vertelsels? aan het wonder? Eenmaal moet elke
buidel leeg geschonken zijn...... Maakt voort! maakt voort! haast u dat gij uw deel
ontvangt. Wie 't eerst komt, vangt het meeste, dat is 's werelds wet......
... Daarom, menschen, kameraden, dringt naar voren, redt u, u in de goede plaats......
en wie onder de beenen raakt - ja moeder, wat doet ge hier met uw kindje, laat den
stumper thuis - wel, dat is eentje minder!
......Zoo worden wij allen elkanders vijand, en de koning die zegen deelen zou,
deelt een ramp.
Wij, Clairette, zou ik zeggen, hebben in den koning geloofd. Hij deelde naar zijn
vermogen. Wij, zeker van zijn overdaad, verzekerd van ons deel, hielden ons aan
den weg, vrij van de dolzinnig wringende, teruggeslagen menigte.
......Moeten wij nu ook, bij het aanschouwen van den ramp, gelooven dat hij een
leugenkoning was?
......Ziet, onze handen bleven ledig - doch welk een edel, won-
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derdadig koning was hij! Duizenden menschen liggen onder millioenen voeten, hoe goed toch was zijn milddadige roep, die allen, allen riep!
... Wij twee zijn levend gebleven, wij staan aan de zijde des wegs, veilig zien wij
toe wat is gebeurd. Zullen ook wij gaan klagen en verguizen? Kunt gij mij, kan ik u
verwijten, buiten den drom te zijn gebleven...... als zoovelen ontvingen ook wij
niet...... toch waren wij, wij twee, onder zijn onderdanen, wij hoorden den klaroen
luisterden de belofte aan, wij zagen den glans des gouds, wij hoopten op het
verwerven.
... Is het niets-waardig wijl ge 't niet tasten kunt?
Waarom, Hilde, zet ik mij niet met Clairette aan de tafel...... en wij hebben, want de
zomeravonden worden kouder, wij hebben de verandadeuren gesloten, en de gordijnen
van donker fluweel ...... helder schijnt het lamplicht de kamer vol, alle dingen staan
om ons, open en eenzelvig...... wij zien elkanders handen, Clairette's met haar werk,
ik, met mijn elpenbeenen vouwmes heb het opensnijden van mijn boek gestaakt......
nergens is meer oneerlijkheid of twijfel...... mijn stem stijgt helder als een kaarsvlam,
en ik zeg:
- Clairette, luister naar mij, ik wil tot klaarheid komen. Ons leven verbloedt aan
de wonden, die wij elkander hebben toegebracht. Waarom? Wij beloofden elkaar
steun en vertrouwen, met schoone ruikers van goeden wil naderden wij elkaar......
hoe bleef zoo niets meer van die zuivere beloften?
... Wij twee verdorstenden in de woestijn, moeten wij elkander ook nog haten?
Welke reden heb je tot dit wreed verwijt? Eenmaal nam ik je bij de hand, je voerend
naar de vreugdvolle verschieten, die ik zoo helder voor mij zag. En jij? Zagen jouw
oogen zuiverder, zagen zij, door begoochelings schemer, meer naar waarheid?
... Hoe zongen de fluiters van ons hart de wereld met hun zoeten logen vol! Indien
mijn schuld in die begoocheling bestaat, - moogt gij, Clairette, deze verrukking mij
verwijten? Vonden wij, nader gekomen, schriele asch, moogt gij mij ervan betichten,
te roekeloos ons vuurwerk te hebben ontstoken?
... Ons leven verloor zijn inhoud...... wij zochten aan elkander vastheid en steun......
beiden zijn wij elkaar ontvallen. Laat ons, lieve gezelschap, thans met heldere oogen
zien, dat wij niet weder noodzaakloos lijden in verdoling.
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Zoo spreek ik, ik hoor mij spreken, en mijn stem gaat zonder weifelen recht den weg,
als een lantaarn, in de spelonken van ons misverstand. Ik zie Clairette dit nieuwe,
zuivere geluid verwachten ...... angst krampt om haar mond...... haar blik sluit zich
voor een waarheid, die zij weigert onverhuld aan te zien.
Zij is laf. Haar kleine houding dreigt mij te ontstemmen. Doch willend stroop ik
de korzeligheid van mij af, en nog eens, als toen ik haar met mijn liefde de eerste
maal tegemoet ging, ben ik een zeker man. De diepten naar den afgrond verschrikken
mij niet, ik heb de paden verkend, de kloven gepeild, niets kan mij doen ontstellen.
Verzekerd als een aartsengel, spreek ik:
- Clairette, luister naar mij Clairette. Zonder een waan is het leven een ijdel
voortbestaan. Eenmaal geloofde ik in mijzelf, mijn toekomst, in mijn arbeid, in de
dingen, die onder de menschen ik volbrengen zou. Eenmaal geloofde ik in jou. Achter
alle teleurstellingen staat een nieuwe waarheid: slechts onder menschen kan de
mensch zijn roeping vinden, veilige vastheid van een weg, die niet meer wankelt.
Luister naar mij, kameraad, het is mij duidelijk dat wij, wij beiden, met onze schatten
hebben gebeuzeld, gezocht waar niet te vinden was, gebeden waar niet werd verhoord.
In 't ouder worden leert de mensch zichzelf bespieden: als kind omvat hij het heelal,
als jongeling het verlangen, als man de wereld dezer aarde - laat ons een eindtaak
vinden in eerlijk openlichten van onszelf.
... Ik heb je openbaringen te doen, Clairette......
Doch zij, eindelijk, eindelijk, heft de omlaaggeslagen oogen op, en met een stem
die snijdt. schreeuwt zij mij toe:
- Je openbaring kèn ik!
'k Behoud den moed, te glimlachen, ik overwin de drift, die uitvallen wil, haar
geeselen om dat veil verraad: verwringen van laden en schenden van papieren, die
zich niet verweren.
- Dat wat jij gist, dat meen ik niet, wijs ik af. Mijn openbaringen dragen geen
naam, Clairette.
- Zij hebben geen naam gedragen - nimmer! krijscht zij het uit.
Haar blikken staren in een vreeselijk gezicht, terwijl zij zich ontlast van het
opdringend gif.
- Je hebt jezelf bedrogen al je leven lang. Je hebt gedreven op begoocheling,
zelfopwinding, vooze leugen, schuim dat is verpufd.
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God weet: in je verbeelding - neen laat mij het zeggen - heb ik nimmer waar geloofd.
Wat kon ik verwachten van dit dwaze zelfbedrog! Moest de komediant niet vallen
uit zijn rol en slinken tot een middelmatig man met zijn pantoffels en
gemaksgewoonten. Eindelijk waarheid!
Heeft zij gelijk, slechts een begin van gelijk, mijn Hilde? Indien ik zoo zou spreken
en zij zoo antwoorden: zou zij waarachtig wezen, ik verleugend? Zie hoe ik mijn rol
bij voorbaat heb opgesteld en doorgenomen, alle antwoorden ken, de wachtwoorden
vastgezet heb waarop ik invallen zal...... Let op dezen dwazen tweezang wier beide
partijen in zing, en zeg mij, Hilde, ben ik geen Jan Klaassen?
Uit welke aanspraak op meerderheid verfoei ik, die haar beuzeling misprijs, haar
ledig naaldwerk, dat mij evenwel boeit wanneer het haar mooie handen spelemeien
doet in het lampicht, haar winkelgangen met Mama, haar middag-thee met snoeperij,
haar katteledigheid, die uren, uren vult met niets: - met welke aanspraak van meer-zijn
bemeester ik dit alles, reken mij verhevener dan haar, verlang dat zij mij zal begrijpen
- zoo triest kenmerkende eisch van menschen met een leeg bestaan - bovenal deze
onwaardige, belachelijke eisch, dat zij, wier inhoudloosheid ik misprijs, mijn eigen
leeg geblazen bestaan zal - vullen!
Zij heeft, Hilde, jouw naam voor de eerste maal genoemd in ons - denkbeeldig gesprek. Hoe weet ik dat zij weet? De waarheid staat hard in haar gelaat, naijver is
er als een beeltenaar gestempeld: deze munt slijt niet uit. Wij beiden kennen hare
waarde.
Met welke namen moet ik je nu noemen? O weiger niet! Mijn tempel is ledig en
de deuren staan wijd geopend...... ik, op den drempel, belijd voor alle menigte mijn
hartstochtelijk geloof.
Ik wacht vervulling nog alleen door jou......
Want in ons uur van eerlijkheid - de lamp zette alle dingen een voor een, de rustige
kamer luisterde - heeft zij slechts nietigheid gezien......
Den uit de lade weggeroofden brief...... door een andere vrouw gericht aan den
man, dien zij weigerde te achten.

XIII.
Is 't niet of dit ons eindelijk te zamen brengt?
... Hilde?
Hilde!
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XIV.
Waarom geef je geen antwoord? Heeft mijn smeekende stem je niet bereikt? Zie, ik
sta alleen, een blind man...... slechts een steunede hand behoef ik voor mijn nieuw
vertrouwen.
Wanneer een vrome zijn heilige aanbidt ...... zij antwoordt niet ......nimmer geeft
zij lafenis op zijn dorstende vragen......
Toch meent hij dat zij luistert...... heeft hij haar bewilligenden knik niet gezien?......
Is zóó je bedoeling, Hilde?
Zóó......?
(Wordt vervolgd.)
REIN VAN ZANTEN
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De uitvreter Tragi-comedie in drie bedrijven
Derde bedrijf.
Décor als van vorige bedrijven. Het is middag. De zon schijnt de kamer in. Anderhalve maand
na het tweede bedrijf.

Uitvreter:
(komt haastig en angstig op door de linker deur. Hij draagt een zeer rijke kamerjas, gaat op de divan
zitten, kijkt onrustig naar de deur, steekt eene cigaret aan, rookt een paar halen, luistert naar de deur,
doet haastig het raam open, gooit de cigaret naar buiten, wuift den rook weg en gaat weer zitten.)

Stella
(door de deur links, zeer geprikkeld):

Ben je nou ook weer hier? Kan men geen kamer meer binnen komen zonder dat jij
ze onveilig maakt? Wat zit je nou hier? Wat moet je nou hier?
Uitvreter
(is nauw merkbaar bij hare binnenkomst ineen gedoken, kijkt haar nu even angstig aan, staat half
op, timide):

Waar moet ik dan anders heen, als je me daar weg plaagt. Maar ik zal wel......
Stella
(gedurende de volgende scène wordt zij voortdurend nerveuser, snauwend):

Je hebt weer gerookt.
Uitvreter
(schuift op de divan even achteruit, iets kinderlijks):

Nee, nee, neem me niet kwalijk......
Stella:

Sta eens op.
Uitvreter:
(staat op en gaat een pas terug).

Stella
(kijkt op den vloer, waar hij gezeten heeft):
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Je liegt natuurlijk weer. Daar ligt asch. Hoe kom je aan dat geld?
Uitvreter
(valt moedeloos op de divan terug en trekt de schouders op).

Stella
(uitvarend):

Hoe lang moeten we jou tegenwoordigheid nog dulden, zeg, he? Het zit me tot hier!
(wijst op haar hals).

Uitvreter:

U hebt het toch goed gevonden, dat ik hier bleef totdat Letta komt.
Stella:

Ja, als die juffrouw niet langer op zich zou laten wach-
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ten dan een maand en als jij haar idioot vertrek voor mijn vereenigingen aannemelijk
zoudt maken.
Uitvreter:

Nou, dat heb ik toch ook geprobeerd.
Stella:

Geprobeerd, ja, met een briefje, dat stom was en de verkeerde uitwerking had. Het
eenige, dat je gedaan hebt, is de zaak, die ik per slot van rekening toch zelf moest
opknappen, moeilijker te maken.
Uitvreter
(wanhopig):

Ik kan het niet meer. Twee maanden geleden zou zoo iets een handomdraaien voor
me geweest zijn. Dat weet je zelf. Maar alles wat hier gebeurd is, dat maakt het me
onmogelijk, dat heeft mijn kracht voor die dingen gebroken......
(alsof hij pijn aan zijn hoofd heeft).

Ik kan er mijn aandacht niet meer toe bepalen, ik kan nergens anders meer aan denken
dan aan Letta
(staat op, angstig, half huilend).

En als ze nou niet terugkomt, Stel, ze is al een halve maand over tijd, als ze nou niet
terugkomt?
Stella
(venijnig):

Dat zou me plezier doen, haha! Ik hoop het. Ik voel er niets voor om dat schepsel
ook nog onder ons dak te nemen, al is het maar voor een kwartier. En hoe vlugger
ook jij ophoepelt, hoe liever het me is. Ik heb het je al dikwijls gezegd, dat ik van je
walg. Maar je karakterloosheid gaat zelfs zoover, dat je dat niets schelen kan.
Uitvreter
(met angst haar star aankijkend):

Ja... je hebt zoo iets al dikwijls gezegd. Dien avond van het bal is het begonnen en
nu ben je al zes weken zoo...... sar je me de eene kamer uit, de andere in...... O, als
ik iets terug kon doen, maar na alles wat hier gebeurd is......
Stella
(opvliegend):

Wat nou, wat hier gebeurd is? Wat nou? Dat is nu de tweede maal, dat je zinspeelt
op dien eenen afgrijselijken avond in mijn leven, dat ik me vergeten heb, dat ik me
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vergooid heb aan den eersten den besten slampamper, aan den eersten den besten
klaplooper, ploert!
(schrikt van dat laatste woord, forceert eene beheersching).

Nou ja...... dat is gebeurd. Dat is voorbij. Daar denk ik niet meer aan.
Uitvreter
(in terugsarring):

Op het feit, dat je je maar een avond vergeten hebt, zou ik me in alle geval maar niet
beroemen. Als die ploert niet trouw gezworen had aan eene andere vrouw......
Stella
(in hysterische lach):

Hahaha! Trouw gezworen! Zoo'n schooier aan zoo'n dievegge, aan zoo'n bedriegster,
die allang een
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ander heeft, die je al lang vergeten heeft, die je al lang bedrogen heeft, al lang, al
lang, zeg ik.
Uitvreter
(opstaande):

Nu zal ik je eens een ding aan het verstand brengen, Stel. Telkens als ik zoo bij de
menschen......
Stella:

Inbrak! Haha!
Uitvreter
(slikkend):

Goed, inbrak. Telkens behandelden de menschen me na een paar weken, als een
hond, die ze de deur niet uit wilden trappen, omdat hij niet wist, waar anders heen,
iets wat ze ten lange leste dan toch maar deden.
Stella
(met haat-genot):

Dat is toch niet meer dan je verdiende loon. Wij ook hadden je er al lang uit moeten
gooien. Waar dien je voor? Waarom ben je hier op de wereld? Je kent niets, je weet
niets. Je eet en drinkt en slaapt maar in ons huis. Je loopt maar in kleeren, die van
ons zijn, die wij betaald hebben. En als ik er niet een stokje voor gestoken had, he,
dan had Jos je nog telkens geld gegeven ook. Hoe kom je aan die cigaretten? Heb je
dat geld, uit onze portemonaie gestolen? Als je je brood niet met je hersens verdienen
kunt, als je aan niet anders meer denken kunt dan aan die slet, dan moet je je kost
maar ophalen met je lichaam, met kachels poetsen en vloeren schrobben! Uitvreter!
Uitvreter
(terwijl de tranen hem in de oogen springen):

Hahaha! Dat staat nog te bezien, wie uitgevreten wordt, jullie of ik! Want waar ik
dan ook inbrak, nergens werd mijn macht en moed zoo kapot geslagen als bij jullie
vrouwen hier. Ik kan niet meer denken als vroeger, ik kan niet meer praten als vroeger.
Het is alsof een dikke domme prop van stopverf in mijn hersens zit.
Stella
(lacht):

Hahaha.
Uitvreter
(met even iets van de vroegere kracht):
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Lach niet, God heeft mij verlaten en spreekt niet meer door mijn mond. Dat voelen
jullie en daarom zijn jullie niet meer bang voor me, daarom schimpen en schelden
jullie me, zonder dat ik iets terug kan doen. Maar ik raad je aan dat Letta niet te doen,
want per slot kan ik nog slaan om haar heiligheid tegen jullie gespuug van vuil te
behoeden. En jou in het bijzonder zal ik nog eens iets zeggen. Als ik op eene andere
manier, met mijn lichaam dan kachels poetsen, hier de kost verdiende, zou jou dat
veel aangenamer zijn. Dan zou je smeeken en bidden om me hier te houden in plaats
van me weg te sarren. En zoo ver af is die mogelijkheid niet, Stellaatje, het kost me
een woord en al de weer opgekomen zedelijkheid van jou is naar den bliksem.
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Maar al had ik Letta nou geen trouw beloofd, dan nog was het bij dien eenen keer
gebleven, want ik ben niet van je gediend, versta je, niet van je gediend!
Stella:

Dat lieg je, schooier, dat lieg je! Want al trachtte je me dat in de laatste weken nog
zoo beleedigend te laten voelen, ingevlogen ben ik daar geen oogenblik. Dacht je,
dat ik niet gezien had, hoeveel moeite het je kostte om die juffrouw trouw te blijven.
Dacht je, dat ik niet begreep, waarom jij iederen avond, als wij alleen thuis waren,
telkens toevallig eene boodschap had? Je durfde niet alleen bij me blijven! Hahaha!
Je durfde niet! Ik heb nooit geloofd, dat die beroemde eed van jou aan die nobele
Letta meer dan een zoen van een ander waard was. Ha, als ik een keer, een keer 's
nacht gekomen was, dan had je die heele heilige op tijd van een zoen vergeten, op
tijd van een zoen zeg ik, hahaha! Stumper!
Uitvreter
(venijnig):

Ik ben blij, dat je ten minste toegeeft pogingen gedaan te hebben om dien eenen
avond door meerderen te laten volgen.
Stella
(met felle haat, buiten haar zelf):

Ja, ja, al was het maar om die slet, om dat dier te krenken, te sarren, zooals ze mij
dat gedaan heeft!
Uitvreter
(scherp, sarrend):

Och, och kom, alleen om Letta?
Stella
(als een furie):

Nee, schooier, nee! Ook om iets anders! Van minuut tot minuut heb ik het in je
gezicht willen smijten! Van uur tot uur heb ik het opgekropt! Tot ik er gek van werd,
gek van werd! Maar het is niet om wat je denkt! Nee, nee! Dat niet!
(feller, op het krankzinnige af).

Ik zal het je zeggen! Ik wou, dat je er blind van werd! Ik wou, dat je er van stierf!
Ook omdat die eene keer niet zonder gevolgen gebleven is!!
Uitvreter
(ten hoogste verbaasd):

Wat zeg je?
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Stella
(in een hysterischen aanval):

Om een moord te begaan! Om een moord te begaan! Om je de oogen uit te rijten,
schoft! Om je de keel dicht te knijpen. Schoft! Schoft...... Om...... Om......
(zakt in elkaar en valt flauw).

Uitvreter
(Stella is terzijde van de tafel op den grond gevallen, hij staat achter de tafel. Hij begint geluidloos
te lachen, dan hard, harder tot hij losbreekt in een waanzinnige lach, die eindigt in een schrille kreet):

Ah! Nooit heeft er een mensch bestaan zoo belachelijk als ik als vader!
Er wordt gebeld.

Groot Nederland. Jaargang 24

403

Uitvreter
(stopt met een schrikschok zijn lachen, stapt achteloos over Stella heen, gaat af door deur rechts,
komt even later terug met een telegram, leest haastig):

Kom je om drie uur halen.
(schreeuwt met zijne armen krampachtig in de lucht zwaaiend).

Letta! Letta!
Jos. komt op door deur links.

Jos.
(in tegenstelling met Stella heeft Jos iets rustigs, soms zelfs iets waardigs, toch over alles heen de
verdrietige berusting in verloren illusies):

Wat gebeurt hier?
Uitvreter
(verbergt angstig het telegram, emotieloos):

Ze is flauw gevallen.
Jos.
(knielt begaan bij Stella neer):

Och...... Kun jij niet even helpen?
Uitvreter
(emotieloos):

Kunnen wel, maar ik wil niet.
Jos.
(in een berustende zucht):

O...... ja......
(gaat of).

Uitvreter:
knielt bij Stella neer, streelt even haar hoofd, zet haar op een stoel).

Jos.
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(met een glas water, brengt Stella bij):

Kom, kom, kind, ik zal je naar je kamer helpen.
Stella
(springt in volle angst op, ziet rond, kijkt naar den Uitvreter, klemt zich aan Jos. vast, wijst op hem):

O, Jos, Jos. Hij moet weg, die man, hij moet weg, hij moet gauw weg!
(barst in huilen uit).

Jos.
(troostend, leidt haar af):

Ja, ja......
Uitvreter
(heeft hulpeloos toegezien, leest dan weer het telegram, zoent het, valt van verrukking in een stoel):

Goddank, Goddank.
J o s .:

Wat had Stella?
Uitvreter
(heeft het telegram weer weggestopt, luchtig):

Te plotselinge en te sterke gemoedsbewegingen.
J o s .:

Heb jij haar weer geplaagd?
Uitvreter:

Ik? He? Als er iemand in de laatste weken plaagt, ben ik dat nu toch deze keer eens
niet.
J o s .:

Ja, Aristiede, dat is ook heel begrijpelijk. Voor mij is je tegenwoordigheid iets
anders......
(glimlachend).

Wij hebben samen een verleden, niet? Maar voor haar ben je een vreemde en dan
heb je die zaak van hare vereenigingen en het vertrek van Letta zoo schandelijk
bedorven...... als ze dat zelf niet in orde gemaakt had...... en je weet hoe het haar
tegen staat te liegen......
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Uitvreter
(smalend):

Och, dat valt mee. Trouwens je hoeft haar niet alleen de schuld te geven. Ook jij heb
me doen voelen, dat ik iedere brok brood hier als een bedelaar in mijn mond stak.
J o s .:

Ik? Maar jongen......
Uitvreter:

Niks, maar jongen! Die waanwijze, quasi hooge air, waarmee je langs me loopt, is
onuitstaanbaar om niet te spreken van je kleingeestig gedreig, dat je me wel hier kon
houden als je dat wou, maar dat je nu niet meer wilt en dergelijke aardigheden meer.
Jos.
(glimlachend):

Ja, jongen, ik kan er toch niets aan doen, dat ik al mijn illusies in jou verloren heb.
Uitvreter:

Daar kun je wel iets aan doen, want die heb ik je toch niet gegeven, die heb je je toch
zelf gemaakt. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
Jos.
(gaat zitten):

Het is goed, dat we de eindstreep zetten onder onze rekening en dat wij ons beider
verleden af maken. Jij zult misschien geruster hier weg gaan. In alle geval zal ik
geruster hier blijven, want als we alles uitgesproken hebben, zul je niets van me mee
nemen.
Uitvreter
(met iets angstigs):

Eerst wou je me alleen maar niet meer hier houden. Begin jij er nu ook op aan te
dringen, dat ik weg ga?
J o s .:

Ja, dit is de laatste dag, Aristiede. Het kan zoo niet langer, je hebt gehoord wat Stella
zei. En ook ter wille van mezelf wordt het tijd, want wat je zoo even over mijne
illusies zei, dat is waar. Eerst vond ik je erg gemeen, maar ik heb lang over alles
nagedacht en ik weet nu, dat jou niets te verwijten valt. Het is nooit jou bedoeling
geweest om me meer te geven dan waar ik volgens jou recht op had in het leven. Je
hebt dus gelijk in je bewering, dat het niet billijk is jou de consequenties te doen
dragen van iets, wat je niet bedoelde. Dat is de eerste rede, waarom je vandaag weg
moet.
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Uitvreter
(gaat ernstig en achterdochtig bij haar zitten):

Wat zijn dat voor consequenties? Van af het vertrek van Letta heb je daarop
gezinspeeld, als iets dat groote macht over me hebben kon. Je hebt het om doen
groeien als een groot geheim, dat boven en om me en overal hier in huis is, dat
iedereen weet, behalve ik.
J o s .:

Dat is de tweede reden waarom je vandaag nog weg moet, arme Aristiede. Eerst
dacht ik, dat jij de eenige op de heele wereld was, die mijn geheim weten moest.
Maar dat is veranderd, doordat
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ik er over nagedacht heb. Nu ben jij de eenige, die het niet weten mag.
Uitvreter:

En waarom dan niet, in Godsnaam?
J o s .:

Terwille van mij niet en terwille van het geheim zelf niet.
Uitvreter:

Ja,...... ik...... uh......
J o s .:

Kijk, Aristiede, jij hebt je vergist. Diep in mijn hart had ik toch op veel meer recht
in het leven dan jij dacht...... O...... zoo oneindig veel meer. En dat recht heeft zich
geheel en al buiten jou, ja zelfs tegen jou wil in het geheim vervult. Daarom moet
het buiten en tegen jou blijven. In het begin, toen ik het ontdekte, toen wist ik niet
wat te doen van wanhoop. Toen zag ik in een huwelijk met jou of verdrinking of zoo
iets de eenige oplossing. Toen was ik het nog niet waard, want dat soort oplossing
was een dwaasheid. Maar geheel alleen door en in mezelf heb ik het langzamerhand
leeren aanvaarden, op prijs stellen. Ik ben er nu zelfs al een beetje gelukkig om en
ik zal dat nog veel meer worden. Zoo is het mijn eigendom, eenig en alleen, en zul
jij er geen deel aan hebben, zelfs niet door het te weten.
Uitvreter
(valt in zijn stoel, verwezen):

Ik...... ik begrijp niet......
Jos.
(opstaande, droevig):

Zie je wel, jongen, dat je nu nog niet weet, waaruit mijn geheim bestaat, dat is zoo'n
droevig bewijs, dat ik er goed aan doe met je er buiten te houden, hoe graag, hoe
dolgraag ik ook anders gewild had, toch nog, mijn arme Aristiede.
(streelt zijn hoofd).

Uitvreter
(trekt zijn hoofd weg):

Goed, ik ga!
J o s .:

Je moet niet denken, dat ik wreed ben of zoo iets. Ik weet heel goed, dat de eenige
reden is, waarom je hier wilt blijven, dat je niet weet waarheen en wat te doen en dat
Letta nog niet hier is. Maar je hoeft niet te gaan als een arme zwerver, die geen stuk
brood en zelfs geen dak heeft. En Letta, die is wel te vinden. Alles is te verhelpen
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met geld. Je mag alle mooie dingen, die je met zoo'n plezier gekocht hebt houden en
meenemen en hier zijn duizend gulden.
Uitvreter
(met iets droevigs):

Dank je. Die heb ik niet noodig. Letta komt straks
(geeft haar het telegram).

Jos.
(terwijl de tranen haar langs de wangen loopen):

O... Dat is heel gelukkig...... ik...... ik ben heel erg blij voor je.
Uitvreter
(dof, wendt zich af):

Dank je.
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Pauze.

Jos.:

Wil je dan die duizend gulden toch maar niet nemen? Het moet zoo naar voor je zijn,
dat je ook blij moet wezen, dat ze komt, omdat je dan onderdak en eten hebt.
Uitvreter
(stroef):

Nee, zij heeft eene zaak. Daar ga ik werken. Dan verdien ik mijn onderdak en eten.
Jos.
(droevig):

O, ja... dat is iets anders... Hoe laat komt ze?
Uitvreter:

Wees maar niet bang, lang zal ik hier niet meer blijven. Ze moet dadelijk hier zijn.
Jos.
(glimlachend):

Daar vroeg ik het niet om......
Pauze.

J o s .:

Doet het je toch een beetje pijn, dat je hier weg gaat?
Uitvreter
(schril):

Nee...... het doet mij altijd pijn als ik ergens weg ga.
Pauze.
Jos. staat afgewend naar het raam, de Uitvreter naar de straatdeur.

Uitvreter
(gaat naar haar toe, legt zijn arm om haar schouder):

Jos...... zou je me toch maar niet zeggen, wat dat geheim van van je is?
Jos.
(kijkt vol liefde naar hem op, bijna huilend):
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Jongen, het spijt me zoo verschrikkelijk. Je zoudt het niet kunnen dragen, omdat je
er niets van voelen of begrijpen zoudt. En alles zou weer verkeerd loopen. Wij passen
immers toch niet bij elkaar, mijn jongen, mijn lieve goeje jongen.
(verbergt haar gezicht tegen hem aan).

Uitvreter:

Weet je, Jos, wat het leven zoo moeilijk en droevig voor me gemaakt heeft? Dat ik
van ieder, die ik ooit ontmoette, zelfs van mijne stervende ouders afscheid nemen
moest met de woorden, wij passen immers toch niet bij elkaar. En heel mijn leven
zal ik van ieder mensch wel zoo weg moeten gaan, want die hulp van mij?...... Dat
advocaatschap van kwaje zaken......? Och...... Ik zocht een medemensch...... een maar
en ik vond hem nooit. Ik kan niet alleen in het leven. Dat kan geloof ik niemand. En
daarom kan ik niet zonder Letta. Zij is de eenige uitzondering. Daarom hou ik zoo
verschrikkelijk veel van haar, van haar die komen gaat, mijn kameraad in het leven
(heft haar hoofd op).

Jos...... Letta zal er wel niet boos om zijn...... wil je mij nog een zoen geven?
Jos.
(knikt glimlachend door hare tranen heen, hij zoent haar. Dan neemt zij zijn hoofd tusschen hare
handen):

Overal, waar je
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zoo bij de menschen geweest bent, zullen ze je wel gehaat en veracht hebben, gemeen
gevonden hebben, als je weer weg ging. En je zult er wel veel onder lijden, dat je
dat allemaal zoo doet en dat de menschen zoo zijn. Maar het kan je op je verder
leven, op oogenblikken dat je vertwijfeling erg pijn doet, misschien helpen als je
weet, dat er toch een mensch is geweest, die van je gehouden heeft en waar je niet
slecht maar goed aan gedaan hebt. Denk dan aan mij. Wij zullen elkaar wel nooit
meer terug zien, maar jij hebt mijn leven van tevergeefs zijn gered. En ik ben je
dankbaar... voor alles... vooral voor dat wat je niet bedoelde... mijn leven lang... Hoor
je het, Aristiede, hoor je het?
Uitvreter
(neemt hare handen):

Je hebt gelijk. De menschen haatten en minachtten mij altijd en ik heb er nog nooit
een ontmoet, die me geen dief en een ploert vond. Dat komt omdat ik de waarheid
niet zeg, maar ze hen ondervinden doe. Hij, die de waarheid zegt en der menschen
schuld en boete laadt op zijn gemoed, dat is de heilige apostel. Hij, die der menschen
zonden komen doet over hun eigen hoofd, dat is de ploert en de duivel. Zij zijn gelijk,
want eens komen ze toch allebei aan het kruis. En geen moeder, zelfs niet een die
toch maagd gebleven is, kan hier de redding brengen. Dat kan alleen de vrouw. En
daarom zal ik niet meer twijfelen, omdat ik haar macht erkend heb. Letta neemt mij
levend af van het kruis. En ik redde zoo slechts twee menschen van den ondergang.
Letta en dan jij...... dat is veel.
Jos.
(maakt zich los):

Ja, ja...... kom, nu moet je gaan pakken, al je mooie dingen voor de nieuwe reis, want
ook voor jou komt nu de groote liefde.
Uitvreter
(de armen jubelend in de lucht):

Ja, ja, nu komt ook voor mij de oplossing, de vervulling van mijn bestaan, dat is de
vernietiging van mijne eenzaamheid!
(achterwaarts naar de deur links).

Zwakke bliksem en verre donder.

Uitvreter
(stijf van schrik):

Onweert het?
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Jos.
(kijkt naar de lucht):

Ja...... in de verte......
Uitvreter
(forceert zijn schrik tot een lach):

Hahaha, het onweerde ook toen ik kwam...... weet je nog?
J o s .:

Het regent al...... Jullie moeten maar een taxie nemen!
Uitvreter
(onrustig):

Ja, ja, dat moeten we doen.
(af).
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J o s .:
(gaat zitten, staat eenige tellen voor zich uit. Dan komt Stella op, zeer nerveus, roodgehuilde oogen).

Stella:

Jos, hij is boven, hij is boven, Jos!
Jos.
(even verbaasd):

Ja, natuurlijk is hij boven. Wat zou dat?
Stella
(gejaagd, telkens naar de deur kijkend):

Nee, niets, maar ik was plotseling zoo bang met hem alleen boven. Je mag me nooit
meer met hem alleen laten in het huis, hoor, hoor je?
Jos.
(met onderzoekende aandacht):

Maar kind, wat doe je angstig en gejaagd. De laatste twee weken is dat al zoo. En
het wordt met den dag erger. Wat heb je dan? Wat is er dan?
Stella
(met sidderende stem):

Ja, ja, ja, stil maar, stil maar. Wat...... wat doet hij boven?
Jos.
(opstaande):

Pakken natuurlijk.
Stella
(haar zakdoek verscheurend, telkens naar de deur kijkend):

Pakken? Wat pakken?
J o s .:

Zijn koffers.
Stella
(in sterke angst, plots roerloos):
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Waarom zijn koffers?
J o s .:

Omdat hij weggaat straks.
Stella
(met groote oogen, roerloos, behalve haar schuddend hoofd):

Nee...... nee...... hij mag niet weg...... hij kan niet weg!
Jos.
(in spanning even gebogen):

Waarom niet, Stella!
Stella
(angstig, smeekend tegen Jos.):

Omdat...... omdat ik niet weet, wat ik zonder hem beginnen moet...... omdat...... omdat
ik gek, gek word.
Jos.
(in angstige voorvoeling):

Stella,...... heb jij iets met......?
Stella:

O God, Jos, ik kon er niets aan doen! Ik kon er niets aan doen! Ik ben zoo slecht
geweest, ik ben zoo slecht geweest.
Jos.
(in ontzetting):

Dat is......
Stella
(huilend op een stoel):

O...... was ik maar dood, was ik maar dood. Ik...... ik...... en mijn kind.
Jos.
(haar in angst vastgrijpend):

Nee, nee, Stella, dat toch niet, dat toch niet?
Stella
(knikt huilend ja):

Ochot, ochot!
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Jos.
(voor zich uit):

Groote God......
(trekt dan in, droevige berusting de schouders op).

Wat kan het hem schelen...... Hij doet de menschen de zonden doen, waar zij hun
heele leven naar hunkerden...... En waarom zij dan niet......
Stella
(jammerend):

Ik kon er niets aan doen! Dat bal had me zoo opgewonden. Ik wist niet wat ik deed.
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Jos.
(met groote open oogen, kan van emotie bijna niet spreken):

Welk...... welk bal......
Stella
(even bevreemd):

Dat gemaskerd bal......
Jos.
(in volste ontsteltenis):

Toen...... toen......?
Stella
(jammerend):

Ochot, ochot, ja, ja.
Jos.
(valt in haar stoel):

Toen zwoor hij trouw aan Letta...... Toen...... toen...... Dan is hij toch een ploert!
Groote pauze.

Stella
(in bevreemding):

Jos?... Jos?... Wat is er?... Jos!
J o s .:

Niets......
(met een geruststellend gebaar):

Later...... veel later......
Een auto rijdt buiten aan.

J o s .:

Goddank...... Daar is ze......
(beheerscht zich).
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Daar is Letta...... die komt hem halen...... Droog je tranen...... je hebt hoofdpijn.
(Stella wendt zich beschaamd en snikkend af).

Letta:
(in de deur rechts. Zij is buitengewoon kostbaar gekleed. Rijke bontmantel, iets te opzichtige hoed,
lichte zijden kousen, groene schoenen met goud borduursel).

Letta:

Goeje middag samen. De deur stond aan en ik dacht, ga maar naar binnen. Is Dickie
er nog?
J o s .:

Ja, hij heeft je telegram gekregen en is aan het pakken. Ik zal hem roepen.
(Af. Onder het voorbijgaan stoot ze Stella aan, die afgewend nog te snikken stond).

Stella
(beheerscht zich, draait zich om, knikt verlegen):

Gaat u zitten.
Letta:

Dank je wel
(doet zoo, Stella eveneens).

Pauze. De regen gutst tegen de ruiten.

Letta:

Wat een weer niet?
Stella:

Ja...... de tijd van het jaar, he?
Pauze.

Letta
(kijkt rond):

Er is hier nog niets veranderd, he?
Stella:

Nee...... er is hier niets veranderd.
Pauze.
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Letta:

Heb je gehuild?
Stella:

Ja, ik heb een beetje hoofdpijn, ziet u.
Letta
(even uitbundig, iets ordinairs):

O, mensch, schei uit. Gisterenavond ik! Alsof mijn kop barsttè. Ik had nog al een
stevig glas wijn gedronken, ziet u. Ja, dat brengt het vak mee.
(verlegen lachend).

Ja, het is wat gek, he, dat ik hier in dat huis en zoo tegen
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u dat zeg, he, maar het is nu eenmaal zoo. En je kan er niks aan doen, dat is het
ellendige, niets! Een van mijn vriendinnen neemt antipirine. Dat ga ik nu ook doen.
Aspirine geeft mij ten minste niks meer. En jij?
Stella
(even bang en timide):

Nee, aspirine helpt mij ook niet.
Pauze.

Letta:

Je bent toch nog altijd bij de vereenigingen, he? Ja, ik was wel wat plots weggegaan
toen.
Stella:

Och.
Letta:

Nou ja, ik zeg maar een mensch zijn lust een mensch zijn leven. En jullie hadden me
immers toch vrij gelaten. Maar mijn woord heb ik gehouden. Ik compromiteer jullie
niet. Ik werk in eene andere stad.
Stelila
(niet goed begrijpend):

O...... dat is aardig van u......
Het wordt loodkleurig donker.

Uitvreter
(met koffers. Zeer deftig met overjas gekleed, achter hem Jos. Laat koffers vallen, spreidt de armen
uit, in hijgende verrukking):

Letta! Letta!
Letta
(joviaal, steekt hem een hand toe):

Dag Dickie, dag vent, hoe gaat het met je jongen?
Uitvreter
(zoent haar hartstochtelijk):

Letta! Letta! Goeie, lieve engel!
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Letta
(afwerend):

Zachtjes an, Dick, zachtjes.
Uitvreter
(legt haar arm in de zijne, kijkt triomphantelijk naar Stel en Jos.):

Wat een span, he?
Letta
(even verlegen met de situatie):

Uh...... Nou...... heb je afscheid genomen? Mijn auto staat voor.
Uitvreter
(zoent haar weer):

O, Letta, Letta heb je een taxi genomen?
Letta
(even verwonderd):

Taxi? Nee, mijn eigen wagen.
Uitvreter
(bekijkt haar van onder tot boven, zonder haar los te laten):

Je eigen wagen?......
Letta:

Ja, natuurlijk.
Uitvreter
(laat haar los):

Verdien jij dan zooveel met die zaak? En wat ben je rijk gekleed.
Letta
(met iets kinderachtigs):

O, kerel, hoeveel ik verdien weet ik zelf niet. Dat wordt een van jou werkjes, te tellen,
hoeveel we binnen slepen.
Uitvreter
(met beginnende ontsteltenis gaat hij een pas ach-
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teruit. Jos. is in volle oplettendheid een pas korterbij gekomen, Stella is achteruit gegaan, Letta en
de Uitvreter achter de tafel. De beide anderen aan weerszijden):

En wat is dat dan nou voor een zaak?
Letta:

Maar dat weet je toch. Dat heb ik je toch gezegd, toen ik wegging.
Uitvreter
(in stijgende ontzetting):

Nee...... dat heb je juist niet. Je wou alles alleen besluiten en doen als eerste daad
van je zelfstandig en beter ik.
Letta:

O ja, dat is waar ook. Nou herinner ik het me. Hahaha, dat was die zwaar op de
handsche tijd, he, van het ik en de persoonlijkheid en de twee zielen, die in elkaar
opgingen en van de ideale vrouw en zoo.
(hare schouders optrekkend).

Hoor 's, ik heb gedaan wat jij me geleerd hebt. Trouwens geleerd hebt, ik wist het
allemaal al wel en zonder jou zou ik ook mijn weg wel gevonden hebben. Maar jij
hebt me dien weg zoo dikwijls voor oogen gesteld omdat je het zoo goed zeggen
kon. Alles voor je zelf en niets voor anderen. Onafhankelijk, het raakt niet hoe en
van dat er tusschen eene maagd en eene vrouw van het leven geen verschil was. Nou
ja, ik heb dat allemaal niet onthouden, zooals jij dat zoo mooi zei, maar ik heb het
in praktijk gebracht en sta nu met twee voeten in het leven. Ik weet wat ik wil en ik
verdien ze. Aan mijn lijf geen ik-polonaise meer.
(Jos. en Stella staan roerloos. De Uitvreter staat als verstard Letta aan te zien, die verbaasd
van de een naar de ander kijkt.)
Groote pauze.

Letta:

Nou, ja, wat staan jullie me daar nou aan te gapen. Ik heb toch met jullie niks te
maken. Het gaat hem hier toch alleen maar om Dickie en die vindt toch alles al lang
goed.
Groote pauze.

Letta:

Sta me daar nou niet zoo aan te gluren! Jullie hebben mijn leven verpest!...... Haha,
ja, dat wil zeggen, jullie hebben me duurder gemaakt, dan wanneer ik bij mijn moeder
gebleven zou zijn...... O,...... ik snap het...... moeten jullie geld?
(gooit taschje op tafel).
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Hier! Daar zitten 4000 gulden in. Meegenomen voor het geval. Heb ik voorzien,
hoor. Is zijn onderdak tegelijkertijd betaald. Wij kijken niet op 1000 piek, wat jij,
Dick?
Uitvreter
(met sidderende stem, overigens roerloos):

Wat is dat voor een zaak?
Letta:

Maar Dickie, dat begrijp je nou toch wel. Nou, ja, wat
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geneer ik me voor die kwezels. Ik ben......... nou ja......
Even komt er beweging in Stel en Jos. Zij kijken nu naar den Uitvreter.

J o s .:

O, God.
Uitvreter:
(er is van de uitwerking dier woorden niets anders te merken, dan dat hij even in elkaar schokt).

(Bliksem zonder donder.)

Letta
(verwonderd):

Wat is het nou? Deugt het nou weer niet? Als we een beetje handig zijn en onze
principes van het niet te nauw nemen volhouden, dan zijn we binnen twee jaar
steenrijk...... Nou ja, hoor 's...... je moet dat nou niet zoo erg opvatten. Je hoeft me
alleen maar te chaproneeren en zoo en je bent buitengewoon geschikt er voor, anders
was ik trouwens niet teruggekomen.
Uitvreter
(bijna onhoorbaar):

Ga weg!
Letta
(verontwaardigd):

Ga weg? God, man, je weet niet wat je weggooit. Jij met je voorkomen en je manieren,
jij die zoo goed... nou... praten kunt...... Nee, daar denk je dat heer een plezier te
doen. Er zijn er honderd, die er naar likken.
Uitvreter
(iets luider):

Ga weg!
Letta:

Nou ja, daar hoef je zoo'n kapsones niet voor te maken.
Uitvreter
(telkens luider en sneller, naar haar toe gaande, langzaam):
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Ga weg! Ga weg! Ga weg! Weg!! Weg!! Weg!!!
Letta
(loopt geschrokken achteruit):

O...... God......
(gilt en loopt snel af).

Ah!!
Uitvreter:
(als een wild beest snelt hij haar na, zij gooit nog juist de deur voor hem dicht, waar hij onder een
onmenschelijke kreet met zijn hoofd tegen aan smakt. Hij bonst met zijn vuisten en hoofd tegen de
deur).

J o s .:

O, God, o, God.
Stella:

Jos! Jos!
(zij snellen naar den hoek fond linkerwand).

Uitvreter
(kreunt van niet te bevredigen haat):

Moord! Moord!
(draait zich om, leunt met den rug tegen de deur, in waanzinnige haat, tegen Jos. en Stella,
die in volle angst bij elkaar bescherming zoeken)

......Nou moeten jullie er aan gelooven! Nou moeten jullie kapot!
(snelt naar haar toe).

Jos.
(gillend):

Nee! Nee!
Stella:

Help! O!
Uitvreter
(de emotie is hem echter te sterk, voor de tafel zakt hij in elkaar en valt met zijn gezicht op den grond.
Na eenige tellen
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richt hij zich op een arm op, schreeuwt):

Menschen! Beesten! Is het nou dan genoeg! Beesten! Beesten!!
(stompt met de vuisten op den grond, zijn geschreeuw gaat over in ongearticuleerd gekrijt,
dat eindigt in een hartstochtelijk gehuil, dan richt hij zich aan de tafelpoot op. Hij huilt niet
meer. Staart voor zich uit met groote droefheid).

Letta...... dat was de laatste hand die wuifde...... dat was de laatste mensch uit mijn
wereld......
(met tranen)

Nee...... nee, menschen, wij passen immers toch niet bij elkaar......
(staat wezenloos op en gaat achter de tafel, angstig, op een krankzinnige toon, plukt aan zijn
mond, stoot in zijn oogen, kijkt rond).

Wat moet ik nou doen? Waar moet ik nou heen?......
(bekijkt en betast zijne kleeren).

O, ja,...... ja, ja......
(loopt naar de deur links, wijst op Jos. en Stel, die elkaar omarmd tegen de divan staan)

O, zijn jullie er ook nog......
(op de toon van, dat komt er van)

......Ja, ja......
(glipt door de deur af).

Stella
(vol angst):

Wat gaat hij doen?
Jos.
(laat Stel los):

Stil, ik weet het niet. Maar we...... we kunnen hem zoo niet laten gaan. Zoo zonder
geld en in dat weer en niet te weten waarheen. O, God!
S t e l .:

Nee, nee, zoo kunnen we hem niet laten gaan.
Uitvreter:
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(Hij heeft de rijke kleeren uit en is in het plunje van het eerste bedrijf. Men ziet aan zijn blooten hals
en borst, dat hij geen ondergoed aan heeft. De cape sleept hij over den vloer).

Zie zoo......
(in een krankzinnige kordate dreigende toon):

En nou...... nou zal ik...... hehe......
(staat voor het raam, ziet den regen tegen de ramen kletsen, bevoelt zijne armen op een
kinderlijk huilerig angstige toon)......

Wat moet ik nou doen?...... Waar moet ik nou heen......
Jos.
(tot voor de tafel gekomen, angstig):

Aristiede...... ik
Uitvreter:
(Draait zich hijgend om, houdt zich aan de tafel vast).

J o s .:

Op oogenblikken, dat de vertwijfeling erg pijn doet,...... denk dan aan mij......
Uitvreter:
(ziet haar met tranen in de oogen aan, wijst haar niet te kunnen denken).

J o s .:
(duwt hem een bankbiljet in de hand).

Uitvreter
(bekijkt het geld, begint te snikken, harder en harder, tusschen zijn huilen door):

Moeder...... waarom heb je me het leven gegeven, als ik toch niet weet wat er mee
te doen......
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Een harde donder kraakt buiten.

Uitvreter
(draait zich half om naar het raam, het hoofd schuddend):

Nee, Jij...... ......Jij bestaat niet.
(smeekend bijna voor zich heen):

Als dat zelfmoordplan nou maar ernst kon worden!...
(rond ziende, bang)

......Wat moet ik nou doen?...... Waar moet ik nou heen?......
(bekijkt zijn hand met het geld, laat het geld er uit op tafel vallen, gaat naar de deur, doet die
open, de wind giert naar binnen, met een wijdsch en toch hulpeloos gebaar):

Het leven is erger dan de pest!
Een harde verre donder.

Uitvreter:

Ja...... ja...... ik hoor het wel...... ik kom!
(stort zich naar buiten).

(Jos. en Stella hebben in angst bij elkaar gestaan bij de deur rechts. Zij zijn hem gevolgd tot
bij de tafel, aan weerszijden waarvan zij nu staan. Zij kijken naar het raam).
Eenige tellen, nadat de Uitvreter weg is, flitst een felle bliksem. Het raam wordt blauw verlicht
en men ziet hem op het kozijn zitten, geleund tegen het raam, de cape over een arm. De bliksem
slaat even zijn schaduw over de tafel.
Vlak daarna weer een felle bliksem, zonder donder.
Men ziet hem als een bezetene met de handen aan het hoofd wegvluchten.

Jos.
(draait zich om, achter de tafel, voor zich uitstarend):

Daar is een mensch aan verloren gegaan...... Dat is alles......
EINDE.
A. DEFRESNE
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Het nonnetje en de spinnen
De geest van Christus en de wet der wereld zijn twee onverzoenlijke vijanden.
Nochtans, de mannen van het wereldsche gezag hebben gestaag getracht, deze twee
te verzoenen. Ik heb hiervan een merkwaardig voorbeeld gevonden in een heel oud,
XIIIde-eeuwsch, handschrift, in een klooster bij Faenza. Faenza is een mooi stadje
van ongeveer 12000 inwoners, het oude Faventia, aan den Lamone (vroeger de
Anemo geheeten), niet ver van Rimini, met een mooie San Pietro-kathedraal. Vlakbij
dat stadje ligt het oude klooster van Santa Maria dell' Angelo; nu een museum, waar
onder andere een houten beeld van Sint Hiëronimus door Donatello bewaard wordt,
en een machtige beeldengroep van Alfonso Lombardi, en een marmeren buste van
Johannes den Dooper, waarschijnlijk van Desiderio da Settignano. Maar er is ook
een matigverzorgd en slecht bewaakt bibliotheekje in dat klooster. En daar dan vond
ik dat handschrift. Ik had het gemakkelijk kunnen stelen; helaas heeft een laatste rest
van fatsoen mij dat belet: ik heb het alleen maar overgeschreven.
Het is een heel merkwaardig document. Het vertelt een en ander van den strijd,
dien de burgerlijke overheden van het stadje voerden met een klein maar dapper en
beginselvast troepje Franciscaners-in-de-wereld; in 1221, dus nog tijdens het leven
van den Heiligen Franciscus van Assisi. Die strijd ontstond, doordat deze ‘boetende
broeders’, gelijk men ze noemde, opgewekt door de leeringen van den grooten Heilige,
weigerden krijgsdienst te verrichten en openbare ambten te vervullen.
Toen dan is het gebeurd, verhaalt het handschrift - hetwelk het karakter heeft van
een tendentieuze kroniek -, dat de podesta1) der stad een drietal ‘boetende broeders’
bij zich liet komen. En hij zeide hun het volgende:
‘Vrome broeders’, zeide hij - ‘Indien gij meent, dat ik geen eerbied zoude gevoelen
voor de heiligheid die gij met daad en onthouding der wereld wilt toonen, dan oordeelt
gij verkeerd.

1) Burgemeester.
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Evenwel, van de neigingen zijns harten te getuigen, waar zijn handelen daarmede
strijdig schijnt, moet ieder man, wien 't gevoel van waardigheid niet t'-eenen-male
vreemd is, verdrieten. Zoo wensch ik, wat die gevoelens betreft, te volstaan met deze
verklaring. Daarover dus niet meer. Maar als hoofd dezer stad, als u aller leider, wil
ik ulieden, wier gevoelens ik, naar ik u zeide, begrijp, aantoonen, dat gij evenwel
dwaalt, met de kracht van uw arm te weigeren aan het gemeenebest, dat op die kracht
recht heeft ter verdediging...’
‘Zijner wereldsche belangen’, viel een der broeders, de driftigste hunner, in.
De podesta, die een wijs en hoog magistraat was, wierp hem een kalmen blik toe,
die meer bevreemding over hem zoo ongewone manieren, dan een bestraffing mocht
beduiden. Toen vervolgde hij op rustigen, indulgenten en nadrukkelijken toon:
‘...zijner belangen; die de wereldsche overheid heeft voor te staan, maar die niet
zoo enkel wereldsch en stoffelijk zijn, als gij, op dit oogenblik althans, schijnt te
meenen’.
Er was een oogenblik van stilte. De podesta staarde voor zich, naar het Byzantijnsch
wandtapijt, dat het vertrek van zijn paleis, waar hij de broeders bescheiden had,
versierde; en dat een wonderlijke mengeling vertoonde van woelig-antiek heidendom
en strenge Christelijke wijsheid. De nederdaling van Orpheus in de onder-aarde was
er op afgebeeld; hij vatte zijne Eurydike bij de hand om haar weer te brengen naar
het door de spleet der daaltrap kierend licht. Maar Orpheus had den soberen gelaatsstijl
van Christus, en Eurydike, wel-gevormde vrouw, met een verheerlijkten blik opziend
naar dezen verlosser, scheen een Magdalena; of heel de, na Eva en Adam verworpen,
Menschelijke Natuur...
Toen begon in de oogen van den podesta een fijne tintel op te leven, en, zonder
klaren overgang met het zooeven gevoerde gesprek, zeide hij: ‘Vrome broeders, en
burgers mijner stad. - Laat mij een gemoedelijk woord spreken. Ik vereer God, en
ik heb het leven lief en de schoone aarde, en ik wensch vrij en blij te zijn op deze
aarde, die zoo heerlijk bloeit in den Mei, en ik wensch dit allen menschen,
inzonderheid dengenen voor wier heil ik naar de mate mijner geringe wijsheid - die
God verheldere - te waken heb, dat zijn: die van Faenza. Gij zoekt het heil in
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verzaking dezer wereld. Maar geloof mij, wereld en hemel zijn niet zoo ver en zoo
volkomen gescheiden van elkander, als gij meent... Ik heb veel gelezen in de schriften
der heidensche en wijze - ja, waarlijk toch wel wijze - Ouden; en hun ontbrak ook
niet de liefde, noch de eerbied voor het eeuwige. Maar...’, zijn stem en zijn gedachten
waren vager geworden, want hij voelde, door vreemde bekoringen weggeleid, niet
zoo te spreken, als hier tot heil der stad doeltreffend was..... En weer zweeg hij. En
de broeders, staande om zijn zetel in een halven krans, zwegen. Zij hadden de
gewaarwording, of allerlei wonderlijke vlagen van betoog en verhaal uit den mond
van den podesta om hen werden gewaaid. En inkeerend vroegen zij stil aan God, dat
hij hun durend zijn wisse klaarte wilde laten schijnen, zoodat zij niets in verleiding
zouden aanvaarden, dan wat Zijn was, puur en onaardsch...
En het was héél vreemd, maar ook de podesta voelde om zijn hoofd een wankel
makende en bedwelmende bries. Die tot hem voerde een herinnering, herinnering
aan een verhaal, dat hem voor kort op een eenzamen rit naar Bologna een onbekende
ruiter had verteld, die een eindweegs met hem meereed. En zonder inleiding, zonder
verband weer ook, vertelde hij dat verhaal over aan de broeders.
‘Gij kent de tweede orde van Franciscus: die der vrouwen, welke zich noemt naar
zijn vrome leerling en zuster Chiara Scifi. Die heilige vrouw zelve leeft in 't convent
van San Damiano, aan den voet van den heuvel waartegen het gezegende Assisi ligt,
en met haar zijn vele zusterkens, die als Chiara en als de goddelijke Francesco, dien
ook gij wilt volgen’, - ‘op een afstand’, voegde hij er aan toe, en er was geen spot in
zijn stem, zoodat de broeders even verbleekten - ‘de armoede en de blijde liefde tot
het geschapene betrachten.
Eén van die zusterkens nu is onlangs een vreemd geval overkomen. Zij was een
vroolijk, gelukkig kind in de wereld, toen de Stem tot haar kwam, die haar dreef, de
wereld te verlaten, en haar popelend hart de reine vreugde Gods toe te keeren. Zoo
ging zij naar Chiara, offerde haar schoone gewaden, liet met een blijden glimlach de
grootste schoonheid haars lichaams, haar blonde haren, afknippen, en trok in een
klein celletje in San Damiano; en als zij uit haar venstertje zag naar de aarde en den
wijden hemel, wist zij niet meer, waar de hemel ophield; de aarde
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was haar puurlijk een beeld des hemels geworden. Zij was vroom en blij.
En zij had alle schepselen lief; ook, naar het verheven voorbeeld van den Poverello,
de dieren. Spreekt niet Francesco van zijn broeder het paard, zijn broeder den ezel,
zijn zusterkens de zwaluwen?
Maar, vrome broeders, nooit rust de Booze. Behoef ik het u nog te zeggen: u,
lieden van den stagen strijd? Hij is in de wereld; hij is in de eenzaamheid; in paleizen;
in cellen. Hij kan zijn in het geruisch der boomen, dat een stem van den wellust kan
worden; in de bedwelmende aromen van een rozengaarde; in den schijn van een
Engel-vizioen. Hij kent en beproeft al de zwakke plaatsen in den muur van ons hart...
En hij wist, dat dit nonnetje, sorella Angelica, voor ééne soort dieren een wilden
afschuw en een beklemmenden angst had: voor de spinnen.
Zoo zond hij een spin in haar cel. Toen sorella Angelica er voor het eerst één zag
kruipen langs den wand, schrikte zij, en wilde dit diertje, waarvan zij zoo'n afschuw
had, dooden.1) Maar als zij de hand met den doek al opgeheven had, deinsde zij ontzet
terug: een dier dooden, een broedertje-of-zustertje-in-Francesco? O, wat had de
hardheid der wereld nog een macht over haar! Zij trok de hand terug, kruiste zich,
en vroeg het spinnetje vergeving. ‘Zuster Spin’, zeide zij met bevende stem - en zij
tráchtte de kriebelige gast met een blik van vriendschap aan te zien - ‘zuster Spin,
vergeef mij. Ik ben zeer schuldig tegenover u, o, ik gevoel het diep -’.
Maar tevens gevoelde zij, dat ze, wilde zij in dezen toon en in deze zachte
gezindheid volharden, maar liever niet naar het griezelige beest moest kijken. Dus
wendde zij den blik terzij, terwijl ze voortsprak:
‘Wees welkom, medeschepsel Gods, en...’ - o, het kostte haar móéite, dit te zeggen
- ‘en blijf hier zoo lang ge maar wilt - Dag... en nacht’. (Zij voelde in gedachten de
pootjes over haar gezicht in den donker).

1) Het was in de Middeleeuwen. De golf van humaniteit en medegevoel, die sedert het begin
van de XVIIIde eeuw over deze landen is gestroomd, bestond toen nog niet. In de zuidelijke
landen is men trouwens altijd veel wreeder tegen de dieren geweest en gebleven dan in de
Germaansche. Daarom is de liefde tot de dieren van St. Franciscus juist zoo iets bijzonders.
(Noot van den oververteller, W.)
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De spin, willig werktuig Satan's, had gedurende deze woorden doodstil gezeten.
Zoodra de zuster haar aanspraak voltooid had, nam ze echter de pooten - zes -, en
bewoog zich met een eenigszins uitbundige vaart in haar richting. Angelica deinsde
verschrikt terug; maar had dadelijk weer berouw, en dwong bevig knippend met
‘oogen, die niet oogen wilden’, zooals Jacques Perk zes-en-een halve eeuw later zou
zeggen, zich tot een glimlach.
Dit was het begin van gruwelijke temptatiën. Sorella Angelica - ik zal het verhaal
kort maken, vrome broeders, want de listigheid en de doordringende folter-macht
Satans behoeft voor u geen betoog - zusje Angelica dan had geen rust meer, bij dag
noch bij nacht. Want den morgen na den dag van haar Christelijke voordracht tegen
de spin, was het eerste wat zij zag in 't vale licht, dat den slapeloozen angst- en
griezelnacht beëindde: twee spinnen; vóór haar, vóór 't kleine raampje waardoor het
licht binnen viel. En zoo ging het voort. Dagelijks was er één spin meer. Het licht
van Gods zon beduidde voor haar: gezicht op de spinnen; de duisternis van den nacht
deed de onuitsprekelijk griezelige aansluiping van spinnen vermoeden. Ze werd wild
van angst; angst voor de spinnen; en van woede tegen de spinnen; dan, plots: angst
voor zichzelve, en haar boos, onzusterlijk hart. En zij hield toespraak op toespraak
tot het siniester gedierte; en sliep met het beddelaken over haar hoofd; en zoodra ze
zich daardoor eenigermate veilig voelde, zei weer de Stem in haar hart, dat dit niet
mocht; dat zij zich niet mocht verschansen tegen haar medeschepselen; en dat de
spinnen het misschien ook koud hadden, en zij hun den toegang onder lakens en
dekens niet mocht ontzeggen, en hun niet mocht ontzeggen haar bloed, zoo hun dorst
dat begeerde. En waarlijk, vrome broeders, biddend en bevend, kwám zij zoo ver. De zachtmoedige wijsheid van den heiligen meester Francesco doordrong zoozeer
het griezelend meisjeshart van zuster Angelica, dat zij het kón: neerliggen, en het
gedierte laten kruipen, waar zij wilden, waar Satan het wilde, onder de toelating
Gods.
Maar de slaap was nu voorgoed uit haar geweken. Ze voelde: dag en nacht moest
ze bidden en sterk zijn, in deze eindelooze beproeving. Eten kon zij niet, en durfde
zij niet: ook het schamele voedsel der Clarissen hadde te zeer de aardsche neiging
tot weerstand, tot zelf-handhaving, dat is: tot moord, in haar versterkt. ‘De dieren
zijn schepselen Gods, schepselen Gods, broeders en
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zusters’, mompelde zij staag. Dat al wat kruipt en wriemelpoot en knaagt, - slangen,
wurmen, spinnen, ratten, - dat dat wel eens enkel trawant Satans kon wezen, zooals
eens Mephisto openlijk zijn slaaf Faust mededeelen zou, zij wist het niet; al tuigde
daarvan steeds een felle weerzin in haar hart, al strééd aldoor iets tegen in haar, en
drong in haar vingers tot wilde vernietiging.
Neen, zij liet zichzelf liever vernietigen. Zij vermagerde met den dag. Haar stem
werd zwak; zij kon niet meer opstaan van het schamel houten bed, waar zij bevochten
werd. De abdis, de heilige Chiara zelf, bezocht haar - en dat waren de eenige
oogenblikken, waarop geen spin te zien was -; en zag dat zij sterven ging. En de
zuster sprak niet van haar kwellingen; wat immers een onheilig beklag zoude zijn
geweest...
Maar ook Satan zag, dat zij sterven ging, en stervend hem zou overwinnen. En
toen bedacht hij een laatsten aanval. Hij zou zelf komen, met een marteling te fel
voor een levenden mensch. En toen - het was al zeven weken, zeven maal zeven
dagen, en zeven maal zeven nachten, dat de pijniging duurde - toen kwám hij dan
zelf, in den schemer de cel binnen. Als een reusachtige spin kwam hij, heel de cel
vóór zuster Angelica's oogen vervullend met zijn bewegen, met de geweldige pooten,
die langzaam aaiden langs de zoldering en den vloer, en het bed, en langs zuster
Angelica's gelaat.
En toen gebeurde dit vreemde. Toen rees een Kracht in het veege nonnetje. En zij
vloog overeind; en greep den boozen vijand vlak onder den kop. Feller spartelden
de kille en fluweelige pooten; duwden haar in de oogen, in den neus. Maar zij kneep
door: met de razende woede der wanhoop kneep zij - Geen oogenblik dreef aan het
besef, dat dit zonde was.
Toen gierde een felle kreet. Een stank van sulpher en drek vervulde de cel; en een
bedwelmend, valsch licht... Als uit een boozen droom ontwaakt, stond het nonnetje
daar, de beenige handjes saamknijpend in de leege lucht, Er was geen spin meer te
zien.
En in haar hart was een vreemde vrede. Een engelestem zong er, zong dit:
‘Het is goed, het is góéd, zuster Angelica! Hadt ge dit niet gedaan, heel het convent
ware van dezen getempteerd en vernield; en vele harten waren bezweken. Gij hebt
dezen wachttoren Gods góéd verdedigd, zuster Angelica! Nu is er vrede, zuster
Angelica.
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Maar om den vrede te verwerven, moet de Booze worden vernield!’
***
De podesta zweeg. Een lange pooze zweeg hij; en zijn oogen dwaalden verre, als
gingen ze dieper dan de helletrap, waarlangs Orpheus de Verlosser de vleezige,
zondige mensch leidde, dieper dan antieke wijsheid en Christelijke zachtheid. Tot
hij eindelijk sprak, - met een aarzelende stem, sprak hij, die de zekere helderheid
waarmee hij 't lang verhaal had voltooid. miste; en met een verlegen glimlach -:
‘Vrome broeders’, zeide hij, ‘ik weet niet, waarom ik u dit verhaal deed. Het...
wel, het bewijst niets;... misschien... Misschien duidt het naar iets, naar iets, dat we
niet weten; naar geheimen van het leven om ons en in ons... Waarom vertelde ik u
dit? Waarom? Het werd mij ingegeven... ik moest u dit vertellen... Maar och hemel,
ik zal niet zeggen, dat God mij dit ingaf... Er zijn zoovele, zóó vele geesten en
demonen... Misschien was het alleen maar de Geest-der-Overheden, die mijn tong
bestuurde. Er waren zoo véle gevoelens en denkbeelden door de luchten, die zich
van ons meester maken, en dan onze ‘zekerheid’ zijn... Zekerheid voor een uur soms,
voor een dag, voor een leven...
Neen, dit bewijst niets. En als vijanden onze stad overrompelden, uw zonen
moordden, uw vrouwen en dochters schoffeerden voor uw oogen, en er stond dan in
u op onweerstaanbare moordlust - die, naar menschelijk oordeel, méér gerechtvaardigd
zou zijn, o zeker, dan Angelica's moordlust tegenover de Spin, die de Booze was, dan nog, dan nog... Wie zal zeggen, dat ge goed zoudt doen, als ge aan dien moordlust
toegaaft? Maar áls het goed was, daaraan toe te geven, wel dán is het ook goed, dat
ge u zoudt oefenen in het wapendragen en wapen-hanteeren... Om te voorkomen het
allerergste, en de allerergste zonde der anderen, der vijanden Vrome broeders, hoog peinzende broeders... Ik houd op met deze ijle speculaties,
waar ik mij niet in thuis gevoel. - Maar ik zeg u, doodgewoon en dood-kalm: Ge zult
uw plicht doen als burgers, of ik zal u als nalatige en misdadige burgers straffen.
Gaat’.
***
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De broeders gingen. En wendden zich tot hun Meester, den grooten Francesco, den
heilige. En ook tot kardinaal Ugolino, den beschermer der Minderbroeders. Misschien
was dit laatste niet heel consequent, misschien ook wel, in elk geval was het practisch.
En Ugolino, die de machtige Kerk op aarde vertegen woordigde, wendde zich tot de
overheid van Faenza. Nu, tusschen die twee was mogelijk wat men noemt: een
compromis. Zoodat de broeders geen wapenen behoefden te dragen en toch de stad
dienden. Terwijl Ugolino tevens het conflict in-'t-algemeen onder de oogen zag; en
een bedachtzamen regel ontwierp voor de ‘boetende broeders in de wereld’, die
voortaan de ‘Derde Orde van Franciscus’ zouden heeten.
JAN WALCH
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Henrik Ibsen
V.
Met de Wilde Eend is dan opnieuw een keerpunt in de ontwikkeling van Ibsen bereikt.
Opnieuw is bij hem een gedachte, na tot haar uite, rste consequenties vervolgd te
zijn, in haar tegendeel omgeslagen. Na de stelling de tegen-stelling, zoo ging het in
Ibsens dialectischen geest.
Maar dezen keer moet die innerlijke crisis wel bijzonder smartelijk geweest zijn,
nu hij zooveel ouder geworden was en de ‘stelling’ van der vroegste jeugd af haast
zijn leven zelf omvatte, zijn ganschen, onhoudbaren levensdrang naar zichzelf-zijn
in bewustheid.
Hij had eerst getracht dien ten volle te verwerkelijken in zuiver idealisme, en het
droevig ondervonden, met Brand, dat de wereld geen zuivere idealiteit verdragen
kan. Maar daarom was het streven nog niet veroordeeld en bleef, trots Juliaans val,
de mogelijkheid denkbaar van een harmonie, een edele vereeniging van ziel en zinnen,
geest en materie, die hoog stijgen zou boven de gewone schandelijke compromissen,
waarin het dagelijksch leven opgaat.
En in elk geval was een groot deel van de ellende dezer lage wereld te wijten aan
dit gebrek van persoonlijk zelfbesef, dat de akeligste kronkelingen bedrijft om een
ideëelen schijn op te houden, met het enkel gevolg, dat de wereld slecht en ongelukkig
is. Zichzelf worden is al een begin van geluk, zoo voelde Ibsen het altijd nog, ook
toen hij zich reeds bekend had, dat de vrije persoonlijkheid niet vanzelf dit vermogen
van ideëel te leven meebrengt.
Maar hoe erg zag het tegendeel er uit, hoe verleugend en verpest en miserabel was
het maatschappelijk kuddeleven, dat een ideëelen norm moet volgen, waarin niemand
zich meer recht voegen kan en dien de meesten zelfs nauwelijks meer begrijpen. In
het huwelijk vooral, dat brandpunt van maatschappelijk voelen, had Ibsen met
hartstochtelijke overtuiging het bederf aanggewezen, gelijk hij dat al eens vroeger,
meer lyrisch en satirisch gestemd, volbracht had. Maar nu gaf hij daarbij de
mogelijkheid van verheffing en bevrij-
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ding uit dit moeras in de ontwakende vrouw, gelijk hij ze in zijn tijd overal om zich
heen zag. Ibsen had altijd in de vrouw gezien het complement van mannekracht en
streven, het revolutionnaire, dat los is van doode traditie, of wel juist het
traditionneele, normatieve bij uitnemendheid, dat den man in het vlakke leven omlaag
hield, de aanvurende of de neerdrukkende, al naar haar aard hartstochtelijk
eigengerechtigd of vreesachtig collectief was.
Maar in de latere jaren zag hij, hoe het groeiend individualisme, waarvan hij zelf
zulk een sterke uiting was, vooral en allereerst de vrouw tot zelfstandgheid bracht,
die wellicht de zuivering van het maatschappelijk leven bewerken kon, te beginnen
bij dien tempel der schande, het huwelijk. Zoo ergens, dan waren dáár vrijheid en
waarachtigheid noodig, om het leven niet enkel beter, maar ook gelukkiger te maken.
Gelijk het nu was, gingen man en vrouw beiden ten onder. Thorwald Helmer en
Alving waren er niet beter aan toe dan Nora en mevrouw Alving, meende Ibsen, en
het was van den aanvang tot het einde één ellende.
Viel hier dan niet alles te verwachten van een opklaring der geesten, die tot besef
van hun ware nooden in hun ware zijn zouden komen? En die elkaar aldus zouden
begrijpen en steunen, waar zij thans elkander drukten en bedierven?
Zoo heeft Ibsen jarenlang gemeend en De Steunpilaren der Maatschappij, Nora
en Spoken zijn van dit inzicht de uiting geworden.
Doch toen, vooral na de beide huwelijksdrama's, de woede en verontwaardiging
zoo algemeen tegen hem opstaken en zoo lang duurden, moet de twijfel bij hem
binnen gekomen zijn, of hij toch wel gelijk had op deze wijze de verlossing van het
benauwd maatschappelijk leven te verwachten. Indien al die menschen zoo absoluut
niet in zijn bedoelingen konden komen, als zij zichzelf zoo heelemaal niet zagen,
noch het kwaad dat zij bedreven of in hun naam bedreven werd, wat zou dan de
wedergeboorte van een enkeling helpen, die als Dr. Stockmann eenvoudig door het
collectieve grauw van de beenen werd geloopen, zonder dat verder iemand begreep
wat hier gebeurde?
En zou het zelfs wel tot hun geluk zijn, als zij het begrepen? Had hij ‘hen’ nog
altijd niet te hoog aangeslagen! Of zachter gezegd: had hij niet altijd wijzer dan het
leven willen zijn en was die kuddetoestand, dat onpersoonlijke voelen en denken
niet precies, wat het menschdom voegde en verdragen kon?
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Het dóórdringend besef van deze nieuwe waarheden moet voor den dichter bitter
smartelijk geweest zijn, de doodsteek voor den idealist en menschlievenden
wereldhervormer.
Wat een dwaas was hij, welbeschouwd, met zijn nutteloos, armzalig gepeuter aan
menschelijke karakters en verhoudingen. Gelukkig, dat hij maar een droomer, een
verbeelder was, zonder directen invloed op de practijk, want zijn idealisme scheen
tenslotte niet alleen onnoozel en onschadelijk, maar kon gevaarlijk worden voor de
vele eenvoudigen, die misschien den roep zouden hooren, maar den zin niet begrijpen.
Daar kwamen enkel misverstand en ongeluk van; op zijn best bedierf het nog 't beetje
tevredenheid, dat in tenminste verdragelijke verhoudingen bestond.
En Ibsens verbeelding stelde al zulk een geval van onnoozel misverstand en
carikaturaal idealisme in de vlakke sferen van den kleinen burgerstand, waar de
nooden des levens voorloopig geen bemoeienis met welke idealiteit ook toelaten.
Het leven is daar grauw, zoo nuchter grauw als een schoonmaakdag in den winter,
als.... het licht zelf, die vlakke, wezenlooze dageschijn, die door het atelierraam van
den fotograaf Hjalmar Ekdal valt. Die ateliertoon, die druilige atelieratmosfeer is al
de volmaakte symboliseering van den geest van het stuk, Even magistraal als Ibsen
de drukkende somberheid in Spoken naar buiten projecteerde door het lugubere
fjordlandschap in den eeuwig vallenden regen, is ook hier de handeling belicht en
verklaard door dien zielloozen, grijzen schijn, zonder diepten, zonder schakeeringen,
in dat zolderatelier, waar een gezin zorgelijk, maar overigens niet onvredig voortleeft.
Tot een ongare idealist, de zoon van den groothandelaar Werle, van de bergen
komt, waar hij lange jaren alleen op een van zijn vaders werk heeft gezeten...... en
het gezin dood-ongelukkig maakt. Juist wijl hij tracht zelfkennis en zelfbevrijding
te brengen. Want het is misschien doenlijk en zelfs nuttig de persoonlijkheid in een
mensch te wekken, maar dan moet er eerst een persoonlijkheid zijn. Hjalmar Ekdal
is er in elk geval geen, en dat de jonge Werle hem daarvoor aanziet, is zijn misdadig
idealistisch misverstand. Hjalmar Ekdal was klaarblijkelijk nooit meer dan een ijdele
fantast.
De oude Ekdal, vroeger met Werle, den vader, geassocieerd, was toen een
levenslustige kerel, een stoutmoedige jager. Maar hij kwam in de gevangenis voor
een bedrog, waaraan beide compag-
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nons schuldig waren, al wist Werle aan de straf te ontkomen. Sedert is Ekdal een
gebroken oude man, die schrijfwerk mag halen bij zijn vroegeren compagnon, die
in de heimelijkheid van den familiekring nog wel eens in uniform loopt en zijn
vroegere jachts- en openluchtsorgiëen nu uitviert op een afgesloten deel van den
vloer, waar een paar verdorde kerstboompjes staan en waar ze konijntjes houden en
kippen en zelfs een wilde eend.
Er moet veel gebeurd zijn in Ibsen, eer hij, zichzelven ten hoon, een Gregor Werle
scheppen kon en een Dr. Relling het recht geven zijn zedelijke idealen levensleugens
te noemen. Maar Relling heeft gelijk, en het eenig resultaat van de ‘waarheid’, die
Werle aan Hjalmar ontdekt - de waarheid dat Hjalmar's vrouw vroeger, als meisje,
met vader Werle geleefd heeft en hun kind Hedwig meer dan waarschijnlijk Werle's
kind is - die waarheid, die Hjalmar tot een karakter zou maken, dat geen schandelijke
afhankelijkheid meer duldde.... het eenig resultaat daarvan is, dat Hjalmar alle
denkbare krachtposes aanneemt en het meisje Hedwig theatraal van zich stoot. Maar
het kind neemt dat in ernst op en gaat zich in wanhoop dooden, omdat zij zich nu
een vreemde in huis voelt en haars vaders liefde verloren heeft. En het slot is een
rauw cynisme van Relling.
Zoo eindigt in kille nuchterheid dit grauwe drama, dat velen van Ibsens idealistisch
gezinde volgers ten uiterste deed ontstellen, omdat de meester hier afbrak, wat hij
eerst had opgebouwd. Want het werk was, in tegenstelling tot andere, wel volkomen
klaar en doorzichtig. Een formeel, een sarcastisch démenti van den ijveraar Brand.
Het leven mag dan zijn zooals 't wil, zoo laag als 't wil, men kan 't altijd nog veel
erger maken. Men kan het vernietigen, zonder eenig nut voor wie ook. Daar zijn
gansche sferen der menschheid - en nog niet eens zoo heel in de laagte - waar zelfs
't woord Individualisme hoegenaamd geen zin heeft. Waar nergens een zelf te
ontdekken valt, en ‘waarheid’ en ‘vrijmaking’ nu precies datgene zijn wat niet
verlangd wordt.
Wee dan de onnoozele idealist, die niet onderscheidt en de menschen wijzer maakt,
dan zij kunnen verdragen. Er is geen erger levensvergiftiging dan deze. Geen holler,
zotter, misdadiger vergiftiging....
Zoo spreekt Ibsen, de idealistische individualist, en het is of hij zich schaamt voor
zijn vroeger streven. Of hij zich gelijk acht aan
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Gregor Werle, den bollen ijveraar, den dom-fantastischen geloofsdrijver, die van het
ware leven niets verstaat en zich altijd aan waan vergaapt. Juist als Brand. Minder
imposant, maar inderdaad even buitensporig en roekeloos, juist in dat milieu van den
kleinen middenstand, waar men in 't benauwde stadsleven nog minder aanleg voor
't hooger geestelijke heeft dan bij het volk aan de fjorden. Het materieele bestaan
eischt alle krachten en de omgeving is plat. Zoo moet de rest dan maar gaan, als 't
wil en kan.
Maar hoogerop, bij de betergestelde, meer geestelijke kringen, daar kan toch de
‘ideale schuldvordering’ gepresenteerd worden. Inderdaad? Eenmaal aan het twijfelen,
liet Ibsens scherpe werkelijkheidszin zich niet meer verblinden door zijn zedelijke
behoefte, zijn drang naar een idealere wereld. Behalve het slot met de kleine Hedwig,
was dat geval van Gregor Werle en Hjalmar Ekdal bijna een comisch geval. Maar
daar waren gevallen, waar het tot diepen, somberen ernst kon worden. Want Ibsen
geloofde niet meer, dat de niet-individualistische mensch per sé een bekrompen of
oppervlakkige, een te bespotten of te verachten mensch zou zijn. Daar is toch zooiets
als traditie, als familie-overlevering, als aristocratie, als waardigheid van ambt en
maatschappelijken dienst van ouder tot jonger overgedragen. Hij kende ze wel, die
kringen in Noorwegen, meest op 't land, waar het leven weinig beweegt, waar een
rust heerscht, die misschien niet zeer levensvol, maar niet zonder waardigheid en
waarde is.
Menig geslacht is in die waardige rust geboren en gestorven, en heeft er in
gevonden, al wat het aan idealiteit bezat, bezitten kon. Zij waren noch werden zuivere
persoonlijkheden, maar zij meenden een goede, onaantastbare zaak te dienen en
hadden daar vaak jeugdillusie en hun liefste wenschen, hun gansche levensgeluk
voor over. Want gelukkig, levensblij in krachtig handelen, dát waren die menschen
gewoonlijk niet. Er heerschte daar rust, maar voor wie er van buiten in kwam, ook
wel een benauwing, een levensdomping van tallooze en nooit eindigende plichten
in een schemerdonker bestaan.
Moest men deze menschenlevens dan niet vrijmaken, hun de bevrijding der
waarheid brengen? Ibsen was nu zoover gekomen, dat hij 't betwijfelde, dat hij
vertwijfelde aan hetgeen men totnogtoe den diepsten drang van zijn leven kon heeten,
smartelijk ongewis
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of hier niet oneindig meer schoons en goeds verloren zou gaan, dan er aan beter leven
werd gewonnen.
En hij schreef dien twijfel, het leed van dien twijfel, uit in Rosmersholmen, een
drama, diep en stil, gelijk de Wilde Eend een blikkerig, grauwe comedie is, met veel
oppervlakkige beweging. Rosmerholmen, een van Ibsens zwaarste, innigste werken,
vol peinzing en twijfel naar vele kanten.
De Rosmers waren zoo'n geslacht van geestelijken, officieren en hoogere
ambtenaren, collectiviteitsmenschen altemaal, zonder uitgesproken persoonlijkheid,
maar levend, in zwakke eigen nuances, uit de algemeene gedachten en gevoelens
van hun staat en wereld, die de ouderwetsche, geslotene was van het begin der 19e
eeuw in een afgelegen land.
Zelfverloochenende plichtsvervulling, het zich geven aan een ambt of roepening,
meer door traditie en stand dan door de eigen wil opgelegd, hebben deze Rosmers
tot ernstige, ietwat zwaartillende menschen gemaakt, zelfbeheerscht, fijn-verstandelijk,
uiterst zachtmoedig. En zoo is ook Joannes Rosmer, de laatste afstammeling, die
geestelijke was. Want hij is 't niet meer, sedert de twijfel bij hem binnen kwam.
Twijfel heeft men in dit geslacht nooit gekend, wel offering van persoonlijke
wenschen en inzichten ter wille van het algemeen. Maar nu is Joannes Rosmer gaan
twijfelen, daardoor al bewijzend, dat zijn geslacht ten einde loopt, in decadentie
verloopt, want vroegere Rosmers waren te krachtig om te twijfelen. Natuurlijk is
deze Rosmer impressionabel, vatbaar voor indrukken en redeneeringen. Alle Rosmers
waren zoo, want hun geest was uit het algemeen bevinden uitgebouwd. Doch dan
moest het ook inderdaad een algemeen bevinden zijn, de indrukken en redeneeringen
van uit het collectieve denken. Voor het andere waren zij gansch onvatbaar. Maar
Joannes Rosmer niet. In hem werkt de tijdgeest, die naar het individualistische wil.
En niet alleen daarin. Want hij luistert naar en wordt overreed door een jonge vrouw,
die als huishoudster in zijn huis kwam, en van wie ongetwijfeld de vroegere Rosmers
zich verre hadden gehouden uit geheime antipathie, uit natuurlijken afkeer des geestes.
Maar Rosmer geeft zich over aan den twijfel, ook omdat hij zich overgeeft aan een
ander, zoeter gevoel, dat hem en zijn geslacht in dezen vorm evenzeer vreemd is en
dat hij dus aanvankelijk geenszins onderkent. Want Rosmer is getrouwd, met een
ongelukkige zielszieke vrouw en denkt er niet
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aan zich van dien band te ontdoen. Maar intusschen betreedt hij, onder leiding van
die jonge vrouw, Rebekka West, al verder den gevaarlijken weg der vrijmaking en
individueele waarheid. Hij geeft zijn predikambt op en voelt zijn edelmoedige, zachte
ziel bewogen door de nieuwe gevoelens van erbarmen en de nieuwe gedachten van
eigen zedelijke vrijwording.... Dan sterft plotseling de zielszieke vrouw, zij verdrinkt
zich... in waanzin, meent Rosmer. Van zelf ligt nu de weg open tot het nieuwe leven,
indien Rosmer met zijn familietradities durft breken, en in dat stadium vangt het
drama aan. Rosmers zwager, rector Kroll, komt hem opeischen tot actie in het kamp
der conservatieven. Het moet eindelijk tot openlijken, genadeloozen strijd komen
tusschen de mannen van het behoud en de ongoddelijke natuurlichters in het district.
En Rosmer behoort krachtens zijn familie tot de steunpilaren van het eerwaardig
oude.
Dan bekent Rosmer, aarzelend, zijn afval. Hij heeft zijn geloof verloren en is ook
in het maatschappelijke liberaal gaan denken. En wil zelfs gaan ageeren aan dien
kant.
Kroll staat ontzet; en als alle geloovigen, besluit hij van zelf van den geloofsafval
tot de noodzakelijke onzedelijkheid van zijn zwagers denken en doen, ook in andere
opzichten. Hij herinnert zich bezoeken en woorden van zijn arme zuster, vlak voor
haar zelfmoord, die nu beteekenis krijgen. En zijn achterdocht groeit. Er moet iets
bestaan tusschen zijn zwager en die juffrouw West, met haar twijfelachtig verleden.
Waar komt die juffrouw vandaan, wat wil zij hier? Hoe staat ze met Rosmer? In elk
geval, al zou maar de helft van wat hij vermoedt waarheid zijn, dan hebben hij en
zijn partij toch al een wapen in handen om den gevreesden invloed van Rosmer te
keer te gaan. Zij zullen hem in zijn zedelijken wandel aantasten. De argelooze,
kind-onschuldige Joannes staat perplex, als hij van die machinatie hoort, hij, die
nooit de laagheden van het politieke leven vermoed heeft. Doch nog meer is hij
geschokt door hetgeen blijkt van de bewustheid, waarin zijn vrouw haar daad beging.
Zij ging heen om hem te bevrijden, heeft zij gezegd. En zij moest spoedig gaan, dat
hij met Rebekka trouwen kon. O, hoezeer drukt dit weten zijn lichtgevoelige ziel als
een schuld! En langzaam gaat hem nu een licht op, bij het schijnsel van dat
schuldgevoel, over zichzelven. De Rosmers pleegden zich weinig rekenschap te
geven van hun bijzondere gevoelens. Nu doet het deze Rosmer. En zijn eerste indruk
is die van verlichting, van geluk. Wat Beate, zijn
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vrouw, meende, wàs misschien wel zoo. Zijn gevoel voor Rebekka West kon men,
hoe lang al!, wel liefde noemen. Hoe gelukkig was hij er in! Maar had hij het recht
gelukkig te zijn? Hij was immers met Beate getrouwd.... Toen ging zij voor hem in
den dood.... Dat kan nooit meer goed gemaakt worden.
Zoo ziet hem Rebekka gaan: een gebroken man op het oogenblik zelf, dat hij zich
vrij maakt... door haar. Als een looden gewicht hangen traditie, familieverband,
plichtgevoel hem om den hals. Indien hij al, los van de machtige familieoverlevering
der Rosmers, zichzelven vond in maatschappelijk denken, zoo is hij in het zedelijke
toch niet bevrijd. Daar achterhaalt hem de collectiviteit, alsof zij zich wreken wilde
en slaat hem met machteloosheid en wroeging. Dan besluit Rebekka tot haar offerdaad.
Zij zal Joannes Rosmer zijn zielsrust weergeven in zelfbeschuldiging.
Aldus komt in den diepen zwoelen zomeravond het einde.
Rebekka zegt Rosmer haar liefde voor hem. Eerst haar heftig begeeren, dat haar
tot een intrigante maakte; dan hoe haar sterkte, haar egoïste frissche levenswil in
haar gevoel voor hem onderging. Zij voelt en denkt nu als hij. Nooit kan zij zijn
vrouw worden, want daartoe behoort schuldeloosheid. Maar toch is het waar, dat de
liefde haar gelouterd heeft, en dat hij, Rosmer, dit volbracht, als zijn eerste daad in
't nieuwe leven, dat nu voor hem beginnen kan.
Maar Rosmer gelooft niet meer aan dat nieuwe leven, omdat hij niet meer aan zijn
kracht gelooft. Zij zegt hem wel, dat zij geadeld is door de liefde, maar kan hij
gelooven aan die liefde? Er is zooveel gebeurt, hij heeft zooveel geloofd, is aan
zooveel voorbij gegaan. Dan, in wanhoop, vraagt zij, of er niets is om hem 't geloof
in haar weer te geven.... Ja, er is misschien iets, één proef, één uiterste offerdaad, die
hem zijn twijfel zou kunnen nemen.
Rebekka begrijpt wat hij meent.... en is bereid te gaan. En zoo gaan zij beiden den
weg dien Beate gegaan is, in den Molenbeek. Want ook Rosmer gevoelt, dat hij niets
meer in 't leven te doen heeft. Zoo dan niet meer het Rosmersche schuldgevoel hem
drijft, om Beates dood, zoo eischt thans het eigen, het individualistische rechtsgevoel,
dat hij Rebekka volgt, nu hij haar dood voor de eigen zekerheid heeft opgeëischt. In
deze opperste daad van eigenmachtige zelfvernietiging kan hij tenminste toonen, dat
zijn zelfbevrijding een waarachtige is geweest. Daarmee sluit het drama.
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Maar met de staving van Joannes Rosmers levensbankroet is zijn inhoud niet uitgeput.
Het individualistisch probleem wordt hier wel zeer volledig behandeld en de figuren
van Rebekka, rector Kroll, Mortensgaard en Ulric Brendel dienen waarlijk niet alleen
voor tusschenspel of ‘omgeving’. Elk hunner heeft een aan Rosmer gelijke ideêele
waarde, al vertoonen zij zich ook maar even in den loop van Rosmers ontwikkeling.
Rector Kroll is de volledige collectiviteitsmensch, sterk in zijn twijfellooze
overtuiging. De gansche macht van het gemeenvoelen en -denken staat achter hem,
met zijn feillooze, onverbiddelijke moraal en aarzelloos handelen.
Dan volgt Mortensgaard, de caricatuur van den individualist, de man, die volstrekt
a-moreel, zoomin een maatschappelijk als een persoonlijk ideaal bezit en enkel op
zijn voordeel uit is. Maar die schijn van vrijgevochtenheid, waarin zijn cynisme zich
voordoet, ontstelt en verbijstert Rosmer, als de heillooze gevolgen van het zich
losmaken uit traditionneele banden. En diezelfde heillooze gevolgen van het
individualisme meent hij ook in Ulric Brendel, zijn vroegeren leermeester, te zien,
die, eens veelbelovend talent, zich in hoogmoed van de menschen terugtrok en sedert
in zijn isolement bevroor en verging. Ook dit is een schijn-individualisme, dat Rosmer
voor het echte houdt. Want individualisme wil niet zeggen - als de Trolden in Peer
Gynt - zich zelf genoeg zijn, zich in zichzelf opsluiten en de menschen verachten of
haten, maar enkel zichzelf-zijn, kennen zijn nietigheid en ijdelheid als
verschijningsvorm van den geest en daartegen zijn grootheid als mikrokosmos, de
wereld zelf in zakformaat.
Beide figuren van Mortensgaard en van Brendel zijn de onechte namaak van het
individualisme, die Rosmers wankele ziel op meest ongelegen oogenblikken komen
ontstellen en naast Rebekka haar ontwikkeling bepalen.
Van Rebekka gaat dan de sterkste invloed uit, als de overrijpe en reeds weer tot
verrotting overgaande persoonlijkheid. Zoo blijkbaar ziet haar Ibsen. Gelijk hij in
de huwelijksdrama's de vrouw zag als het meest vatbare, de zuiverste vorm voor het
groeiend individualisme, vanwege haar sterker gevoelswezen en ondogmatischen
geest, zoo gaat hij haar nu toonen, als de, om zoo te zeggen, in het zaad geschoten
persoonlijkheid. De zelfbevrijding, de verlossing van traditionneele banden, al te ver
doorgevoerd, leidt tot algeheele bandeloosheid, bedoelt de dichter. Het opgeven van
elken
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algemeenen norm maakt duizelig en verward op den duur, voert tot de grofste
excessen, als er toevallig geen sterk eigen moreel wezen voorhanden is. Bij Rebekka
West is het nog zoover niet, al gaat zij ook een goed eind dien weg op. Het is niet
toevallig, dat haar afkomst twijfelachtig en haar jeugd bedenkelijk was. Geen enkele
traditie beveiligde en richtte haar. Zoo werd haar ontwikkeling een opgroeien ‘zonder
eer of deugd’, kan men zeggen en bleek haar vrijheid haast hetzelfde als ontaarding.
Al werd ook haar scherpe geest geleid en geschoold, nooit leerde zij eigen begeerten
te matigen om anderen leed te besparen of ter wille van een ideaal. Zoo was Rosmer
liefkrijgen en hem willen overhalen naar haar vrijgevochten sfeer, waar bovendien
de scrupules van zijn getrouwden staat niet golden, voor Rebekka één, en weeft zij
met een soort van naïef cynisme haar intrige om Rosmers vrouw, die voor hem als
voor haar den weg verspert naar het nieuwe leven.
Maar gelijk Rebekka invloed oefent op Joannes door den latenten vrijheidsdrang
in hem te wekken, zoo oefent hij - en eigenlijk de gansche Rosmer-omgeving - zijn
werking op haar en verschaft haar de luxe van een geweten.
Rosmer heeft mij ‘geadeld’, zegt zij, maar mijn levensmoed gebroken, daarmee
te kennen gevend, dat de individualistische emancipatie ten minste zekere primitieve
vitaliteit schijnt vrij te maken. Bij het licht van dat nieuwe orgaan, haar geweten,
ontdekt zij nu twee dingen: haar verantwoordelijkheid voor Beate's zelfmoord en
haar egoïstisch drijven van Joannes Rosmer, dien zij immers lief heeft. Zij ziet hem
nu in zijn wezen, niet zooals zij graag wilde, dat hij was, maar gelijk hij onherroepelijk
is en zal zijn: een collectiviteitsmensch ten slotte, een fijne maar zwakke plant, die
alleen op den veiligen bodem van conventie en traditie groeien kan.
En dan wil zij weer goedmaken wat zij misdeed, zooveel er nog goed te maken
valt, door Rosmer terug te brengen in den kring, waar hij onverbrekelijk behoort, en
door zelf weg te gaan. Het is de liefde, die hier het egoïsme en de harde
eigengerechtigheid doorbreekt, om eindelijk in waarheid Rebekka tot een
individualiste te doen groeien, een, die allereerst de eigen waardeloosheid heeft
doorschouwd en de verschijningen in haar diepere beteekenis onderkend.
Maar het is al te laat voor Rosmer. Hij is al te ver gegaan en heeft te veel gezien
voor een mensch, die in wezen nog uit de maatschappelijke moraal stamt. Hij ziet
zijn ‘schuldige liefde’ en een
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vrouw, door zijn ‘ontrouw’ in den dood gedreven, en zoo - plicht, eer en trouw
geschonden - kan hij niet verder leven, te minder nu hij ook zijn geloof in Rebekka
verloor. Als het individualisme tot zulke dingen kon voeren, wat was het dan waard?
Zelfs indien het alles door de liefde werd gedicteerd, zooals zij zegt, en niet door
baatzucht, gelijk hij vreest.
Aldus blijft hun beiden slechts de zelfmoord als uitkomst over. Voor Rosmer,
omdat schuldbesef hem het leven onmogelijk maakt, voor Rebekka, omdat met dit
offer alleen zij haar liefde bewijzen kan voor hem, wiens leven zij voor altijd bedierf.
Te sterven is wel het eenige, dat zij nog voor hem doen kan.
Het is duidelijk, dat Ibsen in Rosmersholm, meer nog, vollediger, sterker, inniger
overtuigd dan in De Wilde Eend, verloochende, wat tot nog toe het leven van zijn
leven geweest was, zijn vrijwordingsdrang, die immers ook het geluk der menschheid
inhield. Maar dat geluk lijkt hem nu eerder een vloek, nu hij de menschen beter heeft
leeren kennen. Niet alleen, dat zij de blijde boodschap niet hooren of niet begrijpen,
zij worden er ook slechter van, als zij zich aan den greep van het maatschappelijke
komen te ontworstelen. Het vloekbaar cynisme van Mortensgaard, de verdwazende
hoogmoed van Brendel waren er bewijzen van, maar vooral Rebekka's levensgang
toonde, hoe de vrijgeworden mensch tegelijk tot een zekeren staat van primitief
egoïsme terug zinkt. Het beest in haar, nu niet meer veilig in de kooi der
maatschappelijke ‘behoorlijkheid’ opgesloten, keerde zich gevaarlijk tegen haar
omgeving, te gevaarlijker, naarmate zij, onder den bedriegelijken schijn van het
vooroordeelloos liberale, de eigen baatzucht niet herkende. Van dien waan werden
ten slotte drie menschen het offer, den noodlottigen waan, die vroeger voor Ibsen de
zegen der persoonlijke vrijmaking heette.
Eenmaal op dit spoor geleid, heeft Ibsens gedachte het tot zijn einde vervolgd en
er minstens twee drama's aangewijd. De vrouw der Zee en Hedda Gabler. Dat hij
dus doende, zich allengs van het individualisme verwijderde, een gevolg voor een
oorzaak hield, en in de drama's, hoe machtige karakterspelen ook, eigenlijk buiten
het gestelde probleem bleef, kon hemzelf niet blijken, nu hij in zich zulke volmaakt
levensware karakters vond, die inderdaad de vertegenwoordigers van een angstig
verregaand individualisme schenen.
Een individualisme, dat er dan enkel als ontaarding uitzag
FRANS COENEN
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Een mooi boek over Indië
Martin Borrmann. Sunda, Eine Reise durch Sumatra. Illustraties van
Sigfried Sebba. Uitgave van de Frankfurter Societäts-Druckerei G.M.B.H.
te Frankfort a/M. 1925.
Waardoor voelt men het toch eigenlijk zoo gauw als men zich bij uitzondering eens
niet tusschen bourgeois en snobs, maar in eerlijk, fatsoenlijk gezelschap bevindt?
Dit Sumatraansch reisverhaal aanvaardde ik ‘ter recentie’ met een lichte hoop en een
zware vrees. Eigen bijkans uitgewischte heugenissen aan schier vergeten Indische
jaren nog eens eenmaal te voelen herleven in de belevenissen van een ander, ziedaar
mijn lichte hoop. Licht door het wicht van mijn vrees. Want welke gruwzame gestalten
kan men in Indische reisboeken niet tegenkomen. Daar is natuurlijk in de eerste plaats
de super-Snob, de über-Bourgeois, de Toonaangevende Journalist, aspirant Koloniale
Specialiteit - vijf maanden uit en thuis - als phenomeen zoo bitter te haten, als mensch
zoo diep te beklagen: de reis die hem profijt kon brengen, bederft hem voor zijn heele
leven, maakt hem van een gewonen verwaanden allesweter tot een ondraaglijken
snorkenden maniak. Hij is de ergste, maar de in ‘volksziel’ liefhebberende toerist,
en de amateurstatisticus en de Deterding-jonkman, vol
Jan-Pieterszoon-Coen-‘idealisme’, en de zendings-propagandist, en de rest die de
wereld rondtrekt met de gekleurde bril van de een of andere ‘preconceived idea’ op
den neus, ze mogen er, van gruwelijke gestalten gesproken, allemaal wezen.
Schaarsch vertoont zich in dit bont gezelschap de Mensch. Wonderlijk eigenlijk,
dat een beetje zachtzinnige humor en dieper zelfbesef, en alles wat verder op een
wezenlijke humanistische gezindheid wijst, zoo ontstellend zeldzaam moeten zijn.
Hoe komt het nu dat ik bijna onmiddellijk den indruk kreeg, dat ik mij tegenover
een mensch en niet tegenover een bourgeois of een snob bevond? Het was toch nog
niets dan een beschrijving van de aankomst op Sabang, met het uitzicht op de bergen,
van de hitte aan boord, van de stemming in het wachten en de kleur van den dag en
van de zee. Toch wist ik het. Toch ademde ik in de atmos-
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feer van een wezenlijken mensch. En duidelijk bleek het weer: altijd is de Mensch
dezelfde, altijd is de Snob dezelfde, geen van beiden kan zich ooit verloochenen en
niets, ook het geringste niet, hebben ze gemeen. Ze ondergaan verschillend dezelfde
dingen, ze zullen zich verschillend het gelijke herinneren.
Had ik toen het boek doorbladerd.... maar ik dacht niet aan bladeren, daar elk
woord in dat aanvangshoofdstuk mij boeide, de indrukken van den eersten Indischen
avond, de in allen eenvoud zoo geweldig suggestieve beschrijving van tropenreuk
en tropenregen in tropendonker, van het verlaten zeestrand bij Lho-Seumawé met
den eenzaam-musiceerenden Inlander, en daartusschen de kalm-rake opmerkingen
over Hollandsche Atjeh-politiek, de half-humoristische en toch wel ernstig bedoelde
bespiegelingen, nooit apodictisch en nergens pedant, en het boeiend schrikbeeld der
broeiende Belawansche moerassen, waar de slijmerige reptielen krioelen en het
verheerlijkt gezicht van dien bleeken, zweetenden Chinees.... neen, aan bladeren
dacht ik niet, maar had ik het gedaan, het zou me al niet verbaasd hebben, de namen
van Multatuli en Dostojefsky in dit boek aan te treffen.
Want reeds had zich bij mijn eerste verrassing een tweede gevoegd: deze Mensch
bleek ook Dichter. Is er wel iets, litterarisch gesproken, zóó hachelijk als een
musiceerende Inlander aan een verlaten tropisch strand, tegen het vallen van den
avond? Bijna zoo vol opgelepelde romantiek als de Mont Blanc en de Niagara. Hier
echter klinkt onmiskenbaar de toon van het echte, persoonlijke sentiment.
Echtheid en eenvoud voeren bij oogenblikken de beschrijvingen tot waarachtige
dichterlijke grootheid op. Ik denk aan het windvlaagje in het Batak-dorp op de
Karo-vlakte... O, hoe herinnerde ik ze mij nu weer, die mysterie-doorhuiverde Indische
windvlaagjes, met het strak geritsel van palmen hoog boven de duistere puntdaken
uit en het angstig-stille wervelen en schuifelen van takjes en blaadjes in het grauwe
stof, en de reuk, de tropen-reuk van al het bloeiende en al het rottende dooreen, een
zucht die de ziel doet sidderen en den vreemdeling vaart ‘mitten durch Herz’.
Dan ook dat onverklaarbaar-plotselinge, schier hartbrekende, want al te volmaakte
geluksgevoel op een stillen landweg in het hooggebergte, in den morgenstond, vol
koelte en tinteling van licht, toppen en wolken rondom, het Toba-meer in de verte,
verder
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nog de eeuwige Sinaboen en op den witten weg een blootvoetige, bruine, bontgekleede
baboe, die in de wagen haar blanke lieveling rijdt, met oogen vol gelukzaligheid.
Heftig was ik benieuwd, eenmaal de reiziger als mensch herkend, hoe deze man
op Deli reageeren zou. Op het rijke, fiere, zelfingenomen Deli, waar onze ‘kloeke
pioniers’ wonen, onze ‘stoere kolonisten’, onze ‘eminente landgenooten’, onze
‘machtige werkers’, die zoo wèl de kunst verstaan den bezoeker te omstrikken en te
binden in fluweelen ketenen van verplichting om gulle en verfijnde gastvrijheid, en
een vertoon van belangstelling in andere cultuur dan tabakscultuur -, dat pralende
Deli, waar alles ‘voortreffelijk’ is -, voortreffelijke hospitalen en voortreffelijke
koeliewoningen, voorteffelijke wegen en een voortreffelijke organisatie, en de
voortreffelijke grondleggers van al dat voortreffelijks.
Dikwijls eerder vroeg ik het mij af: gelooven die lieden nu wel of niet waarachtig
in hun eigen voortreffelijkheid? Zou de eigenaar van een model-boerderij misschien
ook eindigen met zichzelf philozoïsche motieven toe te dichten? Waarom eigenlijk
niet? Shaws leverlijder, nadat hem de dokter vleesch en wijn heeft verboden, poseert
al heel gauw voor overtuigd vegetariër en geheel-onthouder en ziet uit de hoogte op
drinkebroers en vleeschwellustelingen neer! Zoo zal zich ook de Deli-planter, die
zijn menschenmateriaal soigneert, wel ter goeder trouw voor een philantroop gaan
houden.
Meen niet, lezer, dat Martin Börmann deze dingen agressief en hatelijk zegt. Hij
bewondert en waardeert met oprechte waardeering de hospitalen, de woningen, het
onpartijdig toezicht der arbeidsinspectie, hij bewondert en waardeert met dezelfde
waardeering de heele hedendaagsche ‘ethische koers’ in de koloniale politiek. Hij
weet hoe de voldoening om het bereikte, wanneer de goede weg maar eenmaal is
ingeslagen, tot altijd meer en altijd beter prikkelen kan, hoe het wennen aan het
nieuwe - al is het door anderen opgedrongen, onder dwang met spot en kwaden trouw
aanvaard - het oude onduldbaar kan doen schijnen. Maar hij weet ook, en hij zegt
het ook - midden in de verstrikkingen der vorstelijke Delische gastvrijheid - wat dit
alles waard is en waaruit het voortkomt en hoever het gaat en dat ‘ethiek’ in Indië
en in Deli pas wezenlijk zijn pleit had gewonnen toen ze ruimer baten
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bleek op te leveren dan het oude, cynische Van den Bosch-systeem, toen men zag
dat het somwijlen rendeert ‘den Menschen im Menschen zu achten....’
En hij weet ook hoe bij de eerste de beste vlaag van gouvernementeele
revolutio-phobie de heele ethiek onmiddellijk op de vlucht slaat:
‘Bolschewistische Propaganda, die sich auf Java in Attentatsvorfällen entlud, ist
auf Sumatra nur sehr leise vorhanden. Sie werd leise bleiben, wenn ihr nicht die
Regierung selber Vorschub leistet durch Handlungen wie beim letzten
Eisenbahnerausstand der Ostküste, wo sie die privatkapitalistische Delispoor
unterstützte und wo sie die Reiszufuhr aus Siam unterband.’
Later van Siboga naar het paradijseiland Nias reizende, vaart hij in het kleine
Inlandsche vaartuig bij het verlaten der haven onder de achtersteven van een groot
en prachtig stoomschip door, zóó dicht dat hij, naar boven ziend, den naam van het
schip kan lezen. Welken naam? Van den Bosch! Graaf Johan van den Bosch, de man
van het knevel-en-uitzuig-systeem van 1812. Is dan die heele ethiek wel iets meer
dan een dun fineertje op het onverwoestbare hout van altijd datzelfde.... Bosch?
Neen, Deli heeft hem niet overdonderd en toch heeft hij den ‘titanenarbeid’ der
‘eminente landgenooten’ met minutieuze aandacht gadegeslagen. Zonder overdrijving,
zonder spot, het is titanenarbeid, een dagelijksch getob in een afmattend klimaat, een
altijddurende strijd tegen hitte en vocht, tegen rupsen en mieren en woekergewas,
tegen vernielende regens en verwoestend onweer, een ononderbroken inspanning,
die alle geestelijke en lichamelijke krachten verteert, om het Deli-dekblad zijn
vereischte soeplesse te geven, zijn door het ‘rookend publiek’ begeerde vale tint, een
arbeid, zoo inspannend, zoo enerveerend, onder zóó voortdurende hoogdruk verricht
- een cultuur-bedrijf, als fabrieks-bedrijf gevoerd! - dat laaiende waanzin, wreed
geweld en bloedige wraak niet uitblijven kunnen.
De belangstellende vreemdeling heeft het alles gezien, hij heeft dien arbeid niet
onderschat, ten volle realiseert hij den omvang van de ‘Sorgfalt’, die, auf einem der
Menschheit nützlicheren Gegenstand gelenkt, ohne Zweifel schon jedes Uebel der
Welt längst beseitigt hätte....’
Is een schooner en diepzinniger Ode aan het Deli-Dekblad denkbaar? Een gepaster
grafschrift voor zijn eminente verzorgers, een
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treffender tekst voor de lijkredenen bij kisten en urnen der onversaagde pioniers?
Wie, die den omvang kent van ‘jedes Uebel der Welt’, zal dan nog dien arbeid
onderschatten?
En nu trekt onze reiziger, dwars door Sumatra heen, over Karovlakte en
Batak-bergen van de bloeiende, pralende Oostkust naar de vergeten en vegeteerende
Westkust toe en hij wordt zich van het vreemde en afwijkende dier exotische
levensvormen wel heel sterk bewust en raakt er zelfs den kluts door kwijt en vervalt
- als elk mensch op zijn tijd, die niet juist in dat gebied een immer waakzaam
zelfwantrouwen fokte - meer dan eens in anthropopsychologische fantasterijen. Maar
door alles heen blijft hij zich toch altijd klaarder van het groote,
fundamenteel-menschelijke in elken mensch bewust. Langs dieper, wezenlijker lijnen
dan rasonderscheid en volksgebruik scheidt en voegt hij menschheid en mensch! Tot
den Batakjongen met zijn groote, trouwe oogen, kleinzoon van menscheneters, die
in de bioscoop de grove schurkerijen gadeslaat met de pijnlijke verwondering, het
peilloos onbegrip van een pasgeboren kind, omdat de vunze listigheid, waar het
tienjarig stadsschoffie in gnuift, van zijn ongerepte menschelijkheid te ver verwijderd
is -, voelt hij zich, moderne Duitscher, geleerde, intellectueel, nader staan dan tot de
rasgenooten, tijdgenooten, wellicht landgenooten, die hij in Medan zag dineeren en
dansen, de ‘Holofernessen-der-Industrie’ met hun blootgerugde, kortgerokte,
goudgeschoeide dames. Aan den zieken Chinees, wien van dankbaarheid de
menschentranen uit de hondenoogen vloeiden, weet hij zich sterker in
medemenschelijkheid gebonden dan aan den blanken Toean, die den ‘luien’ koelie
dwong zooveel rupsen levend op te eten als hij er te weinig had gevangen op zijn
plek tabak. O, hier werden we! oude heugenissen gewekt aan de jaren - twintig terug
- toen er om deze en ergere dingen bij champagne-zwelgpartijen in het Medan-Hotel
op Hari-Besar werd gebruld van de lol. Thans is er een arbeids-inspectie en de man
werd ontslagen.
‘Obschon ich mir die vernichtete Laufbahn des Pflanzers und alle mildernden
Umstände vorstelle, die den Vorfall hervorgerufen den Qualrausch der Sonne, den
einzigen erhitzten Augenblick und die Tatsache, dass die Kulis das schlechteste
Element unter alle Chinesen bilden, verfolge ich dennoch die Tat dieses Unbekannten
mit meinem Hass, weil sie das Allermenschlichste, das Urgefühl der
Zusammengehörigkeit zwischen Wesen, die sprechen können, verletzt hat.’
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Zie, dit is de warme, brave Haat, de Heilige Haat, die Jezus tegenover de Pharizeeêrs
het woord ‘Adderengebroedsels’ uit het hart en van de lippen rukte en waarzonder
er van Christelijkheid en altruïsme niet veel anders overblijft dan lammetjespap voor
lui zonder kiezen.
Met het verblijf op Nias eindigt het verhaal. Een paradijs, waar helaas de slang
niet ontbreekt. Tientallen variëteiten! Nochtans een paradijs. Het leed en de onvree,
die den reiziger Europa uit en naar de Tropen dreven, - er wordt ons in het voorwoord
iets van te verstaan gegeven - vinden hier hun balsem en genezing. Als hij, te paard
aan het eindeloos-eenzame strand van den in morgenlicht glanzenden Oceaan, de
vreedzame, bruine visschers, ver weg in hun notedoppen, bezig ziet in hun primitief
bedrijf, dan weet hij het. Dezen, deze ‘luien’ en ‘indolenten’, die niet meer vangen
dan ze eten en niet meer planten dan ze op kunnen, dezen hebben het beste deel
gekozen. Zij zijn de eenigen onder de menschen, die in Swifts gruwelbeest Yahou de nooit-verzade Vraat - hun eigen beeld niet hoeven te herkennen. Wat is bij die
rust onze activiteit? Onze vooruitgang, onze ‘beschaving’, onze ontwikkeling?
‘So lebe ich denn auf Nias: ach, wie wird, an diesem Leben gemessen, mein
bisheriges Dasein arm! Es glich dem Leben des gefangenen Eichhorns auf seinen
Trommel: es jagte sich tot, ohne eine Wegstrecke zurückzulegen, es raste, ohne
vorwärts zu kommen. In Nias aber steht der Mensch, und kommt dennoch weiter,
das ist das Unterschied. Hier zerschmelzen die Nöte des Herzens und die Nöte
Europas, sie gehen unter. Dies ist die Erdstelle, wo sich das Wunder vollzieht der
Vereinigung von vitalen Triebkräften und altruïstischen Ideëen: sie sitzen sich nicht
mehr - wie bisher in der eigenen Brust - auf zwei Sofakissen feindselig gegenüber
als saftvolle Bejaher und impotente Idealisten, die sich beide hundselend fühlen. Die
Selbstkritik und die Kritik an anderen wird zum Abscheu; Parodie nicht minder
gleichgültig wie Sentimentalität....’
Er is iets van den geest van Heine en Anatole France in dit boek -, inderdaad het
menschelijkste en dichterlijkste en daardoor mooiste en leerzaamste over Indië, dat
ik ooit heb gelezen.
Volledigheidshalve zij vermeld dat het zeer royaal en luxueus, op mooi papier met
kloeke letter en in groot formaat is uitgegeven.
CARRY VAN BRUGGEN

Groot Nederland. Jaargang 24

440

Over ‘Kleine Inez’
R. Van Genderen Stort, Kleine Inez. N.V. v. Loghum Slaterus Uitg. Mij.
Het is merkwaardig maar geenszins onverklaarbaar hoe velerlei en uiteenloopend
de oordeelen zijn over dit bekroonde boek; en de Onderscheiden geesteshoudingen
tegenover het werk van dezen zeer persoonlijken schrijver hangen zeker almede ten
nauwste samen met de psychologie van den lezer.
Er is een staat van ontvankelijke onbewustheid, die zich graag en gewillig overgeeft
aan de suggestie die van een kunstwerk uitgaat, zonder zich direct dieper rekenschap
te geven van de aard dier bekoring. Dit zal veelal een jeugdkenmerk zijn, doch velen,
waaronder vaak vrouwen, komen nooit verder. Misschien is deze staat nog te
verkiezen boven die der ‘bewuste’ lezers, welke van te voren al afwerend staan
tegenover ‘het andere’ en met voortdurend vooropgezette wil om ‘er niet in te zullen
loopen’, zich sluiten voor de bijzondere qualiteiten van wat hun niet direct ligt. - En
dan ten leste is er de ideale lezer, die ook, alweer over deze waanwijsheid heen is en
in milder openheid weet te ontvangen, niet als buitenstaander, maar als deelhebbend,
medescheppend genieter.
En voor dezulken is dit boek van Van Genderen Stort dan bij uitstek geschreven,
omdat in stijl zoo wel als in opzet het afwijkt van het gangbare; omdat in het
verzwegene, het geduide de groote kracht ligt. Daarom meene men echter niet, dat
deze schrijver het détail veronachtzamen zou: integendeel, dit gansche verhaal is als
uit fijne, gevoelige détailschildering opgebouwd; maar als langs stippels van
ontroerende kleinigheden moet de lezer de lijnen trekken die vaster omlijnd de figuren
zullen doen leven dan in menig verhaal dat niets te raden overlaat het geval is. Zeker, er blijft hier eenige vaagheid, die echter mede de bekoring, de voornaamheid
uitmaakt van dit boek en die slechts een bezwaar is voor wie niet of slecht kunnen
lezen.
Even moge hier dan het gegeven worden aangeduid: Kleine Inez, ‘het zinnebeeld
van het zuivere leven’ (bld. 148) weet den erfelijk-
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belasten jongen, Peter, wien geen menschelijke hartstocht vreemd is, louter door
haar bestaan op te heffen tot een leven van werkzame eenzaamheid, en schoone
renuntiatie. - Als het zinnebeeld van het zuivere leven, zoo ziet haar de schrijver,
zoo ziet haar Peter, wanneer hij, zwervend langs donkere wegen, aan haar denkt,
peinzend ‘hoe, gelijk het zonlicht de ruimte, de gedachte aan zoo lieflijk zinnebeeld
zijn gansche bewustzijn doordrong.’ - En al wordt hier dan vooral van Peter's strijd
verhaald, zoo zien we toch van dit boek kleine Inez als stralend middelpunt, het
argelooze kleine meisje, dat hem voor het eerst verschijnt na een hevige vechtpartij,
als ze hem ‘een weinig angstig maar toch dapper’ zijn verloren pet aanreikt. Maar
dra is ze dan gerustgesteld door ‘de teederheid waartoe zijn felle blik zich verzacht
had, en die verscheen in den glimlach, waarmee hij zijn pet aannam. Dan knikte zij
en ging heen, huppelend, gelijk een klein meisje doet, dat zich verlegen en bevrijd
voelt. Hij zag haar na; het haar, dat in flauwe golving tot het middel hing, was dof
blond als het hooi, dat des zomers op het land in bergen rust en zoeter geurt, wanneer
de avond daalt.’
Typisch voor den schrijver is deze zin, met dat melodieuse eind; maar, ziet Peter
haar zoo, de stugge, hevige Peter, met zijn groeiende hunker naar teederheid? Zoo
ziet haar de schrijver, zoo zien wij kleine Inez.
Wanneer men, als Van Genderen Stort, zoo zorgvuldig en overwogen in rijpe,
voldragen volzinnen, welhaast zonder dialoog, een stijl, een sfeer schept, die de
werkelijkheid als opheft en tilt tot in de eeuwigheid, dan moet men wel immer al
schrijvend zelf ver boven het onderwerp staan, om deze zelfgestelde rustige harmonie
voortdurend te bereiken. Een geforceerdheid, die even maar ‘Absicht’ zou doen
vermoeden, wordt hier een calamiteit, want ‘verstimmt’ en schaadt de rustige
overgegevenheid van den lezer, die voor het genieten van dit boek een eerste eisch
is.
Zelden in deze bijna 300 bldz. treffen we een dergelijke storing van het evenwicht
aan; door het hinderlijk herhalen van een precieus beeld of détail, dat dan even
aandoet als coquetteeren met de eigen schoone vondst (bijv. op bld. 274); soms door
een al te wijdsch woord, waar het opgeroepen gedachtebeeld dat niet verdraagt. Zoo
is er de beschrijving van Inezjes pop, die: ‘in sierlijke, glansende kleeren wachtte of
in eenvoudig nachtgewaad rustte in haar wieg’; zoo zijn er minder onschuldige
overdrijvingen, die zeker
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kleine inzinkingen beduiden, doch die hier, uit hun sfeer en verband gerukt, nog veel
zonderlinger indruk zouden maken dan ze verdienen; zoo zijn er te breed uitgesponnen
gedeelten, die even de aandacht verslappen doen en lichtelijk rhetorische wendingen,
die soms bijna banaal worden, maar hoe ontzaglijk ernstig en sober, hoe volgehouden
voornaam doet toch dit gansche boek aan, dat zich door de gedachten zoowel als
door de stijl, wel dadelijk van alle andere boeken uit den laatsten tijd onderscheidt.
In de eerste 30 bladzijden leeren we de tragische voorgeschiedenis kennen die
aanleiding werd tot Peter's dualistisch bestaan. We lezen van de rampzalige vrouw
die zijn moeder werd, die - zelf dochter uit een kundig en aanzienlijk oud geslacht zich vergooit aan een verloopen lakei, wiens duistere hartstochten de zoon erfde;
van Peters koel-aristocratische grootvader, leidend staatsman, die - nadat zijn dochter
den zelf gezochten dood gevonden heeft - het moederlooze jongetje bij een
verzenuwde nicht in huis doet.
Dit alles is zeker suggestief beschreven en toch schaadt, volgens mij, het eerste
gedeelte de harmonie van het heele boek; het is of de auteur vanaf een gansch ander
plan dit gebeuren gadesloeg; er is nog even iets sensationeels in deze eerste bladzijden,
als een heimelijke belustheid op 't hevige van al deze tragiek, terwijl juist de charme
van dit boek is zijn buitengewone ingetogenheid, waarin slechts geduid wordt; zijn
zeldzame beheerschte voornaamheid, waarin het verzwegene des te meer treft. En
bovenal roert dit boek door zijn eindelooze mildheid, zijn teedere humor, die zelfs
over de malle, hoovaardige tante Arabella zijn zachten glimlach schijnen doet, waarin
ze tot een deerniswaardig, hunkerend menschekind wordt.
In lange, rustige volzinnen, die bijna ouderwetsch aandoen, wordt het kiemend
zieleleven beschreven van Peter, opgroeiend in Arnhem, zeer ontvankelijk in zijn
wassende eenzaamheid voor het leven der natuur rondom. Al wat hij onderneemt
geschiedt met een ongebreideldheid, zijn temperament eigen; hevig is hij in zijn korte
drankzucht, zijn zinnelijkheid, in zijn vlagen van matelooze leeslust; in zijn
weetgierigheid weldra. Fel beleeft hij zijn daglange zwerftochten, kleurend alles met
een wilde fantasie.
En dan verschijnt hem ineens dat kleine meisje. - In het tweede hoofdstuk wordt
beschreven de zuivere liefde harer vroeg gestorven ouders, en het deftige
ouderwetsche huisgezin van den oud-oom en
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-tante, bij wie Inez wordt opgevoed. Oom Symen en tante Barbara zijn figuren zóó
innig geschilderd in hun typisch-Hollandsche geaardheid, zoo levend in hun kleine
gewoonten en met hun groote harten als welhaast in onze literatuur geen andere
figuur is aan te wijzen.
Dit goede huis aan de rivier, met het wijde uitzicht over de Betuwe, heeft de ziel
van ons lieve Holland; de ‘blauw-steenen treden der ingebouwde stoep’ leiden er
heen en daarbinnen tikt een Friesche hangklok, daar zingt het theewater in de stoof,
daar geurt het naar gedroogde lavendel uit de hooge linnenkast; men perst er nog
‘het damasten tafellaken onder den zuchtenden, krijtenden mangel’; de kelder is
gevuld met fijne wijnen, met eigenhandig ingemaakte augurken en geleien; en het
mahoniehout der groote ronde tafel wordt er nog zorgvuldig ingewreven met olijfolie
en met een zeemen doek langen tijd nageboend. ‘En naarmate het oude meubel zijn
vollen glans herkreeg, begreep Inez, dat ook de dingen hun eigen leven hadden en
de liefde der menschen behoefden.’
Is het wonder dat het gelukkig aangelegde wezentje, dat in deze atmosfeer
opgroeide, een gaaf, harmonisch menschekind wordt? Volkomen harmonisch ontbloeit
ook haar kinderliefde voor Ronald, het kleine baronnetje, in wiens park ze spelen
komt en op wiens ezeltje ze leert rijden. Buitengewoon bekoorlijk is dit alles
beschreven en volkomen begrijpelijk is ook de invloed van deze kinderliefde en het
groote verdriet bij zijn dood, dat haar het gansche leven bijblijven zal.
Vele jaren later, als Peter reeds student is en haar groeiende vrouwelijkheid gaarne
mijmert over hem, terwijl ze zich verwondert waarom hij - ‘duister en zwijgzaam,
nog altijd het geheim in zijn hart besloot, waarvan de openbaring haar immers toch
niet meer verrast zou hebben’ - herdenkt ze toch nog vaak ‘dien verren
voorjaarsmiddag toen zij, dwalend met Ronald, opeens overstelpt geworden was
door een gevoel, of veeleer een mengeling van gevoelens, waarvan zij allengs den
zin had leeren verstaan. Want gelijk het goud van alle kleuren, zoo scheen haar deze
eerste aanvoeling der liefde terstond van alle schakeeringen der genegenheid te
onderscheiden en zoo voelde zij zich vaak beklemd, wanneer zij, denkend aan Peter,
door deze herinnering opnieuw verrast werd.’
Maar dan weer voelt zij ‘haar stemming kwijnend en innig worden’ wanneer zij
aan verren Peter denkt, en steeds meer zal zijn
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beeld gaan leven in haar ziel en in haar zinnen. - 't Is in den brand der devotie voor
het kleine meisje, dat Peter's wezen gelouterd wordt; met schier bovenmenschelijke
kracht heelt hij een volkomen omzwaai in zich bewerkstelligd; en zoo is 't dan ook
niet een phrase die de 17-jarige gymnasiast tegenover zijn sceptisch-superieure, maar
niettemin nieuwsgierig-geïnteresseerde grootvader uitspreekt, wanneer hij, op diens
vraag naar zijn studieplannen antwoordt, dat zijn eenige eerzucht is ‘een zoo zuiver
mogelijk geestelijk leven te leiden’. - Hij gaat dan studeeren, wonend nabij de zee,
levend ‘het groote zuivere leven dergenen, die door den Platonischen Eroos
voortgedreven geen aandacht hebben voor de dingen, waarop het streven der menschen
zich doorgaans richt’; werkende vaak tot laat in den nacht.
‘De zee begeleidde met haar dreunend rhythme deze gewijde orgiën en dikwijls
verwonderde zich Peter, dat hij, tot deze toppen van het kennen gestegen, zijn liefde
voor Inez ternauwernood als een herinnering aan aardsche schoonheid voelde, een
afglans, die zich in het ongeschapen licht dezer hoogten vanzelf verloor.’
Aardscher echter is Inez' gevoel voor Peter, dat haar, - onbewust, maar niettemin
zeer dwingend - steeds dichter hem tot zich trekken doet. - Hun verloving voltrekt
zich zonder woorden, onder een glimlach, verlegen en gelukkig. Maar allengs zal
blijken, dat ze toch te ongelijk gepaard zijn, deze verbeten strijder en dit zuivere,
argelooze kind, in wie de liefde harmonisch ontbloeide, dat niet kent de
vertwijfelingen die Peter als met gebalde vuisten den weg der Entsagung doen gaan,
werend alle lieflijke verlokkingen, die zijn vergeestelijking in gevaar zouden kunnen
brengen.
Evenzeer mateloos als hij vroeger was in zijn zwakheden, even weinig zal hij nu
kunnen maathouden in zijn zelfopgelegde onthouding; de diepe tragiek van zijn
wezen schuilt in zijn ongebreideldheid, die hem nu voert aan het warme bloeiende
leven voorbij, tot naar de schoone maar kille toppen der comtemplatieve renuntiatie.
Hem bleef slechts de keuze: ondergaan door zijn duistere instincten, of die - en
daarmee het aardsche leven - volkomen overwinnen, met voortdurende, schier
bovenmenschelijke inspanning die ons dan ook zeer suggestief, zij het indirect, (veelal
door buitengemeen schoone natuurbeschrijvingen) wordt voelbaar gemaakt. Een
tusschenweg bestond niet voor Peter's natuur.
Dus, na een korten tijd van samengaan, waarin Inez tevergeefs zoekt Peter's weg
naar vergeestelijking te volgen, trachtend vol toe-
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wijding alle twijfel en onrust in zich te overwinnen, beseft ook Peter hoe twee zoo
grondig verschillende zielsgesteldheden niet één aardsch leven gemeen kunnen
hebben. ‘Duidelijk werd hem eindelijk ten volle, dat haar geheimste en innigste
verlangens uitgingen naar een bloeiend en gezond leven, zonder de angstige
spanningen en de sombere achterdocht, die hemzelf gemeenzaam waren en met de
zuivere kinderen, waarvan hij toch allerminst de verwekker kon zijn’.
En zoo scheiden zij, en los van elkander zetten zij en hij hun weg voort, die leiden
zal voor elk van hen naar het doel dat krachtens hun aanleg het ware zal zijn. Inez,
later, trouwt en vindt haar geluk in aardsche volkomenheid, terwijl Peter van verre
met haar meeleeft, eenzaam wonend in een oud stil stadje, onverpoosd arbeidend. ‘Het doel voorbij gestreefd’ zijn we even, wel zeer weemoedig, geneigd te denken;
maar dan blijven we peinzend; want was is het doel van dit korte leven? Ook de
schrijver laat ons hieromtrent in 't onzekere; maar hoe hoopvol niettemin en welhaast
als begenadigd, zien we Peter en de uitkomst van diens levensstrijd in dezen laatsten
zin: ‘Vreemd en vreemder voelde Peter zich worden aan deze wereld en als in het
voorjaar onder den kristallijnen avondhemel het vreedzaam rumoer der stad allengs
verstierf en de zware boomen voor het huis verdonkerden het laatste daglicht, dat in
zijn kamer draalde, dan voelde hij zich meermalen verzadigd van een
zwaarmoedigheid, die nochtans zonder tranen was, het eerste doemen van een vrede,
dien geen menschelijke vreugden evenaardden?’
Zoo eindigt dan dit uitzonderlijk schoone boek, dat voor wie het begrijpt in zijn
diepe ernst, schatten bergt aan gedachten en aan beschrijvingen, zóó groot en zóó
veel, - want bij iedere herlezing steeds nieuwe, en steeds meer - dat men den schrijver
nooit dankbaar genoeg zal kunnen zijn voor dit geschenk. Als compositie moge het
dan niet volkomen zijn geslaagd, het heeft qualiteiten die het ons doen liefhebben
met zoo eindelooze eerbied en deemoedige overgave als maar heel enkele boeken
in ons vermogen te wekken. We mogen trotsch en gelukkig zijn dat in dezen tijd in
ons land kon ontstaan een zoo nobel, een zoo innig boek als Reinier van Genderen
Stort ons gaf in zijn ‘Kleine Inez’.
WALDIE VAN ECK
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Literatuur
De Mannen van ‘Elck wat Wils’. Roman door Lode Baekelmans.
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, z.j.
Roman? Nauwelijks. Een zwak geromantiseerd verhaal van het begin en den opkomst
der Vlaamsche beweging. Het is begrijpelijk dat Lode Baekelmans op den duur
begeeren moest zijn persoonlijke ervaringen van dezen strijd te boekstaven, en ook
dat hij geen lust gevoelde in die beschrijving historisch precies te werk te gaan.
Zoo kwam er dan een verhaal van, dat dicht en ondicht mengelde, maar waarin
het ‘ondicht’ den boventoon had en ook het belangrijkst was. Want, indien men niet
wist, dat het hier ten slotte om waar-gebeurde dingen ging, zou de belangstelling een
harden proef moeten doorstaan, nademaal deze beschrijvingen en gebeurtenissen op
zich zelf maar zeer matig interessant zijn. Zij worden het echter, als men begrijpt
hier ook met een soort zedengeschiedenis van doen te hebben, den strijd der jongeren
om politieke en sociale mondigheid, wien het daarom nog niet aan ernst ontbreekt,
dat zij zoo schrikkelijk rooken en zooveel pottekens bier noodig hebben. Dat is
eenmaal Vlaamsche zede en de vaak schijnbaar hooplooze strijd wordt er aanmerkelijk
minder somber door. Terwijl hieraan tevens een comische ader ontspringt, die de
leesbaarheid van het boekje ten goede komt.
F.C.

Een Kunstreis in de Tropen, door Jan Poortenaar en Geertruida
Poortenaar-Van Vladeracken.
Zutphen, W.J. Thieme & Co., z.j.
Van het bekende kunstenaarspaar dit aardige boek over Indië. Men moet het
aanmoedigen als kunstenaars naar ‘den Oost’ willen, indien er zulke frissche
schrifturen van nablijven. Onzwaar, onpretentieus, vlot, maar lang niet altijd vluchtig,
geven deze beiden hun Indische indrukken, soms niet meer dan aanteekeningen of
anecdoten, maar ook wel - niet al te zelden - een verdiepte beschouwing, een ernstiger
oordeel als het over de dingen gaat die hun nader aan het hart liggen: de Indische
volkskunst, het wajangspel, de dansen. Aldus gaat hun blik over geheel Indië, van
Medan tot Bali, met Borneo en Celebes incluis, gedurende de twee jaar, dat zij
rondtrokken, zingend en schilderend. En nu is het aardig en merkwaardig, tegenover
veel Indisch ‘gekanker’, hoe zachtmoedig het oordeel over menschen en dingen is
van deze twee artiesten, die toch werkelijk niet tot de minst gevoeligen behooren en
wier leven daar ginds alles behalve zachtvloeiend en gemakkelijk was. Zij verzwijgen
hun grieven niet, doch als lieden, die beter te doen hebben en de wezenlijke waarde
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van het leven leerden schatten, meten zij nergens die grieven te breed uit, noch klagen
om te klagen of uit onvergetelijke mokkigheid. Aldus komt Indië onder hun pen als
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een menschelijk-onvolmaakt geheel naar voren, waar toestanden en menschen vaak
anders, maar niet slechter zijn dan hier. Wat heel veel zeggen wil uit den mond van
uitvoerende kunstenaars, die voortdurend met publiek te doen hebben.
En dit maakt ook, dat het boek zoo aangenaam te lezen is, omdat het nergens zijn
lichten toets verliest en zoo betrouwbaar lijkt, als de rustige, begonnen uiting van
twee gevoelige, maar geenszins onredelijke naturen. De teekeningen en reproducties
van Poortenaar verluchten het werk en vergrooten zijn aantrekkelijkheid.
F.C.

A. Ferdinand Herold, Het Leven van Boeddha, bewerkt door G. de Ridder.
Thieme & Co. Zutphen z.j.
Prof. N.J. Krom, die een voorrede bij dit Leven van Boeddha schreef, leert ons, dat
het indisch geschrift, dat aan Herolds vertaling ‘ten grondslag ligt’, is een dichterlijk
verhaal van Boeddha's leven, eeuwen na zijn dood door een brahmaan opgeschreven.
Maar Herold heeft ook nog van ‘andere bronnen’ gebruik gemaakt, vernemen wij
en G. de Ridder heeft Herolds boek ‘vrij bewerkt’, misschien ook nog naar andere
‘bronnen’....
Dit nu is een bezwaar van dit en dergelijke werken, dat zij een weinig te ‘vrij’ en
een weinig te ‘bewerkt’ zijn. Wiens geest is het tenslotte, die hier tot uiting komt?
En hoever is dit alles echt Indisch of wel is het verromantiseerd Europeesch? Men
verlangt gewis geen zuivere wetenschappelijkheid van een populair bedoeld werk,
maar blijft toch een beetje huiverig voor het mogelijk dilettantisme van allerlei
adaptaties en toegeven aan westerschen smaak en vooroordeel, dat zulk een werk
tenslotte weinig betrouwbaar maakt. Men wil dan toch graag weten wien men eigenlijk
voor heeft.
Afgezien van dit bezwaar is het toch wel een aardig boek, dat hier geboden wordt.
Prof. Krom spreekt van een ‘dichterlijke inkleeding’ en ‘een echt Indischen kijk op
gebeurtenissen en verschijnselen’. Als dat inderdaad zoo is, is ons hart weer gerust
en kunnen wij vertrouwensvol ons overgeven aan deze gewijde lectuur, die door
oudindische reliefs en beelden aangenaam en leerzaam verlucht wordt.
F.C.

Langs den Weg. Verspreide opstellen door Fred. van Eeden. J.J. Romen
& Zoon. Roermond, z.j.
Een bundel journalistieke opstellen van Frederik van Eeden uit de jaren '15, '16, ik
vermoed, voornamelijk in de groene Amsterdammer verschenen. Met als sluitstuk
de rede door hem in 1923 in het Amsterdamsche Concertgebouw gehouden en getiteld:
Mijn overgang tot de Kerk.
Dit alles is om te beginnen zeer leesbaar, want Van Eeden schreef altijd een
voortreflijk proza, en hij behoorde toen nog niet zoo erg tot ‘de Kerk’, al neemt deze
blijkbaar aan deze schrifturen geen aanstoot. En dan ook is het steeds de moeite
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waard Frederik van Eeden te hooren over zoo verschillende onderwerpen als Jan
Luyken, Albert Verwey, Mevr. Roland Holst, Isr. de Haan, Dr. van Renthesghem,
een Mahlerssymphonie, Prof. Brouwer, den schilder De Winter enz. enz. Inderdaad
hoort men dan steeds en zeer nadrukkelijk Van Eeden. Zijn per-
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soonlijk accent is na weinige regels onmiskenbaar, waar en wat hij ook schrijft: een
fijne, indringende toon van onpedante zekerheid, die zich nu eens verzacht tot een
lichte ironie, dan verscherpt en verhevigt tot een fanatische felheid, die geen rede
meer acht. Zoo is Van Eeden en zoo had men hem te nemen tot nog toe. Blijft af te
wachten wat dit zeer persoonlijke - de bekoring van zijn schrijversfiguur - worden
zal binnen het toch niet al te ruime kader van het Roomsch-Katholicisme. Daarover
geeft dit boekje voorloopig geen uitsluitsel. De ‘sluit-rede’ in het Concertgebouw
van '23 zegt enkel, dat wien het geloof heeft, al de rest zal worden toegeworpen.
Logica, nuchterheid, ervaring, historische redelijkheid, alles versmelt voor den glans
der Genade, en er valt verder niet over te praten, en 't is ook niet bijster interessant.
Dat een mensch op het stuk van den geloove alles ‘slikt’ wat hij graag wil en, van
binnen overtuigd, nu ook verder voor geen rede vatbaar is, wisten wij al niet van
gisteren, en alleen de gelijk-geloovige kan dit ‘deugd’ doen. Ziel spreekt hier slechts
tot ziel en het lijkt een beetje zielig, dat zoo iets een Van Eeden voorkomt. Uit
levensangst, uit Tachtiger-individualistische wankelheid....
Intusschen, moge hij pleizier beleven van zijn nieuwe vastigheid. Wie zou hem
dat misgunnen!
F.C.

Een Vergeten Proces, door L.E. Utrecht, Ruys' U.M. 1925.
Een verhaal uit oude, vergeelde en vergeten paperassen gehaald, een verhaal van
heel lang geleden, het einde der 18e eeuw, toen een proces wegens verbroken
trouwbeloften gaande was tusschen Jhr. Willem Sytzema en freule Cecile van
Heemstra, die liever met Willem van Haren, afstammeling van den dichter, trouwde.
Het waar-gebeurde geeft nog zekeren bijzonderen smaak aan dit verhaal, waarin
de schrijfster dat lang vergane tijdvak met de daarin handelende personagiën poogt
te doen herleven. Wat dan tot zekere hoogte gelukt is. Maar niet tot heel hooge hoogte.
Onze belangstelling, waarmee wij het boek beginnen en de zoo typisch-Hollandsch
tragen gang der gebeurtenissen volgen, houdt op den duur geen stand, als wij
bemerken, hoe die traagheid niet zoozeer het karakter der voorvallen betreft, als wel
den schrijftrant, en dan eerder langdradigheid moet heeten. De waarheid is, dat deze
schrijfster, die vroeger lauweren behaalde met haar korte novellen uit het 18e
eeuwsche leven, dit groote, langerdurige gebeuren niet aan kon. Daartoe is haar
beeldende kracht niet groot genoeg, zoodat de figuren te weinig leven, en ontbreekt
het haar verhaalkunst aan levendigheid. Het gaat alles zoo'n beetje zachtzinnig
kronieksgewijs, en indien hier niet het historisch vaderlandsche de belangstelling
verhoogde, zouden wij onzen aandacht gewis niet tot het einde vasthouden en het
geval als weinig belangrijk terzijde schuiven.
Doch nu er van de Harens sprake is en van de Sytzema's en Heemstra's en van al
die bekende families daar in het noorden, willen wij het boek als historie toch wel
gaarne lezen, om ons nog eens over te geven aan den vreemden indruk van het
verleden, toen alles zoo gansch anders en tevens zoo verbijsterend hetzelfde was.
Ten slotte doet dit boek ons aan niet zoozeer als kunst, dan wel als dilettantenwerk,
zacht-weemoedig getint, fijnzinnig, zeer belezen en.... een beetje bloedeloos.
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Angst
Het diepe ruischen van den wind
onder de sterren, fonkelstil,
waar elke sterre zich bezint
hoe grondeloos de nacht bemint
de doffe branding van den wind,
de wind, die maar niet zwijgen wil.
Ik kàn niet slapen nu vannacht
in d'ouden hof de donkre wind
de lindeloovers en de pracht
van bloesem op de donkre gracht
zoo dwingend en oneindig zacht,
zoo grenzenloos bemint.
Ik kàn niet slapen nu de nacht
door 't ruischen van den diepen wind
de lindeloovers en de pracht
van bloesem op de donkre gracht,
de fonkelstille sterrewacht
klaarwakker vindt.

Huize van Vledder, 1925
AGATHA SEGER
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Het onvermijdelijke
Toen Cato Verhoeven dien middag haar zitkamer binnentrad om spreekuur te houden,
bleef zij een oogenblik in het rond staan kijken.
De milde Septemberzon, waarin de zomersche felheid bezonken was tot een rijper
glanzen, vulde dit gansche vertrek met haar zacht gulden licht.
Cato glimlachte tevreden.
Terwijl zij een stoel verplaatste en met behoedzame vingers de plooien der
gordijnen tot breedere kroken trok, bepeinsde zij dat haar intérieur toch wel verfijnd
genoemd kon worden. De kleurige Perzische tapijten, de zware fluweelen gordijnen
en vooral de statige Empire stoelen gaven er cachet aan. Bij geen van haar collega's
zou een meer gesoigneerd geheel te vinden zijn. Misschien bij Lize Termeer, nu ja
Lize Termeer... Er kwam een trek van misnoegen op Cato's gelaat, toen zij dacht aan
deze collega, die niet alleen een werkkamer had met antieke stoelen, een gang met
Smyrna-loopers en op eersten stand woonde, maar die, naast deze door Cato zoo
moeizaam veroverde waarden, er bovendien een soort instituut op nahield waarin zij
patienten met hardnekkige kwalen kon huisvesten.
Hoe Lize, die met minder middelen was begonnen dan zijzelf, dat had
klaargespeeld; het was een vraag die Cato voortdurend bezighield.
Toch had ook zij geen reden tot klagen, al had zij dit vak dan ook noodgedwongen
moeten kiezen.
Dochter van een directeur van een der voornaamste banken en in weelde
grootgebracht, was het haar illusie geweest om naderhand te studeeren en zich door
haar intelligentie een positie te veroveren wanneer het haar door een schitterend
huwelijk niet zou mogen gelukken om een rol te spelen in de wereld.
Echter had het leven anders beschikt.
Tengevolge van ongelukkige speculaties was de bank failliet gegaan en haar vader,
die kort daarop stierf, liet juist genoeg na om
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haar en haar moeder voor armoede te vrijwaren. Finantieel gesteund door haar broer,
had zij naar Berlijn kunnen gaan om zich daar te bekwamen tot leerares in methodisch
spreken en ademgymnastiek. Na enkele jaren van ijverige studie was het haar gelukt
om het diploma te verkrijgen en teruggekeerd in Holland vestigde zij zich in
Amsterdam.
De eerste tijden waren moeilijk geweest. Haar leerlingen bestonden voornamelijk
uit nièt-betalende schoolkinderen of minvermogende studenten en onderwijzeressen,
maar door het gestadig bezoeken van dokter, en door het voorthelpen van patienten,
die onder bescherming stonden van dames uit invloedrijke kringen en vooral ook
door het geven van daadwerkelijken steun aan filantropische vereenigingen, had zij
zich de praktijk weten te veroveren, waarvan zij in haar studiejaren gedroomd had.
Haar leerlingen en patienten, het waren voor het grootste gedeelte meisjes uit
eerste kringen, die graag veel wilden betalen, wanneer zij behandeld werden in een
omgeving, die overeenkwam met het milieu thuis. Zeker was dit bij haar het geval,
vooral nadat zij sedert haar verhuizing een flat bewoonde, geheel naar de eischen
des tijds ingericht: een lift, centrale verwarming, vaste waschtafels en de gangen en
hall geschilderd in lichte, fleurige kleuren. Neen, zij had niet te klagen. Haar
materieele omstandigheden waren uitstekend en ook op moreel gebied voelde zij
zich een vrouw, die naar waarde werd geschat - men hield van haar vroolijken lach,
haar energieke wijze van optreden - En toch, toch was er zooveel meer te wenschen:
kende zij niet in steden in het buitenland: Berlijn, München, spreekleeraressen, die
door de diensten welke zij aan acteurs en zangers bewezen, het gezag hadden van
een kunstenares aanschouwde zij in de kringen, waarin zij les gaf, dagelijks niet
honderden dingen waarvoor haar beurs niet toereikend was en eindelijk, bestond
daar niet Lize Termeer, die haar tot nu toe in alles had overtroffen?
Zij zuchtte en kwam overeind uit haar stoel om voor den spiegel nog even iets te
verschikken aan haar kapsel.
Haar smal gezicht met de koelvorschende oogen en de samengeperste dunne lippen
zou koud en strak zijn geweest, had het bruine haar, zoo zwaar en glanzend in zijn
weelderige golving om ooren en hoofd, er niet een onverwachte charme aan gegeven.
Dat haar was haar trots. Minutenlang kon zij het bestaren in den
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spiegel en iederen ochtend weer bij het opmaken onderging zij een gevoel van groote
bevrediging.
Buiten sloeg een klok het kwartier. Als raakte die slag iets in haarzelf aan, zoo
sidderden nu plotseling haar neusvleugels.
Kwart over twee en nog niemand op het spreekuur. Vreemd, anders zaten er meestal
twee of drie menschen te wachten, vooral bij den aanvang van het seizoen. Het vorige
jaar had zij het overstelpend druk gehad, hoewel zij toen twee weken later was
begonnen. Zou het dezen keer misschien te vroeg wezen? Zij had het gedaan om
anderen voor te zijn. Maar al te graag zou zij nog wat op reis zijn gebleven. Zalig
had zij het gehad in de Alpen; in eerste hotels gelogeerd, met veel menschen kennis
gemaakt, relaties aangeknoopt, nieuwe dingen afgekeken en daarbij zoo genoten van
de verrukkelijke wandelingen in de goddelijke natuur.
Een paradijs zou het zijn geweest indien zij niet steeds achtervolgd was geworden
door de gedachte aan het nieuwe seizoen, dat zij tegemoet ging; haar angst om minder
leerlingen te krijgen; geen succes te hebben met een of ander geval, dat er zich nieuwe
krachten zouden gaan vestigen... Vacantie, echt vacantie had je eigenlijk nooit
wanneer je voor eigen rekening werkte.
In de hall ging de bel over. Haar blik werd plotseling scherp en gespannen en in
nauw opademen beluisterde zij de stemmen aan de voordeur. Daar naderde de stap
van haar huishoudster, die nu kwam vertellen dat mevrouw Dufresne in de
spreekkamer wachtte.
De vrouw van den bekenden advokaat, doorflitste het haar.
‘Laat die dame binnen komen!’ zeide zij en terwijl zij zich hooger oprichtte in
haar paarsch fluweelen japon, kwam in haar oogen een uitdrukking alsof haar
verschijning voor anderen een even groot genoegen moest zijn als voor haarzelf.
Terwijl haar huishoudster de deur openhield, trad er een jonge vrouw binnen, die
slechts een achteloos knikje had voor Cato's vriendelijke begroeting.
- Hoe maakt u het, juffrouw Verhoeven?’
Lusteloos liet zij de oogen een wijle in het vertrek omgaan, dat voor haar geen
verrasingen scheen te bezitten.
Die blik wondde meer dan een afkeurend woord zou hebben gedaan en de
overtuiging, dat het slechts een ongelukkig toeval was, dat haar tot de mindere van
mevrouw Dufresne had gemaakt, manifesteerde zich direct in de nonchalante wijze
waarop Cato nu
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achterover leunde in haar stoel. Ook mevrouw Dufresne was gaan zitten. Met een
stem koud en leeg als de blik harer oogen begon deze te vertellen van haar dochtertje,
dat aan asthma leed.
Lousje sukkelde nu al twee jaar. Alles hadden zij geprobeerd: inhaleeren,
zonnebaden. Op raad van dr. van Nievelt kwam zij nu nog eens bij juffrouw
Verhoeven. Maar deze moest wel heel geduldig zijn, want het kind was bijzonder
delicaat. Zij mocht vooral niet laten merken, dat zij het geval ernstig vond, dat zou
slecht werken en ook mocht zij niet te veel eischen van oefenen, want dat zou haar
te veel vermoeien. En zij vertelde nog veel over ontactvolle doktoren en bazige
verpleegsters, die alles in de war hadden gestuurd en van een domme juffrouw, die
zij pas had weggedaan omdat die het kind absoluut van streek maakte.
Onmogelijk voor Cato om er een woord tusschen te plaatsen.
‘En dan komt u wel bij mij aan huis, want van hierheen komen, daarvan is geen
sprake’, besloot zij haar relaas.
Cato moest even iets vertrekken aan de kunstig bewerkte zilveren ketting waaraan
zij haar lorgnon droeg, aleer zij met veel welwillendheid antwoordde: ‘Dat is iets,
mevrouw, wat ik eerst zou moeten nazien. Een behandeling aan huis neem ik uiterst
zelden waar, want het is erg tijdroovend en ik heb het overstelpend druk op het
oogenblik. Laat ik even op mijn agenda kijken.’
Eigenlijk had zij geen enkel bezwaar tegen een behandeling aan huis, waar zij een
extra tarief voor in rekening bracht, maar mevrouw Dufresne moest vooral niet
denken, dat zij haar zonder meer naar naar hand zou kunnen zetten.
Nadat zij een wijle in haar agenda had gebladerd, zeide ze: ‘Misschien dat het wel
zou gaan.’
‘En dan had ik het graag 's middags om 12 uur, want om half een drinken we
koffie, dan kan ze daarna gaan rusten.’
‘Mevrouw,’ antwoordde Cato met een glimlach. ‘Dat is het uur dat mij ook eigenlijk
het beste zou schikken, maar voor uw dochtertje is het minder goed. Er is geen sprake
van koffiedrinken na een dergelijke behandeling. Het kind moet onmiddellijk er na
minstens een half uur rusten.’
‘Zoo’, zeide mevrouw Dufresne, een weinig ontnuchterd over het feit, dat niet
alleen doktoren en verpleegsters maar zelfs leeraressen in ademgymnastiek je de wet
schenen te kunnen stellen. Toen Cato echter besloot: ‘Eigenlijk heb ik absoluut geen
tijd,
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maar voor 'n ernstig geval als van uw dochtertje wil ik het dan wel zien te schikken,
dat ik de eerste weken iederen dag kom’, voelde zij zich weer een weinig hersteld
in haar eer van vrouw, die de geheele wereld naar haar hand weet te zetten.
Cato besprak nu verder haar condities, het uur en na dit afgehandeld te hebben
zeide zij werkelijk nieuwsgierig te zijn naar haar kleine patientje. Ze begreep al wat
voor 'n soort van kind het moest wezen: fijnbesnaard, overgevoelig, zooals de meeste
van die patienten, met een natuurlijken afkeer van alles wat grof was en smakeloos.
Met geduld zou je van zoo'n kind veel gedaan kunnen krijgen. Zij had er alle
vertrouwen in en het vertrouwen, was dat niet de helft van het succes! Met een
geanimeerd handgebaar en haar levendigsten glimlach praatte zij nog lang door over
het verschil van karakters bij kinderen en het belang van een beschaafde, rustige
omgeving.
Er lichtte iets op in het doffe gelaat van mevrouw Dufresne. Zij had het gevoel
van eindelijk iemand gevonden te hebben, die haar begreep en toen zij een oogenblik
later opstond was haar afscheidsgroet vriendelijker, dan de groet, waarmede zij haar
intrede had gedaan.
Cato echter slaakte een zucht van verlichting. Zij kende het soort vrouwen, waartoe
mevrouw Dufresne behoorde, maar al te goed. Verwend, aanmatigend en er van
overtuigd, dat het haar milieu was, waarom de wereld draaide. Wanneer je met
dergelijke menschen niet oppaste, werd je er in minder dan geen tijd op denzelfden
voet behandeld als de kinderjuffrouw en de dienstboden. Zij telde ze bij tientallen
onder haar patienten en leerlingen, maar het was nu haar ambitie om door haar tact
en distinctie het verschil in positie te boven te komen en het te brengen tot vertrouwde,
tot vriendin des huizes soms. En vooral dit geval, waar zij stond tegenover een familie
als de Dufresne's: hij, een der bekendste advokaten uit de stad, zij een freule Molecate,
prikkelde haar.
Maar eens afwachten hoe dit zou gaan, het begin was althans niet kwaad.
Toch groefden zich diepe rimpels op haar voorhoofd, was er in haar oogen de
uitdrukking van iemand, die een moeilijk probleem gaat oplossen.
De tweede, die door Lena werd aangediend, was een studente in de Rechten, die
spreekles wilde nemen.
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In een enkelen oogopslag had Cato gezien, dat er ditmaal geen sprake kon zijn van
goed-betalen. De japon van het meisje was van een slecht snit en haar handschoenen
waren van een goedkoop soort en meermalen gestopt.
Het gaf haar een gevoel van wrevel, niet slechts omdat het haar herinnerde aan de
tijden, dat zijzelf met dergelijke spullen had rondgeloopen, maar ook omdat zij niet
kon begrijpen, dat een ongefortuneerd iemand zich tot haar kon wenden; zij die toch
bekend stond bijna uitsluitend in eerste kringen te werken.
Toen het meisje dan ook voor haar condities terugschrikte, zeide zij met een licht
schouderophalen: ‘Ja, ik geef graag toe, dat het niet goedkoop is, maar wat wilt u.
Niets dat werkelijk goed is, is te geef.’
Het meisje knikte levendig. ‘Natuurlijk, maar u hebt toch verschillende tarieven?’
‘Tarieven, welnee, hoe komt u daarbij, dat is iets voor leeraressen, die niet veel
om handen hebben. Maar mij ontbreekt daartoe den tijd.’
‘Ja, dat begrijp ik, maar...’ Het kind vond het nu nog noodig om te vertellen, dat
het eigenlijk niet rechtvaardig was, dat als je geen geld had, je je altijd met iets
minders moest behelpen.
Cato had een onverschillig handgebaar en met gefronste wenkbrauwen speurde
zij naar de klok, hief in luistering het hoofd op: werd daar weer niet gebeld?
Zij was blij, toen het studentje, al was het dan nog steeds redeneerend, opstond.
Bij de deur hield zij haar echter plotseling tegen.
‘U zegt, dat u door freule de Wall bent gestuurd?’
‘Ja, die heeft het juist gezegd van die tarieven -’
‘O’, zeide Cato op een toon alsof hiermede de zaak een heel ander aspect had
gekregen. ‘Ja, ik heb vroeger dikwijls menschen kosteloos behandeld, die freule de
Wall mij stuurde. Dat doe ik op het oogenblik nog wel, dat geeft geen verplichtingen
zooals een tarief, maar met u zou ik wel eens een uitzondering kunnen maken. In
ieder geval geeft u mij uw adres, dan zal ik er wel eens over nadenken.’
In haar goudleeren opschrijfboekje noteerde zij nu het adres.
‘Een aardige buurt, de Overtoom. Zoo dicht bij het Vondelpark’, merkte zij op.
‘Daar gaat u zeker dikwels heen...’ En het
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meisje nogmaals naar de deur brengend, dien zij ditmaal voor haar opende. ‘Dan
hoort u nog wel van mij.’
Had zij dat maar eerder gezegd, dacht Cato, terwijl zij haar opschrijfboekje
wegborg. Niet dat die freule de Wall haar ooit met veel meer dan kostelooze of
halfbetalende leerlingen had gelukkig gemaakt, maar zij was geparenteerd aan eerste
families en je kon nooit weten in welke kringen ze nog eens door haar geïntroduceerd
zou kunnen worden.
De wijzers van het kleine klokje op haar schrijftafel, dat met zoo'n pittig getik de
uren regelde, welke haar telkens vijf of zes gulden opbrachten, wezen nu drie uur
aan.
Niet veel menschen geweest, vandaag. Enfin, Donderdag misschien meer succes.
Het fluweelen voetkussen van zich schoppend, stond zij haastig overeind om zich
naar het vertrekje te begeven waar haar zitkamer op uitkwam.
Was in haar zitkamer alles gehouden in een fijn olijfgroen, hier was alles licht van
toon.
Wit gelakte meubeltjes waren er neergezet tegen een behang met lila fond en voor
de ramen hingen gordijnen van grijs geribde zijde.
Vlug af en aantredend zette zij de stoeltjes aan kant, trok het gordijn voor den
breed ingebouwden spiegel, schoof met haar voet de kleedjes op den grond recht.
Alles recht en rustig, niets dat hinderde, was haar parool.
Voor dat in orde maken van het ademkamertje behoorde je eigenlijk hulp te hebben,
dacht Cato, terwijl zij het raam openschoof. Enfin, voorloopig was daar weinig aan
te veranderen, al zou ze het dan niet kwalijk nemen, wanneer iemand als mevrouw
Dufresne dat ‘dienstbodenwerk’ noemde.
En wie kreeg ze nu? Even bladerde zij in haar opschrijfboekje. Oh! juffrouw
Luijten. Geen pleizierige patient met haar eeuwige hatelijke opmerkingen en gezegden.
Uit een lade van het kastje nam zij twee lakentjes, die gemerkt waren met H.L.
Zij spreidde ze nu op de rustbank uit, waarnaast zij het gymnastiekpak en de pantoffels
reeds klaar had gelegd.
Die lakentjes waren Cato's trots. Of zij twee of zesmaal kwamen, iedere week
kreeg elke patient een schoon stel lakentjes met diens eigen voorletters gemerkt.
Cato wist heel zeker, dat dit bij andere
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leeraressen niet het geval was. Bij de eene moesten ze minstens een maand met een
stel doen, bij een ander was van zooiets zelfs geen sprake.
Na nog een wijle te zijn teruggegaan in haar studeerkamer trad zij een oogenblik
later met haar innemendsten lach weer binnen om de patient te begroeten, die er
reeds ter neder lag.
‘Wel, juffrouw Luijten. Hoe gaat 'et ermede’, riep zij met bijna uitbundige
hartelijkheid. ‘Prettige vacantie gehad? U bent in Zeeland geweest, hé.’ En zich
herinnerend, dat juffrouw Luijten van natuurschoon hield, ging zij enthousiast voort:
‘Die natuur is daar zoo prachtig. Zoo kleurig en bloeiend. Wilt u wel gelooven, dat
ik het verkies boven veel in het buitenland?’
Het was een ingevallen gelaat, dat zich een weinig had opgericht van het kussen
en de trieste blauwe oogen blikten haar niet al te vriendelijk tegen, toen haar op
spijtigen toon werd toegevoegd:
‘U begon met te vragen hoe het met mij ging. Nièt goed.’
‘Niet goed?’ vroeg Cato meewarig.
‘Nee, maar dat kunt u toch zelf wel begrijpen, juffrouw Verhoeven.’
‘Nee, dat begrijp ik niet.’
‘Nou, als u dan twee maanden de stad uitgaat -’
Cato wilde verbeteren: Zes weken. Maar zij bedacht zich, dat zij juffrouw Luijten,
die doorloopend bij haar in behandeling was, reeds veertien dagen eerder met vacantie
naar huis had gestuurd. En zij gaf toe:
‘Twee maanden is lang voor u, maar voor mij, wat beteekent het voor mij. Moet
ik daar niet een geheel jaar op werken? Iemand die het zoo druk heeft als ik, die heeft
heusch tijd noodig om behoorlijk op adem te komen. Ik ben iemand, die haar patienten
geeft wat zij kan, die met hen medeleeft, met hen medelijdt, die om zoo te zeggen
dag en nacht met hen bezig is. Maar het gevolg is dan ook, dat ik aan het einde van
het seizoen eenvoudig uitgeput ben.’
Het kussen een weinig verschikkend onder het armoedige haartoetje, suste zij:
‘Kom, laten wij nu niet op deze wijze beginnen. Vertelt u me liever eens rustig
wat er allemaal voor verschrikkelijks is geweest. Hebt u het erg benauwd gehad?’
‘Ja, ontzettend.’
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‘En hebt u dan niet geoefend?’
‘Ja, natuurlijk wel.’
‘En dat hielp niets?’
‘Nee niets. Geen steek.’
‘Nee, dat hielp niets.’ Cato knikte alsof zij er reeds alles van had begrepen. ‘Maar
weet u waarom dat niet hielp? Omdat u voortdurend dacht: “Wat 'n schande, dat die
juffrouw Verhoeven me alleen laat. Het is toch verschrikkelijk, dat ik nog zes weken
moet wachten.” En dan werd u natuurlijk hoe langer hoe benauwder. Maar wanneer
u nu eens gedaan hadt alsof ik naast u stond en zeide: “Nu rustig inademen en nu
gaat u een fijne draad spinnen, dat is de adem, die u uitgeeft”, dan zoudt u verrast
zijn geweest over de resultaten, die u in uw eentje behaald had. Is het niet?’
Cato had een guitig lachje. Zij trachtte te schertsen: ‘O, juffrouw Luijten, juffrouw
Luijten. Wat konden we het beter met elkander hebben.’
Haar lach werd echter niet gekaatst door het misnoegde gelaat, waarvan het
voorhoofd duister en dreigend was als een onweerswolk.
‘Als ik het zoo goed had kunnen stellen zonder u, dan zou ik hier niet meer terug
zijn gekomen. Wanneer ik me aan u toevertrouw, dan is het omdat ik u noodig heb.’
Cato had een licht schouderschokken. Met juffrouw Luijten viel niet te praten.
Zonder te antwoorden op het laatste gezegde ging zij over tot de oefeningen. Boven
het gebrom van juffrouw Luijten klonk met de regelmaat van een klok nu haar klare
stem: ‘Handen in de zijde. Alles los. Nu in en uit. Een, twee; een, twee.’ En in de
rustpoozen plaatste zij telkens een vriendelijk woord, had zij een bemoedigenden
glimlach, een guitig knipoogje.
Zij meende nu wel iets gestild te hebben in het kwade humeur van juffrouw Luijten
en ging naar den spiegel om het gordijn weg te trekken, toen haar patient weer
mopperde: ‘Andere leeraressen doen het wel anders. Daar heb je bijv. juffrouw
Termeer...’
Als werd zij door een boos beest gestoken, met zoo giftigen blik keerde zij zich
om en beet haar patiente toe: ‘Dat is niet waar, juffrouw Termeer is nog uit de stad.’
‘O ja, dat weet ik, maar ze heeft twee assistenten, die om beurten in de stad blijven
in de vacanties voor de ergste patienten.’
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Cato had een spijtig handgebaar. ‘Zoudt u er dan iets voor voelen om te worden
overgelaten aan de zorg van iemand, die niet den meester kan vervangen? Bij mij is
het juist zooiets moois, dat je altijd in dezelfde sfeer blijft, dat het altijd hetzelfde
mensch is die steeds over je denkt en met je bezig is. Maar... indien u het zoo graag
zoudt willen... Het is iets om over te denken voor het volgend jaar.’ En weer brak
de zon door op haar duister gezicht, toen zij met opgewektheid trachtte te zeggen:
‘Zoo ziet u, juffrouw Luijten, ik ben nog wel voor rede vatbaar. Ik luister graag naar
klachten en erken er de redelijkheid van. En nu niet meer boos zijn en de geleden
ellende vergeten. Dat is in de allereerste plaats uw eigen belang. Hoop en vertrouwen,
daar gaat het ten slotte om. Zonder dat zijn wij niets. En dan zie ik u Woensdag om
10 uur. Het beste dus.’
Haar lach doofde echter uit, zoodra zij in haar zitkamer terug was. Een oogenblik
moest zij lang en diep ademhalen om het booze kloppen van haar hart te bemeesteren.
Ah! een ellendig mensch, die juffrouw Luijten. Een ellendig mensch. Dat zij die
fatale inval had kunnen krijgen om haar veertien dagen te vroeg vacantie te geven.
Maar zij was ook zoo doodop geweest. En dat nu die Lize Termeer als voorbeeld
werd aangehaald...
Zeker, die wist handig te manoeuvreeren. Twee assistenten, een instituut... Je
moest er het geld maar voor hebben. Een assistent was zeker wel iets om over te
denken, al zou het veel geld kosten, risqueerde je nog bovendien dat ze, wanneer je
ze 'n poosje bij je had gehad, wegliepen en zich vestigden in dezelfde straat, drie
huizen verder. Ze kende dergelijke gevallen.
Met vermoeide oogen staarde zij in het zonlicht, dat zich nu had neergelegd in de
plooien van het groen fluweelen schoorsteenkleed. Ineens zag zij, dat het kleed hier
en daar verschoten was, zoodat het iemand, die er tegenover zat, wel op moest vallen.
En vlug was zij nu overeind om het gordijn een weinig te sluiten en aldus het al te
roekelooze licht te weren uit haar kamers. Vervolgens drukten haar vingers op het
schelknopje.
Het jonge meisje, dat nu binnenkwam, was ditmaal een opwekkender verschijning
voor Cato.
Sportief gekleed en vrijmoedig in haar optreden, had zij in haar quasi-nonchalante
bewegen hetzelfde geaffecteerde, dat haar spreken kenmerkte. Haar a's verwerden
tot è's, haar oo's tot à's en
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de argeloosheid waarmede zij haar hoofd keerde en wendde, was een bestudeerde.
Maar Cato vond haar leuk, gedistingeerd en zij begroetten elkander dan ook met de
luidruchtige hartelijkheid van twee oude vriendinnen:
‘Wel Mies, hoe gaat het!’
‘Dag, juffrouw Verhoeven. Hoe maakt u het?’
Mies werd in het licht getrokken, geprezen om haar gebruind gezicht, bewonderd
om haar smaakvol mantelpak.
‘Wel, kind, je ziet er in alle opzichten uitstekend uit en vertel eens, hoe heb je het
gehad in de vacantie?’
‘O, bijzonder prettig,’ zeide het meisje, zich nestelend in den stoel, dien Cato had
aangeschoven. ‘Ik ben al dien tijd in de Pyreneëen geweest, in Cauterets.’
Cato knikte triomfantelijk. ‘Daar ben ik ook eens geweest. Prachtige golfvelden
heb je er en dan die natuur.’
‘Ik heb er gejaagd’, vertelde Mies opgetogen. ‘Er woont een vriend van mijn broer
en die heeft er een terrein. En hij had drie groote honden. Schitterende dieren.’ Met
een kernachtig gebaar schetste zij de prachtige, sterke lichamen.
Even onderbrak Cato haar betuigingen van bijval. Zij hield van dieren en vond
jagen een wreed vermaak, maar omdat zij vóór alles wat zij noemde: belangstelling
wilde hebben in het doen en laten van haar leerlingen, vroeg zij met een geforceerd
enthousiasme:
‘En op wat voor wild?’
‘O, korhoenders, patrijzen. Ik heb er werkelijk een paar neergelegd, heusch.’
‘Nu, ik geloof het wel.’ Cato moest even lachen om de groote oogen waarmede
Mies haar van haar succes wilde overtuigen. Ze schoot ineens overeind.
‘Zeg, laat ik een kopje thee zetten. Zoo'n eerste les na de vacantie telt toch niet
mee.’
Met gespitste vingers tipte zij nu het tullen kleed van de theetafel en terwijl haar
handen bewogen tusschen de kopjes van Kopenhaagsch porselein, licht en broos als
eierschalen, vertelde zij van haar eigen reis.
Zij was in Chamonix en in Aix-les-bains geweest. Verrukkelijk die natuur daar.
Wel duur overal, want ze had in eerste hôtels gelogeerd, maar dan ook buitengewoon
prettig. Ze was over Parijs
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teruggekomen en had daar nog gewinkeld en van alles gekocht. Enkele dingen voor
haar toilet, gezellige dingen voor haar huishouden. ‘En dan dat,’ zeide zij en met een
extatisch gebaar wees zij naar den schoorsten, waarop een Empire-penduletje. ‘Beeldig
hè, die slanke kolommetjes’, dweepte zij.
‘Ja, en dan de houding van die vrouw’, vulde Mies aan.
‘En die prachtige wijzerplaat -’
‘En die leuke wijzertjes.’,
Cato was niet kunstzinnig aangelegd, maar omdat het op dat oogenblik in goede
kringen mode was om zich met kunstvoorwerpen te omringen, lag het op haar weg
om dit eveneens te doen en waar zij er nu eenmaal geld voor had uitgegeven, wilde
zij zich althans verbeelden er gelukkig mede te zijn en voor Mies, die in ‘die goede
kringen’ thuishoorde, gold hetzelfde, zoodat zij zich nu samen verheugden om iets
waar zij de schoonheid eigenlijk niet van begrepen.
Toen hun waardeering was uitgeput zette Cato zich weer in haar hoogen zetel.
Terwijl zij langzaam dronk van het theekopje, dat haar vingers niet fijn, niet delicaat
genoeg konden aanvatten, zeide ze: ‘En, gaan we nu weer met nieuwen moed je stem
onder handen nemen?’
‘Ja’, zuchtte Mies, ‘dat zal wel dienen.’
Cato trok verbaasd de wenkbrauwen op. ‘Wat is dat nu. Geen erge zin?’
‘O jawel, de lessen bij u vind ik altijd prettig, maar om nu alweer zoo'n nieuwen
winter tegemoet te gaan.’
‘Kom, wat is dat. Zoo'n meisje als jij, dat alles kan genieten, dat heeft geen pleizier
in haar leven of - of -’ En zij nam het meisje op in een scherp kijken van haar
staalgrijze oogen. Zij plaagde: ‘Zeg, gaat het je 'n beetje vervelen, dat leventje van
pleizier maken en uitgaan.’
‘Och, ik weet het niet. Het kan wel.’
Cato werd plotseling in beslag genomen door een haar snel doorflitsende gedachte.
Mies opleiden in haar vak en haar gedurende haar leertijd laten invallen als assistent...
Zij keek met sluwen blik naar het gebruinde meisjesgezicht, toen zij voorzichtig
inzette: ‘Ach, ik kan het me zoo begrijpen. In het begin is het natuurlijk heerlijk. Ik
heb het zelf ook medegemaakt en net, toen ik er genoeg van had, toen kwam de Krach
en
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toen heb ik dit moeten kiezen. Ik vond het eerst verschrikkelijk, maar ten slotte is
het mijn geluk geworden. Werken is een zegen en dan vooral zoo'n voldoening
gevende werkkring als deze.’
‘Vindt u het werkelijk zoo prettig’, vroeg Mies.
Cato had een verheerlijkten lach. ‘O natuurlijk’, dweepte zij. ‘Om al die tobberige
menschen te kunnen helpen, dat is verrukkelijk, dat is een genot, dat alleen iemand
begrijpen kan die het zelf heeft medegemaakt en onder de leerlingen voor
spraakonderricht heb je dan allerlei leuke types: advocaten, acteurs. En verder het
gevoel, dat je iets beteekent in de maatschappij, dat je voor je eigen opkomt, dat je
een prestatievermogen hebt, dat gelijk staat aan dat van een man.’
Mies vroeg ineens: ‘Zou het iets voor mij zijn, denkt u?’
Die vraag scheen Cato niet verwacht te hebben. Ze trok tenminste verbaasd de
wenkbrauwen omhoog en riep: ‘Iets voor jou, jij, zoo'n luxe-poppetje, dat 's morgens
zoo graag lang in bed ligt en 's middags maar het liefste met haar racket naar het
tennisveld wandelt?’ En toen Mies een pruilmondje trok: ‘Nou ja, zoo erg is het niet,
dat weet ik wel. Met een beetje goeden wil zou het natuurlijk wel gaan. Alleen’, en
Cato rukte met een verlegen lachje aan haar lorgnon-ketting, ‘alleen is het iets waar
ik zelf eerst eens rijpelijk over na zou moeten denken. Je vraagt het zoo en natuurlijk,
mij zou het ook wel aantrekken om geregeld samen te werken met iemand als jij,
alleen - je moet niet vergeten, dat ik bij een dergelijke opleiding om zoo te zeggen
de geheimen van den smid prijsgeef. O, ik heb zooals ieder ander in Berlijn gestudeerd
en houd nog alle mogelijke boeken bij. God, ik lees steeds om van het allernieuwste
op de hoogte te blijven. Maar toch, wat ik geef, dat is tenslotte iets van mezelf; dat
is de Berlijnsche methode, waar ik in een jarenlange praktijk zooveel heb afgedaan,
heb bijgevoegd, dat het om zoo te zeggen een schepping van mezelf is geworden.
En dat is iets waar je nog wel even over nadenkt alvorens je daar anderen in inwijdt.’
Even zweeg Cato en bestaarde met een diepzinnig gelaat haar potloodje, dat ze
kantelend om liet gaan. Toen weer opkomend uit haar gemijmer, zeide ze met
plotselinge levendigheid: ‘En toch, aan den anderen kant zou het charme voor mij
hebben om samen te werken met iemand als jij, want behalve, dat je 'n beetje
gemakzuchtig bent’, en ze dreigde het meisje met den vinger, ‘en een beetje luxueus’
- weer ging dat plagende ge-
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baar - ‘heb je er ontegenzeggelijk de capaciteiten voor. Je bent bijzonder intelligent,
je hebt slag om met menschen om te gaan...’
Cato stond ineens overeind. ‘Mies’, zeide zij op haar vroolijken, loyalen toon,
Mies, ik zal er over denken. Een nachtje slapen. Morgen bij de koffie vindt je mijn
antwoord.’
Er gloeiden kleine blosjes van emotie op Cato's magere wangen toen zij een
oogenblik later haar boeken wegborg. Wanneer haar dat eens mocht gelukken om
Mies tot leerlinge te krijgen en zoodoende iemand te hebben, die, indien noodig,
haar zou kunnen vervangen. Meermalen had zij over zooiets nagedacht, maar altijd
was zij er voor teruggeschrikt omdat zij dan verplicht zou zijn al haar théorie op te
halen. Nu echter moest zij doorzetten en wanneer het er van kwam zou zij dat studentje
als eerste proefkonijn voor de spreekoefeningen kunnen gebruiken en dan juffrouw
Luyten in de Kerstvacantie voor ademgymnastiek. Die studente kon zij alvast laten
weten, dat zij haar tegen een zeer gereduceerden prijs aannam. Trok Mies zich per
slot van rekening terug, dan deed zich allicht iets anders voor, al had zij er alle hoop
op, dat het met Mies in orde zou komen.
Er ging een deuntje in haar op. Het leven was toch boeiend, wanneer je het
aandurfde...
Toch sloeg er iets neer in haar blijheid, toen zij een oogenblik later zich zette aan
haar eenzaam middagmaal. Wel was haar eetkamer met de statige oud-Hollandsche
stoelen en het breed-uitgebouwde buffet, waarop het milde glanzen van rijp ooft,
van een voorname rust; wel was haar tafel, flonkerend van zilver en kristal en waaraan
een bos herfstasters zoo'n pittigen noot gaf van een bekorende fleurigheid, maar toch
vermocht dat boeiende geheel niet de sombere gedachten te verdrijven, die als donkere
wolken zich in haar geest samenpakten.
Ze waren weer begonnen, de eenzame middagen en avonden, die veelal zoo
moeilijk omkwamen, want wanneer er iets bestond waar zij meer en meer onder leed
naarmate zij ouder werd, dan was het de eenzaamheid. Had zij vroeger dikwijls een
paar avonden achtereen alleen thuis kunnen zitten; kon zij zich toen nog verheugen
op een rustigen Zondag, doorgebracht met een handwerk, een boek, nu was iederen
avond zonder verstrooiing haar een gruwel en elken Zondag zocht zij naar nieuwe
afleiding om dien hatelijken dag zoo goed mogelijk door te komen. En daarbij
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kwamen dan nog die wandelingen, die maaltijden alleen...
De eerste jaren van haar vestiging had zij huishoudsters gehad, die bij haar aan
tafel aten, maar op den duur waren de geforceerde gesprekken, waarbij de juffrouw
altijd het hoogste woord voerde, haar gaan vervelen. Gezelliger was de tijd geweest,
toen haar nichtje, het eenige kind van haar broer, in de stad woonde. Nettie studeerde
voor zang en ademgymnastiek en kwam nogal eens eten of aanloopen. Zij was
opgewekt en onderhoudend. Cato hield van het kind, al kon zij zich dan absoluut
niet met haar vrijgevochten ideeën vereenigen. Sedert Nettie's vertrek naar het
buitenland was er een verwijdering tusschen hen ontstaan, en nadat Cato op een
goeden dag de aankondiging van Nettie's ondertrouw met een schilder, dien Cato
absoluut niet kende, had ontvangen, was de verhouding er niet beter op geworden.
Waar zij van leefden, hoe zij zich de luxe konden permitteeren van het kind, spoedig
daarop geboren, Cato begreep er niets van en ze vroeg er ook niet naar, al hinderde
het haar geweldig, dat haar nichtje zoo ongeregeld schreef. In zes weken had zij nu
wederom niets van haar gehoord.
Terwijl zij lusteloos zich bediende van de schalen, die gloeiend binnengebracht,
koud waren geworden door het lange staan, keek zij naar een paar, uit Parijs
meegebrachte candelabres. Ze gaven haar niet meer het genoegen van het oogenblik,
waarop zij ze gekocht had. Zoo slank, zoo gracieus waren ze haar toen voorgekomen,
terwijl zij nu weer het gevoel kreeg, dat zij liever een duurder stel had moeten nemen.
Ook de nieuwe vingerkommen vielen haar tegen. Dat ruitjeskristal was toch eigenlijk
doodbanaal, dat vond je overal. Vervelend, al die dingen, waar je massa's geld voor
uitgaf en die het in je huis eigenlijk niet deden. Werkte zij daarom zoo hard, moesten
daarom haar uitgaven haar inkomsten steeds blijven overtreffen?
Er ging een stevige klop op de deur en de meidhuishoudster, die het nagerecht
binnenbracht, legde enkele brieven op tafel.
Cato knikte. ‘Dank je, Lena.’
Lena was een zwaarlijvige keukenprinses met een rood glimmend gezicht, waarin
enkel de kleine oogjes schenen te leven, want die oogjes, ze speurden van rechts naar
links onder alles wat zij deed of zeide. Nu hadden ze weer geloerd van de brieven
naar Cato en van Cato naar een opschrijfboekje. De juffrouw moest daar juist iets in
hebben opgeteekend, want de inkt was nog nat.
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Zooals zij daar rondging in haar zwarte japon, stijf en deftig om haar corpulente
lichaam, bewoog zij zich met een statigheid als ware de eetkamer de audientie-zaal
van een koninklijk paleis.
Het was de rede waarom Cato haar bij zich in dienst hield. Eigenlijk kon zij Lena,
die altijd snuffelde in laden en kasten, die van alles en iedereen kwaad sprak en steeds
te veel geld uitgaf in het huishouden, niet goed zetten. Maar behalve dat ze uitstekend
kookte en in de eerste families had gediend, waardeerde Cato haar om haar correcte
optreden tegenover de leerlingen, die aan Cato's woning nooit tweemaal behoefden
te bellen of onaangediend een kamer binnen te gaan.
Eerst nadat Lena zich had terugetrokken, maakte Cato de brieven open: een brief
van de gasfabriek, een drukwerk van den Stadsschouwburg: een oproep voor de
vergadering van den Bond van Spreekleeraren, maar wederom niets van Nettie.
De oproep van de vergadering werd zonder meer terzijde geschoven. Cato waagde
zich nooit in die ‘samenscholingen van onderwijzers en andere burgermenschen’,
zooals zij ze noemde, waar het er toch maar om ging om achter de geheimen van je
vak te komen.
Met des te grooter belangstelling greep zij naar de circulaire van den
Stadsschouwburg. Een vluchtig rood vloog naar haar wangen. Waren de plaatsen nu
alweer opgeslagen? Toch ellendig en natuurlijk de beste rangen het meest. Dat
scheelde je aardig wat in je abonnement, want minder dan stalles wilde ze nu eenmaal
niet nemen. Als ze zich een jaar op een minderen rang vertoonde, dan zeide de Wereld
direct: Het schijnt Cato Verhoeven niet goed te gaan. Zou ze niet zooveel geld meer
verdienen? Geen reclame voor haar lessen. Zoo waren de menschen nu eenmaal. En
met dit al werd je leven steeds duurder: huishuur, loonen, belastingen, alles sloeg
op. Wanneer ze dit jaar eens geen abonnement nam...
En dan die avonden alleen thuis, sloeg het met lichten huiver door haar heen. Neen,
dat niet. Maar ergens moest zij het toch op zien te vinden.
Weer keek zij naar de tafel, pralend van zilver, en kristal en kanten kleedjes. Zij
had dit alles kunnen laten, maar een mensch moest toch iets hebben, dat zijn leven
veraangenaamde, bovendien was het noodzakelijk om de leerlingen, die ze van tijd
tot tijd bij zich ten eten had, zoo goed mogelijk te ontvangen.
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Zij nam een hap van de crême de vanille, waarvan zij zich een groote portie had
opgeschept. En ineens dacht zij: ‘Er wordt in het huishouden te veel geld uitgegeven,
waarvoor die dure toetjes en als dat nu nog voor mij alleen was, maar in de keuken
wordt dubbel en dwars van dat alles meegeprofiteerd. De tijden, dat daar een
eenvoudigen pot werd gekookt waren lang voorbij. Zij besloot het nu eindelijk eens
tegen Lena te zeggen. Toen zij echter een oogenblik later naar het voorzichtige
omgaan van haar huishoudster keek, die het tafelgoed vouwde als beroerden haar
handen het fijnste weefsel; die de glazen aanvatte als waren ze van het kostbaarste
kristal, ontbrak haar den moed om over ‘bezuiniging’ en ‘het eenvoudiger doen’ te
spreken. Zonder iets te zeggen ging zij naar boven. Zij knipte er het licht aan, zette
water op voor thee. In haar zitkamer was het altijd toch zooveel gezelliger dan
beneden.
Terwijl zij de courant opensloeg, trachtte zij zich te suggereeren, dat, wanneer je
langen tijd gereisd had, je je thuis pas ging waardeeren. Was het geen genot om je
omringd te voelen van meubelen, die je door je vlijt veroverd had; te kunnen kijken
naar voorwerpen, je geschonken door menschen, die je op de handen droegen? In
elk geval deed je eigen lamp vertrouwelijker aan dan die nuchtere peeren in de
hôtelkamers, je eigen theeblad huiselijker dan het theegerij, dat je bestelde.
Ze ging nu achteroverleunen om in behagelijk rondzien zich te verheugen in dat
alles, dat toch haar onvervreemdbaar bezit uitmaakte, maar hoeveel moeite ze zich
ook gaf om haar omgeving vertrouwelijk en mooi te vinden, ook hier vond zij even
weinig antwoord als in de kamer beneden. De kostbare stoelen, om hun ledigheid
kwamen het haar zinlooze dingen voor en zoo dood, zoo uitgebleekt scheen het zachte
lamplicht, terwijl het zilveren lied van het theewater slechts een dreinerig deuntje
bleef.
Het jammerde in haar: Hoe houd ik dat uit. Hoe kom ik door al die eindelooze
avonden. Pas over drie maanden Kerstmis en dan weer die vreeselijke rek tot April.
O god, die eenzaamheid, die eenzaamheid... Ze sloeg de handen aan het gelaat.
Waarom had ze dan geen gezellig thuis, was ze niet getrouwd. Andere vrouwen
hadden een man, hadden tijd om vrienden en kennissen te ontvangen, terwijl zij...
En moest dit nu altijd zoo doorgaan? Altijd die eenzame maaltijden, die eenzame
kamers, dat eenzame bed. Waarvoor diende dan dat leven als zij er alleen was om
haarzelf?
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Zij zuchtte zwaar. Maar zij wilde meer uitgaan 's avonds en wanneer dat geld kostte,
dan probeeren om nog meer te verdienen. Nu dadelijk een advertentie opstellen voor
haar opleidingsleerlingen en ook een brief schrijven aan Mies, dat zij er op inging
en voor haar gezelligheid zou trachten er nog meer meisjes bij te krijgen en er
zoodoende iets van een opleidingscursus van maken.
Zij rukte zich uit haar stoel los en zette zich aan haar bureau. Met haar groot forsch
handschrift, dat haar altijd weer respect inboezemde voor haar eigen kunnen, begon
zij te schrijven. Daar stond het met machtige letters:
- Cato Verhoeven, leerares in ademgymnastiek en methodisch spreken, kan nog
enkele meisjes plaatsen op haar opleidingscursus. Zij vloeide met krachtige hand. En nu het briefje! Zij had een fijn lachje bij het
schrijven van het epistel, waarin zij met de grootste voortvarendheid uitwijdde over
dingen, die haar dien morgen nog vreemd waren geweest. Prettig toch, wanneer je
‘met menschen’ wist om te gaan.
Al doende begon zij ruimer te ademen. Ze voelde zich innerlijk wederom gestut
door de visioenen van veel en met vrucht arbeiden. Heerlijk om een zelfstandigheid,
een persoonlijkheid te zijn en naar waarde te worden geschat. Mochten de eenzame
uren je soms zwaar vallen; onder je leerlingen, in gezelschap was het dan toch een
genot om je goed te kunnen bewegen, mooie dingen te bezitten, je groote uitgaven
te kunnen veroorloven en dat alles door je eigen energie, je eigen werkkracht.
Haar lippen nepen koppig opeen en er lichtte iets uitdagends in haar groene oogen,
toen zij eindelijk opstond om op te ruimen. Terwijl zij met breede stappen af en aan
ging in het vertrek, schier te nauw voor haar nadrukkelijke bewegen, had zij de
houding van iemand, die bezig is de wereld te veroveren.
(Wordt vervolgd)
HENRIETTE BARBE.
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Brieven van Eugenius Berg (Vervolg)
XV.
Is 't waar, dat men zijn kans slechts éénmaal krijgt?
Soms meenen we allen, Hilde, er moeten oorden zijn, gelijk er vroeger verre
wonderlanden waren, waar menschen voor hun goeden wil een taak, een arbeid
vonden.
Hoe zonderling! Ik zie naar mijn kundigheden en moet glimlachen. Waar is mijn
noodzaak, waar mijn plaats?
Bedienaar van het zoogezegde recht, bevind ik mij als stuipend, stroef zand tusschen
de raderen der rechtsbedeeling. Welke ingewikkeldheid is het verkeer van menschen
met menschen! Zij kennen hun boodschappen, hunne wetten niet, een dringende
menigte zijn zij, ieder wil voor-zich een ander doel bereiken. Al hun krachten stellen
zich ten opperste teweer, slaand op verwoeden tegenstand; een wild en toomeloos
geweld verijdelt hun aller pogingen.
Naaste, worstelend naar de nauwe poort, waarheen ook ik mij wring, gij zijt mijn
vijand. Onze inspanningen botsen, klauwende klemmen wij elkander om de spieren,
verstijvend elkaars beweging, worgend elkanders adem. Onze verblinde driften slaan
op elkander dood. Een onzer slechts, de sterkste, worstelt zich van de plaats, een
ander tegenstander stuit hem, drievoud sterk door noodzaak... beiden wankelen tegen
den muur van menschen, gestapeld op elkander, geperst, gemetseld. Armen beuken
ten hemel, ribbekasten kraken, gillen van doodsbenauwdheid ontwijken den tegen
zichzelf gekeerden storm. Hoevele honderden storten onder de stampende hielen?
Hoeveel vermorzelden klotsen als drijfhout in de branding? Waarom? Dolzinnige
menschheid - wilden wij allen niet hetzelfde?
Ja, zeker, ergens moet een wijzer menschheid zijn. Een in dit leven, - want
vermogen wij te leven met een vroeger, met een later geslacht?
Zouden er thans reeds landen zijn, Hilde, mijne Hilde, waar een inkeerige mensch
van meet aan hervatten kan?
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Gister was een dwaas man bij mij binnen geloopen, misleid door het lokbordje boven
mijn deur, waar men leest dat ik, een meester in het recht, een vraagbaak voor
verdoolden zou zijn.
Met een vriend te zamen had hij eerlijke zaken aangegaan: de een zou gedachten
leveren, de ander geld. Want de gedachte heeft slechts waarde als bevruchter: zij kan
een geldstapel baren doen.
Wel, hij, die bij mij kwam, was de man van het geld. Zijn vriend, thans zijn vijand,
was de man der gedachte.
Het zou een handel zijn: samen kochten zij in, doch al wachtend op hun kans, de
waar weder met voordeel kwijt te raken, moesten zij ervaren dat zij in het pakhuis
bedierf. Hun verlies was even groot als de beoogde winst.
Scheldend streden de vrienden tegen elkander op; zij moesten, meende de man
van het geld, verlies deelen gelijk zij de winst zouden hebben gedaan. Doch de ander
zei: mijn gedachte was goed, daarop hebben wij geen verlies geleden; alleen het geld
heeft verloren.
Ik, rechtsgeleerde, bladerde het wetboek open; langen tijd tuurde ik tusschen de
tralies der bepalingen.
- Ga heen, word vrienden opnieuw, doe uw wijsheid en uw geld te zamen en
beproef uw kansen een volgenden keer - zoo had ik moeten zeggen.
Echter bezon ik: een rechtsgeleerde was ik, geen zedemeester. Mijn klant verlangde
zijn geld, naar de beschreven wet, hij vroeg mij den weg naar den rechter, en raad,
met welke voorstelling van zaken hij dien het best voor zich winnen kon. In de
gerechtszaal, aan de andere zijde des rechters, zou ik een tegenpleiter vinden, mijn
rechtsgeleerden vakgenoot, en hij zou vernuftig toelichten hoe de wederpartij hare
aanspraken zag. Met welsprekende stemmen zouden wij ieder van onze zijde onze
geleerdheid toonen, onze spitsvondigheid in den uitleg, onze gevatheid in de
toepassing der voorschriften. Wij zouden armzwaaiend verhandelen van den geest
en van den letter, wij zouden trachten den geroepen rechter te verwarren door hem,
gewikst, uitspraken voor te leggen van andere rechters, vóór of boven hem gezeteld
om zaken te beslechten van gelijken aard. Wie op zulk een uitspraak zich beriep, zou
den verweerder tegen zich vinden om aanstonds te verhelderen, onder welk opzicht
de zaak van vroeger zich van de thans aanhangige onderscheidde. Geen twee
geschillen immers zijn
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gelijk, wijzigende omstandigheden voegen zich bij, de menschen zijn weer anders
en de tijden. De rechter, in wankeling gebracht, zou ons beiden verzoeken, elk van
zijn zijde het aangevoerde op papier te zetten, dat hij kalm er zich op beraden kon.
Ik zag het alles voor mij, ik zag de struikgewassen dezer verwarringen, en hoe de
menschen over wier zaken het ging, onthutst er bij stonden, want nimmer hadden zij
gedacht, van zooveel eenvoud in zoo groote verwikkeling te komen. Hun monden
krampten als de monden van stommen, die de spraak terug vinden; zij poogden te
beduiden, dat zij zelf begeerden uit te leggen, hoe alles was opgezet, hoe het verliep,
hoe het nu stond. Maar zooiets mocht niet. De rechter zag het recht alleen in de
bepaalde vormen en enkel op die wijze konden pleiters van beroep - zoo een was ik!
- het voor zijn onderscheiding brengen.
Welk een innig bedroevend schouwspel was dit! Mismoedig ried ik den man, die
mij zijn vertrouwen en zijn opdrachten wilde schenken, aldus:
- Of gij begeeft u aanstonds naar uwen vriend om u met hem te verzoenen. Dat
raad ik u als mensch. Of, zoo gij rechten wilt, neem een anderen pleitbezorger, gij
vindt er wonen in de naaste straat.
Hij zag mij verwonderd aan, ontstelling in zijn oogen. Was ik dan niet bij mijn
verstand? Opeens echter sloeg de toornvlam rood in zijn gelaat.
- Staat, schreeuwde hij, mijn zaak zoo slecht, dat gij weigert het voor mij op te
nemen? Ziet gij mij aan voor een dief, voor een bedrieger? Pleiters voor kwade zaken
zijn er genoeg, ik kan ze bij dozijnen koopen voor mijn geld. Doch hier meende ik
een eerlijk man te vinden voor een eerlijke zaak.
- Uw zaak is eerlijk, zeide ik, en ik hoop, een eerlijk man te zijn. Ga waar 't u goed
dunkt.
Hij maakte een krenkend teeken op zijn hoofd en ging.
Dien middag was ik vol ontferming voor Clairette. Boeteling, met gestrekte handen,
trad ik haar tegemoet. Mijn oogen smeekten vergeving voor ik wist niet welke zonde.
Ik had een goede daad verricht, doch maande zij mij niet aan de duizend goede daden,
die ik elken dag achterwege had gelaten? Bedroefde ik mij deugdzaam om het
misverstand der menschen, hun harrewarren, hun
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verijdelen van elkanders eerlijke poging, zoude ik dan niet zelf beginnen met de
reiniging van mijn eigen huis? Zie, in mijn zelfbeklag vergat ik haar, die leed naast
mij, en haar hart lag aan het mijne, en haar ziel stond in mijn oogen, zij smeekte om
geluksherstel, en had ik, ik eigengereid boetprediker, eer ik de broosheid gebroken
verklaarde, wel alle teederheid aangewend tot heeling?
- Clairette.... prevelde ik haast onhoorbaar. In goeden wil kunnen menschen zeer
veel volbrengen wat wel niet mogelijk scheen. Doch woorden breken den eenvoud.
Woorden zijn valsche getuigen....
Bevreemd zag zij naar mij.... dan zachtjes begon zij te schreien.
Ik drukte hare handen aan mijn lippen, het was alsof wij elkaar begrepen.

XVI.
Als had ik een taak voltooid van jaren geduldigen arbeid, zoo voel ik mij en met de
voltooiing is opeens het geloof van mij gevallen. Welk een benepen knutselarij!
Hoezeer heeft mijn armbloedige bezieling zich uitgeput op een tè schamel pogen!
De broddelarij van pluizers en facettenslijpers, van het knutselend vernuft, geeft
men in zoogezegde musea aan de belangstellinglooze Zondagsverveling prijs. Daar
pronkt een huis van schildpad en elpenbeen, bewoond door versteven poppe.... een
wurmer verdeed zijn peuterig meesterschap aan een uurwerk in notedop... zeelieden
in hun gedwongen ledigheid verfrutselden hun uren aan nuttelooze
voorbeeldscheepjes, van kiel tot mastwimpel ècht. En de langstrekkende beuzelaars
benijden met een lauwe opvleug van hun levensmoed den kreupelen, den simpelen,
den buiten dienst gestelde om den tijd en ledigheid, die zij vonden voor hun levenloos
bedrijf.
Ik echter, Eugenius Berg, ben ik niet gezond, heb ik mijn sterke handen niet en
mijn helder hoofd, en al mijn tijd voor het nemen, en het geluk van een fortuin, dat
mijn leven vrijkoopt: kan ik het niet besteden, groot, belangrijk maken naar mijn
talenten en mijn wil?
In een geduldigen vrede leven wij weder samen, Clairette mijn echtevrouw en ik.
Wij ontzien elkanders tekorten, de stalen schuiven van een excentriek gelijk, zoo
malen wij goed-geolied naast elkander.
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Ja, soms lijkt het mij, of waren wij in de holte van een schip: daar ziet de benieuwde
reiziger de wonderlijke assen glimmend draaien. Slechts ééne wenteling maken zij,
altoos dezelfde, vervelend als een behangpatroon, dat zich herhaalt.... telkens, even,
schijnen zij te aarzelen op het doode punt, dan is er het vliegwiel, ergens onzichtbaar,
maar ge weet dat het er is, het duwt in zijn zware domheid de beweging weder verder,
en druipend op de stalen gewrichten, staan omgekeerde smeerkannen, dat nergens
iets zal wrijven, knarsen of haperen.
In onzen tuin laten de heesters hun bladerkroppen vallen, de prikkelige herfstgeur
kruidt de lucht. Hoe verheug ik mij op de herfst, mijn tijd! mijn najaar van dierbare
zwaarmoedigheden en onvervulde voornemens.
Clairette, hoe ik mijn toegevendheid inspan, hindert mij met haar vervelende
evenwichtigheid. Zij bezit geen geluk, zij mist het vermogen te glanzen, te
bewonderen, in verrukking te zwelgen, te weeklagen om smart en rampen. Doch
geen harer verlangens blijft onvervuld.... begeerten, wier vervulling buitengesloten
is, laat zij niet in zich toe.
Voor het feestmaal, toen, van ons kort huwelijksgeluk heb ik alleen alle kosten
moeten dragen. Ik voor ons beiden verheugde mij, ik zette in mijn blijde verwachting
de gekozen gerechten op, bruidegomlijk droeg ik de bloemen, gaf mij moeite de
minnaar te zijn, die zijn liefste wacht voor een heimelijk, verboden feest. En zij, zij
zat mede aan. Zij liet zich bedienen, doch hare oogen flonkerden niet in het licht,
haar bloed bonsde niet, zij gaf zich niet in een al-vergetende dronkenheid.
Wij hebben een ordentelijk huwelijksreisje gemaakt, na de kalme Italiaansche
weken wederkeerend in het door Mama bereide huis, voor niets stonden er bloemen
in onze kamer.
Ik zie opmerkzaam toe: haar herwonnen vredigheid.... het afgewend gevaar.... haar
zekerheid van den dag. Zoo komt zij mij als een boekennarekenaar voor.... elke
maand, bij geregelde overeenkomst, tegen een vast jaarbedrag brengt hij zijn bezoek,
om te zien of de tellingen kloppen. Een klokopwinder gelijkt zij.... hij verschuift den
slinger, hij luistert naar den slag, het uurwerk loopt onberispelijk, tevreden gaat hij
weder heen.
Wat valt te wenschen, tegemoet te zien, wat te verlangen!
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Neen, ik vind haar niets te verwijten. Zelfs haar te verwijten vind ik niets.
Onze huishouding gaat met den geregelden slag, er is stilte voor mijn werk, een
voelbare eerbied voor den heer des huizes.
Die eerbied weegt als een verwijt, ik voel zijn druk op mijn adem, het is of men
iets van mij verwacht, zonder een aanmaning, zonder een heftigheid, gestadig en
eerbiedig. Dat beschuldiginglooze wachten maakt mij ziek! Wacht ik niet ook? Wacht
ik niet op mijzelf, tot ik de daden mijner handen doe? O, als je wist! Hoe benijd ik
de heiwerkers, die, een bouwterrein verder, zijn aan het palen slaan! De stoomwindas
doet voor hen den zwaren arbeid, rukt het stalen blok omhoog, het valt.... maar aan
den hefboom, met gestroopte baaimouwen, staan zij, hun titanenarmen trekken den
hefboom om.... het blok rijst, het blok valt: zij doen het!
Ik, ik zou zoo willen, met de handen, mijn voor niets gespierde armen, iets dóen.
Iets doen. Iets goeds, iets kwaads, iets overbodigs, iets nuttigs, wat komt er dat op
aan!
Ik begrijp de daadkracht, die den oorlog wil, het woeden van lichaam tegen lichaam.
Ik begrijp beesten, die vechten, den jakkerenden poolmaniak, den grof wild en gevaren
zoekenden jager.
Wellicht, meen ik soms, zou ik een huwelijk begeeren, waarin, na den tijd der
redelooze aanbidding, de tijd van het redeloos haten kwam. Haten is een daad! Ha,
ik zou de godheid, die ik eenmaal in duizel-verrukking omhoog hief, kunnen te brijzel
storten in den afgrond mijner verachting. Dan weeklagen op haar graf. De Grieken
verachtten het weeklagen niet, zij prezen de vervoeringen der helden en hun matelooze
wanhoop: zij lieten hen nimmer zonder daad. Want daadloosheid alleen maakt
menschen klein en verachtelijk.
- Clairette....?
Weet ik nog wat ik wil?
Hare oogen wachten.
Heb ik iets anders haar voor te stellen dan - een wandeling?
- Clairette, als wij den Spijker van Osthoven lieten komen voor een tocht.... een
tocht - rond de Zuiderzee?
Zij schrikt. Ben ik dan gèk geworden? Ik zie de gedachte in haar oogen: gekken
moet men niet opwinden door tegenspraak.... Bedarend zoekt zij uitstel.
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- Morgen, Eugenius?
- Onmiddellijk! roep ik. Niet koud laten worden. Opbellen, en....
- Weet je wel, zegt zij bedachtzaam, terwijl zij haar werk neerlegt, hoe laat het al
is?
- Ja, ja, ik weet het wel! ga ik onstuimig door. Wat kan het ons schelen?
Ik wil niet afgeleid, niet gehinderd worden; op het vliegveld mijner vervoering
sla ik door.
- Zeker, 't is tien uur in den avond... en niets is voor elkaar... en over een uur moeten
ordentelijke menschen naar hun bed. En juist daarom! Dààrom. Kun jij je niet
voorstellen, Clairette....
Groot wordt haar blik. Met verwondering zie ik toe.
- Zeker, zegt ze. Het onverwachte. Het zóó maar komende. Vaak heb ik er naar
uitgezien.... vroeger....
- En nu? hijg ik, niet in staat te ademen, van spanning.
- Jij bent immers tòch gekomen!
Nu niet meer mij laten overwinnen! Niet knielen bij haar verrukkelijke bekentenis....
het kleinood kussen, zoo dierbaar dat men het op te rapen schroomt. Ik wil mij niet
laten ophouden bij dit tooverig tafreel, 'k moet verder, verder, het paard holt, uit
angst geef ik het nog eens driftiger de sporen. Straks kan ik wel terug, om het op te
rapen.... als het daar nog ligt. Thans verder, verder, eer de moed verslapt.
- Ik! dweep ik, en die komt nà mij, en die komen nà mij! Met één vervulling is het
verlangen niet uitgeput. Een vloed breekt niet de zee. Grijpen wij naar het
onverwachte, Clairette, het hunkerendverwachte onverwachte.
In langzaam napeinzen vallen woorden als tranen van haar lippen.
- Zoo is het niet voor mij.... je weet het immers.... Eugenius.
- O, spreek nu niet! roep ik angstig. Spreek niet, redeneer niet, steenig het niet met
woorden. Wees onbevreesd, ik stel immers niets voor wat bréékt. Wij zijn het, jij en
ik, wij samen. Het oogenblik telt. En wij, jij en ik, breken dezen langen lijzigen avond
af, wij zitten plotseling in den wagen, de nacht is frisch als een bad, sterren gloeien,
het loof kraakt en laat zich vallen. Eén uur, wij zijn op andere plaatsen, in een nieuw
leven, onder vreemde menschen, wij samen. Wij houden halt voor een avondhuis,
men
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toovert ons een feest, wij vinden andere vervoeringen in elkanders armen.
Iets als smeltend ijs gleed door haar blik. Zij vond geen antwoord, enkel, haar wil
òpspannend:
- Als jij het zoo begeert....
Hoe heb ik toen het huis niet in elkaar geramd van mijn drift.... hoe vond ik
koppigheid, deze teleurstelling te dragen, te snellen naar den spreekhoorn, te wachten
tot de slaperige stallinghouder had verstaan!
De Spijker was niet thuis, men zou een andere wagen zenden.
Klein vond ik haar, Clairette, nog bij de lamp.
Wat stormde zoo onstuimig in mijn bloed? Ik nam haar nietige gelatenheid bij de
schouders, dwong haar in mijn omhelzing.... zij moest zich kleeden, schielijk!
schielijk!... pakte een haastig koffertje.... met felle lichten boorden wij in de verlaten
lanen van den nacht.
Er was een kleine herberg bij een veer, dat niet meer overzetten wilde.... wij hadden
een vreemd maal in een mahoniehouten kamer.... den nacht in het breed
grootmoeder-bed.... verrassend laat, den anderen ochtend, het jonggehuwden-ontbijt.
Des avonds van dien dag bevonden wij ons in schuimend Brussel. Athletisch droeg
ik alle verrukkingen alleen.... zie je Clairette.... geniet je, Clairette?.... is de wereld
niet vreemd, zoo levend, kloppend vlak in onze nabijheid, Clairette?.... Het lijkt een
tooneelwisseling bij open schermen, vindt je niet?....
Opera.... nachtmaal.... een speelhuis vol ongunstig loerende gokkers.
Ostende in het laat seizoen....
- Parijs - Clairette?
Vernederende onmacht, iets eigens, iets anders te bedenken! Iets - beters. Waarom
altijd - Parijs? Reikt boven deze blinkende onechtheid onze uitspatting nimmer?
Besef mijner machteloosheid deed mij ineen ploffen. De wijngeest was uitgebrand,
de vloeiballon, ontluisterd, schrompelde in vlammen op de daken der huizen.

XVII.
....Zou ik dit dan willen - zou ik het kunnen verdragen, Hilde?
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Neen, niet als een verontschuldiging voor eigen zonde bedoel ik het. Helaas, ik weet
- hoe duidelijk heeft je gestreng zwijgen het mij doen verstaan! - ik weet jij staat mij
niet meer toe dan mijn brieven. Ook jouw onbewogenheid laat mij alleen voor de
kosten. Iedereen vindt een liefde naar zijn aard: wie veel te schenken heeft, vindt
een tekort, dat veel kan bevatten. Welk een afschuwelijke, pijnigende troost!
Toch kan ook jij mij niet beletten, een misdadiger te zijn, te stelen wat men mij
onthoudt. Niemand, jij niet, Clairette niet, geen mensch ter wereld kan mij de
heimelijke misdaden afnemen van mijn hart.
Heeft dan mijn geweten toch aan vrijstellende vertroosting behoefte? Neen, zoo
is het voorzeker niet. Ik weet, zoo is het niet. Wij hedendaagsche menschen. uitgravers
van het hart, die al zijn geheimen kennen, al zijn spelonken, wij vinden schuilhoeken
genoeg voor ons schamel restje wroeging en gewetensangst. Sommigen kunnen ook
dat ontberen. Zij heffen vrijelijk hun zonden in het licht, gelijk een drinker zijn rood
glas wijn. Zij zijn de alreeds bevrijden. Maar ik, met mijzelf alleen - en hoe zeer ben
ik met mijzelf alleen, helaas, in deze brieven! - in de eenzaamheid mijner erkenningen
doe ik gelijk zij.
Zoo heb ik dan mijn kerker verbroken, hijgende sta ik binnen den hoogen
buitenmuur. Vind ik nog kracht ook dat beletsel te overwinnen? Is mijn wil wel
toereikend? O jammerlijk, jammerlijk vernederende vragen! Indien zij, Clairette mijn
vrouw, deze vrijheid opraapte, die ik haar met gulle handen toegeworpen heb! Indien
zij, van den blinddoek ontdaan, dorst toe te zien in het leven en bemerken: zie, daar
zijn andere mannen dan mijn man, schoonere goden dan die onechte god, wiens
liefde leugen bleek, wiens alleenbestaan bedrog! Indien zij, hunkerend, neerstortte
in de erkenning: de goden zijn gevlucht, maar demonen lokken aan elke winding van
den weg.
Hoe zou ik het verdragen, Clairette te zien wegrooven als een buit.... haar oogen
branden open in twee vlammen.... nimmer zóó heb ik haar oogen, twee stalen
vlammen, gekend!... zou zich niet aan dien haard ontsteken mijn verlangen.... zou
ik niet rennen den roover achterop.... wie onzer overleefde zou de worstelende prooi
genieten: - niet hij, niet hij zou het zijn!

Groot Nederland. Jaargang 24

477
Arme, leuterende menschen! Leven onze hartstochten nog? Neen, ik zou mij niet
zoo vernederen, haar in die vlucht te achterhalen. Zelf neemt zij haren weg en kiest
haren ontvoerder: ik stel de deuren voor haar oogen, den ganschen nacht blijven zij
openstaan. Laat zal zij keeren tot ons huis, zij zal eerst keeren in den ochtend. Te
zamen zitten wij bij de geduldige lamp.... mijn oogen zijn van het lange wachten
gebluscht.... Waarom ben ik zoo turende blijven wachten?
Doch hare oogen branden van een elders ontstoken vuur.
In zelfbeheersching zal ik zeggen:
- Het is reeds laat, Clairette, laat ons rusten gaan.
Verwonderd zien haar blikken naar mij op. Is er geen verwijt, geen teleurstelling
zelfs? Zij vreesde, neen zij verlangde harde woorden. Zij wenscht mijn ruwheid als
een schroeiijzer voor de wonden haars gewetens. O, het is vernederend, het is een
schimp, zoo gedwee te worden opgewacht na zulk een nacht van vlucht en schande!
Schor vraagt haar kleine stem:
- Heb je mij niets, niets te vragen, Eugenius?
'k Beluister in mijn antwoord een onnatuurlijke verhevenheid.
- Iets te vragen, Clairette?
- Wil je niet weten, waar ik ben geweest?
Haar schraal gekrompen lippen versmallen in drift. Alle kleur is uit haar gelaat
geweken. Zij haat mij en ik dwing mij tot zachtmoedigheid.
- Misschien wéét ik waar je geweest ben, Clairette. Je oogen glanzen van geluk!
Als een slechte vrucht gaat haar kleine gezicht open.
- En laat jou dat onverschillig?
Ik heb, turende in de lamp, over het leege boek, al die uren achtereen de woorden
overpeinsd. Het zijn vreemde, inhoudlooze woorden geworden, ze staan alle
afzonderlijk gepareld in onverschillige zinnen. Ik doe mijn poging tot een
natuurlijkheid, die mislukt.
- Neen, zeg ik, Clairette, ik kan niet onverschillig zijn voor jouw geluk. - Het is
zóó goed.
Nu richt zij in hooge verontwaardiging zich op. Klein zink ik onder de vuist van
haar verachting.
- Je kon, wijsgeer, meer eerbied toonen voor - je vrouw. Je
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kon voor het minst haar de eer aandoen van je wantrouwen.
Kleinmoedig blijf ik mij verweren. Hoeveel beter dan mijn verstandelijke waarheid
is die van hare hartstocht. Ik spreek als door een doek.
- Dit is belachelijk, Clairette, tracht ik te overtuigen, eer, naar het schijnt, mij zelf
dan haar, die halfweg naar den spiegel in de kamerruimte is blijven staan. Luister,
zeg ik, ik heb het alles goed overdacht, je gaf er mij den tijd voor. Hoe moeilijk,
overpeinsde ik, verdragen wij menschen waarheid! Was je niet angstig, lieve, thuis
te komen, in mijn woede.... die je thans zelf als een recht begeert? Vrij zijn wij eerst,
wanneer wij onze slechte bekrompenheden hebben uit onze ziel gewischt. Wees jij
niet klein, Clairette! Ik vraag niet, ik vergeef niet, ik begrijp en verdraag. Je liefde
gun ik je....
- Je smijt ze mij naar 't hoofd!
Verdrietig weet ik: mijn tòch vergevende, tòch hoovaardige meerderheid krenkte
haar. Hoe kan ik erin slagen haar te overtuigen van mijn wezenlijk grootmoedig-zijn?
- Samen, Clairette, poog ik te redeneeren, hebben wij eenmaal eerlijk het geluk
gezocht. Mijn wegen vermocht je niet met mij te gaan. Thans laat ik je in vrede je
eigen. Wat kan je mij nu nog verwijten?
- Je walgelijke onverschilligheid!
- Mijn vreugde om je geluk!
- Of ik je toeleg niet zie! Eigen vrijheid koopen met mijn schuld.
Nu waarlijk meerdere, richt ik mij op.
- Niemands verlof heb ik van noode, mijn eigen weg te gaan!
In grimmige dreiging staan wij voor elkander.
....Wat het dan dit wat ik gewenscht had en voorbereid?
Waar ben ik beland, om in zulke valsche, opwindende verbeelding mijn laffe
vervulling te zoeken! Want ieder woord is verzinsel. Ik ben niet naar deze voorstelling,
noch zoo hoog, noch zoo gelaten. Zou ik, sterker dan mijn vernuft, den vent niet
worgen die de hand uitstak naar Clairette? Ja, daadloos redeneerder die ik geworden
ben, doodprater van mijn onderstelde woede en ijverzucht - begeer ik met vlammende
oogen niet dat verraad, een beest in drift, wanneer de feiten tot mij zouden komen,
en zweepen
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tot verweer? Bah! wij bevrijde hedendaagsche menschen! Hoe wringen wij ons uit
de klem onzer tegenstrijdigheden! Bah! honderdmaal bah!
O, eenmaal groot, onherstelbaar schuldig worden! Storten in de kloof der
onherroepelijkheid! Breken, vernielen, en weenen..., weenen.... weenen....!
Sinds onzen wanhoopstocht leven wij nog verwezener bij elkander, ons diep bewust,
dat niets, niets onze radeloosheid kan doen klaren. Heeft nog de wereld vervullingen
voor ons? Ons door overmaat verstompten?
Zelfs voor de platte menigte is het leven een warrige rarekiek geworden, kermis
van wegschietende beelden en geluiden. Er blijft geen heiligheid en er is geen stilte.
De avondkrant bezorgt mij een burgermans-bevlieging.
- Clairette, wat een frissche kerels, die naar Klondyke gaan...
Ze is schamper.
- Om goud te zoeken?
- Neen, niet om het goud. Wat valt daar nog voor het leven te vechten!
- Je bent romantisch, Eugenius.
- O, ik zou willen vechten, houd ik vol, kind dat zijn speelgoed verdedigt. Indien
er nog een Eden te stichten valt, moet het wel zijn in zulk een bar, van alles verstoken
land. Zijn lichaam voelen na een doorzwoegden dag! Leven van-meet-af.... z'n geest
opbouwen uit de kiem! In de toendra's van Azië moet dat mogelijk zijn.
Clairette kent mij. Zij kan scherp in mij zien. En zonder spot, snijdt zij diep in
mijn opwinding.... met een korten slag klooft zij den fonkelsteen mijner verbeelding.
- Wladiwostok-express. Slaapcoupé. Restauratiewagen.
- Een voortmarsch door de sneeuw.... al verder.... verder...
- Een een Chinees, die grinnikend wodki en kruidenierswaren verkoopt.
Ik zucht.
- Je hebt gelijk, Clairette, die Chinees is overal.
- Overal, Eugenius, besluit zij, ernstig.
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XVIII.
Nergens, nergens ter wereld kunnen ontvluchten!
Hoe eindeloos lang is een jaar!
Goos, de hovenier aan de heigrens, brengt in een mandje de eerste rijpe peren. Ik
diende hem eenmaal met mijn rechtsgeleerden raad: den eenigen keer dat ik iemand
daarmede wezenlijk diende. Althans hij meent het zoo.
- Goos, het is of je mij gisteren de vroege aardbeien bracht.
- Ja, ja. De maanden gaan snel, meneer.
- Neen, Goos, de maanden gaan niet snel.
Hij kijkt een beetje verwonderd, tikt, om mijn gulden, aan zijn pet.
- Daarom was t' niet te doen, meneer! - Dank u meneer! - Dag meneer! - groeten
aan Mevrouw.
Neen, de maanden loopen met klei aan de voeten. Ze kleven. Alleen wanneer wij,
zoo plotseling, gezet staan voor een toèn en een thans....... dat is als een kloof - vlak
bij. Maar eindeloos gewenteld loopt de weg, die van den eenen oever naar den
overoever voert.
Winter stommelt aan als een verhuizing. Een dag zag ik den smid de kachels
poetsen voor de deur. Er kwam een man met kolen. Clairette, in haar kamers, redderde.
Mijn eenzame uitgestrekte wandelingen door het regenende zijn verrukkelijk.
Iedermaal bij het thuiskeeren breekt mijn leven af; telkens opnieuw, bij het uitgaan,
moet ik weer aanbinden, gelijk een wever, die op zijn getouw van kleur verandert.
De reis naar het zeer verre is niet van mij weg. Zij is een geloof. Het land van mijn
verlangen is geen eiland - eilanden maken de begrenzing voelbaar - het is een land
van enkel oneindigheid, als die met matelooze wouden bewassen werelden, waar
enkel verloren menschen wonen.
Een ochend zie ik zeer helder, als een zeeman, wanneer de nevel zich verheven
heeft. Dat land ligt recht vooruit. Ik kan het grijpen met mijn handen. Ja, mijn heil
kan ik grijpen, als een geloovige zijn kruis.
Hilde, Hilde, luister naar mij. Zijn wij menschen niet voor elkander de geheime
mijnen, waar wij het goud ontginnen? Er moet een liefde, die zich niet uitput, zijn.
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Jij, met je glanzende oogen, jij met je kwinkeleerenden spot! Jij wéét. Weet je alles?
Ken je den vloed mijner aanbidding, die aanstort en terugkeert...... en nimmer laat
hij af...... gedurig slaat hij hooger, hooger, nimmer een vorigen keer zoo wild, zoo
begeerig, zoo ver-reikend als een volgenden?
Ken je dat breed, al-overstortend verlangen?
Zie je mij voor je, mijn gezicht, mijn handen? Ken je mijn oogen wanneer zij
smeeken? Mijn lippen, wanneer zij hunkeren, mijn woord wanneer het beveelt?
Is het een angst, dat je schuilt voor mij weg - wreedheid of zwakheid? Waarom
wijs je mij af met die aarzelende strengheid, hardheid, die vreest te breken, beslistheid,
gewapend wijl zij toe te geven ducht?
Met jouw naam noem ik het land, dat ik wil gaan ontginnen...... jij bent het woud
der geheimenissen, dat ik open leggen wil. Voel jij je niet weerloos tegen mijn stugge
macht? Je te beminnen kan je mij niet beletten, en mijn volharding is
onwederstaanbaar.
O, hoe ik schaterlachen moet om je spot! een zonnespiegeling, een niets! Je zult
je niet verweren, wanneer mijn vloed komt rijzen...... je zult, wijl ik wil overwinnen,
overwonnen zijn.
Jij, mijn goudvallei...... mijn pool...... mijn sneeuwtop boven de wolken!
Hilde, Clairette is in de keuken, zij maakt de sjalotjes in. Zij doet het vergenoegd,
ik hoor haar er bij zingen. En zonder haar te storen met een groet - zij zou wellicht
het voorhoofd fronsen en ik zou glanzen van een geluk, dat zij niet kent - zonder
mijn hinderenden groet, stap ik de tuinpoort uit, de druipende najaarsbosschen zijn
niet ver. Ik loop in nachtgeheimenissen van roodgiftige zwammen, het nieuw-gevallen
loover vlucht ritselend door de vochtige karresporen. Er zijn geen afstanden. Ik loop
en loop, en met een groote zekerheid leg ik den weg af naar mijn gelukzalige landen.
Ik weet: straks opent zich het bosch...... alles wordt helderheid...... alles wordt
klaterend geluk.
Daar is het reeds. Jij bent het. Ik spreek tot je, hoog en smeekend als een kunstenaar
tot zijn koning en beschermer. Ieder woord is een glanzend plan, een omhoog
gedragen wil, een huidigende begeerte naar vervulling.
Wanneer jij bij mij zijn zoudt, zou alles anders zijn. Ken je het
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geluk, dat slechts een adem is... stil staan en luisteren... enkel een beklemming die
zich loost. Jij zoudt wellicht iets willen zeggen! Jij zoudt het woord kunnen uitspreken,
dat ontgoochelt - o spreek niet! spreek niet! ik heb je zoo niet-te-zeggen lief! Ik heb
je lief, mijn verlangen, mijn altijd weer komende, mijn verre sterre van Bethlehem!
O! jij mijn ondoorgrondelijke grot! Ik treed er binnen, een vreemd, verwonderd
ridder: eener godheid raadselige stem heeft hier mij de daad mijns levens aangezegd.
Van alle wanden druppelen de glanzen...... 't gewelf is ontzaglijk van een onzichtbare
pracht, een naamlooze verschrikking. Inhoudlooze geluiden dwalen om. Is daar een
licht? Vanwaar? Is er een pad? Waarheen? Mijn ziel is onverschrokken, maar mijn
schreden beven. Noem het geen vrees, verwachting eer, die de daad-willende spieren
trillen doet. Een geweld boven deze aarde gaat geschieden, en het arm, in zilver
geschubde lichaam is slechts vleesch.
O, jij mijn zoet, beloftevol vertelsel! Van werwaarts heeft deze voorzegging
geklonken? Helden, in welke gewesten hebben zij geleefd? Welke vrouwen hebben
hen geboren? welke godsgezanten beschut, welke bezweringen hun moed en macht
gegeven? Hier gaat wat ongelooflijk is gebeuren. Nog éénmaal ontving de wereld
een zingende ziel.
Luister, kom nader tot mij, laat mij fluisteren. Van ons gebeien gaat het nieuw
heelal beginnen. Wij zijn zijn eerste minnenden, lofprijzen zal men ons, scheppers
van al het zoet-komende.
Luister, ik wijs je den weg, luister, wees niet verwonderd......
Wanneer je met den trein van twee uur twaalf afstapt aan ons regenachtig
buitenmenschen-dorp, vindt je op den wijden aanrit den allemanswagen, die brengt
je in een kort halfuur aan den ingang van ons bosch. Daar is een kleine herberg, waar
ik je wachten zal. Neen, neen, ik zal je daar niet wachten. Luister, ik wil dat je dan
rechts den weg volgt naar het rietvlechterskamp, tot aan je rechterhand het eerste
zijpad: een wijzer staat daarbij, duidende naar het Berghuis. De weg is eenzaam en
het Berghuis reeds gesloten. Doch eer je zoover bent, je kunt niet dwalen, deelt zich
het pad drie kanten uit. Volg dan den linkschen wegel door de struiken. Het onderhout
is vochtig, hoed je voor braamranken, die, hun zwarte, harde vruchten ingedord, met
hunne dorens grijpen over den weg. Zoo
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nader je de plek, waar ik je wachten zal. Een kuddelooze schaapskooi houdt er zich
staand in den tijd. Er is een bank, van daar zie ik je naderen......
Zie ik je naderen, mijn geliefde! o mijn sprookje!

XIX.
Clairette is thans gereed met de sjalotjes. Voor een laag prijsje kocht zij een voorraad
late prinsesseboonen, waaraan veel werk te doen is, naar zij mij vertelde. Haar dag
heeft doel en vastheid.
Ik geloof niet meer, dat zij toen in mijn brieven heeft gesnuft. Haar voetval moet
een andere reden hebben gehad. Plegen wij beiden niet gedurig onrecht jegens
elkander en vinden voortdurend goed te maken? Iederen dag...... iederen dag - welk
een verraad!
Want heimelijk - toch - belagen wij elkander. Uit wel zoo zeer verwijderde landen
komen wij te zaam...... het land waar mannen wonen, die op kaaproof uitgaan, geducht
op alle kusten.... en ginds het heimelijk eiland der vrouwen...... betooverd
zilverstrand...... daar zonnen, zingende, zich de najaden. Hoe zal ik dit verstaan?
Dreigend - vlucht - overwinning. Slavinnen, die zich waapnen met vergif. Een
kattenvrede: koestering en een knauw.
Afgunstig zie ik naar Clairette's evenwicht. Haar klein bestaan kreeg inhoud. Ginds
in de keuken hoor ik haar vaak zingen...... neen, 't is geen zingen wat zij doet......
verheugder klinkt het, vormloozer...... welluidendheid, voldaanheid zonder
woorden......
Hoe moet zij wel gelukkig zijn, om woordenloos te kunnen zingen!
Ik daarentegen ben een kind, dat in de mallemolen rijdt op het houten peerd van
zijn vernuft. Misschien is het wel een leeuw, ik heb het zelf voor 't zeggen. Maar jij,
jij meent, jij maakt dien mallen rit niet mee. Jij bent verstandig. Vergis je niet. Toch
maak ik van je wat ik wil. Je kunt mij niet ontglippen. Ik dicht, ik leef, ik zing, ik
kroon je tot mijn prinses, mijn koningin, en zet je voor het juichend volk te pronken.
O, meen niet vrij te zijn, ik doe immers met je naar mijn begeeren. Op mijn
vereenzaamd bankje in het bosch, waar het je niet behaagt te komen - o mijn roos,
o mijn geliefde, - blijf ik alleen... mijn voeten schommelen... ik zie zoomaar de
toegegroeide laan in een geul gegraven tusschen al dat vergulde blad...... en zie, toch
kom je heel ginds,...... je figuur wordt grooter, grooter,...... ik zie je sneller stappen
in het naadren, nu je ook mij daar ziet...... dan zit
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je naast mij en je oogen lachen...... je luistert naar mijn woorden, naar alle schoone
dingen die ik je zeggen wil.
En zou jij durven spotten om mijn redevoering in de leege lucht? Is de lucht leeg,
wanneer zij duizelt van de sterren? Zwijgt, levende van krekelzang en al dat ritselend
gedierte, zwijgt de nacht? Mijn borst is zóó vol van je! Ik adem...... ik drink je in met
groote teugen...... het bloed, gezuiverd door mijn liefde, bonst in mijn slapen.
Zóó vat ik je gevangen - onvatbaarheid!
Luister naar mij!
Je bent mijn berg, mijn pool, mijn verlangen.
Leven mijns levens...... mijn doel, en wat mag daar àchter zijn.
Wonder, zoo stellig dat men het niet verwacht...... het heeft, wanneer men weder
opkijkt, zich voltrokken.
Ik ben op verloren voeten teruggeloopen, plotseling breek ik in het huis om Clairette
te vertellen......
- Clairette!
Haar lippen prevelen iets. Zij legt de handen op de knieën en zij wacht.
Zij wacht gelijk een bloem, die bestoven gaat worden.
En ik zeg enkel, in bewondering:
- Wat ben je mooi, Clairette...... dezen avond!
Toch was ik gekomen om haar alles te zeggen van jou. Alles van jou! Onstuimig
schuimt het uit mij. Ik had haar willen toejubelen:
- Clairette, zóó gelukkig voel ik mij.
Eerlijk, toch, heb ik dat andere gezegd. Zij glimlacht, zij is bezig prevelend met
de lippen.
Ik ben verlost, als had ik haar ingewijd, als dronken wij samen het geluk.

XX.
Neen, Hilde, ik verdraag dit wreede zwijgen langer niet! Waarom folter je mij? Houdt
je mij, veinzaard, aan mijn woord, en wilt mij laten sterven van verlangen?
Zie toe, hoe ik in zelfopoffering verbloed! 'k Ben als die vlinders stervend aan de
vervulling hunner liefde.
Moet dit dan? Is dit ondergaan in schoonheid?
Ik ben gelijk die bouwers des geluks... zij roepen en getuigen...
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met luide kelen schreeuwen zij hun verheerlijking over de doove wereld...... en
niemand roert zich, nergens antwoordt een stem. Zij zetten het rad omhoog hunner
vervoering, zij pralen van hun zekerheid, en, arme zwakke weifelaars; zoo gaarne
zonden zij zelf erbij zijn!
Zelf erbij willen zijn - o ongeloovige, tragische mensch!
Want hier is 't eind al onzer verrukkingen. Zien en reiken - bereiken nimmer!
Wie roemt zich het zeker oog, wie schrijdt met zoo vaste schreden naar het geopend
doel, en wenkt de menigte dat zij met hem zal gaan?... En ziet, allen zien met zijn
blikken, allen luisteren naar zijn muziek...... hun harten slaan, hun voeten dreunen
als verzen.
Hoe verre is nog de weg? Daar worden er al moede, daar kwijnen oogen, de monden
verliezen hun vastberadenheid, de wangen hun glans. Hoe ver nog zal het zijn?
En hij, die den weg eindeloos weet, zijn heerlijkheid onvervulbaar, hij schettert,
marktschreeuwer, zijn menigten bijeen... weer luisteren zij naar zijn valsche beloften,
gelooven zijn opgepoetst vernuft. Twijfelaars vragen.. inzichten keeren moedeloos
zich af. Ginds raaskalt een: hij weet een betere waarheid dan deze! In afgunst,
mededinging, verscherpen zich hun stemmen...... waarheid maakt hen tot
leugenaars...... zij leuren om het talrijkste gehoor, belovend gunst aan hebzuchtigen,
leugen aan zwakmoedigen. Hun wijn gistte uit, toch sleepen zij met volle vaten aan;
dronkenschap, die middel zijn zou, wordt het doel.
Zelf erbij kunnen zijn! o, den hemel kennen vóór den dood!
Verlang ik jou in mijn armen?...... je weerwil overwonnen?...... je tegenstand in
mijn onstuimigheid geknakt?
Een arm man, ben ik heden uit mijn woud terug gegaan. Het najaar deed mij
huiveren. Eenzaamheid sloop om de glibberende stammen.
Clairette, thuis, had warme koffie en een koestrend vuur.
Als een verwezen dier schurkte ik mij bij de kachel, tevreden met het kleine,
besloten doel.

XXI.
O, o, je lieve, en zoo wijze, wijze, wijze brief!
Ik zet het ‘wijze’ - drie maal! - achterop, omdat ik 't alle eer
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die eraan toekomt geven wil en - toch nog wrijten tegen je verstandigen, o zoo zeer
verstandelijken raad.
En jij zoudt niet geschikt voor heilige zijn? Zoudt de verlangens niet vervullen,
de gebeden niet verhooren, zoudt het gespiegel wezen van een ledig beeld?
Hilde, Hilde, wegens heiligschennis daag ik je voor mijn rechterstoel! In welke
dingen vermeet jij je een oordeel? Ken je mijn kracht, godheden te scheppen naar
mijns harten honger? Vizioen, misken je mijn vermogen, het wegsluierende te volgen?
Welk een armzielig pelgrim zoude ik zijn, durfde ik den weg niet strompelen op
de knieën! Geen Rome ligt zoo ver dat ik den tocht niet onderneem. Mochten te
halver reis de lichaamskrachten falen - zou Rome minder Rome zijn, wijl een
onwaardige pelgrim krachten mist, het te bereiken?
O jij onweifelmoedig stalen hart, kristallen zekerheid, waarom aan mijn
standvastigheid getwijfeld? Zou ik, een ridder, niet bedelen aan je deur, omdat je
een hondje leerde landloopers af te snauwen? Wordt aan jouw deur naar vermogen
liefdadig niet gegeven? Negentig keeren zal de rekel mij blaffen van het hek - dan
eindelijk, zie! de meesteresse op haar drempel...... zij glimlacht...... wat zij weigerde
schenkt zij den volhouder toch!
Neen, neen, met zulke middelen zul je mij niet verschrikken. Ik ben geen bloodaard
zonder zwaard of schild. Slechts de allerdappersten daag ik uit, alvorens heen te
gaan, door vlammen en draken, op beter, meer mijn vrouwe waardig avontuur.
Ik kende het uur, waarop de postbode komen zou. Reeds meende ik hem toe zien,
uit het noodeloos groote venster van mijn kamer, het venster waar ik mij soms voor
schaam als een talentloos schilder in zijn tè schoon atelier. Het hekje knierde, met
geluidlooze schreden betrad hij den doorweekten kiezellooper van het pad.
't Was alles mijn voorstelling zoo, maar juist toen ik meende: nu is hij er, daar was
hij!
Clairette had den opklarenden dag gekozen voor een uitgang. Er viel den middag
over geen regen; in een besloten October-stilte stonden gedwee de huizen van het
park. Soms sloeg een deur of kletterde eenig vaatwerk. Verderop zong een
dienstmeisje brokken van een half verloren deun.
- Pòst!
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Als speelkaarten schoof hij zijn brieven met de handen van elkaar. Gretig herkende
ik jouw stijve, geschepte Van Gelder omslag. Je rechte Engelsche hand, de duidelijke
letters van het adres.
Hoe eindeloos had je mij laten wachten!
Nu meen je zeker, koudhart, je afwijzing zou genezend op mij werken. Zelfs
redeneer je, vraagt met honderd vragen, die hun eigen antwoord zijn. Wat beoog je,
wijsgeer? Iets bewijzen, dacht je? Aantoonen, dat iets wat ik zou willen, niet, nimmer,
kàn? Wat wil ik dan? Vroeg ik iets? stelde iets? Lees al mijn brieven over, of geloof
mij op mijn woord: niets vroeg ik ooit! O, ik ben wijs, wel even wijs als jij. Mijn
leven heeft zijn kans gehad.
Méén ik dit?
Luister.
Na 't afrijpen der vruchten onttakelt zich de boom, plichtmatig. 't Zijn dwaze
menschen, die anders begeeren; om hen glimlachen de wijzen.
Behield ik mogelijkheid, nadat Clairette aan ons huwelijk was gestorven, voor
zulk een dwazen bloei, - en jij, zou jij mij dien verwijten?
Wij, van der eeuwigheid, Hilde, zullen wij in meelijdendheid ons binden aan hen
die gaan voorbij?
Ziehier mijn toekomstplan: jou liefhebben..., jou liefhebben..., jou liefhebben......
En het je zèggen.
Neen, fluisteren doe ik niet, ik schreeuw. Groot van stem ga ik door mijn brieven.
Zou het dan kunnen, eenmaal...... mag ik je, oneerbiedig, zóó zwak zien, Hilde?......
dat mijn roepstem, die vreemde dringende smeeking kreeg, die onverklaarde muziek,
waaraan ook jij geen weerstand meer bood?
Jij, zelfs jij niet?
En op vrome voeten kwam je, begoocheld door den grooten vreemden schal......
je gaaft mij je hand en je oogen...... je gaaft het zwijgen mij, dat men liefde noemt.
Hoe langen langen tijd zou je zoo naast mij gaan?
Manlijk te verlangen is mijn zwakheid, het is niet mijn heldelijke wil. Mijn wil is
dat je ver blijven zult en verre, hoe ook mijn schalmeizang lokkende zwerft om de
boomen van je tuin. Je hoort hem, je herkent, bezint je op het af gesproken teeken.
Toch kom
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je niet, al breek je in verlangen. Alleen in laten nacht nader je een eindweegs langs
den verboden weg. Neen, je zult nimmer heel en al gehoorzamen. Ik roep en lok,
doch ben je meester niet - ik ben niet meer dan een smeekeling in nood. En jij, jij
zult mij moediglijk weerstaan, wijl het zoo schoon is, verlangende te sterven.
Zoo is het immers, mijne Hilde? Wij kennen het teeken, wij hebben het
afgesproken, wij weten de plek en het tijdstip - wij gehoorzamen niet. Wellicht komt
een in zijn zwakheid, nimmer beiden tegelijk. En, glimlachend onze teleurstelling
weg, gaan wij terug naar het huis, innerlijk tevreden: het was beter zóó.
Ik lach om je zekerheid, om je verzekerdheid, lach om je kracht.
Ik lach, ik schater om je noodkreet......
Om je noodkreet: - Clairette!
Wil ik je van Clairette gaan vertellen? Clairette leeft in een gefluisterd wonderlijk
verhaal. Zij heeft zichzelve gevonden in een langen tijd geleden boek...... de verre
prinses...... en eenmaal geschiedde het wonder: de stem van haar verlangen werd
verhoord.
En hij voerde haar mede naar zijn slot, daar leefden zij, tot de rozen waren
verbloeid, het werd zeer stil in de gaarde.
Maar in die stilte zwierven de verhalen om, zij waren als herfstdraden, komende
van nergens...... zij waren gelijk de lijnen eener droomende schildering, soms vormen
zij bloemen, soms gezichten, eigenlijk echter zijn zij niets daarvan, zij zijn de tonen
van een verholen samenklank. Of soms zijn zij, na een muziek, de stilte.
Wij leven, Clairette en ik, als een zieke met een liefdezuster. Zij verzorgt hem en
denkt bijwijlen aan mooglijkheden, teederder dan dat. Hij beschouwt hare handen,
ze brengen hem al het goede, ze zijn zacht op zijn haren, soms houden zij de zijne
vast, in een vergeten greep.
- Clairette!
- Eugenius......
Is het niet wonderlijk? nimmer een uur heeft zij een lieven, dwazen naam voor
mij gehad. Nimmer ‘vènt’, of ‘jòngen’ of - in de verbijsteringen der vervulling ‘liefste! liefste!’
Mijn naam stond met monnikenschrift in haar mond: Eugenius.
- Clairette!
Ik bedenk een sprookje om mijn onverwachte aanspraak te ver-
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klaren. Ik wil kippen gaan houden of den tuin anders laten verzorgen. Soms verlang
ik naar Mozart, soms naar een schoonen Hamlet, die al het onvervulbare in vervulling
brengen zou.
- Clairette, 't is toch een groot geluk, zonder gedwongen bezigheid te kunnen leven.
Hebben niet dieren schooner ziel dan menschen?
Gelaten glimlacht zij. Zij weet reeds wel hoe ik bedoel. Zij berust en weert toch
af.
- Misschien...... Eugenius......
Wat wilde zij meer zeggen?
Doch zij blijft mij verwarren met haar raadselig zwijgen, dezen avond.

XXII.
Zoo ging nu eindelijk de dreiging in vervulling. Ik wist haar zeer nabij. Stompzinnig
wachtte ik het onweer.
...... De kamer rust; ik blader in mijn vergeten boek, zonder besef waaraan ik bezig
ben. Vrede en ongeduur zijn in mij tegelijkertijd. Mijn oogen openen zich wijder,
als luisterde ik naar muziek.
Beiden blijven wij zeer stil. Clairette ziet van haar bezigheid niet op. Doch ook in
haar oogen gaat iets om, wat zij telkenmaal bedwingen moet.
- Clarette, wij moesten naar Florence gaan......
Haar antwoord is dit:
- Schrijf je nog aan Hilde, Eugenius?
Het is een slag, die mij doof maakt, een onthoofding. De wanden golven.
En zij spreekt voort, den blik op haar werk:
- Het was zoo een vervulling voor je, Eugenius! Ik weet het.
Zij is opgestaan, haar hand ligt op mijn schouder.
- Wees niet boos op mij. Eugenius! Vaak is 't mij moeilijk gevallen...... nu geloof
ik zeker dat ik het meester ben. Maar waarom......
Ik beproef het vernederende te zeggen. Mijn mond trilt. Tranen gudsen mijn oogen
vol.
Clairette zet zich weder in haar stoel en wacht......
(Slot)
REIN VAN ZANTEN
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Verzen
De propagandist
Op de markten en de pleinen
Zoekt de makker naar de zijnen,
Zoekt naar zielen, die verstaan;
Tot de krotten en de kluizen,
Waar verschraalde paupers huizen,
Is zijn levend woord gegaan.
Aan verstarde stugge koppen
Komt zijn luide leuze kloppen,
Brengt hij 't licht der rede weer;
In vergrauwde grove zinnen
Laat hij nieuwe klank beginnen,
Wekt hij nieuw en goed begeer.
In verdwaasden en gedweeën,
Die hun slavenplichten deeën
Stil en stom naar 's meesters gril
Om zijn rijkdom te vermeeren,
Wekt hij 't goddelijk begeeren
Dat het Kommunisme wil.
Aan verworden moede menschen,
Die een valsche vrede wenschen
Met een beetje beter loon,
Stelt hij heel de schrille schande
Van de knechtschap met haar banden
Scherp, meedoogenloos ten toon.
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Aan de twijfelaars in duister
Toont zijn woord de trotsche luister
Van den tijd die komen gaat;
En hij leert de sloopers werken
Aan kazernes en aan kerken.
Aan den bouwval van den staat.
Eén na één, bij 't stadig pogen,
Komen zij, met felle oogen,
Rond de roode vaan geschaard;
Heden één, en morgen and'ren.......
Iets is langzaam aan 't verand'ren,
Iets is groeiend op de aard!
Op de markten en de pleinen
Zoekt de makker naar de zijnen.
Zoekt naar zielen, die verstaan;
En hij vindt er ruw verstooten,
Die zich hadden dichtgesloten,
En toch, langzaam opengaan.

De vroomheid dezer
De vroomheid dezer, die niet bidden,
Niet bidden als in vroeger tijd,
Is stilzijn, stilzijn in het midden
Der rustelooze eeuwigheid.
Zij luistren, peinzende gebogen,
Naar wijsheid die het Leven spreekt.
En in hun groeit een groot vermogen,
Dat juichend uit hun woorden breekt.
De vroomheid dezer, die gelooven
In 't stuwen van een kracht die leeft,
Die niet is van een god daarboven.
Doch in het Al zichzelven geeft,
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Hun vroomheid is verandring willen,
Verandring, die het Al verricht;
Hun vroomheid is de wereld tillen
In sfeer van schoonheid en van licht.
De vroomheid dezer, die beminnen
Het zich herscheppend Albestaan,
Is vroomheid, die na diep bezinnen,
In zich de schoonheid ziet ontstaan.
Zij rijzen op en dragen machtig
Hun schoonste zelf de wereld in
Bij allen strijd dit schoon indachtig;
Zij weten van hun strijd den zin.
De vroomheid dezer, die niet buigen
Voor oude machten, lang gevreesd,
Is onophoudelijk getuigen
Van 't groeien van den nieuwen geest.
Want dezen, die de wetten eeren
Die groeien uit d'oneindigheid
En harmonie met haar begeeren......
Hun vroomheid is Opstandigheid!
FRITS TINGEN
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Uleken Van oud en jong
XXIII.
Middelerwijl was er toch ook een andere troost in Uleken's leven gekomen: Eulalietje,
het kleine ding van haar broer, waarvan zij meter was!
Eerst was het meer uit een gevoel van plicht dat zij er zich mee bemoeide. Om
den zooveel tijd ging zij haar broer en schoonzuster opzoeken, en bleef er een paar
uurtjes, en speelde wat met 't kind; meer niet. Maar het kind-zelf hechtte zich
wonderbaar aan haar meter. Dat was een uitgelaten blijdschap, telkens als Uleken
daar aankwam en dikke tranen als Uleken weer weg wou gaan. 't Was als een hondje
dat alleen zijn meester kent en door geen anderen gestreeld wil worden.
- ‘'K'n weet ik niet wat ik daarmee moet doen!’ lachte soms, half jaloersch, half
gevleid, Fielemiene. ‘Van os ge wig zijt 'n es er geen huis mee 't houën. Het es tante
Uleken alhier, tante Uleken aldoar! Stanus en ik we'n tellen wij nie meer mee.’
- ‘Ha!... we zillen wij moeten eindigen mee z'aan Ule cadeau te doen,’ meende,
half ernstig, half schertsend, Stanus.
Uleken kon het niet helpen, maar die buitengewone gehechtheid van haar metekind
vleide haar danig. 't Was werkelijk of 't haar eigen kind van vleesch en bloed was en
zij ging er dan ook mee om, niet als een tante, maar als een echte moeder. Zij kreeg
er alles van gedaan. Daar waar het aan Fielemiene pruilerig weigerde te gehoorzamen,
lei het telkens bij Uleken's eerste verzoek het hoofd in den schoot.
Toen het zoowat vier jaar oud was, begon het te zanikken om eens met tante Uleken
naar de boerderij van grootvader en grootmoeder mee te mogen gaan.
- ‘'T es veel te verre en ge zij nog veel te kleine; ge zoedt verdolen,’ zei moeder.
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- ‘'K'n kan nie verdolen os ik bij tante Uleken ben,’ zeurde het kind.
Het zeurde zoo en zanikte zoodanig, dat de ouders, om er van verlost te zijn, het
eindelijk eens met Uleken lieten meegaan.
Dat moest hun gauw genoeg berouwen! Eenmaal op de boerderij van tante wilde
het verwende ding er niet meer weg. Geen sprake van! Toen Uleken vond dat het de
tijd was om naar moeder terug te keeren, begon het kind te huilen en te stampvoeten
en klemde zich aan Uleken's rokken vast. Zij wou niet; zij zou niet; voor het eerst
weigerde zij aan tante's wil te gehoorzamen. Uleken was radeloos; dreigementen
noch beloften hielpen; zij was ten slotte genoodzaakt iemand uit de ‘Floncke’ op zijn
rijwiel naar haar broeder toe te sturen met het bericht dat Eulalietje eerst den
volgenden ochtend zou terugkomen.

XXIV.
Dat alles waren nog maar kindergrillen, maar toen de kleine Eulalie zes jaar oud
geworden was, deed zich een ander, veel gewichtiger vraagstuk voor.
Het werd de hoogste tijd dat Eulalietje geregeld zou naar school beginnen gaan.
Op het ver afgelegen en heel onbeduidend dorpje, waar Stanus en Fielemiene
woonden, bestond er echter geen school. De kinderen moesten ofwel elken dag heen
en weer naar het naastbij gelegen, ook nog vrij verwijderd dorp, ofwel in dat dorp
bij vreemde menschen of verwanten als kostgangers hun intrek nemen. Het dagelijks
heen en weer trekken voor zulk een klein meisje was veel te gewaagd en te verre en
bloedverwanten of vertrouwde kennissen hadden Stanus en Fielemiene er niet. Was
er maar een klooster geweest, zooals in het veel aanzienlijker dorp waar Uleken-zelve
zooveel jaren ter school was gegaan. Maar dat bestond er niet en de ouders waren
radeloos. Er werd daar heel wat heen en weer over gepraat en getobd, tot Uleken, na
eenigen tweestrijd en niet zonder aarzeling, eindelijk voorstelde:
- ‘Wel, os ze toch ievers moet uitbesteed worden, loat ze dan liever bij ons komen
weunen.’
Fielemiene en Stanus bekeken elkaar en hun oogen straalden. Zelven hadden zij
niet het voorstel durven opperen, maar zij hadden het er toch wel eenigszins listig
op aangelegd, dat het van Uleken zou uitgaan. Zij dankten, jubelend, en namen
dadelijk aan. Eulalietje
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die op den boomgaard met een springtouw danste, werd geroepen.
- ‘Eulalietsje, woar zoe-je liever noar schoole goan: noar Broakel, mee de kinders
hier uit de gebuurte, of noar 't kleuster van Axpoele, woar dat tante Uleken in den
tijd geweest hèt?’
- ‘En woar zoe'k meugen blijven sloapen?’ vroeg dadelijk de kleine.
- ‘Woar da ge wilt: hier thuis, of ginder in 't kleuster... of bij tante Uleken.’
- ‘Bij tante Uleken! Bij tante Uleken! Bij tante Uleken!’ gilde de uitgelaten kleine,
opspringend van blijdschap.
En zij klampte zich aan Uleken vast en liet haar niet meer los.

XXV.
Een aardig jong dingetje, recht op haar fijne beentjes en met een hoofd van blonde
krulletjes, liep nu elken dag, naast de andere kinderen, van het gehucht de ‘Floncke’
naar en van het dorp heen en weer.
Zij droeg haar boterhammen in een gevlochten korfje en at die om twaalf uur, met
nog een paar andere kleinen, in Irma's winkeltje op. Uleken had zich van lieverlede
verzoend met Irma, en natuurlijk ook met Fietrientje, die heel gelukkig was met haar
veel ouderen Marzelien en reeds drie kinderen had, waarvan een den leeftijd had van
kleine Eulalie, naast wie het, in 't klooster, op de schoolbanken zat.
Eulalietje was nu al acht jaar oud en leerde dat het een pleizier was. Als Uleken
bij toeval naar het dorp ging en bij de nonnetjes over het leeren en 't gedrag van haar
nichtje informeerde, hoorde zij loftuitingen zonder eind. Eulalietje was altijd van de
twee of drie eerste harer klasse en ook op haar gedrag hadden de zustertjes niets aan
te merken. Zij waren trotsch en blij met zulk een leerlinge.
Uleken voelde zich gelukkig. Nu had ze toch werkelijk een toekomstdoel in 't
leven. Als haar stokoude ouders nu kwamen te sterven, zou ze toch niet eenzaam
blijven zitten; zij had het kind om voor te zorgen.
't Was meer en meer hààr kind geworden. Naar zijn eigen ouders taalde het niet;
het was alsof die niet bestonden. Er was daar nog een zusje en een broertje bijgekomen
en Stanus en Fielemiene kwamen nu en dan wel eens hooren hoe Eulalietje het stelde,
maar zij waren wel zeer blijde dat Uleken hen althans van dien last verlost
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had en spraken nooit meer van het kind bij zich aan huis terug te nemen. Dat leek
nu wel een uitgemaakte zaak, hoewel het nooit in duidelijke woorden uitgesproken
was: Eulalietje bleef vast bij tante Uleken wonen; dat zou nu wel niet meer veranderen.
't Was Uleken somtijds te moede, of ze zichzelve terug zag, o zooveel lange jaren
geleden. Veel menschen hadden het reeds zoo dikwijls gezegd, dat het nichtje zoo
bijzonder op haar tante leek en Uleken ging het nu ook van lieverlede zien en dat
vergrootte nog hare verteedering. Ja, ook Uleken droeg destijds zulke blonde krullen;
ook Uleken hield zich kaarsrecht op fijne beentjes; en zelfs in de manier van spreken
en lachen was er gelijkenis en eens kwam Natsen met in elkaar geslagen handen op
het boerderijtje aan en jubelde:
- ‘Wel, Ule, 'k hè doar toch moeten kijken noar Eulalietje binst da ze mee d'ander
kinders kuerdeken danste. Da was nou toch percies lijk of ge 't zelve woart, veertig
joar geléen, os we te goare dansten, mee de meiskes uit de “Floncke”!’
- ‘'K geluef het,’ antwoordde Uleken verteederd. ‘'K zie zelve somtijds de
gelijkenesse, os ik heur azue zie spelen.’

XXVI.
Van de twee stokoude oudjes, die zij altijd met de knokkelige handen over 't vuur
vond zitten, nam Eulalietje al niet veel notitie. Wat zou ze ook? Iederen ochtend en
avond zei ze altijd heel beleefd ‘goên dag’ en ‘goên oavend’ gruetvoader en
gruetmoeder, zooals de nonnetjes uit het klooster haar dat opgelegd hadden, maar
daarmee was ze dan ook uitgepraat en de oudjes, van hun kant, vroegen ook niet
meer. Grootvader zat meestal zijn kort steenen pijpje te rooken langs welks steel
kwijlstraaltjes naar beneden lekten en 't was alsof grootmoeder onophoudend aan
iets zat te kauwen; haar mummelende mond was altijd in beweging en zij keek soms
haar kleinkind aan met oogen van bevreemding, alsof ze nog maar steeds niet kon
begrijpen hoe het daar aan huis gekomen was en er maar aldoor bleef. Grootvader
zat soms diep in zichzelf te glimlachen alsof hij dacht aan heel, héél lang verleden
grappige dingen, die nu nog vroolijke herinneringen in hem opwekten en grootmoeder
scheen meer dan eens iets te willen vragen, terwijl zij Eulalietje met haar vreemde
oogen aankeek. Doch het gebeurde nooit: grootvader lokte voort aan zijn kwijlend
pijpje en grootmoeder bleef mummelen met
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haar tandeloozen mond, alsof zij Eulalietje alweer vergeten was.

XXVII.
Eens, op een winter-schemeravond, toen Eulalietje verkleumd met de andere kinderen
van het gehucht van school terugkeerde en daar nog even stond te kijken met de
handjes in haar wollen wanten, naar de jongens die met ijsstoelen over de bevroren
sloot reden, kwam Uleken gejaagd naar buiten en riep, van op den drempel, met een
vreemde stem:
- ‘Eulalietsje, kom ne keer zeer in huis. Toe, hoast ou!’
Het kind liep rennend dwars over den boomgaard alsof zij iets vroolijks verwachtte,
maar toen ze binnen was keek ze met ontsteltenis naar de gezichten van Uleken en
Natsen, die allebei met roodgekreten oogen schreiden.
- ‘Gruetmoeder es gestorven,’ weeklaagde Uleken. ‘Azue al mee ne keer, van den
uchtijnk, binst da ze'n potse kàffee dronk.’
Eulalietje keek met groote, heldere, ernstige oogen op. Zij zei niets; zij wist niet
wat ze zeggen moest: ze haalde haar zakdoek uit en begon ook te schreien.
- ‘Wilt-e gruetmoeder nog ne keer zien?’ vroeg Uleken weemoedig.
- ‘Joajik,’ fluisterde 't kind dat niet dorst weigeren.
Zij gingen in de ‘beste kamer’ naast de keuken en daar lag grootmoeder op haar
bed, zoo stil, zoo wit, zoo geel, zoo heelemaal anders dan ze in het leven was.
- ‘Dat 'n es gruetmoeder niet,’ fluisterde het kind met angstoogen.
- ‘Jawel 't es gruetmoeder; kom, ge moet 'n gebedeke lezen,’ vermaande Uleken.
Zij knielden alle drie op stoelen en baden, met vroom neergebogen hoofd. Op de
tafel bij het bed brandde een waskaars naast een wit wijwatervat met palmtakje; en
grootmoeder's handen waren strakgevouwen om een rozenkrans, alsof zij mede bad.
Daar ging de deur stil open en grootvader strompelde binnen. Hij snikte zonder
tranen; zijn houterige handen bibberden.
- ‘Kom, voader, 'tn es nie goed veur ou,’ fluisterde sussend Uleken.
Zij nam hem bij den arm, hield hem een oogenblik stil voor het doodsbed, draaide
hem zachtjes om en leidde hem uit de kamer.
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Natsen en Eulalietje volgden, op de teenen. De doode bleef alleen in strakke
roerloosheid, met haar oogen die dicht waren en haar houterige handen om den
rozenkrans. Buiten, in de schemering, klonk nog duidelijk het gejoel der jongens op
de bevroren sloot.

XXVIII.
Nu zat grootvader alleen bij den haard. De leege stoel van grootmoeder stond
tegenover hem en hij keek er dikwijls naar, alsof hij wachtte dat iemand daar de
onbezette plaats zou komen innemen. Hij rookte weer zijn pijpje dat kwijlde, maar
hij glimlachte niet meer in zichzelf; hij zat daar maar willoos en futloos, zonder doel
en bijna zonder leven.
Uleken, de knecht, de dienstmeid, het kleine meisje, zij vergaten 't soms dat hij
daar nog aldoor zitten bleef. Somtijds, in schemeruren, als de vroege winteravond
reeds vóór vier ure, door de kleingeruite raampjes onder de bruingerookte balken
aan kwam sluipen, schrikten zij, wanneer zij onbedacht, tegen zijn leunstoel aanstieten.
Hij zat daar als een mummie; zij dachten soms dat hij er dood zat.
Eens, op een schemeravond, waren zij langer dan gewoonte, in stallen en schuren
bezig geweest. 't Had heel den middag dik gesneeuwd en 't was daarop gaan vriezen;
zij hadden het druk, daarbuiten, om nog alles, vóór den nacht, goed toe te dekken en
te verzorgen. Uleken, de knecht en de meid, en zelfs Eulalietje, allen hielpen vlug
en vlijtig mede. De nacht was gansch gevallen, toen zij eindelijk weer binnen kwamen.
Uleken stak gauw de lamp aan en keek bezorgd naar het haardvuur. De houtblokken
brandden nog en speelden met likkende tongetjes tegen den zwartgerookten
schoorsteenwand. Uleken wierp er een volle greep rijshout over heen en dadelijk
vlamde het krakend en lustig hoog op. En toen eerst merkte zij, met eenige verbazing,
dat grootvader's leunstoel leeg was.
- ‘Voader, woar zij-je gij?’ riep Uleken, naar de ‘beste kamer’ toe.
Er kwam geen antwoord.
- ‘Voader, zij-je gij al noar ou bedde? 't Es nog zue vroeg!’ herhaalde zij, meteen
de slaapkamerdeur openend.
't Was donker in de slaapkamer en nog steeds kwam er geen antwoord.
- ‘Melanie, breng mij ne keer de lante,’ riep Uleken.
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Met haast nam de meid de lamp, die in haar hand stoomde, en liep er meer in de
kamer.
- ‘Hij 'n es hij in zijn bedde niet!’ hoorden de knecht en Eulalietje de twee vrouwen
angstig zeggen.
Zij kwamen haastig met de lamp weer in de keuken en herhaalden, met verschrikte
gezichten:
- ‘Hij 'n es hij in zijn bedde niet en in de kamer uek niet.’
- ‘'k Peize dat hij ne keer langs achter buiten gegoan es,’ zei kalm de knecht. Hij
stond op, ging door het achterhuis, en de vrouwen hoorden hem geruststellend zeggen:
- ‘Zie-je wel! D'achterdeure stoa open.’
- ‘Es hij doar?’ vroeg Uleken.
- ‘'K 'k weet niet; 'k zal e-keer kijken. Boas?...... woar zij-je dan?’ hoorden zij den
knecht naar buiten roepen.
- ‘Es hij doar?’ herhaalde Uleken met angstoogen.
- ‘'K 'n zie hem niet; 'k 'n heur hem niet,’ herhaalde de knecht. En voor de tweede
maal riep hij, luider:
- ‘Boas!...... Woar zit-e dan?’
Er kwam geen ander antwoord don 't hol geblaf van een paar honden uit de buurt.
Uleken barstte plotseling in tranen uit.
- ‘Hij es wiggegoan. Hij zal op den dompel zijn,’ snikte zij.
De knecht kwam weer in huis, met een bezorgd gezicht.
- ‘We zillen op zoek moeten goan,’ meende hij.
- ‘Hij zal verdolen, hij zal duedvriezen in de sneeuwe,’ jammerde Uleken.
Zij stonden daar even met hun vieren, radeloos, elkander met groote, angstige
oogen aankijkend. Er was geen tijd te verliezen, 't werd nacht, zij moesten dadelijk
op zoek. De knecht hield de brandende stallantaarn in de hand. Hij was klaar.
- ‘'K zal meegoan,’ zei Uleken en sloeg haastig een wollen doek om hoofd en
schouders.
- ‘Ik goa uek mee, tante,’ kwam Eulalietje bevend tegen Uleken gedrongen.
- ‘Joa moar, ik 'n blijf alleen op 't hof niet; 'k ben veel te schouw!’ riep zeer beslist
de meid. En zij liep ook een warm hoofddeksel halen.
Zoo gingen zij met hun vieren, nadat zij de voordeur gesloten, maar de achterdeur
op een kiertje gelaten hadden. Wie weet? Vader kon soms terugkomen zooals hij
vertrokken was, terwijl zij naar hem
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zochten. In 't voorbijgaan maakten zij Duc, den waakhond, los, die zich in het gerinkel
van zijn halsband schudde van pleizier en lustig met hen meeliep.
Eerst gingen zij even rondom het huis en de stallen. De knecht hield de lantaarn
dichtbij den grond om de sporen van vaders voetstappen op de sneeuw te volgen.
Hij zag ze eerst heel duidelijk herkenbaar, links achter den gevel van het huis, dwars
over den boomgaard, in de richting van de schuur. Daar kwam er verwarring met
hun eigen stappen. Zij liepen in elkaar en uiteen; er was geen richting meer te volgen.
De knecht hief zijn lantaarn hoog op, zoodat hij duidelijk de muren en de deuren van
stalling en schuur bescheen en riep, met harde, duidelijke stem:
- ‘Boas Elemetier?...... Zij-je gij doar?’
Zij bleven alle vier met scherp-gespitste ooren even roerloos op de sneeuw staan
of ze soms, hoe zwak ook, eenig geluid vernamen, dat hen den weg wijzen kon.
Niets...... niets...... Alleen 't geblaf van honden op omgevende boerderijen en ergens
een vlegel die dorschte, rustig in doffe, gelijkmatige kadans.
De knecht trok een voor een de deuren open. ‘Boas Elemetier... zij-ge doar?’ riep
hij telkens met zoo duidelijk mogelijke stem, want grootvader was hardhoorig; maar
nergens kwam een antwoord; zij hoorden alleen het geritsel van 't stroo, dat de in
hun rust gestoorde koeien en kalveren onder zich verschoven.
- ‘Hij 'n es op 't hof niet, dàt es zeker,’ zei de knecht beslist.
- ‘Moar och Hiere woar es hij dan toch?’ weerklonk de klagelijke stem van Uleken.
- ‘We zillen zoeken tot da w'hem vinden,’ antwoordde de knecht vastberaden. Zijn
flinke kordaatheid gaf der zwakke vrouwen weer wat moed in; zij volgden hem trouw
in het schijnsel der lantaarn, die hun blauwachtige schimmen gedrochtelijk deed
dansen over de bevroren, krakend-witte sneeuw.
Bij 't ingangshek boog de knecht weer diep tegen den grond. ‘Hahaa! hier hèn we
t boasken weere!’ hoorden de vrouwen hem jubelen. Hij riep haar bij zich en wees
haar de onmiskenbare sporen van grootvaders platte klompen naast het hek.
Zie-je wel!’ riep hij, ‘hij es in de richtynge van de “Floncke” toe! 'T 'n zoe mij
niet verwonderen, dat hij ginter op zijn gemak 'n puipke zat te smeuren en 'n
dreupelken te drijnken.’
- ‘O, dat 'n geluef ik niet,’ zei Uleken neerslachtig. ‘Hij 'n es
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da nie geweune. Hij n hèt er in gien joaren geweest.’
Maar toch, zij waren allen ietwat opgelucht, omdat zij nu althans met zekerheid
wisten welke richting hij was uitgegaan; en met een vage, zachte hoop in 't hart
schreden zij naar de ‘Floncke’ toe.
De sneeuw lag droomerig-wit tusschen de naakte boomen van den landweg en in
den hoogen, donkerblauwen hemel was het een tintelende flikkering van sterren,
alsof daar ergens een groot, mysterieus verlichtingsfeest gevierd werd. Duc liep
snuffelend links en rechts vooruit en zijn donkere, gluipende gestalte deed denken
aan een wolf of duivel. Het viertal volgde met de brandende lantaarn en het kraken
van hun voeten op de sneeuw klonk als de zuchtende klacht van hun zoekende zielen.
Daar stond de ‘Floncke’ achter haar rijtje lindeboomen, op een pleintje, zijlings
van den weg. Lichtstreepjes barstten door de dichte luiken; men hoorde vaag
gestommel van beweging daarbinnen. De knecht klopte de sneeuw van zijn klompen,
opende de portaaldeur en trad binnen.
- ‘Elk ne goên oavend. Es boas Elemetier hier niet?’ hoorden de anderen hem
vragen.
Maar zij wachtten niet op 't antwoord. Zij traden insgelijks binnen en wisten reeds
dat grootvader er niet was, nog vóór de waard uit de ‘Floncke’, niet zonder eenige
verbazing, had geantwoord:
- ‘Boas Elemetier! Ba neen hij, jongen; hij 'n komt hij hier noeit.’
Met hopeloos-wringende handen trad Uleken naar voren.
- ‘Voader es van 't hof wiggedompeld en we zoeken hem,’ schreide zij.
- ‘Wa zegde doar!’ riep de baas. En zijn twee meisjes, die bij een tafeltje zaten te
speldewerken, legden de klosjes neer. Een jonge lummel, die met de armen op de
roedjes van de kachel half ingedommeld zat, keek onverschillig op.
Er was een stilte.
- ‘Zet ulder,’ noodigde de waard, stoelen aanbiedend.
- ‘O, nee, merci,’ antwoordde Uleken neerslachtig. ‘We moeten verder zoeken.
W' hân zue gehoopt, dat hij hier meschien zoe zijn.’
- ‘Hij 'n komt hij hier noeit, jong,’ herhaalde de baas.
Uleken oordeelde dat men daar zoo niet weg kon gaan en vroeg
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aan haar knecht Remi en Melanie, de meid, of zij iets wilden gebruiken.
- ‘Ha...... 'n gloas bier,’ lachte Remi de tractatie tegen. Ook Melanie glimlachte
en wilde wel graag een glas bier.
- ‘Es da Stanus' kleine?’ vroeg een der kantwerkstertjes vriendelijk naar Eulalietje
kijkend.
- ‘Joa 't; ze wordt al gruet, e woar?’ zuchtte Uleken.
- ‘Oo......! 'k 'n zoe ze nie meer herkend hèn!’ verzekerde 't meisje.
De baas kwam met de glazen uit den kelder en Remi en Melanie tikten aan.
- ‘Santus.’
- ‘Santus.’
Remi ledigde 't zijne in één langen teug. Melanie had ietwat meer moeite.
- ‘'t Val wa koele mee die kouwe,’ meende zij. En lachte even.
Remi had zijn pijp aangestoken en smakte gezellig.
- ‘Kom, we moeten hem ieverst uithoalen,’ riep hij luchtig, de lantaarn opnemend.
- ‘'t Es t'hopen,’ zei de baas hen tot aan de portaaldeur begeleidend.
De kantwerkstertjes wenschten vriendelijk ‘goên oavend’ en knikten glimlachend
naar Eulalietje. De slaperige lummel op de kachelroedjes keek hen onverschillig aan.
Duc, die buiten bij de deur de wacht gehouden had, sprong en blafte van blijdschap
toen hij zijn volk terug zag.

XXIX.
Waar nu naartoe?...... Zij stonden daar even radeloos bij de lindekens, onder den
strak-bloeienden sterrenhemel. Uleken kon haar angst en droefheid niet beheerschen;
zij schreide wanhopig.
- ‘Ge moet koeroaze hèn, bezinne. We zillen zoeken tot da w' hem vinden!’ zei
Remi, die door het bier gansch opgemonterd was.
- ‘We 'n zillen hem nie levend meer zien,’ snikte Uleken.
- ‘Tuttuttut...... We zillen hem vinden, zeg ik ou.’
Eulalietje kwam zich tegen haar tante aanvleien en nam haar troostend de hand.
- ‘We zillen onderwig nen Onze Voader lezen, tante,’ fluisterde zij zacht.
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Remi maakte een soort plan op.
- ‘Loat ons nou iets,’ zei hij ‘noar 't hof van Natsen Verschelde goan. Vinden
w'hem doar niet, we goan tot aan Broospèr's hof. Es hij doar uek nog niet, we goan
tot aan 't kasteel.’
- ‘Tot aan 't kasteel!’ schrikte Uleken.
- ‘Joa zeker, tot aan 't kasteel. Meneer Santiel, as burgemeester van de gemeente,
moet in kennesse gesteld worden mee da geval en hij zal ons meschien de sampitter
mee geven om t' helpe zoeken.’
- ‘Och Hiere!’ jammerde Uleken.
- ‘Tot aan 't kasteel, dus,’ voer Remi opgewonden voort. ‘En, os we doar uek nie
clair 'n komen, noar 't dorp, bij Irma!’
- ‘Och Hiere, zue verre 'n zoedt-ie hij niet geroaken,’ zuchtte Uleken.
- ‘Dat 'n weet-e gij niet! Ouwe meinschen hèn somtijds zuk 'n oardige gedachten!’
- ‘In elk geval,’ zei Uleken, ‘ier da we zue verre goan, loat ons toch iest nog ne
keer noar huis goan kijken. Wie weet of hij uit zijn eigen nie weeromme gekeerd 'n
es.’
Die woorden gaven plotseling weer eenige hoop. Allen begrepen de mogelijkheid.
Zij talmden niet langer; zij stapten vlug, als eensklaps aangetrokken, naar de boerderij
terug. De stallantaarn danste wild hun schaduwen over de krakende sneeuw. Bij 't
hek aarzelden zij even, het licht omhoog, kijkend met speurende oogen. En Remi
riep weer, met harde, heldere stem:
- ‘Boas Elemetier......! Woar zij-je gij?’
Roerloos, met kloppend hart, stonden zij te luisteren. Stilte alom. Enkel 't geblaf
der honden op de hoeven en heel in de verte, een trein, die met langgerekt geruisch
door den sonoren winteravond reed.
- ‘Oo...... geen kwestie van......’ schudde Uleken droevig het hoofd.
Zij stapten het erf op, kwamen bij de achterdeur. Zij stond nog steeds op een kier,
precies zooals zij haar gelaten hadden. Zij drongen binnen, zochten heel het huis af.
- ‘Voader, woar zij-je gij toch?’ weeklaagde Uleken. Maar geen antwoord kwam.
- ‘t Es om zot te worden! 't Es om iets van te krijgen!’ snikte Uleken.
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XXX.
Zij kwamen op de boerderij van Natsen. Natsen schrikte geweldig toen zij hen zoo
onverwacht vóór zich zag. Haar oogen gingen rond open; haar beide opgeheven
handen schetsten een gebaar als van zelfverdediging.
- ‘Wa zegde doar! Wa zegde doar?’ jammerde zij. ‘Ha ba nee jong, we'n hèn wij
hem niet g'heurd noch gezien! Woar zoed-ie-hij toch meugen zijn! Zoe-je geen
dreupelken drijnken om ulder altroassie af te spoelen? Och Hiere! da zijn toch
dijngen!’
Uleken had geen de minste zin in dreupelkens drinken, maar Remi's oogen blonken
en hij liet zich tweemaal inschenken. Ook Melanie wilde er wel eentje; het was zoo
koud buiten.
- ‘Ha wa zal voader doar toch van verschieten!’ zuchtte Natsen. Gelukkig es hij
al in zijn bedde!’
- ‘We moeten verder zoeken; we meugen gienen tijd verliezen.’ vermaande Remi.
Hij stak een versche pijp op en loodste de anderen met zijn lantaren voor, naar de
boerderij van Broospèr.
- ‘'k Zal ne heele ruezenkrans veur ulder lezen,’ beloofde Natsen hen tot aan de
voordeur begeleidend.

XXXI.
Moed hadden ze niet meer. Zelfs Remi had zijn optimistische stemming verloren.
Zij gingen maar verder uit plichtsbesef, om zich niets te verwijten te hebben. Toen
ze bij het kapelletje kwamen, op den driesprong onder de linden, trok Eulalietje tante
bij de hand en fluisterde:
- ‘Tante, zoên w'hier toch uek niet 'n Onze Voaderken en 'n Wees Gegroetsjen
lezen?’
- ‘Joa w',’ zei Uleken. ‘Wie weet; 't 'n kan toch noeit gien kwoad.’
Remi zette zijn lantaren in de sneeuw en zij knielden alle vier, met gevouwen
handen, op het houten banksken. Achter zijn groengeverfd tralieluik stond het Lieve
Vrouwtje hiëratisch-strak in haar wit, met sterren bezaaide gewaad met het Kindeken
Jezus op den arm. Het kroontje op het hoofd had doffe glanzingen; de sluier hing in
doorschijnend-strakke plooien naar beneden; de neergeslagen oogen schenen zoet
te staren op het weifelend vlammetje van 't oliepitje dat aan haar voeten brandde.
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Zij baden alle vier met diepe vroomheid. Achter het heel klein, witgekalkt kapelletje,
donkerde de nacht onder de linden, maar rechts en links was de sneeuw als een kleed
van glinsterende reinheid uitgespreid. Waar was nu toch vader? Waar was nu toch
vader? Waar mocht hij dompelen in dien kouden, witten nacht onder den eindeloozen,
donkerblauwen hemel, waarin de sterren zoo machtig flonkerden? De immensiteit
vergrootte het mysterie. Zij waren zelven als nietige, verdwaalde zwervers, in die
eindeloosheid. God in den hemel wist, maar niemand anders. Hij kende hun droefheid
en volgde hun zoeken, maar hij openbaarde zich niet. Zij waren te klein en het
mysterie was te groot.
Zuchtend maakten zij het kruisteeken en stonden weer op. Op het kasteel hoorden
zij 't galmen van een bel.
Zij kwamen aan de boerderij van Broospèr, waar de waakhonden geweldig blaften.
Er had een kort gevecht plaats in de duisternis met Duc, die dreigend door Remi
teruggeroepen werd en een klap kreeg. Hij jankte even.
- ‘Wa scheelt er dan?’ riep de harde stem van Broospèr, die meteen zijn voordeur
openrukte en op zijn drempel stond.
- ‘Hèt-e gij voader uek nie gezien?’ vroeg moedeloos Uleken, bij voorbaat zeker
van het antwoord.
- ‘Ha, Uleken, ge zij 't gij!’ antwoordde Broospèr verbaasd. ‘Wie zoe da gepeisd
hèn, zue loate! Kom binnen, kom binnen. Voader, zegt-e! Zij-je guider voader kwijt?’
- ‘Joa w' en we zoeken hem vruchteloos. Hij es mee den donkeren wiggegoan,
binst da we in de stallen woaren en we 'n keunen hem nievers meer vinden.’
Zij traden binnen. Zij zagen een tafel omringd door dienstboden en kinderen, die
bezig waren met eten. Eemlie van de Weghe, Broospèr's vrouw, was ijverig aan het
bedienen en haar zwaar figuur getuigde, dat zij alweer in verwachting was. Lepels
en vorken bleven even roerloos in de handen en alle oogen waren op de
binnenkomenden gevestigd.
- ‘Ba zue...... ba zue...... voader es wiggeluepen,’ herhaalde Broospèr verwonderd,
zonder echter veel ontroering. ‘Zie-je niet alwoar dat hij gegoan es? Keunt-e zijn
speur nie volgen op de sneeuwe?’
- ‘W' hèn 't keune volgen tot ni de stroate, noar de Floncke toe, moar verder niet,’
berichtte Remi.
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Langzaam begonnen vorken en lepels weer te bewegen. Alleen de oudste zoon, die
een jaar of veertien was, keek roerloos, met strakke oogen, naar Eulalietje.
- ‘Ha, jongens, da zijn dijngen; azue dompelen in de sneeuwe!’ zuchtte Eemlie
van de Weghe.
Uleken was op een stoel ineengezakt en wreef met haar zakdoek aan haar oogen.
Triestig keek zij naar Eemlie en haar drukke schaar kinderen en even kwam de
gedachte in haar op, dat zij zelve nu in de plaats van Eemlie had kunnen zijn, als ze
destijds op Broospèr's herhaalde huwelijks-aanzoeken was ingegaan. Andere zorgen
zou ze dan gekend hebben, minder hard misschien zou de ramp met vader haar
getroffen hebben. Maar zij had een afkeer van Broospèr; nog nooit had ze een voet
in zijn huis gezet en nooit wellicht zou zij er gekomen zijn als het niet was geweest
om haar vader te zoeken. Toch voelde zij niet meer als vroeger dien angstigen weerzin
voor hem. Als hij haar nu maar met raad of daad kon helpen.
- ‘Ik zoe noar 't kasteel goan, bij den burgemeester,’ meende Broospèr. ‘Als huefd
van de gemeente es 't zijn plicht ulder t'helpen.’
- ‘We goan d'r van hier noar toe,’ zuchtte Uleken. ‘We zoeken 't al af. We 'n zoen
ulder loate nie gederanzeerd hèn, as 't nie was ter wille van voader,’ excuseerde zij
zich.
- ‘Dat 'n es geen deranzement,’ zei Broospèr. ‘Kijk, os g' hier al achter uitgoat,
zij-je sebiet aan 't kasteel. Weet-e watte, 'k zal 'n enkeken meegoan; ge 'n zoedt de
wig almets nie vinden in de sneeuwe.’
- ‘Voader, ma 'k uek meegoan?’ vroeg de oudste zoon, plotseling opstaande.
- ‘Zij-je zot, jongen!’ antwoordde Broospèr ruw.
- ‘Eulalietje goa wel mee,’ griende de kleine teleurgesteld.
- ‘Miende gij meschien da ze da veur heur plezier doet!’ snauwde vader.
De kleine zakte op zijn stoel en sloeg met zijn vork op de tafel.
- ‘'K wille meegoan noar 't kestiel!’ snikte hij.
- ‘Thuis zilt-e blijven!’ gilde Broospèr en gaf den kleine een klap op zijn kop, dat
hij huilend ineenkromp.

XXXII.
Zij liepen langs achter over den boomgaard, Remi met de lantaren
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voorop, Broospèr naast Uleken, die krampachtig Eulalietje's hand vasthield. Melanie
volgde.
Uleken was bang. Bang dat Broospèr weer zou probeeren haar in 't duister te
omarmen, zooals hij gedaan had, jaren geleden, toen zij van het nachtfeest op 't
kasteel terugkeerden. Doch haar angst bleek ongegrond. Hij deed niets. Die tijd was
voorbij, of wel hij durfde nu niet. Hij bracht hen door het achterhek op een aardeweg
die recht op de kasteeldreef uitliep en zei:
- ‘Goa moar op zij, noast de keuken. D'r es doar 'n belle. De veurdeure zal
woarschijnlijk gesloten zijn. Ala! de goe nacht. En 'k hope da ge voader gauwe zult
vinden!’
Door 't open hek kwamen zij in 't kasteelpark en volgden links een breede laan
met hooge boomen. Het kasteel schemerde statig, achter t' besneeuwde grasveld en
den dichtgevroren vijver. Zij zagen het indrukwekkend bordes met de arduinen treden.
De voordeur leek dicht en somber, zooals Broospèr voorspeld had; zij gingen links
onder t' bordes en om den hoek zagen zij den blinkend koperen knop der bel. Remi
trok en belde.
Onmiddellijk ging een heele bende honden achter het kasteel aan 't blaffen. 't Was
of het er wel twintig waren. De gansche omgeving weergalmde er dreigend van. Een
van hen hield na de anderen nog een langgerekt geloei aan, dat akelig klonk.
- ‘Houd Duc goe vaste!’ zei Uleken angstig tot Remi.
De deur werd geopend op een korte, witte gang en een livreiknecht trad voor, de
bezoekers achterdochtig monsterend.
- ‘Meniere,’ vroeg Uleken beleefd, ‘zoe' k menier Santiel nie 'n menuutse keune
spreken?’
- ‘Meneer es aan toafel,’ antwoordde de knecht en 'n wil nie gederangeerd worden
binst dat hij dineert.
Gedrukt keek Uleken den dienstknecht aan. In de hel verlichte gang zag zij achter
een glazen deur een groote schemerige vestibule met sierplanten en een breede trap
met rooden looper. Ergens in de diepte siste een braadpan en fijne etenslucht kwam
naar boven.
- ‘'T 'n es moar ter wille van voader,’ zuchtte zij. ‘Hij es in de tachentig en hij es
van den oavend alleen op den dompel gegoan. We zoeken hem overal en we 'n vinden
hem nievers. 'T es ne pachter van meniere. Os meniere ons meschien 'n briefken zoe
willen meegeven veur de sampitter, om ons t'helpen zoeken......’

Groot Nederland. Jaargang 24

508
- ‘'K zal 't ne keer vroagen...... wacht hier 'n beetse. Hoe es de noame?’
- ‘Elemetier, meneere, Belzemien Elemetier. Meneer Santiel kent hem genoeg.’
De knecht verdween vlug door gang en glazen deur en vestibule en Uleken en
Eulalietje zagen in 't verschiet een andere deur open en weer dicht gaan. Remi en
Melanie waren met Duc buiten gebleven.
Een tamelijk lange poos verliep. Uleken en Eulalietje, onbeweeglijk op de mat,
hoorden in de stilte de electrische ganglamp zingen. Toen ging de deur achter de
vestibule weer open en dicht en de knecht verscheen, met een couvertje in de hand.
- ‘Dit es 'n woord veur de sampitter, om ulder t'helpen zoeken,’ zei hij. ‘Meneer
den burgemeester vroagt of g'hem morgen, - moar nie meer van den oavend - den
uitslag wilt komen melden.’
- ‘Merci, meneere, ge zij wel bedankt,’ antwoordde Uleken, zorgvuldig het
envelopje verbergend. De knecht opende de deur en weer stonden zij buiten in de
sneeuw.
De hondenhorde blafte geweldig hun aftocht na. Duc antwoordde even, met
kwaadaardig gesnauw, waarop dan weer een langgerekt en akelig geloei terugklonk.
Nu volgden zij de lange, rechte beukendreef, die op den steenweg naar het dorp
toe uitliep. De sneeuw lag dun verspreid over den grond onder de hooge gewelven
der kruinen, maar al de stammen waren langs den eenen kant als 't ware wit
beschilderd, daar waar de wind de sneeuw er tegen aangeslagen had. Zoo kwamen
zij weer, als uit een tunnel, in de wijde blankheid van het open veld.
Remi raasde, vloekte:
- ‘Verdome! Verdome! Woar goan w' hem toch vinden!’
- Nie vloeken, Remi, dat 'n helpt niet,’ berispte Uleken.
Remi knarsetandde en zei niets meer. Zij repten zich, hijgend. Bij elken korenschelf,
bij ieder mesthoopje tilde Remi zijn lantaarn in de hoogte, of vader daar soms achter
lag. Duc liep snuffelend rechts en links, maar diende feitelijk tot niets.
Het sloeg acht uur op den kerktoren toen zij bij de eerste huizen kwamen. Het
dorp scheen reeds half ingeslapen, zonder een mensch op straat, met hier en daar
slechts een paar lichtstreepjes achter gesloten blinden. De veldwachter woonde dicht
bij Irma, maar vóór
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ze bij hem gingen aankloppen, trokken ze eerst eventjes bij Irma binnen.
- ‘Ha!...... woar goan we dà schrijven......!’ begon Irma verrast. Maar zij zag de
bedroefde gezichten en vroeg terstond, met angststem:
- ‘Toch geen zwoarigheid, hoop ik!’
Uleken brak in tranen uit.
- ‘Voader,’ snikte zij; ‘voader......’ en vertelde de droeve gebeurtenis.
Irma sloeg haar handen van ontzetting in elkaar en uit den sombersten hoek van
't kamertje ging een trage, holle stem op, van iemand die Uleken bij 't binnenkomen
niet zoo dadelijk had opgemerkt en die vroeg:
- ‘Was hij wel goed bij zijn verstand, de loatste doagen?’
- ‘Och Hiere, Marzelien, zit-e gij doar?’ schrikte Uleken.
- ‘Lijk of ge ziet,’ antwoordde kalm Marzelien, zijn beide handen warmend over
de roedjes van de kachel.
Uleken keek hem aan en weer zag ze, als vroeger, dat beenderig, tanig gezicht,
dat haar altijd aan een doodshoofd deed denken. Hij was haast niets veranderd met
de jaren; alleen zijn oogen keken wat holler en zijn grove handen waren rimperig
geworden. 't Was haast niet te gelooven, dat die oude man kon de vader zijn van
Fietriene's drie jonge kinderen. Hij imponeerde Uleken, die beefde en smachtend
naar hem opkeek, als verwachtte zij dat hij haar door zijn wezen raad uit den
doodsangst zou helpen.
- ‘We 'n hèn wij niets bijzonders aan hem gemerkt; hij was hij lijk altijd,’ zuchtte
zij. ‘We zijn op weg noar de sampitter, of hij ons wilt helpen zoeken.’
Een sardonische glimlach grijnsde even over Marzelien's gelaat, in den donkeren
hoek waar hij zat.
- ‘De sampitter,’ zei hij langzaam, op schamperen toon. ‘Joajoa, de sampitter.
Weet-e gulder wat dat de sampitter aan deez ure doet? Gruete dreupels drijnken in
't Boldershof, mee nog twee of drei ander dronkaards lijk hij.’
- ‘Zoede nie peizen dat hij ons zal willen helpen zoeken?’ 'K hè 'n briefke mee
van meneer Santiel,’ zei Uleken bedeesd.
Marzelien barstte in een hoongelach uit.
- ‘Ge ziet da van hier!’ schimpte hij.
Wanhopig keek Uleken hem aan. Zij dacht in zichzelve: ‘Waar-
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om biedt gij u niet aan om ons te helpen!’ Maar zij voelde instinctmatig, dat ze 't
hem niet vragen moest. Zij voelde, dat er nog een geheime wrok in hem zat van
vroeger, omdat zij hem destijds van de hand gewezen had. Zij zag het in de
uitdrukking van zijn oogen, waarin bijna iets als leedvermaak schitterde.
- ‘Wa zoede-gij ons aanroan van te doen, Marzeleien?’ vroeg ze enkel, op nederigen
toon, als om hem te vermurwen.
Hij scheen even diep en ernstig na te denken. Zijn doodskop staarde naar de donkere
ruiten. Allen keken angstig-wachtend naar hem; zij hingen aan zijn lippen. Toen
orakelde hij met een grafstem:
- ‘G' hèt gezocht en 't 'n heeft niets geholpen. G' hèt ulder plicht gedoan; heel ulder
plicht. Goa weere noar huis en bidt den ganschen nacht. God zal ulder meschien
verheuren.’
Uleken knikte langzaam en herhaaldelijk met het hoofd en ook Irma, Remi en
Melanie hoofdknikten. Eulalietje, roerloos, staarde met groote, ernstige oogen naar
dien ouden, wijzen man in zijn donkeren hoek.
- ‘Da moet-e doen, jonk!’ zei eindelijk Irma met diepe overtuiging.
Uleken aarzelde. Zouden ze dus niet naar den sampitter toe gaan? Zij vroeg het
nog even, met bedeesde stem.
- ‘Nie goan...... rechte weere noar huis goan...... en bidden...... heul de nacht......’
orakelde Marzelien's holle stem.
Zij gingen...... Zwaar gedrukt, zonder hoop, machinaal gehoorzamend, verlieten
zij Irma's huisje.

XXXIII.
Zij haastten zich. Zij verloren geen tijd meer met nutteloos kijken en zoeken achter
korenschelven of mesthoopen; zij stapten recht op hun doel af en naarmate zij
vorderden drongen de woorden van den wijzen Marzelien dieper tot hen door. Het
werd van lieverlede in hen een groot verlangen om te bidden, een duistere behoefte
om nu te zoeken met hun hart en ziel, na zoo lang en vruchteloos hun lichaam afgetobd
te hebben. Zij spraken niet meer, zij liepen recht en strak voor zich uit, het lichaam
voorovergebogen, als fantastische bedevaarders van de Smart in die oneindig-wijde
blankheid en verlatenheid van sneeuw. Nog steeds blonken de sterren in den
donkerblauwen hemel als een mystereuze feestverlichting, doch minder
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fel en helder naar het scheen, terwijl laag aan den einder als een zwarte balk opstak
van sombere dreiging.
Daar stond de ‘Floncke’, nog verlicht van binnen; daar schemerde het kasteel
achter zijn donkere, rechte beukenlaan; daar was het open ingangshek van hunne
boerderij!...... Zou het niet mogelijk zijn dat vader toch in hun afwezigheid
teruggekomen was? Zij hoopten nog, zij hoopten ondanks alles en met kloppend hart
openden zij de deur. Maar vader was er niet, vader was nergens meer te vinden, vader
liep verdwaald door de sneeuwvelden, of was wellicht reeds ergens neergezegen om
nooit weer op te staan.
Uleken stak licht aan en wierp sprokkelhout over den haard, waarvan het vuur nog
niet geheel was uitgedoofd. Zij richtten zich in voor den nacht. Zij zouden eerst eten,
als naar gewoonte en dan blijven waken. Remi en Melanie mochten naar bed gaan.
Uleken zou wel opblijven.
- ‘Nee, nee, ik blijf uek op!’ zei dadelijk Melanie.
- ‘En ik uek, Tante!’ echode Eulalietje.
- ‘O! gij moet sloapen! Gij moet noar ou bedde goan!’ vermaande Uleken streng.
- 'K 'n durve niet, Tante, 'k ben schouw alleen in mijn bedde!’ schreide Eulalietje.
Uleken drong niet aan en diende het avondmaal op.
Zij namen plaats bij den haard, maakten het kruisteeken en baden vroom, met
neergeslagen oogen en gevouwen handen. De opgewarmde aardappelschotel dampte
in het midden van de tafel; naast ieder bord lag een snee roggebrood met een stuk
spek er op.
- ‘Ik zal meschien 'n beetse goan sloapen, bezinne,’ zei Remi; ‘moar bij 't minste
dat er es 'n moet-e moar ne keer roepen, 'k zal direkt beneen zijn.’
- Heel goed, Remi,’ antwoordde Uleken dankbaar.
Zij aten weinig, het ging niet, het eten kropte in hun keel. Remi stak zijn pijp op
en helde achterover op zijn stoel, peinzend starend in het vuur. De twee vrouwen en
Eulalietje hadden hun paternosters te voorschijn gehaald en begonnen alvast in stilte
een rozenkrans te bidden.
- ‘Es da nou serieus da ge noar ou bedde nie 'n wilt goan?’ vroeg Uleken met
gedempte stem tot Eulalietje, nadat zij een paar ‘Onze Vaders’ en ‘Wees Gegroets’
gebeden hadden.
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- ‘Joa 't, Tante, heel serieus,’ antwoordde Eulalietje op denzelfden toon, met wijze
oogen.
- ‘Os 't azue es we zillen hier heur beddeken opmoaken bij 't vier,’ zei Uleken tot
Melanie.
Melanie stond dadelijk op en ging een matras halen die vóór den haard werd
uitgespreid. Een hoofdkussen erop en een paar dekens: als een prinsesje zou ze daar
liggen.
Eulalietje glimlachte en ook de anderen hadden even een glimlach op de lippen.
Gedurende een paar seconden waren angst en smart vergeten. Uleken had koffie
gezet en zij dronken elk twee groote koppen, om zich den slaap van t lijf te houden.
Toen ruimden zij de tafel op en namen weer haar rozenkransen en baden vurig met
prevelende lippen en gevouwen handen.
Een schemerige klaarte hing als een grauwachtige nevel in de ruime, ouderwetsche
boerenkeuken. Aan de donkere balken hingen gerookte hammen en slingers gedroogde
worsten. De oude kas-' horloge tikte met gebarsten metaalklank in een hoek en hier
en daar ving de buik van een koperen ketel of de rand van een tinnen bord langsheen
de wanden een doffen lichtflits op, wanneer het haardvuur evetjes opflikkerde. Tegen
den schoorsteenmantel hing een wit-porceleinen wijwatervat met een verdroogd
palmtakje erin; boven op den riggel prijkte een schelgekleurd Alziend Oog met de
bekende spreuk in roode letters:
God ziet mij
Hier vloekt men niet.
Eentonig en gedempt weerklonken de gebeden:
Onze Vader die in de Hemelen zijt,
Geheiligd zij Uw naam......

en
Wees gegroet, Maria, vol van gratie
De Heer is met U......

De stem van Uleken bad voor; de anderen volgden en herhaalden: Melanie met
groven, diepen klank, Eulalietje met een licht en liefelijk stemmetje, dat zoetjes
scheen te zingen. Remi, door de warmte van den haard bevangen, was, ondanks de
koppen koffie, op zijn stoel in slaap gevallen en de pijp was uit zijn mond gerold.
Een loome benauwdheid drukte; het was alsof ze daar zaten te bidden om een
onzichtbaar lijk.
Eensklaps hielden zij in, het oor luisterend naar buiten gespitst.
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Had daar geen stem weerklonken? Had de hond zijn ketting niet doen rinkelen en
heel eventjes geblaft?
- ‘Remi!’ riep Uleken met angststem.
Remi schoot wakker, maar vóór hij iets kon vragen werd de voordeur zacht geopend
en een vreemde gedaante kwam binnen, hoofd en schouders omwikkeld door een
zwarten, wollen sjaal, die wit zag van de sneeuwvlokken.
- ‘Och Hiere, Natsen!’ gilde Uleken met bonzend hart. ‘Weet-e gij iets!’
- ‘Weet-e gulder nog niets!’ antwoordde Natsen teleurgesteld, terwijl ze de dikke
sneeuwvlokken van zich afschudde. 'K zage nog licht bij ulder. 'K hoopte da voader
gevonden was.’
- ‘Och Hiere, Natsen,’ klaagde Uleken, ‘'k meende dat 't voader was die binnen
kwam. Och Hiere, 't hè mij aan mijn herte gepakt. Azue nog'n hope......!’
Zij kreunde droevig en zakte als gebroken op haar stoel weer in elkaar. ‘Es da
azue sneeuwen?’ vroeg ze.
- ‘Hooo!...... Dat 'n keunt-e nie gelueven! Ge 'n ziet er nie deure! Ze zal morgen
wel ne voet dikke liggen!’
Uleken bood een stoel aan en Natsen ging even zitten. Zij nam een kopje koffie
aan. Toen keek ze naar 't gespreide bed voor Eulalietje en glimlachte even.
- ‘Och! voader! Woar mag voader toch zijn in zuk 'n weere!’ weeklaagde Uleken.
Met groote, ernstige oogen keken zij allen naar de kleingeruite raampjes en de
dichte luiken, waarachter het nu zoo sneeuwde. Ja, wie nu nog buiten was, wie nu
verdwaald liep in den nacht, wee hem! Uleken zonk eensklaps met gevouwen handen
op haar knieën en begon weer hardop te bidden:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Geheiligd zij Uw naam,
Ons toekome Uw rijk
Uw wil geschiede op de aarde als in den hemel.

Zij waren allen neergeknield, de strak-ernstige oogen op het haardvuur, de ziel in
diepe vroomheid smachtend naar de hopelooze redding van hem die nu verdwaald
liep in den akeligen nacht. Zou de lieve Heer zich nu toch niet over hem ontfermen!
Moesten zij nu heel dien eindeloozen winternacht doorbrengen in die wreede
onzekerheid! Tranen rolden over hunne wangen, zuchten kropten zwaar
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in hunne keel. Wisten zij maar met zekerheid dat vader dood was! Maar die wreede
twijfel, dat schrikbeeld van den verdwaalden grijsaard in den afschuwelijken nacht!
Langzaam rees Natsen op en maakte het kruisteeken. ‘Hopen,’ zei ze troostend,
‘hopen’; maar Uleken wist wel dat haar vriendin al evenmin hoopte als zijzelve en
slechts tot vage leniging van smart die troostwoorden uitsprak. Langzaam volgde zij
haar naar de deur. Remi had zijn lantaren aangestoken om haar thuis te brengen.
- ‘Beloof mij één dingen,’ zei Natsen met nadruk, terwijl zij haar hoofddoek
omsloeg, ‘'t es da ge 't mij direkt zilt komen zeggen, 't mag dag of nacht zijn, zue
gauw of da g' iets weet.’
- ‘'K beloof het ou,’ antwoordde Uleken moedeloos.
Remi opende de deur en ging voor met zijn lantaren. Het was een wonderbaar
gezicht, als uit een tooverwereld. De witte sneeuwvlokken fladderden en dwarrelden
om de lantaren als verblinde vlinders, aangetrokken door het gele licht. In dichte,
grijze drommen daalden zij uit den zwaren hemel neer, leefden een oogenblik gansch
wit om de lantaren op, doofden ten gronde op het effen sneeuwkleed uit. Er was geen
mysterieuze feestverlichting meer van twinkelende sterren aan donkerblauw
uitspansel; de hemel scheen loodgrijs over de aarde neergezakt, als om er alles te
versmachten.
Remi kwam terug, wit of hij in 't meel gevallen was, met het glas van zijn lantaarn
als door een sluier van watten omfloersd. Hij schudde zich af en vroeg of hij naar
bed mocht gaan. Op 't eerste sein, als t' moest, zou hij weer vaardig opstaan. Hij zou
zich niet eens uitkleeden, zoo maar wat gaan liggen onder een deken, boven op zijn
bed. Hij wenschte goên nacht en stapte loom de zoldertrap op.
- ‘Goa gij uek moar,’ zei Uleken tot Melanie.
Doch de meid wilde daar niets van weten. Zij zou wat dutten in grootvaders
leunstoel, bij den haard.
Eulalietje, die neergehurkt in het vuur zat te staren, kon met moeite nog haar oogjes
openhouden.
- ‘Kom, Eulalietje,’ zei Uleken. En het kind was zóó moe, dat ze zich gedwee liet
neerleggen en instoppen op de matras.
- ‘Es 't zeker da ge mij niet alleen 'n zilt loaten binst da 'k sloape, Tante?’
- ‘Ge meug gerust zijn. Ik en Melanie blijven huel de nacht bij ou.’
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- ‘'K goa nog nen Onze Voader lezen, Tante, en dan sloapen.’
Zij vouwde haar handjes, sloot haar oogen, prevelde... Zij kon te nauwernood het
Onze Vader uitzeggen. De handjes vielen uit elkaar; ze sliep....
Uleken had plaats genomen tegenover Melanie, in den ouden leunstoel waar moeder
destijds zat. In de schemerige keuken was geen ander geluid meer verneembaar dan
het trage tiktak der ouderwetsche klok in den hoek en het stille knappen van het
haardvuur waar af en toe nog speelsche vlammentongetjes elkander aanlikten. Melanie
had zich half omgekeerd en haar hoofd rustte met haar armen op de leuning van haar
stoel. Uleken, alleen nog wakker, staarde peinzend naar Eulalietje, die in diepen
slaap lag bij het vuur. Zij rustte kalm en zacht, op den rug uitgestrekt, de handjes
boven de deken. Het hoofd was ietwat scheef gezakt, de blonde lokken omlijstten
het frisch gelaat. 't Was Uleken te moede of ze weer zichzelve zag, nu meer dan
veertig jaar geleden. Wat was er in dien tijd al door haar leven heen gegaan en wat
hield de toekomst verborgen voor het kind dat daar nu zoo rustig en zoo argeloos te
slapen lag? Een groote, diepe teederheid ontroerde haar. Daar lag haar laatste
levensdoel, haar uiterste levensplicht. Aan haar eigen toekomst had ze niets meer;
er bestond geen eigenlijke toekomst meer voor haar. Voor Eulatietje zou ze zorgen;
die taak kon hare laatste jaren nog opfleuren en vullen. Al de liefde welke in haar
was en die zich nooit geheel had kunnen geven, vloeide nu in milde overgave naar
het kleine meisje toe. Vader zou ze nooit meer zien, dat voelde ze; haar broer en
zuster stonden te verre van haar af, alleen dat kind, dat was nog iets als van haar
eigen, het laatste wat ze bezat.
Zij vouwde haar handen en bad. Voor wie bad ze? Voor de niet meer gehoopte
redding van vader; of voor het levensheil van Eulalietje? Voor alle bei misschien!
Zij wist het niet. zij was zoo moe en zoo bedroefd. Het versmolt zich in haar ziel tot
één en zelfde bede en haar oogen sloten zich op de tranen, die stil over haar wangen
rolden. Zoo sliep zij eindelijk ook in....
(Wordt vervolgd.)
CYRIEL BUYSSE
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Zon.
Een schrille claxon stort zijn trillenden kreet
Door 't zilver gepeins van den vredigen dag En glimmerend schiet aan mijn ramen voorbij
Een schim door den gloed van het zomersch gelach.
Dàn, hoog, als een gouden libel in 't azuur
Stuurt ronkend een flonkrende vlieger voorbij,
En 't wonder bloeit diep in mijn turenden blik,
Bepeins ik die wereld van hèm.... en van mij!
Heel vèr gaat het goedig gedraaf van een paard,
En 't barsche gerommel van vluchtenden trein Dan glimlacht de stilt' als een kostbaar geschenk:
Kan 't leven zóó zeldzaam gelukkig nog zijn?
En een cabriolet verschimt door de straat;
Het ijle getinkel zingt zoet aan mijn hart De teedere olmen bewuiven het huis
Waar stemmen diep gonzen in gangen, verward.
Nu waast weer een droom aan mijn stemmige ruit Bewaait mij de geur van de wereld vol zon,
En zoel in den dag valt de plechtige stem
Van 't juichende, zuivere stadscarrillon!
Hoe ligt daar die trouwe, die kleurige stad
Geboeid als een kind, dat alleen is en speelt,
In 't zoete gezoem van het fluisterend uur
Vol eenzaam geluk en toch heimlijk verveeld.

Blaricum
DAVID DE JONG

Jr
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‘Schaumschlagerei und kitsch’ (Alfred Kerr.)
In Schwaben besah ich die Dichterschul',
Gar liebe Geschöpfchen und Tröpfchen,
Auf kleinen Kackstühlchen saszen sie,
Fallhütchen auf den Köpfchen. (Heine).

(Naar aanleiding van ‘De Wilde Kim’ van A. Roland Holst.)
Ik haat beschouwende artikelen over kunst. Gewoonlijk zijn ze hinderlijk, vooral
tegenwoordig. Ze zijn nutteloos en nemen de plaats in van werkelijke voortbrengselen.
Dit voorop.
Een jaar lang, sedert ik in dit lieve land terug ben, wacht ik op een protest tegen
het geknoei, dat ‘men’ - en wie zijn dat? - nieuwe Nederlandsche dichtkunst noemt.
Een jaar lang wacht ik vergeefs. Het lafste gevlei en de bespottelijkste
zelfverheerlijking zijn me onder de oogen gekomen, maar geen woord van verzet.
Een dichterlijk jongmensch, Marsman, schrijft: ‘De lyriek van Kloos tot Weremeus
Buning is voortreffelijk.’ (Tusschen haakjes: dat woord ‘voortreffelijk’ wedijvert
met ‘Hou-er-de-moed-maar-in’ in iteratieve vulgariteit.) Een ander dichtgenie, Jacques
Bloem, geeft in de ‘Groene’ allerhartelijkst toe, dat Herman van den Berg ‘de
Nederlandsche dichtkunst vernieuwd’ heeft. Een zekere Binnendijk heeft n.l. ergens
verklaard, dat dezelfde v.d. B. nog méér vernieuwd heeft dan de dichtkunst. Wàt
weet ik niet precies en ik heb geen zin het op te zoeken. Ik geloof, dat het ‘de geest’
was, maar ik kan me vergissen. Zulk gezwets, dat de eeretitels ‘dichter’, ‘schrijver’
tot een hoon maakt, gaat door - van week op week, via maand op maand tot jaar op
jaar. Nergens protest. Ergens in een hoekje misschien, een spotlach - een schamperheid
je - een klacht. Dat is alles.
Maar wanneer er dan niémand is, wil ik spreken.
Voor mij ligt het laatste boek van A. Roland Holst. Dat het een ‘boek’ is, verneemt
de lezer van den schrijver zelf.
Dertien jaar geleden, op zoo'n benauwende Aprildag, die de
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lente van Londen tot een marteling maakt - wanneer men het gevoel heeft of men is
opgesloten in een vervuild Russisch bad zonder ventilatie - dertien jaar geleden kocht
ik in de buurt van Charing Cross in een van die geurige boekenwinkeltjes, die
opgetrokken schijnen uit tegels van gekristalliseerden stank, voor vijf centen en een
onbenaambare fractie de complete sonnetten van Shakespere - een boekje van twintig
bladzijden met zoo goed als geen marge. Nauwelijks was er plaats voor het
potloodstreepje dat mij jaren later de plaats van troost zou wijzen, dat mij dan zou
herinneren aan een jeugdverrukking. Maar een onderdompeling in de Havel heeft
het boekje niet overleefd, het was zoo insuffisant. En kijk nu eens naar dat ‘boek’
van Roland Holst. Je kunt het over een huis gooien, je kunt het aan je kinderen geven
als speelgoed, je kunt het uitloogen met soda, in een mist van chloor hangen, in de
pekel leggen als een gekaakte haring, je kunt er met dum-dum kogels op schieten,
brood op roosteren, een ten gronde neigend schuifraam mee ophemelen, maar
onverwoestbaar zullen de gedichten je blijven aangrijnzen. Denkende aan een verre
toekomst heeft de dichter dan ook met achtenswaardige voorzienigheid op het titelblad
laten drukken: ‘Uitgegeven in MCMXXV’, in dikke Romeinsche cijfers. ‘Wie breed
heeft, laat breed hangen,’ zegt de volksmond bij dergelijke aanleiding.
Het ‘boek van’ Roland Holst (straks komt het dreigende citaat) bevat 45 bladzijden
druks en op die 45 bladzijden staan welgeteld 470 versregels. Dat is per bladzijde
gemiddeld 10½ regel. Maar we zijn er nog niet, want de dichter deelt ons mede: ‘Bij
de samenstelling van dit boek (daar is het!) werden uit “Voorbij de Wegen” de
gedichten “Goden en Zangers”, “Het Onweer” en “Hooge deernis” overgenomen.’
Totaal 60 versregels. Blijft 410.
Nu vraag ik: Is dit pretentie of niet? We zullen zien, wat dit pretentieuze ‘boek’
inhoudt.
Nog iets: Ik val juist Roland Holst aan, omdat hij een van de grooten en geen
beginneling is, erkend als - en werkelijk ook zijnd: - een ‘Triton among the minnows.’
Hij wordt geprezen, verheerlijkt zelfs. Hij leidt. Hij is Gids-redacteur. Hij is
arbiter-literatum. Ja, hij is aanvoerder van die nieuwe dichtkunst. Hij zij
verantwoordelijk.
En dàt nog: Ik zèlf beschouw Roland Holst als dichter, een van de zéér, zéér
weinige. Waarachtig, ik zou in een oogenblik van
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optimisme kunnen hopen, dat dit artikel hem een zweepslag gaf, bits genoeg om hem
aan werk te herinneren en hem te verdrijven uit zijn comateus Elysium. (‘Dat is de
meerwaarde’ zegt de geestige Rensburg.) Roland Holst is dichter blijkens zijn
verleden. Nòg schrijft hij enkele mooie regels. Aan hem is inderdaad iets aan te
vallen. De anderen? Och, zoete Jezus! Afflavit Deus et dissipati sunt. Waarschijnlijk
is het ditmaal beneden de waardigheid van Onzen Lieven Heer geweest. Zijn knecht
Kronos zal 't wel in een verloren oogenblikje opknappen.
En nu het pretentieuze ‘boek’.
In het éérste meesterwerk (8 regels) vertelt de dichter in het éérste couplet, dat hij
bezoek ontving van ‘twee gedaanten uit de voortijden’,
‘roepende mil bij namen van wind en licht.’

Na het lezen van ‘De Wilde Kim’ ben ik het met de gedaanten eens, vooral wat dat
schelden voor ‘wind’ betreft. Op het eerste gezicht was ik verrast. Wat de gedaanten
verder doen, staat er niet. Maar......
‘Maar ruischend kwam een derde en wees naar de rand wolken,
die in het gouden westerraam lagen gedoofd:
ik zag, en weedom om de puinen van de volken
zonk in mijn hart toen hij zijn hand legde op mijn hoofd.’

Daar ‘gedaante’ niet alleen op zijn De Vries en Te Winkel's maar ook
filologisch-wézenlijk vrouwelijk is, kan ik alleen maar raden naar de bedoeling van
den samensteller van het ‘boek’.
De opmerking is van Multatuli, - misschien uit de mode, maar innig waar - dat
alleen hij, die wat te zeggen heeft, zijn taal kan beheerschen. Het malle ‘puinen van
de volken’ in plaats van het grammaticaal juiste, prosodisch onaanvechtbare en
euphonisch onvergelijkelijk betere ‘puinhoopen der volken’ kàn de dichter, die niets
te zeggen heeft, niet mijden, omdat 't hem oh het aanmatigende, idioom-verkrachtende
meervoud van puin te doen is; immers hij herhaalt het in zijn ‘boek’ tot tweemaal
toe nadrukkelijk. Het is niet te verwonderen, dat Roland Holst schooljongensfouten
maakt - b.v. ‘als uit een voortijd wordt den bangen omtrek bevlogen.’
- ‘wel meent men, dat men hem nog dwalen zag
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door de voorsteden, straat na leege straat:
hij, die zoo groot was en meesleepend duister
zag men hem gaan....’ - etcetera1),

omdat de dichter door den inhoud - daar waar hij wèl wat zegt - ook al betuigt van
en coquetteert met volslagen onmacht. Hij bewijst ze aan het experiment, inderdaad.
Prosodisch en rijmtechnisch zijn de ‘verzen’ - in strikte overeenstemmig met den
inhoud - allerberoerdst. Het kàn niet anders. Het holle gezwets heeft geen innerlijke
aanleiding om zich te uiten in den strengen, edelen vorm van het gedicht, is te
ondoorwerkt om de verscadans te bezielen tot heerschend rythme, is te onbeholpen
om gebruik toe te laten van het organische accent van het rijm. Hieruit vloeien de
ontelbare onregelmatigheden en leelijkheden in cadens, versificatie en rijm
onmiddellijk voort. De gedichten in ‘De Wilde Kim’ zijn een parodie op de dichtkunst,
omdat ze slechte taal zijn, zeker! - maar vooral omdat ze de uitwerpselen zijn van ‘a
plentiful lack of wit’. Ik zal dit niet beredeneeren, maar aanwijzen. Je ne démontrerai
pas, je montrerai!
Op pag. 10 leest men in het gedicht ‘Van een Kind’, dat met vier goede regels
begint, ('t is opmerkelijk, dat de goede regels uitsluitend aan het begin van de
gedichten staan!):
‘O, het lachen van een kind
voor de wereld en na haar einde (sic) van een kleine blinkende wind
vertelt het.........’

Nòg een voorbeeld van ondoordachte malligheid:
‘De wind en het grauwe weer.........

Let op de stumperigheid van die onbenullige samenkoppeling!
...... gaan over mijn hart
en ergens over een dak waar ik heb bemind; -’

Het is niet gebrek aan beeldende taalbeheersching, maar het gebrek aan inhoud, dat
den dichter fataal gebiedt zichzelf in het openbaar de eigenschappen van een kater
op te leggen.
Een nog krasser voorbeeld is de volgende paragone van prosodie en rijmtechniek:
‘wat ik hem gaf...... neen, neen, wat hij
mij zond - o wonderlijk -
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een licht blad van een roos, die bloeit
nog buiten mijn bereik een teeken van zijn liefde, die
mij wacht in een ver rijk.

De magnifieke rijmtrits ‘wonderlijk - bereik - ver rijk’ is alweer in nauwgezette
overeenstemming met den inhoud. Want onmiddellijk aan de geciteerde strophe gaan
de volgende twee versregels vooraf:
‘O, als wat ik hem gaf maar niet
versmaad begraven lag......’

waaruit blijkt, - misschien verwondert het den dichter bij nader toezien zelf - dat het
lichte blad van de roos ‘versmaad (sic) begraven’ ligt, Dit is de zelf-detectie in het
sentimenteele prul, dat ‘Het gestorven Kind’ heet.
Rijmen als ‘ende-aarzelénde’, ‘ellende-naderénde’ getuigen tegen den géést van
den dichter meer dan tegen zijn kùnnen. Luister maar:
‘...... en een smeken
breekt door hem uit (sic), een somber alvergetend
aanroepen van den dood, en naar het westen
strekt hij zijn handen nu van daar ten leste
de ziel de duistere voortijden ontketent
over het hart, over het hart, en buiten
roepen de zwarte boomen hun ellende
noodlottig op(?) den wind dier naderende
weerwraak, en regen vlaagt tegen de ruiten....’

Er staat taalkundig klinkklare nonsense, er staat verstandelijk klinkklare nonsense,
er staat dichterlijke klinkklare nonsense. Het spotgoedkoope gezanik, dat samenhangt
van voortijden, bevlogenhedens, droom-herfst-hart-smartjes en veel water en nog
meer wind, is verantwoordelijk voor deze poëzie ‘de boue et de crachat.’ Ziehier:
‘Werelden gingen; langs mijn oogen
zie ik de blaren gaan, en de wolken,
en voel de wind gaan.’

Dit is het einde van een 18-regelig gedicht, dat ‘Tenebris mundi’ heet.
Ik kan aan het citeeren blijven, want er komt - grof genomen - géén behoorlijke
versregel in het heele vod voor. Geen beeld, dat
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dat op pooten staat; geen zinsnede, die zonder ongelukken afloopt. Maar om het
verwijt te ontgaan, dat ik buiten het dichterlijke verband citeer, wil ik eindigen met
twee meer uitgebreide paradigmata.
Ten eerste uit ‘De Vervoerde (fragment)’:
‘Gelijk een schip
ging hij, een schip, dat is een paard der waatren (1 ×),
een paard met hooge vleuglen (sic), een verschijning
gesteigerd uit de waatren (2 ×), neergezweefd
uit stormen, een onstuimige geboorte
uit nacht en zee, die (zee? geboorte?) draaft en zweeft, en golven
breekt (sic), en zijn (sic) vleuglen door de wolken zwaait gelijk een paard, dat dravend door den nacht
(Let op het waggelen van den troop!)
donkrende waatren (3 ×) vleuglend overzweeft,
zoo ging hij de bewogen duisternissen
des levens over, snel, onstuimig, maar
bereden, en beteugeld, en beheerscht.’

Bij zulke aanmatigende, gezwollen onnoozelheid, bij zulk redeloos gedaver, zal de
taal zelfs in platsten, grammaticalen zin onzuiver zijn, kan geen metaphoor
onverknoeid blijven, moet de verzenlijmer in de war raken. Het is de straf!
Ten slotte een volledig gedicht:

De zwerver.
Wat is gebleven
van dit oud leven
dat leeg en vlagend is
dat soms, in een mist
tusschen zee en land
over een strand
gaande verlaten,
luid alleen praten
uit een gevoel
wild, zonder doel,
grootspraak verheven
over een leven
dat ik nooit kende
tot en beminde
die ik nergens vond,
en soms, op den grond
hurkend, gevallen,
tot haar en allen
die ik niet vinden kan
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een mompelen, en dan
- later - beluister ik
der menschen geluk
aan de ramen van hun woningen -

Maar, rijmt Jan-de-rijmelaar verder:
maar gedroomde koningen
roepen mij her en der
door de wereld verder.

Uit! Lezer, ik zweer u, dat ik, afgezien van de cursiveering van de laatste prachtrijmen,
niets heb veranderd. Ik zweer u, dit is het heele gedicht en geen komma of een tittel
is weggelaten of verplaatst.
Het moge genoeg zijn. Ik hoop vurig, dat dit artikel eenige niet totaal
verdistelvinckte en verkosmoste breinen zal opwekken tot kritiek, kritiek, in
Godsnaam: KRITIEK. Denk niet, dat Roland Holst het ernstigste geval is. Integendeel,
hij onderscheidt zich gunstig! Overtuig u in de ‘Erts-Kalender’! Dat nog geen
reclamezuchtig fabrikant op de gedachte gekomen is een belooning uit te loven voor
hem of haar, die de meeste taal- en stijlfouten uit die ‘nieuwe geluiden in de
Nederlandsche Dichtkunst haalt, is me een raadsel.
Nogmaals en nogmaals roep ik op tot: Kritiek, meedoogenlooze krtiek.
Tot een restitutio in integrum!
Amsterdam, 18 Maart '26.
C. DE DOOD

Eindnoten:
1) Bij de correctie.
't Is eigenlijk zonde om (uit héél veel meer) het volgende voorbeeld van goed bedoelde maar
beroerd gezegde dubbele negatie weg te laten: (pag. 16.)
‘...op weg waarheen - geen wist het, noch vanwaar.’
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Thomas Mann en zijn ‘Tooverberg’.
I.
Zelfs degeen, die de ontwikkeling van Thomas Mann gedurende de laatste jaren met
steeds groeiende antipathie volgde, die zijn ‘Betrachtungen eines Unpolitischen’ met
dit zoo gevaarlijke woordenspel (‘democratie’, ‘politiek’ enz.) en de zoo noodlottige
geesteshouding doorworstelde, daarna zijn sluwe politieke wending (‘von deutscher
Republik’) gadesloeg, ten slotte bemerkte hoe ook deze dichter als reeds zoovele
anderen in het occultisme dreigde te verzeilen, heeft thans reden zich te verheugen.
‘Der Zauberberg’ - het laatste werk van den dichter, zijn eerste roman na ‘Der Tod
im Venedig’ - een boek van bijna 1200 pagina's ligt thans voor ons. Het verschijnen
van dit werk, waaraan tien jaren lang hardnekkig gewerkt werd, is een gebeurtenis.
Het is bovendien geschreven door een dichter, die onder de besten zijner tijdgenooten
reeds een vastbepaalde plaats inneemt. Wij dienen dan ook, voor we trachten een
beeld van dit werk te geven en eenige kantteekeningen bij de lectuur ervan op schrift
brengen, in de eerste plaats Thomas Mann geluk te wenschen met het beëindigen
van dit - een der belangrijkste zijner levenswerken. Hoe het eindoordeel van den
criticus ook luiden moge: ‘Der Zauberberg’ is en blijft een hoogtepunt der moderne
Duitsche literatuur, - een berg die bestegen moet worden, ook al lijkt de tocht naar
den top in den beginne vaak zeer bezwaarlijk.
Beschouwen we dit werk met den eerbied, waar een arbeid van tien jaren recht op
heeft.

II.
Het is bijna ondoenlijk den inhoud van dit werk weer te geven - misschien ook
onnoodig. Wanneer we echter onder den inhoud van een roman enkel de intrigue
verstaan is dit spoedig gedaan. Deze intrigue is echter bijkomstig en raakt de kern
van dit werk nauwelijks. Wanneer deze intrigue zoo bijkomstig is - ik hoor den lezer
deze vraag reeds stellen - waarvoor had de dichter dan die
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twaalfhonderd pagina's noodig? Deze vraag is gewettigd en raakt terstond het diepste
wezen van dit boek. ‘Wir schildern Alltägliches’ - schrijft Thomas Mann ergens
‘aber das Alltägliche wird sonderbar wenn es auf sonderbare Grundlage gedeiht.’
Doen we thans een poging het ‘alledaagsche’ - de intrigue van dit werk mede te
deelen om daarna tot de ware domeinen van den dichter, tot de fundamenten waarop
deze ‘alledaagsche’ gebeurtenissen berusten, af te dalen.
Hans Castorp, een ingenieur uit Hamburg, vierentwintig jaar oud, bezoekt in Davos
zijn neef, cadet der militaire academie, Joachim Ziemsen, die tuberculeus is en in
een sanatorium wordt verpleegd. Het is oorspronkelijk Castdorp's plan slechts drie
weken in gezelschap van zijn neef door te brengen. Reeds na een verblijf van een
paar dagen begint echter ook hij koortsig te worden - zich onwel te gevoelen. Een
onderzoek brengt aan het licht, dat ook hij, evenals alle andere bewoners der
‘Zauberberg’ een ‘feuchte Stelle’ bezit, hij dus eveneens lijdend is. In plaats van drie
weken blijft hij nu zeven jaar. Augustus 1914 verlaat hij dan zonder geheel genezen
te zijn Davos, om vrijwillig dienst te nemen. Over zijn verdere lotgevallen laat
Thomas Mann ons in het duister tasten. We vernemen dus niet of hij ergens in België
gesneuveld is, dan wel, of hij tenslotte toch - misschien eerst jaren later - aan zijn
ziekte is bezweken. Zijn neef Joachim Ziemsen, die op eigen verantwoording het
sanatorium verlaat om zich bij zijn regiment te kunnen voegen, keert een paar
maanden later zieker dan ooit naar het sanatorium terug om er te sterven. In de zeven
lange jaren die Castorp op den Tooverberg doorbrengt gebeurt er, uiterlijk, weinig
belangrijks. Hij ziet velen komen en gaan, sterven en begraven. Hij praat over
temperatuur en sputum, over pneumatorax en ribbenoperaties.
Gememoreerd dient te worden zijn stille liefde voor de schoone Kaukasische
Claudia Chaucat, die hij eerst zeven maanden na zijn komst in het sanatorium waagt
aan te spreken, bijna dadelijk daarna op een carnaval een liefdesverklaring doet, om
nog in denzelfden nacht - slechts voor een enkele maal - haar minnaar te worden.
Den volgenden ochtend vertrekt ze naar Rusland om na een paar jaren (waarin
Castorps gedachten vaak bij haar wijlen) nogmaals in het sanatorium terug te keeren,
thans als de vriendin van den rijken Hollander Peeperkorn. Ten slotte dient onder de
verdere gebeurtenissen in het ‘dagelijksche’ leven van Hans
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Castorp in deze zeven jaren nog een duel tusschen twee zijner vrienden te worden
genoemd. Men zal het reeds bemerkt hebben - rijk aan gebeurtenissen en spannend
van intrigue is het werk niet. Het moet dan ook van een andere zijde worden benaderd.

III.
Thomas Mann liet aan dezen roman een kort, doch merkwaardig voorwoord vooraf
gaan. Reeds dadelijk blijkt hoe de dichter vooral een tijdsroman wilde geven, een
werk dat niet alleen (zooals men aanvankelijk geneigd is te vermoeden) de problemen
van dezen tijd wenschte te behandelen, doch tevens de verhouding van den modernen
mensch tot het begrip Tijd, - den Tijdsduur - te vertolken. Meer dan tien jaren - ik
vermeldde het reeds - heeft de dichter aan dit werk gearbeid. In deze periode woedde
de wereldoorlog - had in Duitschland een revolutie plaats - veranderde het keizerrijk
in een republiek. Thomas Mann schreef in deze jaren enkele werken van
cultuurhistorische en politieke strekking (die voor de kennis van zijn wezen
onontbeerlijk zijn, al doen ze hem niet van zijn sterkste en meest sympathieke zijde
kennen) doch bewaarde zijn diepste gedachten zorgvuldig en spaarzaam voor zijn
grooten roman. Thomas Mann wist dat hij wachten kon, - dat hij wachten moest. Hij
is geen dichter die plotseling zijn overtuiging, vervuld van een heiligen hartstocht,
neerschrijft. Hij weet te goed dat hij slechts over beperkte talenten beschikt en geen
genie is. Thomas Mann moest steeds met zijn talenten woekeren - langzaam doch
overtuigend. Hij is dan ook steeds een bedachtzaam dichter geweest. Ook thans liet
hij eerst alle gebeurtenissen jarenlang over zich heengaan. Hij had tijd, veel tijd.
Terwijl hij zoo wachtte tot alles in hem zou gerijpt zijn tot stellige zekerheid, drong
het steeds meer en meer tot hem door welk alles doordringende macht toch de Tijd
was. Steeds weer volgden de gebeurtenissen op elkaar, oorlog, revolutie, weer oorlog,
weer revolutie, steeds meenden menschen de wereld uit haar banen te kunnen
wentelen, haar te kunnen vernieuwen. Rustig, majestueus, hoog verheven boven dit
werk van menschenhanden ontwaarde Thomas Mann steeds weer den Tijd. Meer
dan eenige ander dichter dezer dagen heeft Thomas Mann over het probleem Tijd
nagedacht. Men kan gerust zeggen dat zijn beschouwingen over dit probleem den
wezenlijken inhoud van ‘Der Zauberberg’ vormen. Ik zou
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zelfs verder willen gaan en beweren dat Thomas Mann een zoo geniaal-sluw dichter
was dat hij den Tijd zelve aan dit werk mee liet schrijven. Steeds wachtte hij
bedachtzaam tot hij hem te hulp kwam - zijn papier volschreef met deze zoo bezonken
bekentenissen.
Thomas Mann wierp tevens nog een ander probleem op: ‘de vraag naar de
sterfelijkheid van ons Lichaam’. Geen enkel dichter wiens gedachten tusschen Leven
en Dood, tusschen Tijd en Ruimte zweven kan deze vraag zwijgend voorbijgaan, en
een dichter wiens werk het leven in Davos wil verbeelden wel het allerminst. Waar
Thomas Mann een zoo diep besef van Tijd en Ruimte in zich omdroeg kon het wel
niet anders of hij moest zich de vraag stellen: waar is eigenlijk het onderscheid
tusschen Leven en Dood. Waar begint de Dood, waar eindigt het Leven?
Men bemerkt hoezeer Thomas Mann zich verdiept heeft. Al blijft zijn wezensaanleg
natuurlijk onveranderd, toch zijn het hooghartig, onvruchtbaar sarcasme, de ijskoude
virtuositeit, de zoo bourgeoise zelfgenoegzaamheid, die zoovele zijner vorige werken
ontsierden, verdwenen. De dichter der ‘Zauberberg’ is dan ook een ander dan de
auteur der ‘Buddenbrooks’, de nauwkeurige chroniqueur eener Lübecksche
koopmansfamilie en décadence. Hij beschrijft in zijn nieuwe werk niet meer het
verval eener familie doch de wording van een Mensch.
De strijd van den Kunstenaar met den Burger, die zoo vaak het kernprobleem
zijner werken vormde, schijnt eveneens uitgevochten. De Kunstenaar werd hier een
Wijze - een Ziener. Verheugen wij ons dat Thomas Mann dezen strijd, die zoo
noodlottig voor hem dreigde te worden, gewonnen heeft.

IV.
Deze roman speelt in Davos. In het hoogland van Engadin meende de dichter die
een werk scheppen wilde over de sterfelijkheid van het Lichaam en den zoo
problematischen Tijdsduur een milieu te hebben gevonden, van waaruit hij het zuiverst
zijn gedachten hierover kon verkondigen. De wereld, waarin de auteur ons bracht is
een wereld ad absurdum gevoerd - een wereld wier bewoners ‘das Flachland’ steeds
verloochenen. In deze wereld te Davos speelt een onzichtbaar orkest steeds - zonder
ophouden macabere dansen. We ontmoeten al deze zieken die vroeg of laat
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toch sterven moeten en thans hun moraal voelen wankelen en hun laatste levensdagen
in woeste orgieën willen doorbrengen - vaak ook sterven met een cynischen glimlach.
Uit Tonio Kröger herinneren we ons hoe meesterlijk Thomas Mann de psychologische
overgangen van conventie tot libertinage, van het normale tot het pathologische weet
te schilderen. Hoe beklemmend werken al deze zieken van wie we weten, dat hun
lichaam langzaam sterft terwijl hun daden en woorden bruisen van levensdrift. Een
huivering overvalt ons wanneer we de beschryving van deze zoo overvloedige
maaltijden lezen, wanneer we weten dat al deze spijzen den naderenden dood niet
kunnen weerhouden. Op dezen Tooverberg is de Dood van een zinnelijke wellust
omgeven, de atmosfeer met mystieke erotische geuren doortrokken. Ongemerkt
nadert hier steeds de dood. Slechts een blik verraadt, dat men begrepen heeft, dat
ook deze vriend weer gestorven is - dat een ander stervende is. Spreken hierover doet
men niet - zien kan men dit alles evenmin. Men bemerkt enkel wanneer men door
de lange gangen gaat de zuurstofapparaten voor de kamers der stervenden, doch
zwijgt. Te midden van dit alles waart steeds de grootsche figuur van den leider van
het sanatorium Hofrat Behrens - een beambte van den Dood. Hij is een rasambtenaar
en wenscht dat men rustig en zakelijk sterft. Door zijn jarenlange praktijk - nog meer
door een diepe innerlijke wijsheid weet hij dat de mensch den Dood dikwijls te
tragisch ziet. Hij vraagt beheersching - zakelijke berusting in het onvermijdelijke.
Hoe dikwijls hoort men zijn stem: ‘Stellen Sie sich nicht so an’, ziet men hem bij
een stervende staan en schijnbaar koel berekenen of deze nog heden dan wel morgen
sterven zal, zoodat de kamer kan worden gedesinfecteerd. Elk van deze zieken heeft
zijn ‘feuchte Stelle’ en meent zieker te zijn dan de anderen. Ook de lezer ontkomt
niet aan deze sfeer. Men gevoelt zich terstond in deze wereld opgenomen en lacht
eveneens spottend over al deze gezonde menschen ‘im Flachlande’. Men krijgt zelfs
de behoefte zich een thermometer aan te leggen en kan zich aan het einde der lectuur
bijna niet voorstellen zelf geen ‘feuchte Stelle’ te hebben en denkt onwillekeurig aan
Pascal die immers eenmaal schreef dat het krankzinnig was, niet krankzinnig te zijn,
daar toch alle menschen dit waren.
Het is ten eenenmale onjuist wanneer men als sommige critici (bijv. Georg
Hermann) van meening is dat de beteekenis van dit
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werk vooral schuilt in de volmaakte typeering van dit milieu. Zonder twijfel is Thomas
Mann de Columbus geweest, die dit Amerika ontdekte en ons met dit nieuwe continent
bekend maakte. Hij is echter meer. Zijn beteekenis reikt verder. Tuberculose is voor
dezen dichter niet enkel een ziekte, doch vooral ‘un état d'âme’. Dezen zielestaat te
schilderen - vanuit Davos wederom het diepste mysterie van het menschelijk leven
te benaderen was de taak die de Dichter zich gesteld had. Hij wilde oneindig veel
meer geven dan een natuurgetrouwe, realistische weergave waarvan ook doctoren
en verpleegsters de juistheid zouden erkennen. Hij had Davos als plaats van handeling
noodig, omdat nergens heviger dan daar de sterfelijkheid van het Lichaam tot uiting
komt, daar alles zweeft tusschen Leven en Dood, daar heviger dan ergens anders dit
gevoel van Tijdeloosheid over ons komt. En daarom (en daarom alleen) was het
Thomas Mann toch vooral te doen.

V.
Als hoofdfiguur van zoovele belangrijke romans is ook Hans Castorp tamelijk
onbeteekenend. Hij is een Hamburgsche neef der Buddenbrooks, een jonge man
zonder bijzondere talenten, een Hanseaat. Voor hij op dezen ‘Tooverberg’ beland
heeft hij slechts zelden over deze problemen nagedacht. Wanneer hij echter enkele
maanden (die later tot jaren uitgroeien) in het sanatorium vertoeft, vergeet hij het
tempo der wereld, waarin hij tot nu toe leefde, overvalt ook hem dit gevoel van
Tijdeloosheid, wordt hij eveneens gewaar hoe zijn lichaam langzamerhand ‘der Wille
zur Form’ gaat verliezen.
Ook Hans Castorp krijgt de stellige zekerheid dat de tijd in Davos niet meer naar
uren en dagen (zooals ‘im Flachlande’) doch naar maanden en jaren wordt berekend.
Aangetrokken door deze bijna mystische sfeer, waarin hij zich steeds meer en meer
voelt opgenomen, berust hij met een bijna zinnelijke overgave in dit besef. Bijna
dagelijks voelt hij het Mysterie van den Dood om zich. Hij leert hier denken, hetgeen
hij ‘im Flachlande’ slechts zelden gedaan had. Reeds spoedig moet hij bekennen dat
hem zijn ligstoel ‘in zehn Monaten mehr gefördert und auf mehr Gedanken gebracht,
als die Mühle im Flachlande all die Jahre her.’ Nòg een paar maanden later en hij is
met dit nieuwe leven reeds volkomen verzoend, ‘so ein Umgang erweitert ja den
Horizont in ganz unver-
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hofftem Grade und gibt Einblick in eine Welt von deren Existenz man keine blasse
Ahnung hatte.’ We bemerken hier hoe de dichter Thomas Mann gerijpt is. Dit wordt
vooral duidelijk uit de eenvoudige figuur van Castorp's neef, Joachim Ziemsen, op
wien de dichter al zijn liefde heeft geconcentreerd. Alles wijst er op dat Thomas
Mann in Castorp en Ziemsen een volledig beeld van den Duitschen burger, verdeeld
in twee helften, (een ‘burgerlijke’ Castorp en een ‘militaire Ziemsen) die tezamen
echter een onverbreekbaar geheel vormen - geven wilde. Merkwaardig is hierbij het
feit, dat de dichter Joachim Ziemsen, den militair, die ongenezen, tegen den wil der
artsen het sanatorium verlaat om zijn officiersexamen te doen, in Davos sterven laat,
terwijl de civilist Hans Castorp, wiens gedachten nimmer bij den oorlog waren,
tenslotte vrijwillig dienst neemt, om waarschijnlijk ergens in België den dood te
vinden.
Zooals Thomas Mann ons zijn hoofdfiguur teekent, is hij een naar de kern des
levens groeiend mensch - een bijna symbolische figuur, een verschijning zooals we
deze ook in aloude middeleeuwsche mysteriespelen ontmoeten. Hans Castorp is dus
geen literator - geen ‘Bildungsfilister’ meer, zooals we die in vroegere werken van
den dichter ontmoetten, doch staat door zijn geestelijke ontbondenheid dichter bij
de Middeleeuwsche mystici. En toch! Toch is Hans Castorp op en top een Thomas
Mann-figuur. Hij is (behalve alles wat hij verder is) een Hanseaat gebleven, een lid
der familie Buddenbrook, zij het dan van een Hamburgschen tak. Hij erfde den drang
tot zelfanalyse van Christian, het wijsgeerig verwerken van allerlei levensproblemen
van Thomas, de naïveteit van tante Toni, het vele nadenken over den dood van
Aschenbach. Hans Castorp is als het ware een handboek voor de kennis van Thomas
Mann's stokpaarden. Sommige critici hebben tegen zijn figuur ernstige bezwaren
geopperd. Ze waren van meening dat de dichter Hans Castorp te weinig leven had
ingeblazen, hem te veel benut had als kapstok voor zijn gedachten. Zeker is Hans
Castorp wat bloedarm, wat skeletachtig. Ook Goethe's Wilhelm Meister was dit
echter. Thomas Mann wilde in dit boek een ‘Erziehungsroman’ geven en toonde ons
met behulp van de opvoedende vrienden, die hij om Hans Castorp gegroepeerd had,
talrijke mogelijkheden in deze richting, zonder zich bepaald voor één uit te spreken.
Ik geloof, dat het een der meest waarde-
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volle trekken in dit boek is, dat deze bewuste positieve gedachten niet op de
hoofdfiguur zelf drukken, doch dat de dichter hiermede Castorp's omgeving belastte.
Hans Castorp zelf blijft dus zoekend - een zoeker naar de diepste waarden van zijn
Mensch-zijn.

VI.
Settembrini en Naphta heeten de beide opvoeders van Hans Castorp, wier leeren
steeds met elkaar in volkomen tegenspraak zijn. Settembrini, de Italiaan, is
vrijmetselaar - latinist, een heftig tegenstander van Rome, een afstammeling van
Voltaire en de Encyclopedisten, de kleinzoon van een liberaal revolutionair. Hij
vertegenwoordigt de Vrijheid en het gezond verstand en is natuurlijk een vrijdenker,
met een niet te onderdrukken haat tegen mystiek en reactie. Deze man heeft enkel
eerbied voor kracht en schoonheid, voor hygiëne en zuiver denken. Hij is humanist
en droomt van een Statenbond, waarvan Rusland en Oostenrijk echter geen deel
mogen uitmaken. Hij is bovenal de representant van den vooruitgang; ‘der Literat
der Zivilisation’. Geheel anders dan de Jood Naphta wiens vader nog een voortreffelijk
kenner der Thora was, die echter zelf zijn Joodzijn afgezworen heeft, en Jezuït is
geworden. Hij juicht bij de gedachte aan een absolute autoriteit, aan een strenge
dictatuur en gevoelt zelfs voor terrorisme. Hij is een bewonderaar der Inquisitie en
reeds bij voorbaat een overtuigd aanhanger eener nieuwe inquisitie, noodig om het
communisme tot stand te brengen. Zou men Settembrini een liberaal humanist kunnen
noemen, dan is Naphta een overtuigd scholasticus, een aanhanger van militarisme
en absolutisme. Hij veracht het sterfelijk Lichaam en meent dat eerst ziekte den
Logos tot ware klaarheid - tot het summum van activiteit kan brengen. Mensch-zijn
is voor dezen Jezuït identiek met ziek-zijn. Ook Jezus' dood aan het Kruis - redeneert
Naphta was een overwinning van de ziekte over het Lichaam. Eerst ná den Dood,
wanneer de ziekte haar hoogtepunt bereikt en overschreden heeft, is verlossing
mogelijk.

VII.
Tusschen Naphta en Settembrini vinden op den ‘Tooverberg’ met Hans Castorp als
toehoorder, urenlange debatten plaats, die tot de meest boeiende gedeelten van dit
werk behooren en vaak
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aan soortgelijke dialogen in ‘Stechlin’ doen denken (Thomas Mann's werk herinnert
trouwens in vele opzichten aan dat van Fontane.) Deze dialogen behandelen steeds
de diepste problemen. Telkens weer staan beider levensbeschouwingen lijnrecht
tegenover elkaar. Vooral hier treedt het tekort van den Dichter aan het licht. Deze
tegenstellingen zijn zoo aarzelend gehouden, zoo sluw overlegd en vaag, dat uit deze
botsing geen tragische tweespalt geboren wordt.
Wederom bleek hier hoevele bewonderenswaardige talenten Thomas Mann bezit,
tevens echter hoe weinig geniaal zijn aanleg is. Zelf schijnt hij naar uit een dezer
dialogen blijkt, dit tekort te hebben gevoeld: ‘Aber dabei war keine Ordnung und
Klärung, nicht einmal eine zweiheitliche und militante, denn alles ging nicht nur
gegeneinander sondern auch durcheinander, und nicht nur wechselseitig widersprachen
sich die Disputanten, sondern sie lagen in Widerspruch auch mit sich selbst.’ Zóó
karakteriseert de dichter de geesteshouding zijner figuren. Hij verontschuldigt hier
echter tevens zichzelf en voelt intuïtief waar hij tekort schoot. ‘Ordnung und Klärung’
heeft hij in de ziel van Hans Castorp dan ook niet tot stand kunnen brengen. Noch
Settembrini, noch Naphta gelukt het volledig bezit van Castorp's ziel te nemen
(evenmin dus, zouden we bijna kunnen zeggen, van de ziel van Thomas Mann, die
in meer dan een opzicht met zijn hoofdpersoon identiek is.) Waarop dit alles uitloopt?
Op een duel tusschen Settembrini en Naphta (die niet enkel literatoren zijn), doch
dezen strijd op Leven en Dood, met de revolver in de hand moeten beslechten.
Settembrini, de humanist schiet in de lucht - Naphta, de terrorist richt ten slotte het
wapen tegen zichzelf. Een symbolisch duel.
Symbolisch is ook de Hollander Peeperkom, een man die met een geweldig, nimmer
verzadigd lichaam als het ware in zijn eenvoud en onbehouwenheid het natuurlijke
Leven zelf is. Eigenlijk had de dichter dezen man het verlossende woord kunnen en
moeten laten spreken. Hij schijnt het Leven zelf - Pan - die eigenlijk over al deze
Settembrini's en Naphta's de overwinning had moeten behalen. Thomas Mann is
echter geen Knut Hamsun - geen genie. Daarom bleef deze figuur op den achtergrond
in plaats van aan het slot in volle massale grootheid te verschijnen en juichend het
Leven te verkondigen - Aarde en Natuur te verheerlijken in al haar ruwe onbehouwen
kracht. In de plaats hiervan schonk Thomas
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Mann ons een werk dat bijna alle problemen van dezen tijd besdhouwt en dit doet
met al de fijnheid en elegance waarover deze dichter beschikt, waar echter geen enkel
verlossend woord gesproken wordt, nergens hartstochtelijk een gedachte wordt
verdedigd, dat nergens blijk geeft door een dichter te zijn geschreven, die niet verder
kon leven zonder dit boek in brandende hartstocht te hebben neergeschreven. Wij
hooren de dialectiek van Settembrini, de scholastische wijsheden van Naphta, doch
worden niet tot in het diepst van onze ziel geroerd.
De liefde van dezen dichter voor Pan - voor het Leven zelf - bleek ook ditmaal
niet groot genoeg. Niet overtuigend. Zij bleef ironie. Thans evenals in vorige werken.
Dat deze ironie, die steeds het diepste Wezen van den Dichter aanduidde, ditmaal
voor den Dood noch voor den Tijd terugdeinsde, is beslissend voor haar hooge
waarde.
We dienen Thomas Mann voor dit boek - ondanks al de gebreken, een der
belangrijkst der laatste jaren - te danken. Hij gaf zich zooals hij was, verborg zich
niet achter mysteries van inspiratie en intuïtie, doch toonde openlijk dat zijn liefde
voor het Leven steeds Ironie blijven moest - niet in staat was zich te verdiepen.
De Dichter heeft ons in ‘Der Zauberberg’ een boek geschonken, waarin hij - de
Lübecker koopmanszoon - toonde voortreffelijk met de talenten waarover hij de
beschikking had, te hebben gewoekerd. Meer mag men tenslotte niet van hem
verlangen - tot meer is geen dichter, die over de groote doch beperkte talenten van
Thomas Mann beschikt, in staat. Hij gaf wat hij geven kon.
Dit was veel - al was het niet genoeg.
NICO ROST.
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Henrik Ibsen VI
Bij de nu volgende drama's staat niet de Man doch de Vrouw in het middenpunt van
Ibsens belangstelling. In De Wilde Eend gold zij nauwelijks meer dan als
tegenspeelster, in Rosmersholm was het toch voornamelijk Joannes Rosmer, om
wiens ontwikkeling het ging, al trok hier ook de vrouwelijke tegenpartij reeds sterker
des dichters aandacht. Dat wàs dan, primo, wijl de Man hem in deze lijn niets meer
leeren kon, hij daartegen in de Vrouw allerlei begon op te merken, dat hem van
waarde kon zijn in zijn nieuwe gedachte-ontwikkeling.
Gelijk hij haar in het begin van zijn serie sociale drama's erkend had als de zuiverste
‘ontvanger’ voor den nieuwen stroom van individualistische vrijwording, als draagster
der verste mogelijkheden, zoo ging hij haar nu zien, vanwege haar meer natuurlijken
aard en mobiele wezen, als het meest geneigd tot ontaarding, zoodra zij den
maatschappelijken dwang had afgeschud. Omdat de mogelijkheid van zelftucht in
haar gehinderd werd allereerst door het gevoel, dat, als het er op aan kwam, geen
redelijkheid erkende, maar vooral door zekeren fantastischen drang naar het
ongehoorde, ongekende, wonderlijke, onmogelijke, dien hij bij elke eenigszins
ontwikkelde vrouw aanwezig gevoelde. En die daarom ook bij geen zijner
vrouwenfiguren wordt gemist. Dina in de Steunpilaren, Nora, Mevr. Alving uit
Spoken, Hedwig uit De Wilde Eend, tenslotte Rebekka West uit Rosmersholm, zij
vertoonen allen dien trek, als een zeer essentieel bestanddeel van hun natuur.
Het is een soort heimwee naar een hooger, vreemder zijn, boven den saaien sleur
der gewone realiteit, dat zij noemen met allerlei termen: het onmogelijke, het
wonderbare, het gruwelijke, en verder niet kunnen duiden dan als wat ver is en
schoon, of wat duizelig aanlokt en afstoot tegelijk.
Aldus klinkt het bij Rebekka in haar zelfaanklacht voor Rosmer,
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wanneer het blijkt, dat zij vrijwel bewust Joannes' vrouw in den dood dreef.
‘Maar gelooven jullie dan, dat ik zoo maar met koude, slimme berekening omging
en handelde? Ik was toen nog niet wat ik nu ben, nu ik hier sta en het jullie vertel.
En dan zijn er ook wel twee soorten van wil in den mensch, geloof ik. Ik wou Beate
weg hebben. Zoo of anders. Maar toch geloofde ik niet, dat 't ooit gelukken zou. Bij
elken stap, dien ik vooruit gelokt en getrokken werd, scheen iets in mij te roepen:
nu niet verder! Geen stap verder! En dan kon ik het toch weer niet laten. Ik moest
nog een klein kleinigheidje verder. Enkel maar een heel klein beetje. En dan nog een
klein beetje - en telkens nog een klein beetje - en zoo is het toen gekomen. - Zoo
gebeurt zooiets altijd.’
Het is duidelijk, dat hier deze romantische trek niets kinderlijks meer heeft, als bij
Nora en bij Hedwig, niets sprookjesachtigs of onschuldig poëtisch. Hij heeft hier
den destructieven vorm aangenomen van aanlokking door het verderf, door het
onmenschelijke. Er is iets in van de begeerte om dicht langs den rand van een afgrond
te loopen of over een hooge schutting te balanceeren, vlak bij den eigen dood of dien
van een ander. Wreedheid, wanhoop en erotiek, in één woord gezegd: waanzin is er
in, die ten koste van alles het bijzondere wil, omdat het gewone benauwt en walgt.
Men mag dit, met voorzichtig besef van de vaagheid des terms, wel ontaarding
noemen, mits bedenkend, dat dito impulsen een gansche menigte bij een ongeluk op
straat samen trekken, waar men dan eerder geneigd is van primitiviteit te spreken,
oermenschelijke instincten van bloedwellust, gelijk ook de dieren ze vertoonen, een
dronkenmakende zucht naar vernieling en moord, als van de Grieksche Maenaden,
wanneer zij Dionysos volgden op zijn tochten in het lentetij.
Dit primitieve of perverse nu, dat teeder poëtisch kan zijn, als het heimwee naar
een schooner en beter wereld of griezelig en angstwekkend, als prikkelige belustheid
op het ziekelijke, verrotte en doodelijke, meent Ibsen vooral in de vrouwelijke psyche
aanwezig en een dadelijk gevaar voor het individu, dat zich aan den dwang der
maatschappelijke normen heeft onttrokken. Dan breekt met de verhooging der
vitaliteit, den jubelenden lust te leven, ook dat primitief-dierlijke los en oefent zijn
werking, nog vóór de herboren persoonlijkheid tot bezinning komt, als het ware. Het
is dan àl onge-
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breideld egoïsme, en eerst een hooger gevoel, als de liefde, kan den wilden galop
der instincten beteugelen en van de vrije persoonlijkheid ook een zedelijk karakter
maken. Zoo ging het tenminste bij Rebekka West, toen zij tot het ware besef van
haar daden kwam.
Maar als er nu eens geen liefde te hulp komt?
En ook overigens: hoever ging de werking van dien zonderlingen drang naar het
buitgenwone op de individualistische vrijwording, die Ibsen thans als niet veel beter
dan een fatale onvermijdelijkheid zag? De mannen, als gezegd, konden hem in dit
opzicht niets meer leeren. Hij had nooit veel vertrouwen in hen gehad op het stuk
van zelfbevrijding. Zij bezaten te veel nuchter maatschappelijk besef en durfden zich
niet laten gaan, gelijk de vrouwen, die bij gelegenheid alle redelijkheid laten varen.
Ibsen had het gewone soort der mannen nu wel ondervonden en verbeeld in den
onnoozelen ijdeltuit allereerst, die aan geen zelfbevrijding nog toe is, aan den
fijnzinnigen maatschappelijken man vervolgens, voor wien zij te zwaar blijkt. Andere
mogelijkheden zag hij thans niet, tenzij dan in den niet geheel als werkelijk
aangevoelden idealist, dien hij zijn Dr. Stockmann in De Vijand des Volks gemaakt
had.
Maar in de Vrouw zag hij, nu naar den ‘verkeerden kant’, grondelooze diepten,
griezelige mogelijkheid, vanwege haar avontuurlijken aard, die roekeloos boven het
gewone uit wil. Waarheen kon die behoefte aan het ongewone niet leiden en hoe
verschillend reageerde zij waarschijnlijk op de levensomstandigheden!
De dichter heeft toen al terstond drie variaties gezien, drie gestalten, die door zijn
verbeelding gingen, en van welke hij maar vaag de beteekenis zag, toen hij ze in een
drama tot uiting bracht.
Dat drama was De Vrouw der Zee, een der vaagste en minst omlijnde
verbeeldingen, die Ibsen gaf.
Er is een dokter ergens in een badplaatsje aan de noordelijke kust, die voor de tweede
maal getrouwd is met een meisje van de eilanden, een echt ‘kind der zee’, dochter
van een vuurtorenwachter. Maar, hoewel zij van hem schijnt te houden, is toch haar
zin niet in dit huwelijksleven, waar de twee volwassen voordochters afzijdig van
haar staan. Zij is onverschillig voor alles en het blijkt den dokter, haar man, dat
allengs dit heimwee naar de zee tot een psychose is uitgegroeid. Een voorval uit haar
jeugd geeft aan dat heimwee zelfs gestalte en zeer dwingende kracht. Zij bekent den
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dokter, dat er jaren geleden een man was, een vreemde stuurman, die in een kort
verblijf bij haar vader het meisje onder zijn invloed kreeg en haar een trouwbelofte
afdwong onder indrukwekkende vreemde ceremonieën. Toen hij weer weg was,
kwam Ellida, de jonge vrouw, tot zichzelve en schreef hem af. Doch in zijn schaarsche
brieven bleef hij dit negeeren en handhaafde zijn betrekking tot haar. En sedert
beheerscht hij, en door hem de zee, de verte, het onbekende, haar geest, zoozeer, dat
zij in een vroeggestorven kind van haar en den dokter zelfs de oogen van dien
vreemdeling weer vond, alsof het op bovennatuurlijke wijze toch diens kind was
geweest...... Thans staat de geheimzinnige eischer nacht en dag voor haar en schijnt
een catastrophe op handen.
De dokter doet alles om dien gevaarlijken gedachtestroom te stuiten. Hij redeneert,
betoogt en smeekt, maar niets helpt.
En op een avond, in het late licht, daar staat opeens de Man. En eischt Ellida op
als zijn vrouw. Maar niet met geweld. Vrijwillig zal zij komen, omdat zijzelve immers
tot hem gedreven wordt. Nog tot den volgenden avond geeft hij respijt, dan komt hij
van de Noordkaap terug en dan moet zij beslissen......
In die vierentwintig uur stijgt dan de angstige spanning. In zijn wanhoop en woede
pleit de dokter zelfs zijn wettelijke rechten: hij zal niet gedoogen, dat Ellida
zienderoogen in haar verderf loopt! Maar deze antwoordt hem smartelijk, dat dwang
hier van geen nut is, dat in haar eigen geest zich het drama afspeelt en die vreemdeling,
als 't ware, enkel de uiterlijke projectie is van de drijvende machten harer ziel.
En dan komt het moment der beslissing, de benauwenis van den tweestrijd. In dat
hachelijk uiterste oogenblik behaalt de dokter een overwinning over zichzelven, zijn
verontwaardiging, zijn redelijkheid, zijn maatschappelijkheid. Hij laat Ellida tenslotte
vrij haar weg te kiezen, als zij zelf verantwoorden kan.
Dat blijkt dan de redding. Eenmaal vrijgelaten, herneemt de individualistische
persoonlijkheid het zelfbestuur, ook over den eigen blinden drang, het uitwas dier
vrijheidsbehoefte zelf. Haar liefde, haar meegevoel kunnen nu dien trek naar de verte
weerstaan, de vreemde zeeman verdwijnt en Ellida is voor haar gezin behouden.
Dit is de inhoud van De Vrouw der Zee, en het is op het eerste gezicht duidelijk,
hoe hier tenminste twee der figuren nauwlijks omtrokken zijn: de Vreemde Man en
de Vrouw zelve. Zoo enkel een
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symbool als die rare zeeman, heeft Ibsen in zijn bloeiperiode nergens gegeven. Hij
dient zuiver en alleen, gelijk Ellida ook weet, om haar eigen duistere drijfveeren te
belichamen en toe te spitsen en bezit geen persoonlijkheid hoegenaamd.
Doch Ellida zelf werd den dichter ook niet duidelijk. Hij bedoelde toch niet simpel
een zielszieke, en haar zelfinzicht reeds lijkt de ontwikkeling van een eenvoudig
visschermeisje te boven te gaan. Hij wist enkel van haar - maar dat dan ook heel
precies - hoe een ‘nostalgie’ haar gansche denken en voelen beheerschte...... gelijk
die ook Peer Gynt en - anders - Brand beheerscht had: een verre, zoete roep,
aesthetisch en ethisch en zeker ook erotisch, uit een wereld van lieflijker gestalte en
zaligen droom. Zoo kan het in een teere dichterziel toegaan, als zij, uit haar milieu
verplaatst, van alle banden der familie en der plicht bevrijd wordt. Zoo kàn het......
meende Ibsen. Maar het duurde niet lang of hij wist, dat het gewoonlijk anders toeging
en de schepping van de Vrouw der Zee niet veel bestaanbaar werkelijks bezat.
Evenwel, er waren in 't drama nog twee andere, secundaire, figuren, die hij beter
verantwoorden kon, al begreep hij dan van de eene de wezenlijke beteekenis nog
niet.
Bolette en Hilde, de dochters van den dokter uit zijn eerste huwelijk, zijn evenzeer
varieteit van wat ik nu maar als den drang naar het romaneske aanduiden zal. Bolette
geeft daarvan het overbekende type, het volwassen jonge meisje, dat haar kansen op
geluk en haar jeugd in een benauwende omgeving en dor sleurleven ziet vergaan en
wanhopig verlangt ‘er uit te komen’, iets te beleven, zich in den maalstroom der
wereld te storten, en hoe het verder heet. En die daar ten slotte idealen en illusies
voor opgeeft, om te grijpen wat maatschappelijk mogelijk is: een huwelijk met een
ongeliefden ouderen man, die een bestaan van weelde en afwisseling belooft. Dit is
de meer gewone vorm van dien drang, die zich in gemiddelde zielen sterker gevoelen
doet, naarmate de individualistische vrijwording vordert. Bolette is van een zielige
realiteit, die tusschen de wazigheid der Ellida-figuur en het kinderlijk cynisme van
Hilde in het stuk haar werking niet mist. Waar het tenslotte met deze Hilde naar toe
ging, wist de dichter ook nog niet. Zij was nog zoo heel jong en haar wreedheid kon
nog enkel kinderlijk zijn. Want kinderen vertoonen vaak die griezel- en bloedbeluste
wreedheid, die, ook den dieren eigen en steeds met het erotische gemengd,
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wel de behoefte schijnt, om aan de eigen, altijd toch eng omsloten ikheid een poos
te ontsnappen. Een soort van eenheidsdrang dus op een lager, dierlijk plan, gelijk
toch eigenlijk alle passie zoodanigen eenwordingsdrang beteekent.
Hilde nu vertoont het frissche, onverantwoordelijke, gaaf egoïste van het héél
jonge kind...... dat zij toch al niet meer is. En het is klaar, dat de dichter in haar de
individualistisch ‘vrijgeborene’ ziet, die nooit van eenige collectiviteit weet had,
maar daarvoor ook elk verantwoordelijkheidsgevoel mist. Echter niet op de manier
van vrouwe Ellida, die louter droom werd, doch hard, als een gezond positief
menschenkind, dat naar lust en luim wil leven. Een gezond menschenkind, zoolang
haar cynische genotzucht nog jong is, meent Ibsen, en wat er verder uit haar worden
zou, wist hij niet, voor hij Bouwmeester Solness schreef. Er bleek toch niet zoo heel
veel perversiteit in haar. En kracht ook niet. Juist genoeg om een mensch te
vernietigen, die toch al op vallen stond.
Maar dit zijn reeds tonen van later.
Thans komt het er op aan vast te stellen, hoe Ibsen hier enkel het bedenkelijk
uitgegroeide naar den cynisch-wreeden kant van het romaneske instinct gezien heeft
en afzonderlijk in Hilde verbeeld, tegenover het meer banale van Bolette en het
droomerig-poëtische van Ellida. En dat hij bedoelt, hoe dit alles eigenlijk degeneratie
beteekent, een losraken uit het veilig maatschappelijk verband van hen, die te veel
fantaisie en te weinig menschenliefde bezitten.
Het is echter meer dan waarschijnlijk, dat De Vrouw der Zee haar schepper niet
voldeed, toen hij op den duur het geval meer objectief schatten kon. Zijn
werkelijkheidszin zal het tekort gevoeld hebben in de Ellida-figuur en die heele
geschiedenis met den anoniemen Vreemden Man van twijfelachtig hybridische
waarde. Ook de dokter was toch eigenlijk niet meer dan een tegenspeler voor de
handeling, maar zonder diepere beteekenis. En waarom had hij Ellida zich tenslotte
laten ‘hernemen’? Haar verantwoordelijkheidsbesef of sociaal gevoel, of haar liefde,
of wat ook, sterker laten zijn dan dien a-socialen drang, die nostalgie du lointain?
Was dit nog in herinnering aan Rebekka West, die door haar liefde bewust werd van
hetgeen zij deed? Of geloofde hij voor Ellida toch wel in zelftucht door menschenmin,
in een individualistische moraal? In elk geval kan hij ons dit niet waar maken,
daarvoor blijft de figuur te
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vaag. Gelijk ook haar zelfinzicht ons verbaast, als zij blijkt te beseffen, hoe er aan
den Vreemdeen Man geen enkelen persoonlijk menschelijken kant is. Dat hadden
wij van dit droomvrouwtje niet zoo dadelijk vermoed, tenzij men hier dan met iets
als intermitteerenden waanzin van doen zou hebben. Van dit alles echter geeft de
dichter zelf een démenti door zijn volgend drama, Hedda Gabler, met een centrale
vrouwenfiguur, waarin alle drie de richtingen uit De Vrouw der Zee schijnen samen
te komen en...... dood te loopen.
Zoo onzeker en vaag als de Vrouw der Zee, zoo stellig en gesloten is Hedda Gabler,
beknopt en positief als een formule. Men kan hier ook spreken van een geweldig
slotaccoord, dat...... valsch klinkt, het klagelijk einde van een profetenillusie. En
tegelijk is hier verwonderlijk treffend een tijds- en menschverschijnsel geduid. Hedda
is angstig reëel, als een mensch, die wij alle dagen kunnen ontmoeten, en tevens
symbolisch voor een geestesstrooming, die verzandde, voor een algemeene gedachte,
die haar verwerkelijking niet vond en het leven vergiftigde. En dit in een drama even
sterk van bouw, als van dialoog, karakterteekening en verwikkeling.
Hedda Gabler is een generaalsdochter, een druk uitgaand en druk gecourtiseerd,
maar ongefortuneerd meisje uit de hooge militaire en ambtenaarskringen van een
vrij groote stad. Met de verdiende reputatie van hoogmoedig en koel. Na haars vaders
dood trouwt zij, tot ieders verbazing, een jongen geleerde, Jörgen Tesman, die niet
geheel van haar stand, niet heel bemiddeld, niet heel elegant, niet heel fijn of geestig,
maar wel erg verliefd is. Door zijn verovering duizelig van geluk en volmaakt gedwee
als echtgenoot.
Van een lange huwelijksreis komen zij thuis, als het spel begint, in de terwille van
Hedda kostbaar nieuw ingerichte villa. Die inrichting is bezorgd door Jörgen's tante
Jule, die hem heeft opgevoed, en door zekeren heer Brack, een rechterlijken
ambtenaar, vriend van Jörgen Tesman en vrijgezel. Eigenlijk was hij nog meer een
vriend van mevrouw Tesman, tot wier kring hij behoorde vóór haar trouwen.
En nu komt de verwikkeling. Onder de vele jongelui, die Hedda omzwermden,
was destijds een Eilert Lövborg, een heftige en zwakke jongen van groote begaafdheid.
Hij leidde als student een zeer weinig ingetogen leven en was een bekend type in al
de on-
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verheven plaatsen van vermaak, die zoo'n provinciale hoofdstad pleegt op te leveren.
Maar voor Hedda's verbeelding namen deze vulgaire uitgangen, waar zij bij geruchte
van hoorde, den vorm aan van grandiose orgieën naar oud-Romeinschen trant, waarbij
schoonheid en zingenot hoogtij vierden. En bij Eilerts veelvuldige bezoeken
ondervroeg zij hem daar naar, met de gretige nieuwsgierigheid van een naief kind,
wie echter de sleur en platheid des dagelijkschen levens haast tot walging zijn
geworden.
Vervolgens verdween Eilert uit de stad en uit haar leven, een mislukkeling, wiens
onmiskenbare gaven door zijn lagere impulsen werden verstikt en vernietigd. Hij
had, zooals later bleek, ergens in het Noorden een plaats als huisonderwijzer gekregen
bij zekeren kantonrechter Elvstedt, getrouwd met een veel jongere vrouw, een
vroegere gouvernante zijner kinderen. Natuurlijk was dit huwelijk van den ouden
groven grombeer met dat blonde jonge vrouwtje ongelukkig. Zoo is het dan niet
verwonderlijk, dat, waar éénzelfde zorg voor de kinderen hun beider werken
vereenigde en de kantonrechter veel op reis was, die twee jonge menschen elkaar
‘vonden’, als het heet.
Door haar kwam Lövberg van het drinken af. Door hem werd Thea Elvstedt in
een gansch nieuwe intellectueele wereld ingeleid. Zij ‘hieven elkaar wederzijds op’,
tot hij ten slotte haar zijn baanbrekend boek over de Beschavingsmachten der
Toekomst dicteerde. Daarna hield hij 't boven niet meer uit. Hij wilde weer in de
wereld terug, om opnieuw naam en positie te veroveren. En hij ging...... en Thea
kwam hem spoedig achterna. Heimelijk doodsangstig voor de verzoeking, waarin
haar vriend zich opnieuw waagde, liep zij van haar man weg en richtte zich tot
Tesman, bij gebrek aan iemand anders, omdat zij wist, dat hij vroeger aan de academie
Lövborg gekend had. Nu ontmoette zij ook Hedda, die zij zich van de kostschool
nog wel herinnerde, als een ouder kwaadwillig meisje, waar zij doodsbang voor was.
Hedda komt dan ook in een oogwenk de heele historie te weten, en krijgt een schok,
als zij van haar ouden vriend en zijn moreele wedergeboorte verneemt. Weldra komt
deze, op een invitatie van Tesman, ook zelfs en herneemt Hedda vrijwel haar macht
over den zwakken jongen. En de avond eindigt daarmee, dat Tesman en Lövborg
naar een heerenpartij bij Brack gaan, waar zwaar gedronken zal worden. Lövborg
had eerst bedankt, maar Hedda weet zoo behendig te manoeuvreeren, dat hij uit ge-

Groot Nederland. Jaargang 24

542
krenkte ijdelheid de invitatie aanneemt, tot wanhoop van Thea.
Want het gaat mis, volkomen. Lövborg bedrinkt zich en als heel laat de gasten
scheiden, zetten hij en een paar anderen de soirée voort bij zekere cabaretzangeres
Diana, die Lövborg nog van zijn vroolijken tijd kende. En onderweg verliest hij zijn
manuscript, dat gelukkigerwijs door Tesman gevonden wordt, die er bij Hedda mee
aankomt. Hedda wil 't hebben..... om het te bewaren.
Spoedig daarna komt ook Brack aan Hedda vertellen hoe 't met Lövborg, van wien
hij eigenlijk jaloersch is, verder afliep. Daar was geen spoor van machtige en
eigenmachtige levensvreugd in te bekennen! Hij heeft op de gemeenste wijze in dat
weinig gedistingeerd salon ruzie gemaakt..... om een kind, dat hij verloren had, zei
hij - heeft verzet tegen de politie gepleegd en is naar 't bureau gebracht. Zoo ging 't
met hem, die zijn leven weer ‘in eigen hand wou nemen!’ Brack is 't geenszins
onaangenaam, dat Lövborg niet langer voor Hedda's ideaal zal kunnen dienen. Even
later verschijnt Lövborg zelf, opgewonden en rampzalig. Aan Thea vertelt hij, dat
hij met eigen hand zijn manuscript uit waanzin verscheurde, maar aan Hedda bekent
hij 't te hebben verloren in die gemeene omgeving bij Diana. Zijn en Thea's kind,
noemt hij het, vrucht van hun geestelijke liefde....
Dit laatste doet voor Hedda de deur dicht. Als Lövborg duidelijk te kennen geeft,
dat hij er een eind aan maken wil, geeft zij hem een van haar vaders prachtige pistolen
en bidt hem als laatste gunst, dat dit einde dan tenminste in schoonheid moge zijn.
En dan verbrandt zij willens en wetens het manuscript, Eilerts en Thea's kind’...
Lövborg intusschen heeft zich inderdaad gedood, zooals wederom door Brack bekend
wordt. Maar ook zijn eind blijkt tenslotte niet ‘in schoonheid’ te zijn geschied, Brack
haast zich het te vertellen, met leedvermaak. Lövborg is nog eens weer naar Diana
teruggegaan, denkelijk om het handschrift te zoeken en heeft daar blijkbaar weer
ruzie gemaakt, is er tenminste gevonden met het afgevuurd pistool in den zak en een
schot in de onderbuik.
Hoe kwam hij aan dat wapen? Dat moet hij wel gestolen hebben, nietwaar? Neen,
zegt Hedda. Ja, dan is er maar één andere verklaring, meent Brack, en die zal vóór
de rechtbank een zonderlingen indruk maken, tenminste, als Brack mededeelt aan
wie dit hem zeer bekende pistool behoorde. Even wel... hij kan ook zwijgen en niets
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zeggen... als mevrouw Tesman dat liever heeft. Wanneer Hedda dan ziet, dat haar
man en Thea reeds ijverig en knus bezig zijn om te beproeven uit Lövborgs
aanteekeningen, die Thea religieus bewaarde, opnieuw dat fameuze boek samen te
stellen, opdat tenminste zijn nagedachtenis gerehabiliteerd worde, trekt hij zich terug.
Om wat op de kanapee te gaan rusten, zegt zij, En schiet zich door den slaap...
Ziedaar het drama en ten deele is het al duidelijk geworden, wat hier diep in Ibsens
geest bewoog. Al zijn droomen van individualistische zelfbevrijding, van zichzelf
worden tot een hooger menschbestaan, zijn zoo triomfant beleden credo van Waarheid
en Vrijheid, maar ook zijn poëtische drang naar verder dan het persoonlijk
menschelijke, het lokkende en wijde, dat hij in zich wist, - het is alles hier op uit
geloopen.
Op deze uitbeelding van een jammerlijk menschbestaan, op deze Hedda Gabler,
die wel de spotvorm schijnt van de meer dan levensgroote vrouwengestalte in
Kroonpretendenten, de wilde krachtfiguur, die samen met Sigurd, den Viking, het
leven op een hoog plan van heldenmoedigheid had kunnen brengen, als het noodlot
niet anders beschikt had. Op een geavorteerde Hjördis lijkt Hedda Gabler, in de
zelferkentenis en beschaving verweekt, verkleind, verziekt. Ook hier en daar verfijnd.
Een tot de wortels verrot individualisme heeft Ibsen in haar gezien, de eigen-macht
en zelfbeschikking der voldragen individualiteit samengaand met de lafste
menschenvrees en angst voor het daad-werkelijke leven.
Tot daartoe kon, tot daartoe zou het individualisme, die zelfontvoogding, komen,
heeft de dichter zich door dit drama leeren zeggen. Of volmaakt overbodig, als het
‘zelf’ ontbrak, gelijk bij Hjalmar Ekdal, was die vrijmaking, of gevaarlijk en bitter
noodlottig, als zij kwam, waar die ‘blijde boodschap’ wel werd verstaan, doch de
zedelijke kracht ontbrak. En eindelijk kon zij ook tot een soort geestelijke pestilentie
worden, als van den beginne menschenliefde noch moraal een dam opwierpen tegen
de overstrooming der losgelaten zinnen. Aldus bij Hedda, wier eenige norm een
flauw aesthetische was, en zoo scheen dan de reeks voltooid en het proces voldongen.
Van Rebekka West, die nog in de uiterste ure door de liefde gered werd, over
Ellida, die een verdroomd, nauwlijks bestaanbaar on-menschje geleek, kwam de rij
aan Hedda, die, als samenvatting
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van die beiden, zoowel als van Bolette en Hilde, geen enkele mogelijkheid meer
openlaat en de persoonlijke eigen-richting voor goed schijnt te verdoemen.
Is dat zoo inderdaad de bedoeling des dichters geweest? Men kan er haast niet aan
twijfelen, als men zijn gansche oeuvre overschouwt. En evenwel is het zoo
klaarblijkelijk, dat de figuur van Hedda, juist door haar ontzaglijke werkelijkheid,
haar onmiskenbare levendheid, voor dit onderstelde bankroet van het individualisme
niets bewijst. Of moeten wij met Ibsen aannemen, dat de individualistische drang eo
ipso, vanzelf, de vitaliteit ondermijnt en geestelijk verziekte individuen voortbrengt?
Wij meenden eigenlijk, dat het net omgekeerd was en de bevrijdingsdrang allereerst
een jubelende levenskracht te voorschijn riep of meebracht. Dat heeft Ibsen tenslotte
ook zelf gesteld in den jongen Falek uit de Comedie der Liefde, in Brand, in Nora,
in Mevr. Aloving, in den Volksvijand, dat met de zelfverwerkelijking tenminste een
energie en strijdensmoed samengingen, die geenszins op geestelijke verzwakking
wezen. En eerst, toen zich dat ontbindende element van het romaneske verlangen wel bezien een doodsverlangen - in de vrouw aan zijn aandacht begon op te dringen,
is hij aan alle mogelijkheid van zelftucht en humaniteit in haar gaan twijfelen en leek
hem daarmee elke zelfbevrijding tegelijk een ontaarding.
Maar waarom moest hij in die richting gaan? Zeer zeker, omdat het zijn eigen
ontwikkeling was en hij in zichzelf niet anders vond dan deze verwording, als hij
zich zijn leven practisch uitdacht. Waarbij hij dan tevens echter, en afgescheiden van
alle theorie en stelselmatigheid, een compleet menschentype van den tegenwoordigen
tijd ontdekte, gelijk het in oneindige schakeeringen door het leven gaat, mannen
zoowel als vrouwen.
En dit is het juist wat Ibsens schepping zoo indrukwekkend en onvergetelijk maakt:
haar angstig directe werkelijkheid, waarbij alle vermoeden van theoretische en
schematische bedoeling terstond verdwijnt.
Zuiver psychologisch beduidt Hedda Gabler dan ongeveer het volgende. Een
wezen van heel zwakke levenskracht, in den zin van energie, van drijfkracht, die de
gezonde verandering en vernieuwing teweegbrengen. En die tegelijk het vaste
bestaansgevoel geven, als aparte Ik-heid tegenover anderen. Zij, in wie dit
fundamenteel gedreven-worden zwak is, gevoelen zich allengs doodmoe
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van leven, maar verlangen terzelfder tijd naar heftiger prikkels, dan het gewone
bestaan oplevert, om zichzelf te realiseeren. Want de permanente moeheid is niet het
ergste van deze levens. Erger is de beklemming, de angst voor hun zelf-heid, die zij
dreigen te verliezen, omdat zij niet voldoende op het omringende leven reageeren,
zich daarvan kunnen af-grenzen. Hetgeen, doorgevoerd, tot een ganschelijk verliezen
van het ik-besef, en daarmee tot krankzinnigheid leidt. Moeheid en een koortsig
begeeren naar feller leven is aldus hun gewone wijze van bestaan, en daarmee is
tegelijk hun karakter gegeven. Om die levensuitputting, die tot walging stijgt, te
ontgaan en evenzeer uit razende zucht naar emotie, zullen zij, als de omstandigheden
er toe leiden, tot elke daad of misdaad komen en evenzeer tot elke, ook de
onmenschelijkste, onthouding. Indien namelijk hun decadentie waarlijk samengaat
(veroorzaakt wordt, meent Ibsen) met individualistische tendenzen, die dan natuurlijk
reeds verkregen en in rust moeten zijn, want strijd om eigen zelfwording is dezen
menschen volkomen vreemd. Het komt echter niet te pas, zoo maar vanzelfsprekend
een causaal-verband van deze levensverzwakking en de individualistische
zelfontvoogding aan te nemen, gelijk Ibsen hier doet, en daarom merkte ik al op, hoe
hij eigenlijk zijn doel voorbij schiet.
Wat dan - nog eens! - niets tegen de levendheid der figuur bewijst, die inderdaad
in haar schijnbare sfinxigheid hier en elders waarschijnlijk vaak genoeg voorkomt.
Hoe haar uitingen dan zijn, grof, gevaarlijk, misdadig, of onbeteekenend,
onnaspeurbaar verfijnd en ver beneden het eigenlijk bedoelen, hangt van de
betrekkelijke beschaving af.
Couperus' Eline Vere en Bertie uit Noodlot zijn ten onzent evenzeer varianten van
het Hedda Gabler-type, als deze weer een vernieuwde en ‘naar de eischen des tijds
gewijzigde’ uitgave van Hamlet is. Want het fonds is bij allen gelijk: levensmoeheid
en verlammend critisch zelfbesef.
‘Zoo maakt het peinzen (de zelf-critiek) lafaards van ons allen en wordt de frissche
blos van 't kloek besluit verziek' lijkt door 't onechte bleek van 't mijm'ren.’
Hedda Gabler was dit ‘mijmeren’ al te boven of voorbij: er viel niet veel meer te
mijmeren, maar haar verzieking had toch iets intact gelaten...... of veroorzaakt, als
men wil: een zekere aesthetische verfijning, een sterken afkeer van het leelijke en
grove, zoowel in
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het ethische als in het uiterlijk-zinlijke. Vandaar haar afkeer van de goedkoope, de
zoo sufburgerlijke rehabilitatie haars vroegeren vriends, Eilert Lövborg, van wien
zij ten onrechte - maar wat weet een meisje van die dingen! - aannam, dat hij eens
glorievol leefde en onderging in verfijnd zingenot. Het is waarlijk niet alleen jaloezie
en emotiebehoefte, die haar Eilert naar dat noodlottige heerenpartijtje doet drijven
en die haar vervolgens het manuscript laat verbranden. Beter niet, dan zóó er weer
boven op te komen, meent zij. Als dan tenminste zijn nieuwe val maar in trotsche
zelfbewustheid mag geschieden......
Maar wanneer ook dit haar ontzegd wordt, het heele leven rondom vies en klam
van burgerlijkheid, en zij haar schuw behoede vrijheid niet meer veilig weet, zelfs
de beschikking over de eigen persoonlijkheid in gevaar, dan doen de wanhoop, de
levenswalging en levensverachting haar voor één oogenblik boven zichzelf stijgen
en haar dadenvrees overwinnen. Het schot, dat haar den dood geeft, beteekent tegelijk
een verlossing en een zelfoverwinning, haar eerste groote zedelijke daad, die haar
rehabiliteerde tegenover het leven en tegenover haar zelve. Zij kon niet méér doen,
gegeven haar aard, waarvoor zij immers niet verantwoordelijk was.
Maar Ibsens droom van een menschheidbevrijdend individualisme schijnt met dit
gruwelijk drame intime wel definitief ten einde.
FRANS COENEN
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Naar aanleiding van de prijsvraag voor een St. Canisius-standbeeld
te Nijmegen
Het geviel, dat mij in een coupé van de lijn Amersfoort - Amsterdam een nummer
onder de oogen kwam van ‘De Gelderlander’, een der hoofdorganen van de stad
Nijmegen. Het papier van die courant beviel mij bizonder, 't is droog en zacht bij
aanvoeling, de typografie ervan vertoont dat versleten druksel, waardoor men zoo
prettig provinciaal wordt aangedaan, en daar dit mij, tezamen met het mooie weer,
meegaand geluimd maakte, las ik zonder te lezen.
Totdat ik iets werkelijk opvallend aardigs vond. Onder Nagekomen Nieuws, en
‘Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie’, stond daar door den meer bekenden
X. de vraag gesteld, waarom toch de expositie van ingezonden ontwerpen voor het
St. Canisius-standbeeld te Nijmegen niet ook 's avonds voor belangstellenden open
was. En de redactie, natuurlijk buiten haar verantwoordelijkheid, want dit wordt geen
geschiedenis van verantwoordelijkheid, antwoordde, ook namens het Comité, dat
‘de beelden, bij lamplicht niet tot hun recht komen.’
Nu weet ik niet, hoe het u zou gegaan zijn, maar deze delicate zorg voor de zuivere,
ja de zuiverste beoordeeling van kunstwerken, was voor mij in verband met die
gezellige ‘Gelderlander’ zoo verrassend, dat ik, te Nijmegen zijnde, mij ter
tentoonstelling begeven heb, vol verwachtingen. Aan de verwachtingen is de bodem
radicaal ingeslagen. Maar heb ik dan ook al het plan opgevat, de te Nijmegen
bekroonde standbeeld-ontwerpen voortaan, n'en déplaise het Comité, nooit anders
meer dan bij sterk gevoileerd lamplicht te bekijken, ik heb, van informatie tot
informatie komend, hier zooveel stof tot overdenking gewonnen, dat het misschien
nut heeft, iets van die stof, laat ik zeggen af te stoffen.
't Was in het St. Jozefsgezellen-huis. Een aan alle zijden door het witte daglicht
bestormde zaal. Tien of twintig klein formaat tafels. Daarop een overvloed van
voornamelijk witte gipsen beeldjes en koppen, een elleboogslengte hoog, zeer te
gispen gips, alle de
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bijna 40 inzendingen met nummers of motto's erop geprikt, een doode, eenigszins
griezelige, knekelige verzameling. Naast al dit kleine goed een paar tafels met óók
doode, maar veel grootere poppen, waarbij manshooge bustes, ingezonden door een
paar ondernemende heeren (Dupuis en Falise), die daarmede het prijsvraagreglement
overtreden hebben, doch de prijzen gewonnen. Zij wisten, zooals men ziet, uit
ervaring, wat men met onervaren en ondeskundige jury's kan doen.
Nu hebt gij gehoord, wien al deze eere geldt. Die eere geldt, meent men, Petrus
Canisius. Canisius was een groot Roomsch man, een Heilige die niet alleen te
Nijmegen vereerd wordt, - maar ik geloof de plank der waarheid niet ver mis te slaan,
als ik opmerk, dat die heele Nijmeegsche standbeeld-beweging niet in de eerste plaats
Canisius geldt, en dat die heilige man integendeel zijn posthume bevordering tot
‘Kerkleeraar’ en zijne plaats, zoozeer en vue in den hedendaagschen Hemel, en nu
dat monument, voor een belangrijk deel dankt aan de versterking (door de zoo
miskende Coalitie) van de Roomsche politiek in ons vaderland. Het Eucharistisch
Congres te Amsterdam, de opeisching van een Hooge School te Nijmegen, het
Kerkleeraarschap van den Nederlander Canisius, en thans zijne haastige verheffing
tot Standbeeld, men moet het alles zien in hetzelfde licht.
Zijne ‘haastige’ verheffing... Ziedaar inderdaad wel de zwakheid van eerst
kortelings opgestane krachten, dat zij soms te véél haast hebben.
In materieelen zin is die haast, naar mij dan gebleken is, bij de
standbeeld-voorbereiding al opvallend geweest. De man van de dagelijksche besogne
in het ‘Internationaal Canisius-Comité’ was de hoofdredacteur van de meergenoemde
Nijmeegsche ‘Gelderlander’. Deze heer nu moest de zakelijke kleinigheid van de
oprichting van een standbeeld ('t geld was er, en dan gaat immers alles vanzelf?)
maar eens vlug opknappen. Hij had gehoord, deze goede heer, van het bestaan eener
Permanente Prijsvraag-Commissie, en zonder twijfel een wenk gekregen, dit lichaam
niet voorbij te gaan, dat in Nederland een niet enkel theoretische, en trouwens
heilzame prijsvragen-contrôle uitoefent.
Zoekende met deze bemoeizuchtige Commissie contact te krijgen, n.l. zoekende
op de manier van iemand, die zoekt in de vage hoop, niet te vinden, zocht hij zóó,
dat hij niet vond. En toen hij van dien
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vreemden overlast verlicht was, bestelde dit bedrijvig comité-lid, ik kan niet anders
zeggen dan: bestelde hij, door middel van een lukraak ineengezette Prijsvraag (een
soort aanbesteding), het bronzen beeld met granieten voetstuk, hoogte van het enkele
beeld 3 à 3½ M., maximum der gezamenlijke kosten 18.000 gulden. Als jury zouden
fungeeren, naast twee hoogleeraren aan de R.K. Hoogeschool te Nijmegen en een
oud-directeur van Gemeentewerken derzelve stad, twee ‘deskundigen’, n.l. de heeren
C.W.H. Baard, directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam en prof. dr. W.
Martin, directeur van het Mauritshuis.
Pluis, merkte de man van het Comité en van de ‘Gelderlander’, was het niet, sinds
aan de wieg van den Nijmeegschen Canisius de kwade fee van de Permanente
Prijsvraag-Commissie als ongenoode gast toch nog verschenen was, met spoedig
daarna de vloekzegging, d.w.z. de ‘raadgeving’ aan alle Nederlandsche kunstenaars,
om wegens de ontoelaatbare voorwaarden der Prijsvraag ‘zich van mededinging te
onthouden’.
Niet één, inderdaad, der vaderlandsche beeldhouwers van erkende beteekenis heeft
zich met de prijsvraag sindsdien geoccupeerd. Mendes da Costa, de beide Raedeckers,
Hildo Krop, Polet, Zijl, Van den Eijnde, Jacobs van den Hof, ik noem er maar enkelen,
die mij invallen, hielden zich afzijdig.
De haastmakers te Nijmegen hebben daar intusschen, naar het schijnt, niets van
gemerkt......
Inlichtend over den geest (indien van geest sprake mag zijn), waarin zoo'n heele
standbeeld-affaire, onder de oogen zelf van de Katholieke Universitaire hoogepriesters
te Nijmegen, kon worden afgewikkeld, is de Spaansche Brabanderachtige manier,
waarop de secretaris van het groote Canisius-Comité achteraf in zijn dagblad pochte
op de medewerking van ‘de bloem onzer kunstenaars’, blijkens ‘een tentoonstelling
als er slechts zelden in ons land te bezichtigen valt.’ Dat was de kamer vol gipsen
poppen, bovenbedoeld.
Maar niet alleen de materieele haastige spoed is te vermelden. Het heele geval
leidt er toe, dat men denkt: Is het niet juist zulk een volkomen neutraal, zulk een ‘net’
standbeeld, dat de hedendaagsche Roomsche Kerk als uitdrukking van haar wezen
verlangt, en, men zou dan maar meteen willen zeggen: verdient? En als dit zoo is,
hebben de Nijmeegsche dragers der Nederlandsche Roomsche cul-

Groot Nederland. Jaargang 24

550
tuur dan niet ook van een te groote gééstelijke haast laten blijken door een beroep te
doen op de Nederlandsche beeldhouw-kunst? Zijn zij hier in Holland (gelijk zij dat
in vroeger eeuwen wáren) aan de kunst toe? Ik bedoel niet enkele afzonderlijke
Katholieken, in wie men sterke belangstelling vindt voor levende schoonheid, - maar
de heerschende Kerk?
Mij dunkt, dat de behandeling van deze monuments-quaestie weer duidelijke
aanwijzing geeft, wat 't antwoord zijn moet. De Roomsche heeren doen een beroep
in den wilde op ‘kunstenaars’, - en stooten hen tegelijkertijd af. Zoeken zij dan soms
toch naar dien eenen beeldhouwer, in wien de Katholieke gedachte, hun eigen
gedachte dus, sterk genoeg leven zou om hem in staat te stellen den Katholieken man
Canisius uit te beelden? Daar denken zij heelemaal niet aan! En waar zij dus de
adressen der eigen hemelsche muze niet kennen, daar komen zij, maar zonder goed
te weten hoe, bij den duivel der tegenwoordige beeldhouwerij te biecht; het zal de
godsdienstlooze kunstenaar zijn, die hun den man van den godsdienst op het piedestal
zet. Nietwaar, als de bronzen Canisius dan niet Roomsch kan wezen, zoo hebbe hij
tenminste iets van de verhevenheid der onkerkelijke hoogere inspiratie? Zooals de
half-heidensche, groote Pausen der Renaissance dat goûteerden? Ook dat niet. Hun
instinct deed hen eenvoudig grijpen naar de afbeelding van hun diepstgeworteld
ideaal: een fatsoenlijk, neutraal, een tikje deftig 17de eeuwsche burgerheer, waar
Toon Dupuis, die dit soort werk verstaat, onder gezet heeft St. Canisius, - maar die
was 't niet; àls het een lid van de mij onbekende familie Canisius geweest is, dan is
't de mij onbekende gereformeerde notaris Johan Canisius geweest, of de ook u zeker
onbekende voorzitter van de pluimveevereeniging Willem Evertsz. Canisius, of wel
de gewezen pensionaris, van wien ik nooit gehoord heb, Abraham Canisius, kortom
het was de heer iedereen. De beste naam, echter, die op het bestelde ‘voetstuk van
Zweedsch graniet’ passen zal, dunkt mij: St. Confectius.
De tweede inzending, die de Nijmeegsche hoogepriesters der Roomsche cultuur
bekroond hebben, is die van August Falise geweest. Toen ik, van de tentoonstelling
komende, een Roomsche beeldjeswinkel passeerde, vond ik Falise's Canisius, of een
Canisius, die er sprekend op leek, vooraan in de winkelkast staan. Werd het poppetje
al zoo haastig en gros geëxploiteerd? Ik kan alleen zeggen, dat het daar tusschen de
andere Jozeffen met roze wangetjes en de

Groot Nederland. Jaargang 24

551
gebedenboeken met schildpadden beslag en blikken montuur niet misstond.
Was er dan geen bij al die veertig inzendingen, goed genoeg, dat een jury er bij
kon stilstaan en overwegen of er tenminste het beginsel in stak voor een goed
standbeeld?
De Vlaming Josef Centré heeft, is mij bekend, de illusie gehad, dat een meer
moderne geest zich dit keer van de Roomsche heeren zou meester maken, en hij heeft
er zijn maquette dan ook bij gezet: die ik niet zonder voorbehoud heb kunnen
bewonderen, maar die in ieder geval voor elkeen, als hij geen bare vreemdeling is
in het Jeruzalem der plastische uitdrukkingskunst, alle andere ontwerpen terzijde
stelde.
In Canitré's Canisius treft niet het religieuze, het innig vrome (dat was van hem
trouwens niet te verwachten); de verhevenheid der overtuiging echter, en het
klemmende daarvan, en de breedheid van de wereldfiguur met het gedurfde teeken
van den op Canisius' borst in volle breedte zich uitstrekkenden Christus is door de
uitbeelding levend geworden.
Ik neem graag aan, dat indien het jurylid Baard b.v., die toch als directeur van ons
Amsterdamsch museum voor moderne kunst, de moderne kunst ex officio begrijpt,
geweten had, van wie die kleine maquette kwam, hij Cantré's inzending wel naar
voren zou hebben gehaald, doch... de gesloten briefjes verborgen de namen der
inzenders, en zoo werd in de paar uur, dat de juryleden den voorraad gips bekeken
hebben, het examen der beeldjes (en der juryleden) wel bizonder zwaar.
Zoo zal dan in het daarvoor aangewezen park-entrée, en op zooals mij bleek ook,
heel gezellig, het precies verkeerd gekozen gazon, de vroeger-eeuwsche nette
burgerheer van Toon Dupuis zich komenden herfst verheffen. Verheffend zal het
niet wezen, maar verheffen doet hij zich; de z.g. St. Canisius van Dupuis verheft zich
n.l. als voor een lang niet mis betoog van zijn zetel.
Mij werd te Nijmegen verteld, hoe een goed Roomsch en fijnzinnig man, toen hij,
na heel de misère van dit standbeeld van terzijde te hebben meegeleefd, den uitslag
zag en hoorde, de tranen van schaamte en ergernis in de oogen sprongen. Het is
eigenlijk ter intentie van dezen idealist, dat ik, helaas zelf zoomin verbaasd meer als
geërgerd, mij hier heb afgegeven met belangen, die mij niet aangaan.
H.P.L. WIESSING
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Dramatische kroniek
Het seizoen nadert zijn einde, en men behoeft geen vervaarlijk pessimist te zijn om
te constateeren, dat het een middelmatig seizoen is geweest. Middelmatig ook in
dien zin, dat geen enkele voorstelling van het ‘groote’ repertoire als geheel geslaagd
is of zelfs tot de beste avonden te rekenen viel: noch Shakespeare's ‘Julius Caesar’
op het Leidsche Plein, noch ‘Oom Wanja’ in de Plantage hebben een peil bereikt,
dat het latere herdenken zeer waardevol maakt. Avonden als die waarop men ‘Si je
voulais’ en ‘Loyalties’ speelde, blijven de beste herinneringen van het jaar geven.
Het buitenlandsch bezoek leverde Jouvet als Trouhadec op, een goede voorstelling
van ‘M. et Mme Un Tel’ en een Engelsch gezelschapje, dat, verkeerd ingelicht,
meende eenige weken te Amsterdam te kunnen spelen, zonder meer dan een enkele
sterkere acteur, de leider Lloyd Davidson, te tellen.
Er waren eenige experimenten: ‘Improvisaties in Juni’ bij het Vereenigd Tooneel,
de ‘Geschiedenis van den Soldaat’, een bezoek van het Vlaamsch Volkstooneel met
‘Tyl’. Het Schouwtooneel bracht als ernstig werk Arzybaschew's ‘Natuurlijke
Vijanden’, Else Mauhs zocht voor een groote rol ‘Camelia’, bewerking van Dumas'
oude paradestuk.
Wil men de zaken eenigszins principieel bezien, dan blijkt weldra, dat bijna alle
betere herinneringen verbonden is met oogenblikken van persoonlijk spel, meer dan
met een gave, geheele opvoering: belangrijk voor nieuwe pogingen waren alleen
‘Tyl’ en de ‘Geschiedenis van den Soldaat’ en het merkwaardige is, dat men juist
hier meer aan het geheel dan aan bepaalde rollen denkt.
De overtuiging won veld, dat het parool van ‘sterk spel’ nog niet de
betooveringsformule is die ons uit de heerschende windstilte verlost: men zag dat
bijv. in ‘Oom Wanja’ bij het ‘Nieuwe Tooneel’, de lichtere toets na het zwaardere
spel van ‘Blanke Ballast’ etc. niet voldoende kon worden aangeslagen; men zag bij
het ‘Vereenigd Tooneel’, dat die toets in Géraldy en Galsworthy wel meester was,
hoe men het er weer niet tot een sterke, laat staan Shakespeariaansche heroiek brengen
kon. Het zou dan voor de hand liggen, dat men in de Plantage en in den
Stadsschouwburg ging specialiseeren op wat men wel bij machte is, maar of die
gevolgtrekking gemaakt zal worden blijft een groote vraag. De organisatie van ons
tooneelleven, meer dan het tijdelijk peil der voorstellingen, schijnt ons steeds van
grooter gewicht te worden, de overtuiging dat een betere verdeeling der spelers op
den duur veel tot gelukkige oplossing zou brengen, blijft even onwrikbaar als
hopeloos. Want, om een enkel feit aan te stippen: een seizoen dat ons bijna geen
belangrijk werk zien liet van Jan Musch, Magda Janssens, Greta Lobo Braakensiek,
om slechts die drie namen te kiezen, wijst op gebreken, die dieper schuilen dan een
min of meer perfect regisseeren en het spelen van een min of meer interessant stuk.

Groot Nederland. Jaargang 24

553
Men heeft weer gevaarlijke klippen omzeild en financieele schipbreuken voorkomen,
de jonger gevormde of gereorganiseerde gezelschappen als het Nieuwe Nederlandsche,
maar vooral het Vereenigd Tooneel, zijn beter ingespeeld geraakt, maar dat zijn ook
de voornaamste vaste grondslagen die men onder het voortdurend wisselen van het
repertoire ontdekken kan.

19. III. Tschechow: ‘Oom Wanja’. Nieuwe Nederlandsch Tooneel. Holl.
Schouwburg.
Vermoedelijk is Tschechow in Amsterdam hetzelfde ervaren als Heijermans in New
York: een stuk, dat voor alles sfeer eischt, heeft zich onvoldoende kunnen doen
gelden, omdat die sfeer nationaal was en niet geheel in den aard van de vreemde
vertolkers kan liggen. Stel dat men een Hollandsch koor de ‘Wolga’ zingen doet:
vermoedelijk zullen zij de forto's er niet kwaad uitbrengen, maar zullen zij de
geslagenheid, de melancholie, het timbre weten te geven van den landsaard? De vrees
dat het met Tschechow's werk zoo gaan zou heeft vele gezelschappen doen afzien
van een opvoering, Saalborn waagde den greep, hij een niet al te gelukkige
mogelijkheid van bezetting, en slaagde niet.
Het is altijd gemakkelijk na zulk een niet-slagen met vermoedens van de redenen
aan te komen, maar men aarzelde hier reeds van te voren of de beschikbare spelers
voor de rollen pasten, en een verkeerde rolverdeeling is het onherstelbaarste gebrek
dat een voorstelling hebben kan.
Mevr. Sophie de Vries' aanleg past niet voor een jonge, mooie, ongelukkig
getrouwde professorsvrouw; Carel Veerhof bezit bij lange na niet de schrijnende
schakeering voor den drinkenden dokter; Parser, die een zeer knap gegeven Professor
Serebriakow maakte, speelde eer Dostojewsky dan Tschechow; en Saalborn's Wanja,
goed getypeerd en gevoeld, deed ons toch niet zoo sterk aan, dat men hem voortdurend
beleefde. De eerste opzet verontrustte reeds: dit waren meer boersche menschen dan
heereboeren; de fel geschilderde zonnebloemen schenen niet in de gedempte stemming
van het stuk te passen. Eerst in mevr. Sablairolles' brave oude voedster meende men
den toon te hooren die verwacht werd.
Tschechow schijnt in deze landelijke omgeving de doellooze, hopelooze stemming
van de Russische intellectueelen vóór de revolutie belichaamd te hebben: een werk
vol ontroerend fijne gevoeligheden met een uiterste glimpje van geloof dat het, in
zijn melancholieke schemering en schrijnende onrust verlicht, als een kleine lamp
voor een moedergodsbeeld. De plaats ontbreekt om uitvoerig te zijn: maar men vraagt
zich af of deze sfeer, tenzij meesterlijk herschapen en menschelijk gemaakt, niet
wispelturig stemt door haar voortdurende ongelukkigheid. Hevige spelmomenten
waren het beste van deze vertolking, de ondertoon ontbrak. Opnamen van
Stanislawski's creatie in het Moskousche Kunsttheater toonen ons een geestelijk
vermoeide, in het geheel niet zoo uitermate boersch-Russisch gekleede omgeving:
een andere opvatting, als deze Amsterdamsche, kon zich niet sterk genoeg doorzetten
om haar goed recht van eigen regie-inzicht voldoende te verdedigen. Men had in
Serebriakow's late menschelijkheid en Wanja's religiositeit eenige fijne vondsten
gedaan. Gered werd de avond evenwel ook daardoor niet.
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3. IV. Shakespeare ‘Julius Caesar’. Vereenigd Tooneel. Stadsschouwburg.
Verkade heeft den Julius Caesar waarschijnlijk aaagedurfd omdat het ‘Vereenigd
Tooneel’ een aantal eersteplans acteurs bezit als kern van het gezelschap; en omdat
men nu eenmaal tenminste één groote klassieke opvoering per seizoen in den eersten
schouwburg des lands zien wil. Zulk een kern van eersteplans acteurs is eerste
vereischte voor deze tragedie, waarin slechts twee kleine vrouwenrollen voorkomen.
Het dienen uitnemende karakterspelers te zijn, want zelden heeft Shakespeare zooveel
groote karakters in een stuk opgesteld. Men speelt Hamlet, Othello, Lear, met twee
groote rollen; hier dienen tenminste Caesar, Brutus, Cassius en Marcus Antonius de
vier steunpilaren te zijn. Twee waren er: Eeren's Caesar in de tweede helft van zijn
rol. Van Dalsum's Brutus, twee waren er, streng gemeten niet: Antonius, door Verkade
aangegeven, Cassius, door Lobo, naar onze meening, onjuist opgevat.
Eerlijk gezegd: men vraagt zich af of het nog zin heeft de grootschheid van den
‘Julius Caesar’ te betoogen, de fijnheid van ‘Wanja’, wanneer de opvoering ze niet
voldoende zichtbaar maakt. Het schijnt, alweer, fataler, dat een groot deel der
toeschouwers van oordeel was, dat zulk een stak niet meer ‘voor onzen tijd’ is en
het aantal dooden gaat tellen en de heroiek niet meer verstaat - die, trouwens ten
tooneele vaak ontbrak - dan dat de eene rol wel, de andere minder voortreffelijk
gespeeld wordt. Want dit bewijst, dat de toeschouwer, als hij niet door het spel
meegevoerd wordt, schuw is geworden voor elke groote aandrift en middelmatig is
ingesteld, op gevoeligheden en bekende gegevens. Men kan hem boven die sfeer van
zelfgenoegzaamheid uit spelen, maar wanneer dat, als hier, niet geschied, is het
resultaat zijn vaag vermoeden, dat hij gelijk heeft en dat Shakespeare ietwat ‘voorbij’
is......
De voornaamste aanteekeningen op dezen Caesar waren het slagen van Verkade's
uitgesproken opvatting om het ‘volk’ een groote rol te geven, wat de inzet, waarin
het, bedwongen elementaire kracht, zich direct gelden deed, scherp deed zien. In de
forumscène verkreeg men echter niet de sterkere spanning op even goede wijze, de
laatste volksscène in de razernij met Cinna mislukte en werd later...... gecoupeerd.
Een gecoupeerde opvatting!
De optocht met Caesar mislukte evenzeer. Eerens gaf hier een te afgeleefde
heerscher, zijn latere Caesar, blijft het hoogtepunt van den avond. Cassius, de
jaloersche, de schrale, werd een te romantische en vooral te theatrale figuur, Lobo's
erkende gaven deden ons enkel spanning van spel, geen gestalte zien.
Geeft de eerste helft van den Julius Caesar de groote karakters, in de tweede helft
moeten ze reeds volkomen geteekend staan, wil men er het groote gebeuren verder
tusschen zien afspelen. Het tempo is hier snel, onherroepelijk, geladen: de Leidsche
Plein-schermutselingen op het slagveld misten dat, op enkele schoone groepen en
standen na. Schermers en dansers, behalve tooneelspelers worden hier gevraagd.
Zulke korte notities zijn uit den aard onrechtvaardig voor vele bereikte
oogenblikken, men is tenslotte dankbaar den ‘Julius Caesar’ weer langen tijd met
zich om te dragen, ook met de indrukken van een half geslaagden avond. Maar het
is zeer de vraag of de algemeene toeschouwer er zulk een indruk van over houdt
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en meer dan een vage onrust mee naar huis neemt. Hij leest Shakespeare immers
niet. Hij ziet wat hij ziet: en hij zag zooveel niet, af half!

Buitenlandsche gezelschappen.
Lloyd Davidson, een fijn en vaardig kluchtspeler - in ‘Collusion’ geeft hij een kwartier
stil spel van aangeschoten gentleman en boeit iedere seconde - was met zijn troepje
na het ‘Everyman's Theatre’ ons eenige Engelsche bezoek in vele jaren, een bezoek
dat verder weinig gunstigen indruk maakte, maar evenwel, vooral door den leider,
vermoedens gaf van den beschaafden toon die dit tooneel te bezitten heet.
De Fransche gasten waren onvergelijkelijk beter: men kreeg inderdaad twee der
beste Parijsche voorstellingen sinds langen tijd.
‘M. Trouhadec, saisi par la débauche’ is vrijwel voorbeeldig voor Romains drogen,
intellectueelen humor, die een vondst keert en wend, uitwerkt en schakeert, maar
weinig creatief is en een stuk nimmer veel stuwkracht geeft.
Jouvet's oude heer, honderden malen gespeeld en daardoor wellicht ietwat koud
van spel geworden, blijft in iedergeval technisch een meesterlijk stuk werk en na
vele half geslaagde rollen is het reeds een lief ding zulk spel waarin alles teekenachtig
en scherp is, onder oog en te krijgen. Te meer waar omgeving en samenspel op hoog
peil stonden.
Amiel's ‘M. et Mme Un Tel’ is een van die succesvolle en fijnzinnige
huwelijkscomedies, zooals de jonge Franschen er meerdere geschreven hebben:
helder, menschelijk, inzichtelijk en met een gegarandeerden afloop. Men zag er een
zuivere jonge vrouwenrol van Andrée Pascal in, een koude, vast en raak gevormde
jonge minnaar en egoïst van Lagrenée, een oudere man met gaaf, hartelijk en
waarachtig gevoel van Constant Rémy. En ook hier bleek, dat men ons van Fransche
zijde een goedvoorbereide opvoering gaat waardig keuren, waaraan het vroeger nog
wel eens haperde: samenspel en verzorging stonden op hoog peil.

27. II. ‘Geschiedenis van den soldaat’. Kring Kosmos. Stadsschouwburg.
22. III. A. v.d. Velde: ‘Tyl’. Vlaamsch Volkstooneel. Groote Schouwburg,
Rotterdam.
8. III. M. Mohr: ‘Improvisaties in Juni’. Vereenigd Tooneel.
Stadsschouwburg.
‘Tyl’ en de ‘Geschiedenis van den Soldaat’ hebben tenminste dit gemeen, dat het
pogingen zijn tot een andere wijze van tooneelspelen dan de gebruikelijke, zoowel
in tekst als opvoering. In beide gevallen grondvest men het gegeven meer in de
verbeelding dan gewoonlijk en streeft men er naar om het werk een eigen
zelfstandigheid te geven; niet, als bijv. in Loyalties, een gecomprimeerd ‘leven’,
maar een gecondenseerd stuk tooneel. En in beide gevallen was de speler vrij van
belemmerende psychologische voorschriften en vrijwel in staat uit
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eigen middelen te scheppen zonder aan een bepaalde nabootsende figuur gebonden
te zijn.
Ramuz' ‘Histore du Soldat’ is, - o eeuwig bewijs dat het moderne zoo vreemd niet
behoeft te groeien als men het wel eens zaaien wil, - een geschiedenis verwant aan
den stijl van de ‘Moord van Raamsdonk’, zooals ze op een klein kermisje nog wel
eens te zien is: geschilderd doek met de historie in twaalf tafereelen naast en onder
elkaar en een voordrager die er, met zijn stok naar wijzende, de coupletten zingt.
Alleen is het geschilderd doek hier een tooneel met menschen en de historie een
berijmd volksverhaal.
‘Tyl’ is een tekst die van weinig belang schijnt, maar Joh. de Meester kansen geeft
ze in revue-stijl te verwerken, te caricaturiseeren, te acrobatiseeren, te dansen, te
zingen. Ook hier dus een grijpen naar populaire middelen en een streven om ze
dramatisch intenser en met meer beteekenis te gebruiken.
De moderne Russische invloeden (Meyerhold) worden openlijk erkend en zijn
overigens in stellage-bouw, costumeering en regie ook duidelijk genoeg
waarneembaar.
Zijn deze pogingen niet meer op vorm als inhoud gericht? Zoeken zij het
eenvoudige, primitieve, vitale, niet uit een laatste grilligheid, meer uit wispelturige
beuheid van complicaties en bestaanden vorm dan uit waarachtige aandrift? Laat
men die ongunstige mogelijkheden in rekening brengen, waarom niet. Een poging
tot vernieuwing berust altijd eenigszins op beuheid van iets anders.
En waarom zou men hier de mogelijkheden der toekomst reeds nu weer gaan
afwegen en wikken, inplaats van maar liever te volstaan met opgave van de redenen
waarom deze wijze van tooneelspel ons liever is dan andere wijzen.
Deze historie van den soldaat was zeker nog lang niet perfect gespeeld: ze is veel
minder artistiek, veel minder opzettelijk. Men kan zich J. de Meester als voorlezer
meer als de uitlegger bij de ‘Moord van Raamsdonk’ denken: nog minder
declameerend, meer direct geïntresseerd; in den toon van zijn laatste helft. Maar de
hoofdzaak is, dat de dingen hier gebeuren als op een kinderprent: men ziet ze spelen,
ziet ze muziek vinden; de kunstmatigheid is, als men even wil nadenken, oneindig
veel eerlijker en openlijker als bij bijv: ‘Loyalties’ of iets van dien aard. Men ziet
dat het er vaak niet opaan komt of bijv. de soldaat óf de voorlezer den tekst zeggen:
als hun handeling maar samen gaat; of de musici of de duivel den toon aangeven,
als er maar gang in komt. Muziek en dans, de verwaarloosde tooneelelementen komen
hier weer terug in hun oude rijk: een terugkeer die ons als hoopvol feit tenslotte meer
ter harte gaat dan het resultaat van zulk een eerste pogen onder moeilijke
omstandigheden. En zoo is het met ‘Tyl’: men stelt het doel boven den uitslag. Want
dit streven is niet, als veel ‘expressionistisch’ tooneel troebel en overladen met
half-chaotische gedachten: de tekst is daar niet vrij van, maar de lijn van het spel is
helder en scherp. Nader bezoek van het Vlaamsch Volkstooneel zal ons gelegenheid
bieden uitvoeriger op een en ander terug te komen.
Vergelijkt men er de ‘Improvisaties in Juni’ mede, dan vindt men daar opmerkelijk
goed werk van Kloppers en Van Dalsum bij een half symbolische, half aanstellerige
overdrijving van onderwerp, een overlading met gedachten, die niet tot tooneelvorm
komen.
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De dichter, die in de ‘Geschiedenis van den Soldaat’ een frank en kleurig werk deed
- Nyhoffs uitstekende vertaling bewaarde het zoo - is in ‘Tyl’ en de ‘Improvisaties’
van geringe waarde, en het valt op, dat in de laatste jaren tooneeltechniek,
ensceneering en speelstijl allen meer gepresteerd hebben tot vernieuwing dan hij.
Groeit de tooneeldichter meestal uit een reeds bestaand sterk tooneelleven, of kan
hij het in het leven roepen? Een steeds duidelijker feit is het, dat men op hem wachten
moet voor de toekomst veel hoopvoller wordt en dat hij toch tenminste weer
belangstelling voor tooneel zal moeten krijgen voor er iets verandert. Men zou, op
hoop van zegen, opdrachten moeten gaan geven, voor nieuwjaarsrevues, dansspelen,
scenario's, aan hen, die er in Nederland voor in aanmerking komen, men zou een
groep tooneelkunstenaars en schrijvers bijeen moeten brengen, een kern vormen van
eigen nationale krachten: dat is de oude les van alle tooneelexpirimenten, die hier
bij ‘Tyl’ en de ‘Soldaat’ reeds eenigszins begint in toepassing te geraken.
J.W.F. WERUMEUS BUNING.
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Literatuur
Buitenlandsche literatuur
Philippe Soupault, En Joue.... Paris, B. Grasset, 1925.
De manier waarop de auteur den held van E n J o u e voorstelt doet ons
veronderstellen, dat hij hem als de representatieve figuur van eene generatie heeft
bedoeld. Is het de generatie waartoe de nog jonge romancier Soupault behoort? Dis
is niet zoo gemakkelijk uit te maken, althans wat de karakteristieke eigenschappen
betreft. Maar laten wij eerst zien waarin deze bestaan.
Julien is een jonge man die, ten minste in de eerste bladzijden van het boek, eene
goede gezondheid heeft. Bovendien is hij schrijver in proza- en in versvorm. Hij
schrijft met vreugde, al lijkt zijne methode van werken eenigszins vreemd. Hij gaat
een koffiehuis binnen, neemt plaats aan een tafel, bestelt drank en schrijfbehoeften.
Hij schrijft haastig eenige versregels neer, herleest ze en verscheurt ontevreden het
blad. Hij drinkt zijn glas uit, neemt plaats aan een andere tafel en verzoekt den kellner
om een anderen drank, alsmede nieuwe schrijfbehoeften. Maar de inspiratie bezoekt
hem niet en hij vertrekt. Op even ongeregelde wijze werkt Julien aan een roman. Hij
wordt onrustig. Om zijn geest tot bedaren te brengen gaat hij, samen met eene weinig
literair aangelegde hartsvriendin, een paar weken aan zee droorbrengen. Het resultaat
is zoowel op literair, als hygiënisch gebied, onbevredigend. Dit alles is in een
eigenaardigen, soms vriendelijk-grappigen toon verteld, en met een overvloed van
overbodige details.
Maar Julien wordt ernstig ziek. Hij meent te sterven, maar geneest. Dit brengt
natuurlijk allerlei vreemde gewaarwordingen en reflexen mede. Geen van deze blijft
ons gespaard. Na zijne genezing is Julien heelemaal ontredderd. Toevallig brengt hij
een bezoek aan eene gehuwde dame, en tusschen beiden schijnt iets als eene
liefdesbetrekking te zullen ontstaan. Die betrekking ontstaat inderdaad, maar neemt
ook dadelijk weer een einde, daar Julien het wenschelijk acht den rustigen levensloop
der dame niet door onbesuisde avonturen te verstooren. Hijzelf lijkt weinig enthousiast
om zijn bestaan nutteloos te compliceeren.
Het is het gezond verstand, zoudt gij meenen? Neen, het is gewone tegenzin,
besluiteloosheid, apathie, hetgeen zeer verwonderlijk is vanwege den
vertegenwoordiger eener jonge, gezonde generatie. Wat wil hij eigenlijk? Hij wil
niets, of liever, hij kan niets willen. De conclusie is dat zijn gemoedstoestand identiek
is aan die van de ergste romantici. Niet door overdreven sentimentaliteit, maar omdat
alle gezond gevoelsleven hem vreemd is.
Dit beeld der wankelmoedigheid, of liever, der lusteloosheid is het werkelijk het
beeld der jonge generatie, die in zooveel andere figuren blijk geeft van levenslust en
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energie? Ik geloof het niet. Het boek van den heer Soupault is trouwens niet algemeen
genoeg om het beeld eener generatie te zijn.
Het is alweer - ofschoon in een anderen vorm - een particulier geval. In
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dit werk - dat men bezwaarlijk een roman kan noemen - is er een streven naar een
soort modernisme dat zich gedeeltelijk in de gevoelens, en vooral in den vorm
openbaart. Dit hindert niet zoolang de schrijver de badineerenden toon behoudt en
wanneer het uiterst individueele gewaarwordingen geldt. Het paradoxe verdraagt
een paradoxaal gewaad. Maar is het niet typisch te constateeren dat, wanneer de
schrijver tot meer normale toestanden terugkeert, dit is wanneer de zeer bijzondere
held uit E n J o u e in aanraking komt met gewone menschen, de toon dadelijk
verandert en de psychologische analyse veel sterker wordt. Wanneer bijvoorbeeld
Lucien voor Maud iets gevoelt wat hij ten slotte toch ook met het banale woord
‘liefde’ moet aanduiden, komt de vloed van origineele en moedwillige overwegingen
tot bedaren en wint de stijl van den auteur aan kracht en eenvoud, naarmate het gevoel
algemeener en eenvoudiger wordt.
Het laatste gedeelte van het boek is dan ook het sterkste. Het eerste: Lucien's
bedrijvigheid als schrijver, en het tweede: zijne ziekte en genezing, hebben daarmede
zelfs als inleiding niet veel te maken. Ik ben het dan ook niet eens met hen die E n
J o u e een vooruitgang noemen in het werk van dezen jongen, talentvollen, maar
moedwilligen auteur.

Jean Barreyre, Le Navire aveugle. Paris, Société des Editions Fást.
Dit is een avonturenroman, en dit genre, dat eenige jaren geleden erg in de mode
was, lijkt thans ook alweer verouderd. Maar dit kan de schrijver niet helpen, en men
moet bewondering hebben voor den jongen man die, voor zijn eerste werk, een
onderwerp kiest, dat door de modezucht werd veroordeeld. De eerste eisch dien men
aan een dergelijk boek stelt is de waarschijnlijkheid. Dit wil niet zeggen dat eene
nuchtere ontleding van alle daarin vermelde gebeurtenissen de reëele mogelijkheid
derzelve moet bewijzen. Het is hier alleen om eene suggestie te doen en het eenige
wat belang heeft is de vraag of de schrijver machtig genoeg is om ons in het net zijner
fantasie gevangen te houden.
Ik meen dat de heer J. Barreyre niet geheel aan dien eisch heeft voldaan. Zijn boek
is nochtans zeer verdienstelijk en bekwam terecht den door ‘Les amis des Lettres
françaises’ uitgeschreven prijs. Men kan beweren dat het gekozen onderwerp de taak
van den auteur bijzonder lastig maakte. Maar dit doet weinig ter zake want de beste
avonturenromans zijn meestal deze waarvan het gegeven tegen geen nuchtere analyse
bestand is. Men denke slechts aan de buitengewone avonturen van Arthur Gordon
Pymm van E. Poe.
L e N a v i r e a v e u g l e is het relaas van de reis van het zeilschip Sea-Shine,
waarvan de bemanning door eene vreemde ziekte wordt geteisterd. Een voor een
worden al de leden der bemanning blind. De kapitein tracht, ofschoon hij weet dat
ook hij door de geheimzinnige kwaal zal worden overvallen, het hem toevertrouwde
schip van den ondergang te redden. Het gelukt hem de tucht te handhaven onder de
blinde bemanning en wanneer hijzelf het gezicht heeft verloren, weet hij toch in het
gemoed dier ongelukkigen een hoop te doen heerschen, die vaak verkwijnt, maar
telkens weer herleeft. En dan komen de groote verzoekingen.
Er is een lid der bemanning die den tragischen toestand exploiteert. Het is
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de kok, die om zijn hatelijk karakter en afschuwelijk uitzicht steeds door iedereen
werd misprezen. Hij wil zich thans over die minachting wreken en beweert op zekeren
dag dat hij genezen is en weer ziet. Hij is nu de meester van het schip en beveelt.
Maar lang kan hij die rol niet spelen en wanneer hij op het punt staat ontmaskerd te
worden, vindt hij eene laatste leugen uit, die eene uiterste marteling zal zijn. Hij
beweert land te zien en vaart in een roeibootje de langbegeerde kust tegemoet, terwijl
zijne blinde makkers op het onbestuurde schip achterblijven. De kok weet dat hij
den dood tegemoet gaat, maar zijn haat voedt zich met de gedachte dat de anderen
hem gelukkig wanen. En het ontredderde schip zet zijn doellooze tocht voort. Eens
ontmoet een ander schip, E t o i l e B l e u e , den dolenden S e a -S h i n e , die alle
signalen onbeantwoord laat. De kapitein van de E t o i l e B l e u e komt aan boord
en constateert de ramp: de gansche bemanning van de S e a -S h i n e blind geworden.
Is die ziekte dus aanstekelijk? De kapitein van het eerste schip belooft dadelijk terug
te keeren. Maar als hij weer aan boord van zijn schip is, vraagt hij zich af: mag ik
ook mijne bemanning blootstellen aan die vreeselijke kwaal? En hij heeft een heele
liter rum noodig om die vraag ontkennend te beantwoorden. Hij keert niet naar de
S e a -S h i n e terug. Ondertusschen is op het blinde schip de vreugde losgebroken.
De bemanning danst en juicht....
Maar het onafwendbaar einde nadert. Nog eenmaal gaat het noodlot aan het dolende
schip voorbij. Aan boord van een grooten steamer zien de passagiers een ontredderd
schip drijven, en eene jonge vrouw smeekt den kapitein een boot uit te zetten om te
zien of zich nog menschen op het wrak bevinden. Maar de echtgenoot der gevoelige
dame beweert dat het niet noodig is den kapitein daarom lastig te vallen en het
tragische wrak verdwijnt aan den horizon.
Het is voornamelijk deze laatste episode, hoe kort ook, die de betoovering
verbreekt. Wij zijn ineens buiten de atmosfeer. En het is juist de meest realistische
scene uit het boek die aan het verhaal zijn waarschijnlijkheid ontneemt. Toch is L e
N a v i r e a v e u g l e een interessant, goed geschreven boek. Niet vaak is het een
jong auteur gegeven met een dergelijk boek te debuteeren.

P.J. Jouve, Paulina 1880. Paris, Editions de la Nouvelle Revue française.
Laat ik vooreerst zeggen dat ik den titel van dezen roman niet begrijp. Naar mijne
meening heeft de auteur zich een paar honderd jaar vergist. Ik beweer niet dat de
geschiedenis die de heer Jouve verhaalt, zich niet in de negentiende eeuw heeft
kunnen afspelen. Alles is mogelijk en zelfs dat. Maar ik meen dat die geschiedenis
een karakteristiek geval is uit den Renaissance-tijd. Stendhal zou haar zeker niet in
de negentiende eeuw hebben gesituëerd.
Paulina Pandolfini, gesproten uit eene oude milaneesche familie, is een
hartstochtelijk meisje, over wier deugd en goede faam door haar vader en broeders
met jaloersche strengheid wordt gewaakt. Zij is een mystieke natuur, een haard van
vurige liefde tot God. Maar zij wordt getroffen door den bliksemslag eener aardsche
liefde, die haar geest en zinnen verteert. Het voorwerp van dezen hartstocht is Michele
Cantarini, die haar liefde even hartstochtelijk beantwoordt. Hij is twintig jaar ouder
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en gehuwd met eene onbeduidende en ziekelijke vrouw. Paulina weet hare bewakers
te verschalken en ontvangt Michele in haar slaap-
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vertrek. Van dien dag af begint voor haar een dubbel bestaan, verdeelt tusschen haar
aardschen hartstocht dien zij vergoddelijkt en haar hemelsche liefde, die meer en
meer op eene zinnelijke overgave gelijkt. Dit dualisme, dat moedwillig alle grenzen
verplaatst lijkt wel een beetje simplistisch. Hoe het zij, het is haar verder lot. En dan
breekt een hevige strijd in haar uit.
Zij weet zich schuldig, smeekt om vergiffenis en weet dat zij weer onder de
verzoeking zal bezwijken. Tevergeefs smeekt haar minnaar haar om samen te
vluchten. Zij weerstaat: haar schuld is reeds al te groot. Dit schuldgevoel wordt nog
versterkt door den dood van haar vader en van de vrouw van Michele, waarvan haar
geweten haar beschuldigt. Toch schijnt de goddelijke liefde het te zullen winnen van
de aardsche. Nu Michele vrij is, vraagt hij haar ten huwelijk. Paulina weigert: zij wil
boeten. Michele laat haar aan haar lot over en gaat een ander huwelijk aan. Paulina
gaat in een klooster.
Zij leeft daar onder den naam van zuster Blandine en is van allen de strengste voor
zichzelve: zij kastijdt als geen andere haar zondig vleesch. De overste tracht tevergeefs
die mystieke, onredelijke woede te bedaren. Paulina wil met geweld den hemel
bestormen en zich verliezen in de goddelijke liefde, als in een roes die alles doet
vergeten. Haar hoogmoed kan zich niet schikken naar eene meer menschelijke
discipline en de overste ziet zich verplicht de jonge, van hartstocht verteerde
extrémiste terug in de wereld te zenden.
En zij herbegint een leven van boete en vrijwillige armoede. Het is echter voldoende
dat Michele even verschijnt om al hare goede voornemens te zien verkwijnen.
Andermaal ondergaat zij een orkaan van woeste lust. ‘C'est Vén toute entière à sa
proie attachée....’ Zij weet zich bezeten en snakt naar de bevrijding. Maar beschikte
zij ooit over zichzelve? In haar wanhoop volvoert zij de eenige daad die haar nog
bevrijden kan: zij doodt haar minnaar. Daarna poogt zij zelfmoord te plegen, maar
slaagt daarin niet. Zij wordt veroordeeld tot eene gevangenisstraf van twintig jaar.
Als zijn haar straftijd heeft uitgedaan, gaat zij haar verder leven slijten op eene
hoeve, waar zij den zwaarsten en meest vernederenden arbeid verricht. Zoo vindt zij
eindelijk de vrede des harten en de rust....
Deze geschiedenis is in wezen misschien niet zoo romantisch als zij lijkt, maar
zooals ik zei, ik begrijp niet waarom de auteur haar in het jaar 1880 doet spelen. Dit
lijkt me nu juist geen bijzonder geschikte tijd voor dergelijke voorvallen. Uit
psychologisch oogpunt heb ik vele bezwaren tegen dezen roman en vooral tegen de
verwarring tusschen mystiek en hysterie. Het is eene kwestie van juiste bepalingen.
Wat men mystiek noemt is in wezen iets heel anders dan eene nerveuze exaltatie.
Maar hier zijn wij op het voor den literairen criticus zeer gevaarlijke terrein der
wetenschap en der theologie.
De grootste hoedanigheid van den auteur van P a u l i n a 1 8 8 0 is zijn vermogen
om iets te dramatiseeren zonder iets aan den verhaaltoon te moeten veranderen. Dit
is tegenwoordig vrij zeldzaam. Daartegenover heeft de auteur een gebrek dat typisch
modern is: de moedwillige concisie van den volzin. Vele jonge auteurs, die zoo
hardnekkig alle woordkunst bestrijden, schijnen niet te begrijpen dat een korte zin
nog altijd de lang is, wanneer hij niets zegt.
J. VAN NYLEN.
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Literatuur
Emil Ludwig, Wilhelm der Zweiten.
Emil Ludwig heeft, gebruik makend van de in de laatste jaren rijkelijk gepubliceerde
‘Akten’ en biografiën, een zeer merkwaardige psychologische studie geschreven
over Wilhelm der Zweite. Uit de voorrede blijkt, dat hij alleen gegevens heeft ontleend
aan Keizersgezinde geschriften, d.w.z. aan die auteurs, wier belangen ten nauwste
verbonden waren aan het door Wilhelm gerepresenteerde regeeringssysteem. Deze
beperking, die dus alle critiek, voortkomend uit politieke tegenstand en daaruit licht
voortvloeiende bevooroordeeling, elimineert, komt dus ten goede aan het behandelde
gegeven.
Waar de catastrophe tijdens zijn regeering nog zoo kort achter ons ligt, getuigt
deze reserve in het te citeeren materiaal van zelfcritiek en behoedzaamheid, die
lofwaardig is.
Psychologisch is dit werk mijn inziens dan ook geslaagd. Zijn analyse dwingt hem
zwakheid na zwakheid aan het licht te brengen, en zoo is zijn boek geworden een
studie over tot macht verheven machteloosheid.
Het eerste gedeelte behandelt de harde jeugd van Wilhelm, de tragiek van een
physiek en psychisch zwak kind, opgevoed tot soldaat, d.w.z. krachtmensch, en
heerscher, d.w.z. dadenmensch handelend uit eigen machtsbesef. En alsof deze tour
de force nog niet genoeg is om een ziel te ruïneeren, intrigeert en kankert rondom
dezen jongen een vertroebeld familieleven. Zijn opgroeien is zijn vader een al te
duidelijke herinnering aan diens eeuwig kroonprins-zijn en aan het feit, dat de oude
Wilhelm en Bismarck hem nog steeds den weg tot den macht verhinderen. Het
verbittert zijn vrouw en hem en zij intrigeeren tegen den ouden keizer en vervreemden
van hun kind. Tot een obsessie wordt deze kleine strijd der drie generaties als de
kroonsprins, ongeneeselijk ziek, hunkerend nog even de kroon te dragen van den
langzaam stervenden Wilhelm, zijn eigen zoon tot ‘Stellvertreter’ benoemd ziet van
hem, door kanker gekwelde man. Een lugubere doodendans.
Dan ‘zu jung’ is Wilhelm, de overlevende, keizer! Nog één hindernis. Bismarck
scheidt hem van de bijna absolute macht door Bismarck zelf aan zijn dynastie gegeven.
Gestuwd door de velen die ‘der Alte’ moe zijn, wordt ook dit obstakel overwonnen
en Bismarck verdwijnt, gekweld door een angstdroom - erger dan zijn ‘cauchemar
des coalitions’ - een zwakkeling heerscher in zijn aan alle zijden bedreigde schepping.
De dilettant Eulenburg, de monomaan Holstein, de soldaat Caprivi, de afgeleefde
Hohenlohe zetten het werk voort. Hoe treffend teekent Ludwig de scene, waarin
Bismarck, die het spel in woede en angst gadegeslagen heeft, tenslotte met den dood
voor oogen uit zijn trotsch isolement treedt om nog eenmaal den keizer te
waarschuwen. Op een diner,
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bij hem aan huis, geeft hij zijn ongevraagde raad. Wilhelm coupeert het gesprek met
een laffe Witz. ‘Immer wenn Bismarck von Politik anfing, vermied es der Kaiser,
darauf zu achten.’ ‘Es ist furchtbar’, fluistert Moltke tegen von Tirpitz.
Hoe dikwijls nog huiveren we, verder lezend, als wij telkens zien tot het einde toe
de wanverhouding tusschen den opgelegden macht en den drager ervan. Het conflict
heeft ook zijn ridicule zijde. Want wat anders te doen dan glimlachen als Wilhelm,
43 jaar oud, een gedenksteen van graniet laat oprichten, waarin met gouden letters
staat: ‘Hier erlegte S.M. Kaiser Wilhelm II Allerhöchst seine 50.000. Kreatur, einen
weiszen Fasanhahn.’
En aan het eind voelen we alleen nog maar de armzalige zieligheid van den mensch,
die het aandringen van Max v. Baden tot abdicatie coupeert door de telefoon van de
haak te hangen. Dan weg, onopgemerkt, als een dief in den nacht.
Den noodlottigen levensgang van deze ziel, de zelfoverschatting van den psychisch
wankele, dit alles en ook hoe omstandigheden dit wrak geheel nog meer ontwricht
hebben, beschrijft Ludwig op waarlijk meesterlijke wijze.
Maar - en hier volgen we hem niet meer - waar hij deze lessen uit de geschiedenis
trekt: ‘Hier ist der Versuch gemacht aus der Charakterzüge eines Monarchen
unmittelbar die Weltpolitische Folge, aus seinem Wesen das Schicksal seines Volkes
zu entwickeln’, en wat verder:
‘So wird die Gestalt eines Mannes vor uns erstehn, mit dem ein tüchtiges Gesiecht
nur deshalb zu Ende ging weil er in seinem Volke keine Widerstand fund an dem er
reifen könnte.’
‘Ein tüchtiges Volk’ zonder ‘Widerstand’! Hier ontbreekt de logica. Laten we de
dingen niet omdraaien. Wilhelm is gewaarschuwd, maar niet genoeg. Het eeuwig
paedagogische optimisme leert blijkbaar nooit, dat goede raad van geen nut is zoolang
de geradene er niet rijp voor is. Een halt heeft het Duitsche volk hem niet toegeroepen.
Gedeeltelijk heeft het geschimpt, gedeeltelijk heeft het gejuicht. Waar Ludwig zijn
boek opdraagt aan ‘die Untertanen’, daar denken we aan het satirische werk van
Heinrich Mann ‘der Untertan’ en dan wordt ons duidelijk aan welk deel van het
Duitsche volk Wilhelm heeft kunnen rijpen. Maar dan zijn zij aan elkaar te gronde
gegaan, der Untertan en der Kaiser, en is van persoonlijke schuld geen sprake meer.
Dit verlossende woord duidelijk neer te schrijven is Ludwig niet gelukt. Hij is een
humaan rechter, en dat is gegeven de omstandigheden al veel, maar rechter blijft hij,
en dat is onhistorisch, want de historicus moet begrijpen, niet richten.
Het ijdele autoritaire, in pronkerige luxe opgaande leven van den keizer vindt zijn
weerspiegeling in de naar materieel welzijn en protsig levensgemak ‘strebende’
onderdaan. Beiden zijn ten ondergegaan aan een steeds groeiende oppositie, die ook
in ditzelfde volk aanwezig was. Onder Wilhelm herhaalde zich op vergrofde wijze
het proces van opkomst en ondergang in versneld tempo, dat wij zich langzaam en
met betere smaak zien voltrekken aan de Valois en Frankrijk van Lodewijk XIV tot
Lodewijk XVI. ‘Le Roi Soleil’, volgens St. Simon ‘un esprit plutôt mediocre’, heeft
geïmponeerd door zwijgen, Wilhelm in het begin door zijn redevoeringen. Maar
achter zwijgen en woorden lag éénzelfde leegte; Louis XVI, de goedige slotemaker
en jager, die in zijn jachtdagboek
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schrijft op den datum van de opening der Staten-Generaal, een spijtig ‘Rien’, en
Wilhelm's geknutsel in gedicht en beeldhouwkunst en het Allerhöchtseine 50.000.
Kreatur. De Valois, Napoleon, Bismarck, Wilhelm, zij allen zijn geweest wat hun
volk, hun tijd geëischt hebben. Een geniaal mensch als Napoleon voelde zijn
noodlottige beperktheid, en ook Bismarck sprak de woorden: ‘Mann denkt dasz man
schiebt, aber man wird geschoben’, zooals Napoleon het tragisch gebeuren der
geschiedenis voelt: ‘C'est la politique qui droit être le grand ressort de la tragédie
moderne! C'est elle qui doit remplacer, sur notre théatre, la fatalité antique; cette
fatalité qui rend Oedipe criminel sans qu'il soit coupable.’ De tragedie van
menschelijke onmacht, van schuldelooze schuld. Ludwig, die als motto neemt ‘Welch
ein Schauspiel aber ach nur ein Schauspiel’ is niet tot het begrijpende standpunt
kunnen komen, dat bij ons Prof. Kernkamp in zijn rede ‘Over de tragedie der Historie’
en Carry van Bruggen in Prometheus bereiken. De machteloosheid, hier gelanceerd
onder veel bravoure en klatergoud, ziet hij nog te veel als eigenmachtig ingrijpen.
Het ‘recht’ heeft zijn loop. Via de guillotine, Elba, is Wilhelm in exiel in Doorn.
Zoo kunnen we ons dan gelukwenschen met ons groeiend humaan rechtsbesef, maar
zoolang recht nog stééds vergelding inhoudt, kunnen we niet anders dan Wilhelm
gelukkig achten, dat hij, zij het op min eervolle wijze, het veege lijf geborgen heeft
en eens zichzelf is geweest; géén heldenkeizer.
A.F.

H. Padberg. De Mooie Taal. (Leergang der Nederlandsche Taal, onder
leiding van Dr. Jac. van Ginneken, deel IV.) 's-Hertogenbosch, Antwerpen,
L.C.G. Malmberg. 1924.
Dit is een ‘grammatica der Nederlandsche literatuurtaal’, die ook blijkens den
gemoedelijk familiären, modern-paedagogerigen toon - een toon die mij nu juist niet
bijster bekoort1) - voor de leergierige jeugd geschreven is; - daarvoor is trouwens die
heele ‘Leergang’ bestemd -; maar die althans in zijn geheel mij niet zoo heel bruikbaar
lijkt voor de school; en zeker voor de ‘lagere klassen van Gymnasium en H.B.S.’,
te veel, te veel geleerds, en te veel fijnzinnigs geeft. Misschien kan een enkele
uitzonderlijk begaafde leerling, en één die zoo vlug is, dat hij veel tijd voor eigen
studie overhoudt, er wat aan hebben; maar eigenlijk lijkt mij dit boek het best op zijn
plaats in de handen van den leeraar, die er nu en dan een enkel motiefje plus
voorbeelden uit kan mededeelen.
Hij zal er veel voortreflijks vinden. Dit is, alles en alles bij elkaar genomen, een
mooi boek. Natuurlijk ben ik het niet altijd met den schrijver eens. Ik geloof, - om
iets te noemen - dat hij principieel verschil had moeten maken tusschen rhythme en
metrum; dat de uitlating van Kloos over Adama van Scheltema (blz. 48) onjuist is,
en dus liever achterwege had moeten blijven; dat Ary

1) Bijzonder onaangenaam - en onpaedagogisch, én onwetenschappelijk - schijnt me het spotten
met voor een later geslacht minder genietbaar geworden auteurs, en het nederdalend bespreken
van oudere en jongere, zooals dit b.v. op blz. 73, 105, 230 (Verwey, ‘die boven zoo zoet is
geweest’) geschiedt.
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Prins' stijl een meer waardeerende qualificatie verdient dan die van ‘gekapt stroo’;
dat ‘nu dat’ (voegwoord) onjuist, of althans onvolledig, wordt verklaard als ‘uit de
praattaal overgenomen’; dat de moralizeerende beschouwingen over Boutens - over
wien elders (b.v. op blz. 126, betreffende zijn anticipeerende bijstellingen, op blz..
150 over zijn adjectieven ná 't substantief) voortreflijke opmerkingen gegeven zijn
- gerust weggelaten hadden kunnen worden; dat de zegswijze ‘Twintig jaren heeft
de bouw van deze eene pyramide genomen’ eer een anglicisme dan een originaliteit
mocht worden genoemd (blz. 169); dat de tegenstelling tusschen dichter- en kindertaal
(blz. 20) onjuist is; enz. enz. enz. Maar zulke opmerkingen pleiten m.i. geenszins
tegen het boek in zijn geheel. Hoe menigmaal troffen mij ook des schrijvers
voortreffelijk fijne notities! B.v. die over de antimetrie op blz. 42-43; over de maat,
die ‘alleen niets zegt’ betreffende den gevoelstoon van een gedicht, geestig toegelicht
(zie blz. 86); over 't koele van 't sonnet (blz. 92); over de qualificeerende waarde van
't tegenwoordige deelwoord (blz. 146); welk een zeldzaam mooie opmerkingen over
taalgebruik vindt men op blz. 154 vgg.; wat zijn de termen ‘protasis’ en ‘apodosis’
met ‘spanning’ en ‘viering’ uitstekend weergegeven (blz. 66). Waarlijk, dit is een
‘taalmeester’, zooals men ze ons volk vele mag toewenschen! En... het is merkwaardig
voor de macht der overtuiging, dat zelfs een zoo fijn taalvoeler nu en dan bezwijkt
voor den ideëen-inhoud van een auteur (Schaepman); dat door den hem sympathieken
‘inhoud’ van een gedicht zijn kunstgevoel soms kan worden verdoofd!
Ik zou meenen het kader dezer aankondiging te overschrijden, indien ik uitvoeriger
was; of zelfs maar de aangeduide plaatsen nader besprak. De weinige lezers van dit
tijdschrift, die in een ‘grammatica der literatuurtaal’ - is 't boek werkelijk voldoende
systematisch voor een grammatica?? - belang stellen, mogen zich door dit weinige
opgewekt voelen, dit belangrijke werk te lezen. Het is waar, het staat naar mijn
meening niet geheel op dezelfde hoogte als het eerste en tweede deel van den leergang
(‘De Roman van een Kleuter’ en ‘Van kinderlijke praatkunst naar Nederlandsche
spraakkunst’) van den genialen van Ginneken; maar het is toch een nauwkeurige
kennisneming alleszins waard.
J.W.

J.C. van Schagen, Narrenwijsheid. Palladium-uitgave (Hijman, Stenfert
Kroese en Van der Zande), Arnhem, 1925.
Het bijzondere van deze poëzie-in-recitatieven is de zuivere uitzegging van een
pantheïstisch levensgevoel, dat geenerlei ‘alledaagschheid’ belacht of veracht, omdat
het die niet ontwaart. Wie dit levensgevoel kennen, weten - integendeel -, hoe het
juist vaak uit de kale eentonigheid van bijvoorbeeld een moderne straat, een straat
van ± 1900 meen ik, tot ons kan komen.
Een enkele maal is hij ondichterlijk, ik bedoel in het IIde gedicht; dat begint
Ge hadt God en de wereld lief.
Toen sprong uw bretel los.
In zoo'n aanhef is - vooral waar dit als a a n h e f staat - te veel harde
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‘pointe’; en in het heele gedicht is te veel b e t o o g . Al is dit niet zóó ijdelonzuiver
als de ‘beroemde’ regel van Adwaita:
'k Ben brahman; maar we zitten zonder meid; met dat bedenkelijke ‘maar’.... dat voor wie werkelijk ‘brahman’ is, niet bestaat.
Het geheel echter van dit bundeltje is prachtig van sobere waarachtigheid; waarin
een kabbelingetje van humor niets doet dan de hoogheid, die alles omvat, schooner
te doen gevoelen. Gedichten als ‘Meisje’ en ‘De Sterkste’ zijn volkomen heerlijk.
J.W.

Drie Oud-Indische Episoden. Uit het Sanscrit vertaald door Dr. W. Caland.
Zutphen, Thleme & Cie, 1923.
De deskundige, Dr. Caland, hoogleeraar te Utrecht, vertelt in een inlichtende voorrede,
van de bronnen, waaraan hij zijn vertalingen ontleende. Het eerste verhaal,
Hariscandra, stamt uit een der oude gewijde schriften, de twee andere zijn aan een
vertellingenreeks ontleend. Het eerste heeft een heilige allure, een relaas van
bovenmenschelijke deemoed en zelfopoffering, de andere zijn allerminst heilig en
bevatten voor Westersche ooren tamelijke crue bijzonderheden. Zooals trouwens
ook de classiek-Grieksche verhalen en anecdoten crue bijzonderheden bevatten.
Overigens zijn deze schrifturen meer bepaald voor hen die ‘in de oude Oostersche
literatuur als in het algemeen menschelijk denken en gevoelen belang stellen’. Dat
kunnen er dus velen zijn, maar ik denk eigenlijk, dat de gegadigden zich wel
voornamelijk onder de eerste categorie zullen bevinden. Want ‘dat algemeen
menschelijk denken en voelen’ lijkt toch nog meer ‘bijzonder’ dan ‘algemeen’ en
wel bijzonder-Oostersch, en juist schablonen-achtig-algemeen, absoluut onpersoonlijk
schematisch en dogmatisch. Dit wat Hariscandra betreft.
De andere verhalen hebben dan dat ook weer typisch gewetenloos of naïef
Oostersche, dat ons in de Duizend-en-één-Nacht treft en wel grappig, maar zeer
onverwant, aandoet.
En de eind-indruk van den bundel is er een van vage bevreemding en benijding
ten opzichte van het Nederlandsch publiek. Wat een leergierigheid onderstelt ook
dit boekje weer! En wat een rare, onnoozele belangstelling in ‘Oostersche litteratuur’,
die door zoo'n paar toevallige verhaaltjes, zoo plompverloren in huis gebracht, kan
bevredigd worden.....
De heer Caland heeft zijn best gedaan, ter juister navolging van het oorspronkelijke,
de verhalen in ‘rythmisch proza’ weer te geven, en dat levert dan wel eens min
gelukkige effekten op, die de zaak niet genietbaarder maken. Niet schrijft rythmisch
proza, wie maar wil!
F.C.

Jan van Lumey, Italiaansche Impressies. Boek en Periodiek. Den Haag
z.j.
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gebracht in meer of minder uitgebreide reisboeken of verhandelingen. Vandaar dat
er een zekere moed en zelfvertrouwen toe noodig zijn om nog eens van vannieuws
te vertellen wat.... in substantie iedereen reeds lang weet. Die moed en dat
zelfvertrouwen berusten dan vanzelf op het besef iets nieuws te geven, een nieuwen
kijk op dat oude land, een geestige afwijkende interpretatie van Renaissance of
Oudheid, of ook maar van het moderne Italië en den ‘duce’ Mussolini. Men kan,
ongelukkig, niet beweren, dat de heer Jan van Lumey zulken ‘nieuwen blik’ bezit,
die zijn zelfvertrouwen en dit boekje zouden rechtvaardigen. Hij causeert luchtig en
niet ongedistingeerd over Rome, Florence, Venetië, over Kunst, Renaissance,
Middeleeuwen en Oudheid, en blijkt een aangenaam en beschaafd man, niet ongewoon
in zijn soort en.... die ons hoegenaamd geen belang inboezemt. En daar komt het hier
juist op aan. Een boek over Italië is tegenwoordig uitsluitend een boek over deszelfs
auteur. Diens geest is het, welke ons boeien en bekoren moet. Voor het materieele
is een Baedeker meer dan voldoende. Hadde deze schrijver, met den onversaagden
geuzennaam, zich daarvan behoorlijk rekenschap gegeven, hij zou zijn boekje
‘reis-impressies’ anders of, waarschijnlijk, heelemaal niet geschreven hebben,
beseffend, dat hij ten slotte toch niet belangrijk genoeg was, om zoo, als 't ware,
naakt van geest te kijk te staan. De meeste menschen worden dan een beetje zielig
en deze auteur ontsnapt niet aan deze zelf veroorzaakte pijnlijke qualificatie. Terwijl
dan het uitbundig omslag van Lida von Wedell, voorstellend twee opulente
sinaasappelen, die op ondergaande zonnen gelijken, het groc-achtig karakter van het
boekje eerder parodieeren dan symboliseeren. Ja, het is eenmaal niet anders: in Italië
reizen kan ieder, die een Cooks-party kan betalen, doch or interessant over schrijven,
dat gaat haast niet meer. Wij hebben wel ieder onze eigen indrukken - dat is ons goed
recht - maar belangrijk voor den nevenmensch zijn die indrukken zelden. En gelukkig
maar, dat er zooveel interessante menschen niet zijn.
F.C.

Jan Walch, Grimassen. Boek en Periodiek. Den Haag, z.j.
Het omslag doet het boekje bepaald kwaad. Het is veel en veel fijner dan dit grof en
onnoozel omtrokken grijnsgezicht, dat men vanzelf in verband brengt met zekere
‘blijde kunst’ en grappen van uiterst min allooi, die energieke uitgevers geregeld en
niet onvoordeelig voor het lachgraag publiek laten drukken.
Daarom is het jammer, dat de schrijver toeliet, zijn waarlijk geestige opstelletjes
op deze ordinaire wijze aan de markt te brengen in de hoop op een kring van koopers,
die zich vervolgens toch bekocht zullen voelen, omdat zij anders verwachten en deze
geestigheid allerminst waardeeren.
Sedert Couperus ons verliet, zijn er haast geen schrijvers, die dit soort litteratuur
van kleine toegespitst-geestige verhalen aan kunnen. Jan Walch is er echter zoo een,
die er nu en dan verwonderlijk in slaagt zoo'n gecondenseerden roman in alle
luchtigheid op te zetten en te doen verloopen. Volstrekt niet alle verhalen in dit
bundeltje zijn van gelijke waarde. Soms wil hij te veel, als bij dat geval van het
Italiaansch gravinnetje, waar de tragi-comiek niet heel gaaf uit te voorschijn komt.
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speculeerenden bankier eigenlijk blijkt. Maar in die korte ‘levensschets’ van ‘mijn
grootvader’ en in Starre Kracht of in het verwikkelde verhaal van den kunstkooper
vertoont zich zijn ironisch-luchtigen levenskijk op zijn best en werkelijk zoo voornaam
amusant als men ten onzent nergens vindt. Ook De Meester is een ‘meester’ in dit
genre, en reikt vaak dieper, doch als bruikbaar en geestig feuilletonist lijkt Walch
hem te boven te gaan. En het is compleet een zegen, dat er zulke schrijvers nog zijn!
Maar laat hij iemand anders zoeken om zijn boeken aan te kleeden.
F.C.

E.T. Chalmers Werner, Mythen en Legenden van China. Bewerkt door
J.W. Schotman. Met illustraties van Chin, teekenaars. 2 dln. Zutphen,
Thieme & Co., z.j.
Hier is wederom een dier interessante semi-wetenschappelijke werken, gelijk de
firma Thieme er zoovele heeft uitgegeven. Het zijn boeken van buitenlanders, vertaald,
maar ook ‘bewerkt’ door een Hollander, deskundig in de gegeven materie, en die
aan deze eigenschap het recht ontleent te veranderen wat hem niet bevalt. Het gevolg
is dan - ik merkte het al vaker op - ietwat tweeslachtig: de buitenlander levert het
algemeen karakter van het boek en het meeste van zijn letterlijken inhoud, doch de
bewerker maakt ingrijpende veranderingen, die wellicht aan dat karakter wezenlijk
afbreuk doen, zonder dat de lezer het eigenlijk verifieeren kan. Tenslotte is echter
steeds de bewerker voor de zaak verantwoordelijk, het werd zijn boek, meer dan dat
van den auteur en dit diende op den titel wel degelijk te blijken. Voor het
‘onderhavige’ geval geldt dit zeer zeker.
Was het boek van Chalmers Werner in zijn verklaring der mythen en legenden op
de sociologie ‘afgestemd’, om zoo te zeggen, bij den heer Schotman is het al
psycho-analyse wat de klok slaat. Zijn grondigheid verdroeg het niet, dat deze in een
zoo belangrijk gebied van geesteswerkzaamheid werd verwaarloosd, en zoo schreef
hij een nieuw tweede hoofdstuk om ons in te leiden in het denken droomleven der
Chineezen van uit de psycho-analyse gezien.
Er worden dan in weinige bladzijden veel vreemde dingen gezegd en de lezer komt
niet los van den indruk, dat de grondigheid van den heer Schotman hem hier tot
gevaarlijke oppervlakkigheid heeft verleid. Voor geleerde dichters van zijn soort,
die blijkbaar een gemakkelijke passe-partout op alle wereldproblemen behoeven, is
de ontdekking der psycho-analyse een ware zegen geweest. Zij kunnen nu rustig
gaan slapen, het leven heeft voor hen geen geheimen meer. Ook op het stuk der
Chineesche philosophie is de heer Schotman van Chalmers Werner afgeweken, toen
het bleek, dat deze niet genoeg Dichter was om Lao-tsz ‘recht te kunnen begrijpen’
door middel van het ‘innerlijk schouwen’ van het Tao. Dit geldt dan het derde
hoofdstuk. Verder echter is het boek van Ch.W. op den voet gevolgd met al zijn
goden en mythen en legenden, een uitgebreide collectie, meer belangrijk voor
Chineesche verzamelaars dan voor gewone menschen. Er zijn echter heel aardige
plaatjes bij, die al die geweldigheden in een zacht gekleurd licht zetten en den lezer
chineesch-vriendelijk stemmen.
F.C.
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Rika Doormans Tooneelspel in drie bedrijven.
Personen:
MIJNHEER LOSSER:

(hoofd van een handelsfirma)

BERT LOSSER:

(zijn zoon)

SOFIE LOSSER:

(zijn dochter)

RIKA DOORMANS:

(kantoorbediende)

DOMINEE RIEBEEK:

(verloofde van Sofie Losser)

HENK WIEGERS:

(los werkman)

JUFFROUW MELLES:

(huishoudster bij de familie Losser)

KEES:

(pakhuisknecht)

(Het stuk speelt te Amsterdam)

Eerste bedrijf.
Middag in de zomer.
Kamer in het huis van de heer Losser. Rechts een deur naar een zijkamer, achter een deur
naar de gang en links een deur die leidt naar een aangrenzende woning. Rechts vooraan een
raam, verder een kast met laden, links een werktafeltje, waaraan Rika Doormans zit, bezig
met het ordenen van eenige stapeltjes papieren. Zij is een jong meisje.
Juffrouw Melles, vrouw van middelbare leeftijd, komt door de deur links binnen met
aanteekenboek en papieren).

Juffrouw Melles:

Dit moest ik u hier bezorgen uit juffrouw Losser's kamer. Ik kijk alles na, want
morgen wordt het huis ontruimd.
Rika:

Dank u.
(lezend).

De Vrouw in China, in Indië, in Amerika......
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Juffrouw Melles
(breed-lakoniek):

De wereld is groot.
Rika:

O ja, je kan der in verdrinken.
Juffrouw Melles:

Nou, dat ook. - Die goeie juffrouw Losser had der oogen te veel in de verte.
Rika:

Maar der goeie gaven vielen ook wel dichtbij.
Juffrouw Melles:

Al te rijkelijk! Ze was erg wijs en toch niet wijs genoeg, die ziel.
Rika
(met zachte nadruk):

Nee, want ze heeft niks nagelaten dan deze papieren en ons twee, hè?
Juffrouw Melles:

Die papieren worden nog in dank aangenomen. En mij kunnen ze gebruiken voor 't
huishouden. Maar wat ze met u zullen doen, daar ben 'k nog niet achter.
Rika:

O, ze zijn me heel genegen. En ik ben óók goed voor m'n werk.
Juffrouw Melles:

Maar het andere.....
Rika:

Het andere zullen ze accepteeren, niet in dank, maar ondanks.
Juffrouw Melles:

Op den duur, ja. Moeten is moeten.
Rika:

Kon ik ze maar zeggen dat ik er mee te doen had!
Juffrouw Melles:

Hebt u te doen met de familie hier?
Rika:

Ik meen het. 't Zijn harde slagen. Eerst een weldadige zuster die geen cent nalaat en
dan een zoon die met een arm kantoormeisje gaat trouwen.
Juffrouw Melles:

'k Zou m'n medelijden maar bewaren voor andere stumpers.
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Rika:

Goed. Ik zal ook niet uit medelijden ongetrouwd blijven.
Juffrouw Melles:

Nee. Strijden voor je geluk, da's beter!
Rika:

Strijd is goed om elkaar te leeren kennen. Ik bedoel nu niet zoozeer de oude meneer
Losser, - ik wil bijvoorbeeld ook mezelf der in leeren kennen......
Juffrouw Melles:

En meneer Bert bedoelt u misschien ook?
Rika:

Ja, maar ik denk alleen aan kleinigheden, ik wil graag eens zien hoe zoo'n strijd in
de familie verloopt, - ja nu meen ik de familie met meneer Bert incluis. Eigenlijk
mag ik dat niet zoo zeggen, want hij hoort in de eerste plaats bij mij.
Juffrouw Melles:

Maar in de tweede plaats.....
Rika:

Met een tipje van zijn bestaan hoort hij bij de familie natuurlijk.
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Juffrouw Melles:

Dat zal u tegenvallen, dat is in de wereld zoo niet!
Rika
(haastig):

O nee, de wereld is heel anders, maar ik moet hem toch recht doen, daarom zeg ik
het zoo.
Juffrouw Melles:

Stil! Daar komt meneer Losser.
Rika
(overmoedig):

Da's niets. Ik ga het misschien verklappen.
(Mijnheer Losser komt binnen vanuit de gang. Hij is even over middelbare leeftijd. Juffrouw Melles
wil zich verwijderen. Rika is bezig).

Mijnheer Losser
(tot juffrouw Melles):

Hebt u nog veel paperassen gevonden in mijn zuster's kamer?
Juffrouw Melles
(stroef en onafhankelijk):

De juffrouw placht een heeleboel aanteekeningen in haar schrijftafel ampart te leggen,
u hebt daar de sleutel van, u zult zelf eens moeten kijken, meneer.
Mijnheer Losser
(zoekt. Zegt dan tot Rika):

Hier is de sleutel
(tot juffrouw Melles, met weemoedig gebaar naar de deur links).

Die deur is voor mij gesloten, ik kom daar niet meer, in dat verlaten huis. Sedert mijn
zuster daar is uitgedragen heb ik er geen voet meer gezet.
Juffrouw Melles
(met volle overtuiging):

De geest is der nog in, meneer!
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Mijnheer Losser
(wat onthutst):

Hé, hé, - u bent zoo erg plastisch.
(Juffrouw Melles gaat heen door de deur links. Mijnheer Losser kijkt de papieren mee in. Rika
is verdiept. Hij zegt na korte beschouwing plechtig).

Juffrouw Doormans, hier zijn we uit de kantoorsfeer en gekomen in de wereld van
de gedachte.
Rika
(losweg):

Van de vrije gedachte.
Mijnheer Losser
(vermanend):

Integendeel, in de wereld van de strengbelijnde gedachte, de gedachte die zich heeft
omgezet in daden. - Hoe komt u er zoo toe te zeggen: van de vrije gedachte?
Rika
(luchtig, onderwijl lezend):

Meneer, waarom zou ik dat niet zeggen? 't Kwam me maar zoo voor m'n mond.
Mijnheer Losser:

U vindt het zeker wel prettig om het werk van mijn overleden zuster die u zoo goed
gekend hebt voort te zetten?
Rika:

Zeker, meneer.
Mijnheer Losser
(met eenigszins pijnlijke nadruk):

Zij was een vrouw van de daad, juffrouw Doormans.

Groot Nederland. Jaargang 24

572

Rika:

Ik ben zelf een daad van uw zuster, meneer.
Mijnheer Losser
(met tevreden hoofdknik):

Goed gezegd. - Ik hoop dat deze gegevens u zullen boeien.
Rika:

't Handelt over vrouwen van alle standen, nietwaar?
Mijnheer Losser:

Natuurlijk, - van alle standen.
Rika:

Wat ze gedaan hebben. - Ook wat ze misdaan hebben?
Mijnheer Losser
(wat strak):

De aandacht van mijn zuster heeft zich hier meest gericht op de intellectueele
hoedanigheid van de vrouw, de vrouw als arbeidster op elk gebied.
Rika:

De vrouw, ook als kantoorbediende dus.
Mijnheer Losser:

Ik begrijp u. U wilt eigenlijk graag uzelf in deze gegevens vinden. En dan liefst een
geflatteerd portret, nietwaar?
Rika
(koeltjes):

O nee. Ik hou 't meest van ware portretten.
Mijnheer Losser
( stemmig ):

Wel, de kantoorbedienden zijn er bij.
Rika
(naief):

Het zal een heel moeilijk werk voor mij zijn.
Mijnheer Losser:

Ik droeg het juist aan u op omdat u ijverig en intelligent bent.
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Rika
(ziet hem aan, zegt dan gemeend):

Dank u.
Mijnheer Losser
(vriendelijk bezorgd):

Hebt u een geschikte kamer gevonden nu het huis hiernaast ontruimd wordt?
Rika
(achteloos):

'k Heb al wel iets op 't oog. 'k Vind wel een heenkomen.
Mijnheer Losser
(weekhartig):

U zult u in deze tijd soms erg alleen en verlaten gevoeld hebben in dat leege huis,
zoo zonder de sympathie van mijn zuster die dagelijks om u heen was.
Rika:

Ik heb haar wel gemist, ja.
(snel en bestoten).

Maar u vergist u als u denkt dat ik hier alleen en verlaten ben. Ik ben niet alleen en
- heel niet ongelukkig!
Mijnheer Losser
(koel):

U bent hier ouderloos, u hebt geen thuis hier wou ik alleen maar zeggen.
Rika
(staat bruusk op en gaat iets zoeken in de kastlade. Kijkt onderwijl naar buiten en zegt afwerend):

't Is fijn weer. Hebt u prettig gewandeld?
Mijnheer Losser:

Nee, ik ben thuis gebleven, 't was wat warm.
(Rika kijkt strak naar een punt buiten).

- Waar kijkt u zoo aandachtig naar?
Rika
(wendt zich snel naat hem om en komt terug naar haar

Groot Nederland. Jaargang 24

573
tafeltje):

Naar de rozen in uw tuin. - Ik heb juist zulke rozen in mijn kamer.
Mijnheer Losser:

Ik denk dat er veel zulke rozen zijn. Ik hoop dat uw werk mag vlotten.
(Hij gaat heen. Zij vervolgt haar bezigheid. Bert Losser komt spoedig daarna door de gangdeur
binnen, gaat naar Rika toe, kust haar en graaft in de papieren).

Bert
(met teedere minachting):

Riekje, wat moet jij nu met al die vodden?
Rika
(quasi verontwaardigd):

Omdat jou deze dingen niet interesseeren zijn 't daarom vodden?
Bert:

Tante Nora der hart zat er in. Ik ben voor verbranden als je dood bent. Niet uit
onverschilligheid natuurlijk, maar uit piëteit.
Rika:

Kantoorwerk is minder boeiend dan dit.
Bert
(bladerend):

Ja, dit is alsof je ergens loopt bloemetjes plukken. Zoo van overal staat er wat in.
Maar de zon is buiten. En werken is 't ook niet. - Nee, je moet er uit, hoor!
Rika:

Jij werkt met listen nu! Je wilt me weg hebben om een heel andere reden.
Bert:

In elk geval, ik kom je bevrijden. Ik heb die nieuwe betrekking voor je gekregen.
Rika
(afwerend):

Ja, wacht een beetje, ik voel mij hier toch nog wel wat gebonden.
Bert:

Maar dat mag niet zoo zijn. Er komt een wervelwind die je hier vandaan blaast.
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Rika
(hem aanziende en levendig):

Ik heb het zooeven bijna aan je vader verteld. Hij had het kunnen raden.
Bert:

Ik ook. Ik heb me laten ontvallen dat ik me in deze tijd zoo bijzonder gelukkig voel.
Rika:

En toen wist hij, dat je een meisje had? Of dacht hij niet aan zoo'n bagatel?
Bert
(na kleine pauze, achteloos):

Hij heeft niet aan jou gedacht, nee, 't is wel dom. Maar als jij buiten schot bent zal
ik ze hier inlichten.
Rika:

Laat ik mij dat eens even voorstellen. Je vader komt binnen, je zuster....
Bert:

Nee, doe dat niet.
Rika:

Mag ik me dat niet zoo voorstellen?
Bert
(bedenkt zich even, dan gulweg):

Ja, ga je gang maar.

Groot Nederland. Jaargang 24

574
Ze zullen klein en vervelend doen als onze plannen uitkomen en je hebt alle recht
om je daar een beetje mee te amuseeren.
Rika
(ernstiger en aarzelend):

Aan hun kleinheid dacht ik nog niet zoozeer, ik dacht alleen hoe verbaasd ze zouden
zijn.
(hem aanziende).

Als jij er niet geweest was om me daarvan af te brengen dan zou ik nu nog met een
soort eerbied naar ze opzien.
Bert
(schertsend):

Een soort eerbied?
Rika:

Ja, wat je onwillekeurig hebt, meer dan je wilt weten. Alles leek me zoo gewichtig.
Der zit zoo'n zwaarte in zoo'n huis als dit.
Bert:

De firma Losser van een paar eeuwen oud. Die is ook wel zwaarwichtig. Af en toe
was er een beetje een trilling in de muren, een soort waarschuwing en dan moest er
nieuw kapitaal komen om de boel te stutten. Heel prozaisch.
Rika:

Is dat misschien nu weer zoo'n toestand?
Bert:

Ja, maar da 's nu een algemeene toestand. De muren trillen nu overal.
Rika
(peinzend):

Ik had niet alleen eerbied, er kwam al gauw een beetje haat bij. Omdat ik me al gauw
wat bezeerde aan hun trots. - Ik heb jou ook een beetje gehaat in 't begin, toen ik
voelde dat ik van je moest houden.
Bert:

Om die erge eerbied die je voor me had?
Rika:

Nee, lach daar niet om, 't is niet grappig, 't werkt soms nog wel een beetje in me.
Bert:
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't Was eenvoudig wat ze klassenhaat noemen. En die was aan mij niet besteed want
ik ben gedegenereerd, van 't standpunt van mijn familie uit gerekend.
Rika:

Alleen al omdat je mij nam.
Bert
(haar aanziende en schertsend):

Maar je oogen staan nu vol diepe geheimzinnige gedachten waar ik, oppervlakkig
mensch, niet aan toe kom.
Rika:

O, wel nee. Ik sta met jou aan de zonkant en ik kijk een beetje naar de donkere kant,
dat is alles.....
Bert
(ernstig-bewogen):

Ik begrijp je heel goed. Ik zie wel dat je nog wantrouwend bent en niet zoo eenvoudig
gelukkig als ik
(warm)

Ik zou je niet anders wenschen dan je bent.
Rika
(snel).

Wacht eens! Je zou me niet anders wenschen dan zooals jij je voorstelt dat ik ben!
Bert
(plagend):

Is dat dan bezijden de waarheid?
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Rika:

Als 't zoo is dan zou 't je eigen schuld wezen!
(Hij omhelst haar. Zij zegt half tegenstrevend):

Is dat je antwoord? Je mocht liever eens wat geduldig naar me luisteren.
Bert:

Ja, ik wacht nog een belijdenis van je.
Rika:

Eén belijdenis deed ik je daarnet al. Dat ik je een beetje gehaat heb in 't begin.
Bert
(plagend):

En je doet dat misschien soms nog? Maar - dat is toch bedenkelijk. Laat ik zien of
je 't meent.
(Hij wil haar aankijken, zij ontwijkt schertsend. Ziet hem daarna ineens open aan).

Rika:

Zie maar!
Bert:

't Is weg. - Tegen mijn liefde zijn jou fantaziespoken niet bestand.
(Hij gaat heen door de gangdeur. Rika kijkt hem na, staat dan op, neemt de sleutel van haar
tafeltje en gaat heen door de deur links.
Even blijft het tooneel leeg, dan komt dominee Riebeek door de gangdeur naar binnen. Hij
heeft een maatstok bij zich, kijkt even naar Rika's werktafeltje, monstert daarna de kamer. Hij
is jong en veerkrachtig en ziet er koel-beraden uit. Hij gaat naar de linkerwand en meet.
Juffrouw Melles komt spoedig daarna door de deur links terug, ziet dominee Riebeek en kijkt
eenigszins verschrikt naar 't geen hij doet. Hij wendt zich ineens wat bruusk tot haar):

Dominee Riebeek:

Hebt u nog eens een bezoek gebracht aan 't huis hiernaast?
Juffrouw Melles
(stijfjes):

Ja, ik heb nog voor 't een en ander te zorgen.
(Hij wendt zich zwijgend weer naar de wand en meet opnieuw. Zij zegt wat onthutst).

Wat doet u, dominee?
Dominee Riebeek
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(bedaard voortgaande):

Ik meet hier de ruimte voor een nieuw bureau dat meneer Losser krijgt. Dat
interesseert u niet bijzonder, is 't wel? Het zal juffrouw Doormans meer interesseeren,
denk ik.
Juffrouw Melles:

Waarom juffrouw Doormans?
Dominee Riebeek:

Omdat het een fijn nieuw meubeltje is en haar vader moet in zijn goeie tijd een
bekwaam meubelmaker geweest zijn. Wist u dat niet?
Juffrouw Melles:

Dat weet ik heel goed. Ze heeft op haar kamer boren en zagen en al zulk tuig. Da's
een aandenken aan hem.
Dominee Riebeek:

Zoo, jawel. - En u bent natuurlijk aan alles wat bij hiernaast hoort erg gehecht.
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Juffrouw Melles:

Aan dat roestige tuig zeker niet!
Dominee Riebeek:

Nu, dat zal wel verdwijnen met de eigenares.
Juffrouw Melles
(strak):

Ik hoop dat God met haar zal zijn als zij hier vandaan gaat wonen.
Dominee Riebeek:

Natuurlijk, u bent alleen wat erg plechtig bij zoo'n eenvoudige verhuizing.
Juffrouw Melles
(luid):

Dat moest ù mij toch niet verwijten dat ik iemand aan God aanbeveel!
Dominee Riebeek
(onverschillig en onderwijl bezig):

Ik verwijt u niets. U zult haar en het huis erg missen.
Juffrouw Melles:

Der zijn der meer die dat huis hiernaast zullen missen, dominee!
Dominee Riebeek
(lakoniek):

En òf. Der kwamen der veel te veel. En zoo is al 't geld het huis uitgeloopen.
Juffrouw Melles
(knikt):

Ik doorzag dat ook wel en ik heb soms gewaarschuwd, maar....
Dominee Riebeek
(luchtig plagend):

Och kom! U en juffrouw Doormans waren een paar zieltjes zonder zorgen!
(Juffrouw Melles protesteert zwijgend, hij gaat ongestoord door).
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Ja, juffrouw Melles, ik ben de eenige van de familie hier die der rond voor uitkom
dat het zonde en jammer is van de goeie centen die met al dat weldoen verloren zijn
gegaan.
Juffrouw Melles
(nadenkend):

U werkt zelf ook veel onder de menschen....
Dominee Riebeek:

Ja, ik werk veel onder de menschen, ik help ze graag vooruit, maar op een andere
manier.
(als tot zichzelf doch met nadruk).

Ik breng ze graag waar ze eerlijk behooren, ik zal zelfs in staat zijn iemand, die een
te hooge plaats inneemt, terug te drijven.
Juffrouw Melles

(wat gespannen, na pauze): Dat zal u toch niet altijd gelukken, dominee!
Dominee Riebeek
(haar aanziende):

Wat meent u?
Juffrouw Melles
(naar Rika's tafeltje wijzend en na korte aarzeling beslist):

Ik meen dat meisje dat daar zit! Want dat meent u ook!
Dominee Riebeek
(wacht even, verrast. Zegt dan overlegd en langzaam):

U bent wat erg snel met uw conclusie. Ik doelde natuurlijk in 't algemeen op
vooruitgeschoven menschen die niet op
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hun plaats zijn. Of dat meisje tot zulk soort menschen behoort zou ik u niet kunnen
zeggen.
Juffrouw Melles
(even stellig als tevoren):

Ik begreep het - met m'n hart, dominee. 't Hart gaat bovenal, dat zult u hierbij
ondervinden.
Dominee Riebeek
(luchtig):

't Hart is soms een vreemd voertuig voor een mensch.
(luider).

Wat bovenal gaat, dat is de waarheid, dat zegt de spreuk immers? Overal de ware
verhouding, de ware gezindheid zoeken, dat is mijn taak en als ik die ergens goed
heb uitgevonden dan leg ik mij daar bij neer, hoe het ook zijn mag. - Zoo, ik ben
klaar. Hier kan het bureau staan, ik heb iemand opgedragen het meubel hier aanstonds
te brengen, we zullen het hoop ik allemaal bewonderen.
(Beide gaan heen door de gangdeur.
Rika komt even later terug uit de nevenwoning en gaat werken aan haar tafeltje. Sofie Losser
komt daarna door de gangdeur binnen met veldbloemen die ze in vaasjes gaat schikken. Ze is
wat ouder dan Rika en beweegt zich met gevoel van eigenwaarde. Ze doet eerst alsof Rika niet
in de kamer is. Rika kijkt dan even op van haar bezigheid).

Sofie
(kortaf doch niet onvriendelijk):

Houdt u van bloemen, juffrouw Doormans?
Rika:

O ja, en van buiten zijn.
Sofie:

Houdt u van uitgaan alleen?
Rika:

Nee, meer van uitgaan samen.
Sofie
(na pauze koel en zakelijk):

Ik zet deze bloemen hier omdat het hier in de kamer koel is. Ik heb ze meegebracht
om ze te schilderen, ze moeten goed blijven.
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Rika
(achteloos en bezig):

Ja, 't is hier lekker koel.
Sofie:

Wat saai, zoo alleen te werken, is 't niet?
Rika:

O, af en toe komt er hier wel eens iemand.
Sofie:

Juffrouw Melles soms?
Rika:

Ja, die ook.
Sofie:

Is der hier nog nieuws gebeurd in de weken dat ik buiten zat?
(Rika kijkt even op en antwoordt niet).

Niets dan dat u van 't kantoor naar hier verhuisd bent, zeker?
Rika:

O, dat is pas sinds gister.
Sofie
(druk-vriendelijk):

Op kantoor vindt u 't zeker wel prettiger?
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Rika:

Nee. Op kantoor vind ik 't niet prettiger.
Sofie
(ongeloovig):

Is 't heusch? Maar als 't u soms binnenkort hier flink gaat vervelen zal ik papa wel
aan z'n verstand brengen dat hij iemand als u niet zoo hoort af te zonderen.
Rika:

Iemand als ik?
Sofie:

Ja. Ik geloof nooit dat u van afzondering houdt. 't Zegt uzelf. Liever, samen uitgaan
dan alleen uitgaan.
Rika
(afgetrokken):

Ik hou meer van afzondering dan u denkt.
Sofie
(spottend):

Om over de zorgen van 't leven na te denken?
Rika:

Of om over 't geluk van 't leven na te denken.
Sofie:

U bent romantisch. - Is uw leven ook niet een beetje romantisch geweest?
Rika:

Weet u veel van mijn leven af?
Sofie:

Wat! zou ik weten? U bent een beetje in de nood geweest, nietwaar? - en tante Nora
heeft u daaruit geholpen. Hindert het u dat ik dat weet?
Rika:

O nee. - Houdt u van een roman die goed afloopt?
Sofie:

Jawel, als 't niet te mooi wordt gemaakt.
Rika:

Als je 't maar tot het eind toe kunt gelooven! Dat kan moeilijk zijn.
Sofie:
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Al te veel narigheid houd ik ook niet van, dat gaat tegen je natuur in.
Rika:

We hebben 't niet over een roman, maar over onszelf, is 't niet?
Sofie:

Pardon. 't Ging enkel over u.
(ineens opmerkzaam).

U bent veranderd, dunkt me, sinds ik u 't laatst zag.
Rika:

Ben ik uiterlijk veranderd?
Sofie
(minder aandachtig en meer tot haar bloemen gewend):

Ja, het moet iets uiterlijks zijn.
(Rika kijkt nog even naar haar en dan naar haar werk. Sofie herneemt na een pauze levendiger).

Intusschen, het heeft geloof ik allemaal een geheime zin!
(Rika bepaalt zich tot haar werk. Sofie kijkt nog even en gaat ijverig voort met de bloemen.

Dominee Riebeek verschijnt in de gangdeuropening. Zij vervolgt tot hem):

Kom binnen, ik ben direct klaar met dit goed!
(Hij komt binnen en groet Rika beleefd maar zeer gereserveerd uit de verte. Sofie let op
zijn blik naar Rika. Deze staat op en wil terstond met eenig werk naar het vertrek rechts gaan.
Sofie zegt tot haar):

U gaat toch niet voor ons weg? Wij verdwijnen direct naar m'n atelier.
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Rika:

Ik moet hiernaast typen.
(Rika gaat heen door de deur rechts).

Dominee Riebeek
(kritisch nadat Rika de deur heeft gesloten):

Een vreemde aardigheid van je vader om juist dit meisje hier te laten werken.
Sofie:

Je vindt haar toch niet hinderlijk?
Dominee Riebeek:

Nee. Ze hindert mij niet.
(Men hoort voortdurend doch flauw het getik der schrijfmachine).

Sofie
(luchtig):

Allemaal de schuld van tante Nora's Vrouwenarbeid.
Dominee Riebeek:

Ja.
(ironisch):

't Is kolossaal!
(Sofie ziet verbaasd op. Hij zegt op gewone toon):

Ben je niet moe van deze bloemenjacht?
Sofie:

Nee. - Wat is kolossaal? Die Vrouwenarbeid?
Dominee Riebeek
(lacht kort. Verdiept zich in de bloemen. Zegt terloops):

Ja, die ook. Wat ga je nou doen, verder? Heb je vrijaf?
Sofie:

Een van de meisjes van 't kantoor, Greta Leusden, ga ik aanstonds schilderen.
Dominee Riebeek:

O. Een fletsch bloempje, maar die zou het hier in de kamer beter doen

Groot Nederland. Jaargang 24

(kijkt onderwijl even naar de plek waar Rika gezeten heeft).

Sofie
(lachend en dicht bij hem):

Waarover heb je 't? Over Greta of over dit goed?
(wijst naar bloemen die hij beschouwend aanraakt).

Dominee Riebeek:

Over Greta.
Sofie
(hartelijk en met wat teederheid):

Ben je niet blij, dat ik weer voor goed thuis ben? Je kijkt nogal in je nopjes nu, maar
je kijkt ook of je wat op 't hart hebt.
Dominee Riebeek:

Ik heb een gezond hart en ik ben blij.
Sofie:

Maar je denkt over iets dat je niet zegt.
Dominee Riebeek:

Dat ik niet zeg omdat het de gezelligheid glad zou bederven.
Sofie
(eensklaps vol aandacht en dringend):

O, maar nu moet je meer zeggen, nu je eenmaal zoo ver bent!
Dominee Riebeek
(met nadruk):

Wel, - zie je, - die onwetendheid van jullie hier, die is kolossaal!
Sofie
(onthutst):

Onwetendheid? Wat bedoel je? Kan ik 't helpen dat ik de laatste weken buiten zat?
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Dominee Riebeek
(plagend):

Ja zeker, je had thuis kunnen blijven.
(haar protest afwerend, dan ernstig en zakelijk):

Nu, ik houd het er stellig voor dat Bert weinig minder dan verloofd is met dat meisje
daar!
(wijst naar de kamer waar Rika is).

Sofie
(betrekt gansch en staat eerst verstomd. Zegt dan diep verbaasd):

Kan 't waar zijn?
Dominee Riebeek:

Ja, waarom niet?
Sofie
(forscher):

Wat zou 'k dat - razend onaangenaam vinden!
Dominee Riebeek
(ironisch):

Alleen maar dat?
Sofie
(langzaam en verslagen):

Het is ook - heel ernstig, - ik weet, het kan een ramp zijn.
Dominee Riebeek:

Ja, dit is juist wat de firma niet noodig heeft. Nu is een huwelijk natuurlijk niet op
de zaken in te richten. 't Zou alleen geweldig jammer wezen.
Sofie:

Is er nog wel wat aan te doen, denk je?
Dominee Riebeek:

Als alles in orde is, dan niet. Als het is zooals ik vermoed, dan wel.
Sofie:
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Je spreekt zoo geheimzinnig....
Dominee Riebeek:

Met vermoedens moet je voorzichtig zijn. Als zij alleen arm is en van geringe afkomst
dan hebben we haar te accepteeren of we het aangenaam vinden of niet. Ik zou me
schamen als ik in deze kwestie niet een ruim standpunt wist in te nemen, boven de
kleine gevoeligheden van verschil van stand en zoo......
Sofie:

Is dat allemaal niets, vindt je?
Dominee Riebeek:

't Is niet genoeg.
Sofie:

Weet je dan iets - anders van haar? Je bent wel erg tegen haar ingenomen, dat zag
ik aan je blik naar haar toen je binnenkwam.
Dominee Riebeek:

En jijzelf?
Sofie:

'k Heb nooit aan haar gedacht als aanstaande schoonzuster.
Dominee Riebeek:

Maar dat doe je nu.
Sofie:

Ja, dan voel ik dat ik haar niet wil.
Dominee Riebeek:

Dat voel ik ook, maar wat bij jou onbewust is, dat is bij mij meer bewust.
Sofie
(hem gespannen aanziende):

Denk je dat ze niet respectabel is?
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Dominee Riebeek
(ontwijkend):

Och, ik neem haar nog maar waar, ik ben nog niet tot een vaste conclusie gekomen.
En zoolang ik dat niet ben zal ik niets tegen haar inbrengen, ook al komt Bert een of
andere keer openlijk met zijn verloving voor den dag.
Sofie
(in donker nadenken):

Dat is dus de verandering bij haar!
(met spijtig lachje):

En het geluk waarover ze zit te droomen in de afzondering!
Dominee Riebeek:

Je bent nu tenminste voorbereid. Je zou 't natuurlijk gauw genoeg gemerkt hebben
nu je weer geregeld thuis bent en dan had je van de schrik misschien ik weet niet
wat voor dols gedaan.
Sofie:

Ik moet nu zeker erg voorzichtig en verstandig doen, nu ik bijtijds op de hoogte ben?
Dominee Riebeek:

Ik heb liever dat mijn meisje zich niet aan ondoordachte uitvallen te buiten gaat.
Sofie
(peinzend):

't Belang van ons allemaal,
(overtuigd):

En hij is je veel schuldig!
Dominee Riebeek:

Je hebt zelf zoo in de zon geloopen, je bent heelemaal verbrand, - en misschien een
beetje bijziende wat betreft dit binnenshuis-leven.
Sofie
(hem ernstig en wat bang aanziende):

Maar Hugo, wat wil je nu eigenlijk ondernemen tegen Bert? 't Is m'n broer, daar moet
je wel aan denken!
Dominee Riebeek:

't Gaat niet tegen Bert, 't gaat in zijn eigen belang.
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Sofie
(peinzend):

't Belang van ons allemaal.
(overtuigend):

En hij is je veel schuldig!
Dominee Riebeek:

Omdat de firma mijn geld heeft? Dat is een zakelijke band, anders niet. Wat ik nu
voor hem denk te doen is vriendendienst.
Sofie:

Maar als je je nu met alles eens vreeselijk gek vergist?
Dominee Riebeek:

Als deze verloving geen feit is?
Sofie:

Ja, - of, als dat meisje - wèl deugt?
Dominee Riebeek
(ietwat spottend):

Dan blijf ik een vriend en compagnon in nood en dood.
(ernstiger):

Maar 't zal anders uitkomen. En dan behouden we Bert op een meer aangename
manier.
(Bert komt binnen. Hij kijkt onwillekeurig even naar de ledige plaats van Rika.)
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Bert:

Ben jullie hier neergestreken?
(tot Sofie):

Wat heb jij een kleur. Toch geen kwaad gedaan?
Dominee Riebeek
(Sofie's verwarring bemerkende zegt bedaard):

We wachten op Greta Leusden die geschilderd moet.
Sofie
(haastig):

O, ze komt nog niet.
(druk-vriendelijk):

Bert, kom je aanstonds ook eens op m'n atelier? Ik zal 't gezellig vinden, ik heb je in
zoolang niet bij me gehad.
Bert:

Heb je me soms in gedachte erg verwaarloosd, dat je me nu zoo noodigt?
Sofie:

Nee, ik heb je niet verwaarloosd. Uiterlijk misschien, maar in gedachte zeker niet.
Dominee Riebeek:

Fie stelt je gezelschap altijd zeer op prijs, dat weet ik.
Bert:

't Kraakt in onze familie. Maar 't bintwerk houdt nog.
Sofie
(Bert ernstig aanziende):

Waarom zou 't niet houden? Als jij tenminste geen plan hebt om te breken?
Bert:

Integendeel.
(Het machinegetik is steeds hoorbaar. Bert kijkt verstrooid langs Sofie en dominee Riebeek
heen en verwijdert zich als onwillekeurig naar de richting der zijkamer.)

Sofie
(dringend):
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Bert, ik reken er op dat je komt!
Bert:

Zeker, 't is goed. Waarom zou ik dat niet doen?
(Hij gaat de zijkamer in. Als hij de deur gesloten heeft kijken de anderen elkaar aan. Sofie
gaat peinzend en verslagen op een stoel zitten.)

Dominee Riebeek:

Zie je 't nou?
(Sofie kijkt in donker nadenken voor zich uit. De machine heeft even stilgestaan, tikt weer
door.)

(Mijnheer Losser komt binnen met knipsels die hij in de kastlade gaat bergen. Allen zwijgen
even).

Sofie
(nerveus):

Papa, waarom hebt u nu juist juffrouw Doormans hier gehaald voor deze schrijverij?
Mijnheer Losser:

Dat heb ik gedaan om de nagedachtenis van je tante Nora die veel met haar op had.
Je hebt toch niets tegen dat meisje?
Sofie:

Ik heb niets tegen haar. Maar 't is een heel vrij persoontje en daarom had u haar beter
kunnen laten waar ze was.
Mijnheer Losser:
(bedaard voortgaande met zijn verdediging, terwijl Sofie enkel aandacht is voor het getik in de andere
kamer en merkbaar geirriteerd als dat ophoudt):

't Meisje kan heel
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wat leeren van dat werk dat ik haar wil laten doen. 't Is een intelligent, ijverig kind.
Sofie
(nerveus):

Wel mogelijk. Maar de schrijfmachine staat stil op 't oogenblik!
(Dominee Riebeek wendt zich ontevreden en verschrikt tot haar.)

Mijnheer Losser
(theatraal):

Ben ik ooit een slavendrijver geweest? Wat voor nieuwe manieren wil je mij
aanpraten?
Dominee Riebeek
(staat naast Sofie's stoel en zegt dringend tot haar):

Fie, zullen we maar niet liever naar je atelier gaan?
Sofie
(triest):

Ja, Huug.
(Zij blijft nog zitten. De schrijfmachine tikt weer. Bert komt even de kamer in, let nauwelijks
op de aanwezigen, zoekt iets op de werktafel en gaat daarmee terug. Mijnheer Losser heeft
dit met opmerkzaamheid gevolgd en er komt eenige bezorgdheid op zijn gezicht. Hij gaat
daarop snel, als vluchtende voor zijn gedachten, de kamer uit. Sofie zegt met nerveus lachje
tot dominee Riebeek):

Zag je dat? Papa is geschrokken.
Dominee Riebeek
(glimlachend):

Ik zag het. Kom mee.
(Ze gaan samen het vertrek uit.
Even later komt Bert weer de kamer in, laat de deur der zijkamer open.)

Bert
(tot Rika die nog typt):

Kom nu weer hier, je kunt ook hier werken en 't is daar zoo warm.

Groot Nederland. Jaargang 24

(Rika tikt voort. Bert zegt na kleine pauze dringender):

Kom nu!
Rika
(verschijnt in de deuropening):

Nog typen moet ik.
Bert
(verstrooid):

't Doe ik wel straks.
(zeer dringend met de hand aan haar stoelleuning):

Kom hier zitten.
Rika
(doet zijn zin. Zich gaan latend):

Dom van je vader om me hier te halen. Nu zorg jij dat ik haast niets meer doe.
(quasi verstoord):

En denk je dat ze hier geen vermoedens krijgen?
Bert
(over haar heen buigend en maar half aandacht bij 't geen hij zegt):

Laat het zoo zijn. Ze worden dan langzamerhand voorbereid.
Rika:

Als niet de bom bij ongeluk ineens barst.
Bert:

Dan zou je moeten vluchten. Ergens ver heen. Ver beteekent: een straat of wat van
dit huis.
(levendiger):

Maar 't zal niet gebeuren, zoo is de atmosfeer hier niet. Groote ontploffingen hadden
er nooit plaats.
Rika:

Maar ik voel dat nu toch om me heen. Die ontplofbare atmosfeer.
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Bert
(half verstrooid, half plagend):

In jouzelf schuilt het gevaar. Niet in de atmosfeer.
Rika
(zijn toon aannemend):

In mij? Zooals ik nu ben?
Bert:

Hoe ben je dan nu?
Rika:

Moe en volgzaam. Heelemaal ongevaarlijk.
Bert:

Moe? Hoe kom je aan vermoeidheid?
Rika:

Misschien is 't geen vermoeidheid. Ik ben - net als een zwemmer die uit het water
wil. Maar 't water is zoo heerlijk en hij glijdt maar weer met de stroom mee.
Bert
(zacht, na pauze):

Waarom zou je uit die stroom weg willen? Die stroom is ons geluk en daar voel je
je in gevangen.
Rika
(droomerig):

En bovenuit en toch er in. Dat zou 'k wenschen. Ik ben er nu te diep in en daarom
zeg ik dat ik moe ben.
Bert
(zacht):

Je bent niet heel en al tevreden over me, dat is het!
(Rika schrikt even en schudt haar hoofd. Hij gaat voort):

't Is ook jammer, dat ik je hier zoo dood gewoon op kantoor heb leeren kennen.
(quasi overtuigd):

Ja, dát is het wat hapert aan onze verhouding.
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Rika
(spottend):

Misschien.
(ernstiger):

Als je tante Nora me niet hier beschikt had dan zou je me nooit gevonden hebben.
Bert:

Als menschen voor elkaar bestemd zijn dan vinden ze elkaar overal.
Rika:

Je weet wel beter. Je zou mij niet ontdekt hebben vroeger, al liep je tegen me aan,
dan nog niet.
Bert:

Hoe gelukkig dan, dat je hier bent gekomen.
Rika
(snel naar hem opziende):

Je wijkt uit!
Bert:

Welnee. Ik wil graag luisteren als je lust hebt over vroeger te praten. - Ik heb je toch
altijd aangehoord - met volle belangstelling!
Rika
(lacht even. Zegt wat spottend):

En je zult ook nu weer naar me luisteren - met volle belangstelling?
Bert:

Je wilt iets een beetje stuk trekken, niet? O ja, je wilt me immers een beetje haten.
(nadenkend):

't Is waar, ik voel dat er ook bij mij wel een beetje haat is waar 't dat vroegere leven
betreft.
Rika:

Dat is 't wat me op elkaar tegen hebben. We haten mekaar's omstandigheden.
Bert
(bruusk):

Ik heb niets op jou tegen. Een kind kan nou eenmaal niet helpen waar z'n ouders het
heensleepen.
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Rika:

Ouders? Mijn moeder is al lang dood.
Bert:

Ja.
Rika
(wat bewogen):

Je denkt niet goed over m'n vader, maar ik heb je toch niets - leelijks van hem verteld,
- er was voor mij niets leelijks aan hem. Ik heb je niet vaak over hem gesproken maar
dat komt juist omdat ik zooveel van hem hield.
(Beide zwijgen even, Rika vervolgt):

Waarom zeg je daar niets op?
(kalm en koel):

O, ik weet het al. Je haat is niet zoo onbestemd als 't eerst lijkt!
Bert
(ernstig en teeder):

Vertel nu toch maar en 't zal anders worden.
Rika
(stug):

Van m'n vader? Och je weet daar immers toch al alles van.
Bert:

Hij was een meubelmaker, - een goed werker heb je me verteld en toen werd hij
bedrogen en gaf hij zijn vak er aan en zoo raakten jullie aan de zwerf en huurden
hier per slot een cafeetje aan de IJkant, waar de verdienste ook al niet veel was. Is
dat volledig?
Rika
(met een lachje):

Nee, hoe zou dat nu volledig zijn in zoo'n paar woorden?
Bert:

Zeg dan nu wat ik niet weet.
Rika:

O, andere feiten zijn er niet. - Maar je kijkt zoo somber!
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Bert:

We zijn nog eens ongeveer zoo blijven steken.
Rika:

Omdat je toen zoo hard uitviel over mijn vader die je niet gekend hebt.
Bert:

Dat had ik niet moeten doen, maar 't lijkt mij nu eenmaal dat hij verantwoordelijk
was voor 't leven dat jij hebt moeten doormaken.
Rika:

Ja, dat leven.... Ik wou dat je op een andere manier naar me wou luisteren als ik het
daarover heb.
Bert:

Maar wat wil je dan anders van me dan geduld en belangstelling? Warme
belangstelling?
Rika:

Ik weet niet hoe, maar je woorden staan altijd in de weg.
Bert:

Ik weet toch al wel veel van je.
Rika:

Wat dan?
Bert:

Dat je verliefd geweest bent op een ander vóór je mij kende.
Rika:

Ja, dat heb ik je gezegd.
Bert:

En ik denk dat je mij soms een beetje minacht terwille van die andere man.
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Rika:

Hoe kom je er bij? Ik minacht jou niet terwille van hem en ook hem niet ter wille
van jou.
Bert:

Heb je hem misschien - nog niet genoeg vergeten?
Rika
(lacht even schril. Zegt dan spottend):

Nee, misschien nog niet genoeg.
Bert:

Lach je daarom?
Rika:

Ja. Vindt jij het zoo buitengewoon ernstig??
Bert:

Je bent jezelf niet.
Rika
(heftig):

Dat verleden is dood. Méér kan ik iemand toch niet verloochenen dan door te zeggen,
dat hij geheel dood is voor me?
Bert:

Nee, meer verloochening eisch ik niet.
(na pauze glimlachend en aarzelend):

Maar 't is een verward schrift daar binnen in je en ik wil toch in je lezen!
Rika
(hem ernstig en vol aanziende):

Wil je dat werkelijk?
(luchtiger):

Er is een lichtzinnige kant aan me, zoo tusschen huilen en lachen in.
(hem waarnemend):

Waar luister je naar?
Bert:

Groot Nederland. Jaargang 24

Niets bijzonders. Maar ze zullen ons niet langer met rust laten. Ze komen hier naar
toe.
(Hij verwijdert zich naar de zijkamer. Rika gaat terstond voort met haar werk. Sofie en dominee
Riebeek komen daarop binnen, gevolgd door Henk Wiegers, die een bureautje van bewerkt
eikenhout op zijn schouder draagt).

Sofie
(bedrijvig naar rechts gaande):

Zullen we het aan deze kant zetten?
Dominee Riebeek:

Deze muur is vochtig. Wacht eens. Eerst maar even neerzetten.
(Henk zet het bureautje neer en staat er naast. Hij is sterk gebouwd en ziet er knap, losbandig
en niet welvarend uit; er ligt een norsche, soms pijnlijke trek op z'n gezicht, die verband houdt
met een moeilijk bewegen van zijn linker-arm)

. Als juffrouw Doormans haar tafeltje wat naar achter wil zetten? Ik heb de ruimte
daarstraks gemeten.
(Bij 't hooren van de naam Doormans kijkt Henk ineens naar Rika).

Rika
(vaag opkijkend, dan opstaande):

Zeg u maar hoe ver.
(Dominee Riebeek komt bij haar en zij verzetten de schrijftafel. Rika kijkt daarna terloops
even naar Henk, ontstelt een oogenblik hevig, maar beheerscht zich. Dominee Riebeek merkt
het en let op. Bert komt onderwijl uit de zijkamer en richt zijn aandacht op het bureautje. Rika
gaat weer zitten werken. Henk neemt met schuwe blikken de kamer op).
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Sofie
(tot Bert):

De kamer zal te bezet worden.
Bert
(spottend):

Ja. Maar Hugo schijnt daar optimist over te denken.
Dominee Riebeek
(negeert dit en schuift zorgvuldig Rika's tafeltje terecht. Zegt tot enk):

Zoo. Maar hierheen brengen.
(Henk tilt het meubel met eenige moeite weer op, Rika ziet dit tersluiks met spanning aan; hij
draagt het overigens gemakkelijk op zijn schouder en brengt het naar de aangewezen plaats.
Dominee Riebeek, Sofie en Bert praten op de achtergrond. Als Henk zijn vracht neerzet, kijkt
Rika op van haar werk en naar hem. Op deze wijze is haar gezicht geheel afgewend van de
drie anderen. Zoodra het meubel staat, wendt Henk zich plotseling tot haar. Hij toont haar
met een duidelijk, heftig en norsch gebaar de gebrekkigheid van zijn arm. De andere drie
zwijgen nu en letten op).

Rika
(hem strak aanstarend):

Hoe is dat gekomen?
Henk
(na een ruwe schouderbeweging kort en met onverschillige hard-klinkende stem):

'n Ongeluk. Schipbreuk gehad. Varen doe 'k sedert niet meer.
(Dan wendt hij zich snel van haar af en kijkt vluchtig even om zich, half stuursch, half beleefd
afwachtend wat de anderen nog te zeggen hebben. Domineer Riebeek komt naderbij en kijkt
of het bureau geheel naar zijn zin staat, duwt nog een weinig en monstert dan het geheel. Sofie
komt ook naderbij, eveneens schijnbaar alleen aandacht voor het nieuwe meubel).

Sofie
(tot Henk):

Die karwei is alweer opgeknapt.
(Henk gaat terstond naar de deur, tikt beleefd-vluchtig aan zijn pet en gaat heen, dadelijk
gevolgd door dominee Riebeek. Sofie zegt verbaasd tot Rika):
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Waarom sprak die man u aan? Kende u hem?
Rika
(achteloos-zakelijk):

Ja, van vroeger.
Sofie:

Hé. Ik dacht dat u hier haast niemand kende en dan....
Rika
(kortaf en koel):

Deze ken ik in elk geval wel.
(Bert beweegt zich onder dit gesprek onrustig en trekt zich terug naar de zijkamer. Sofie kijkt
nog even onderzoekend naar Rika. Dominee Riebeek komt terug).

Sofie
(bruusk tot deze):

Wat was dat voor een man die 't bureau bracht?
Dominee Riebeek:

Een varensgezel, dat hoorde je hem zelf zeggen. Zoekt nu een betrekking aan de wal,
omdat hij een stijve arm heeft. Beviel hij je niet?
Sofie:

Och, een beetje een ongunstig type, vond ik.
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Dominee Riebeek:

Een beetje losbandig. Maar toch niet zoo heel ongunstig. Juist van een soort, dat me
bevalt. Iets van te maken.
(Dominee Riebeek en Sofie gaan samen heen. Bert komt dadelijk daarop terug uit de zijkamer).

Bert
(haastig tot Rika, die niet opziet):

Zeg, je hebt die man zeker gezien vroeger in dat cafeetje, maar pas op en zeg daar
niets van tegen mijn zuster. Geen mensch weet er van dat je daar gewoond hebt en
niemand hoeft dat te weten.
Rika
(onbewogen):

Welnee, ik praat er niet over.
Bert:

Vèrpraat je dan nu ook niet. Tante Nora had gelijk dat ze daar een geheim van maakte
indertijd.
Rika:

Ja.
Bert
(rustiger en meer deelnemend):

Heeft die ontmoeting je erg onaangenaam getroffen?
Rika:

Het deed me natuurlijk terugdenken aan vroeger.
Bert
(na pauze):

Maar soms moet je toch een draad stuk trekken die aan 't verleden bindt.
Rika:

Kan dat?
Bert:

In dit geval moet het.
Rika
(met donker-vorschende blik):
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Heb je zoo vreeselijk veel tegen op die man die hiernet kwam?
Bert:

Ik denk heelemaal niet aan die man op zichzelf. Maar het type, dat hij
vertegenwoordigt, de heele atmosfeer...
Rika
(bits):

Nee, dat is niet wat jij gewoon bent.
Bert:

Wie daarvan houdt dat is Hugo, zooals je hem zelf hoorde zeggen. Die maakt van
dat soort graag zijn bekeerlingen.
Rika
(ongeloovig):

Lukt hem dat?
Bert:

Ja, dat lukt hem juist. De geest van zulke menschen past gewoonlijk precies in een
gereformeerd doosje, al zien ze er uiterlijk wat weerbarstig uit.
Rika
(koel en langzaam na pauze):

Inplaats van me dit allemaal uit te leggen, had je hem beter kunnen helpen daarnet.
't Viel hem moeilijk om dat kastje van de grond op te lichten, zag je dat niet?
Bert
(koel en gelaten):

Zeker, dat is zoo. 't Was een onwillekeurig verzuim, maar je hebt natuurlijk gelijk.
Rika
(ernstig en een weinig uitdagend):

Ik heb van zoo een gehouden vroeger. Van juist zoo een als hij is.
Bert
(haastig):

Je was gebonden aan die omgeving toen. -
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En misschien was het toch een andere! Misschien niet zoo'n adspirant-bekeerling als
deze!
Rika
(koel en afgetrokken):

Misschien niet. - Het is iemand waar ik me nog altijd een beetje aan gebonden voel,
al was 't alleen daarom dat hij indertijd veel vriendschap bewees aan m'n vader. Hij
bracht bijvoorbeeld veel maats mee en zoo voordeel.
Bert
(geërgerd):

Ja, dat ellendige leven ook!
Rika
(als voren):

Ik zal je niet kwalijk nemen als dat nieuws, dat ik je nu verteld heb, je te erg afschrikt.
Bert
(onthutst):

Het is iets anders! Jijzelf wilt van mij los worden nu. Dat voel ik!
Rika:

Als je dat zoo voelt dan is dat zoo. En als je weer anders voelt, veel warmer en veel
menschelijker, geloof dan dat ik ook warmer en menschelijker ben - voor jou!
Bert
(na pauze ontzet en weifelend):

Dat is tè verward!
(snel):

Ik geef niets om het verleden, als 't moet, maar ik wil toch weten hoe je nu bent, nu
op dit oogenblik!
(langzamer en verwijtend):

Je voelt je nog gebonden, zeg je. Dat is toch anders dan je me tot nog toe hebt laten
weten!
Rika
(weer koel en afgetrokken):
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Omdat er nu ineens een stroom herinneringen in me boven kwam. Het is slecht
tegenover jou, maar ik kan het niet verhelpen.
Bert
(bleek en strak):

Ik wil je tijd laten, dat je uit je gevoelens beter wijs kunt worden dan nu.
(Bert gaat heen. Rika kijkt hem na in donker bezinnen. Einde van het eerste bedrijf).

NINE VAN DER SCHAAF
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Het onvermijdelijke (Vervolg)
Cato's leven was weer in vollen gang. Van den ochtend tot den avond bewoog zij
zich van het ademkamertje naar haar studeervertrek, want de uren van den dag waren
als samengeperst in een komen en gaan van leerlingen, dat een weinig langer oefenen
of eens wat napraten, nauw gedoogde. Niet slechts dat zij er verscheiden patienten
had bijgekregen, maar op haar advertentie in het Handelsblad waren twee meisjes
afgekomen, die zij nu tot leerares opleidde. En zij verheugde er zich in. Was het geen
genot om, als je nog met A bezig was, reeds het schelletje van B te hooren, gat het
geen voldoening om bij elke nieuwe les te kunnen zeggen: ‘Laten we direct beginnen,
want ik heb het zóó overstelpend druk, dat iedere minuut goud waard is?’
Toch waren ook de teleurstellingen haar niet bespaard gebleven. Mies de Veer,
na eerst alles voor de opleiding te hebben afgesproken, had haar ineens laten weten,
dat zij zich terugtrok; zij voelde meer voor déclameeren en ging nu bij een bekend
acteur lesnemen en ook de behandeling ten huize van de familie Dufresne was niet
geworden, wat Cato er zich van had voorgesteld.
Na de eerste week buitengewoon vriendelijk tegemoet te zijn gekomen, meende
zij een plotselinge verandering in de houding van mevrouw Dufresne te hebben
opgemerkt. Nu eens liep zij Cato nauwelijks groetend voorbij in de gang, dan weder
had zij onaangename op- en aanmerkingen en ook aan Lousje viel weinig eer is
behalen. Cato vond haar verwend en lastig, een echt bedorven kind en zij begreep
de kinderjuffrouwen, die er elkander opvolgden als de dagen van de week. Heel
heimelijk benijdde zij hen in hun vrijheid van komen en weer gaan, zonder daarbij
ook maar iets van hun goeden naam in te boeten. Hoe gaarne zij het zelf ook zou
hebben opgegeven, het tegen zich maken van iemand als mevrouw Dufresne, dat
was iets, waar zij eenvoudig niet aan zou kunnen denken. Immers voelde zij haar
reputatie als een fijn weefsel, waar-
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van zij de draden had geleid in de kringen, welke haar het beste voorkwamen en bij
de minste nalatigheid, de onnaspeurlijkste ruk, kon in dit met zooveel zorg gesponnen
web een rafel komen, die het geheele spinsel zou ruïneeren.
Maar haar grootste verdriet, dat was en dat zou altijd wel blijven de praktijk van
Lize Termeer. Het ruime huis met de zoo luxieus ingerichte lokalen, de enorme
prijzen, die haar collega maakte en het leerlingen aantal, welke het hare nog steeds
te boven ging, het stak als een doorn in Cato's vleesch. Nooit kon zij de woning
voorbijgaan zonder het gevoel te krijgen plotseling te worden ingespoten met een
kwaadaardig gif en gedurende slapelooze nachten zon zij op middelen om haar te
overtroeven.
Eindelijk meende zij het te hebben gevonden. Zij wilde geen instituut openen. Al
werd haar morgen het geld ervoor in den schoot gegooid, n o g zou zij het weigeren
omdat zij opzag tegen de enorme lasten er aan verbonden - neen, zij wilde iets anders.
De vrouwelijke arts aan den overkant, dokter van groote vermaardheid, bezat een
autotje, waarmede zij haar patienten afreed. Telkens wanneer deze in den morgen
den motor aanzette, haastte Cato zich naar het venster om van achter de gordijnen
het kittige roode ding te begluren. Pikant vond zij het, een vrouw aan het stuur, een
vrouw, die met het felle gehuil van de sirene de geheele straat regeerde. En als een
soort van inspiratie was ineens de gedachte over haar gekomen: - Ik wil ook zoo'n
ding hebben, ik wil bezitster worden van zoo'n klein, lichtgebouwd, wonderlijk vlug
wagentje, waar alles voor op zijde gaat en dat, meer nog dan de voornaamste
luxe-auto, den geheelen weg voor zich opeischt. - De menschen zouden het nakijken
en elkander vragen: Van wie is dat charmante autotje. O, dat is van Cato Verhoeven,
die bekende spreekleerares uit de Lairessestraat. Ze heeft het zoo ongeloofelijk druk,
dat zij met een auto haar patienten afrijdt.
Dit droombeeld werd de prikkel, die haar voortjoeg door de dagen, dikwijls saai
of wrevelwekkend door een arbeid, waar zij tenslotte innerlijk buiten stond.
Dit droombeeld hielp haar door de eenzaamheid, want de enkele avonden en
Zondagen waarop zij alleen was werden nu boeiend door de becijferingen, die haar
aandacht gespannen hielden. Met koortsige oogen bestudeerde zij de effectenlijst in
de courant, maakte zij haar kasboek op, tellend of hertellend hoeveel zij dit
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jaar al had overgehouden of het vergelijkend met de inkomsten van het vorige seizoen
en met een gevoel van oneindige bevrediging ervoer zij dan, dat haar inkomsten
steeds stijgende waren terwijl de uitgaven verminderden en dat dus eindelijk het
oogenblik was aangebroken, waarop zij werkelijk iets zou kunnen overleggen.
Op een middag in October, toen Cato even naar beneden was gegaan om in de
eetkamer een kopje thee te drinken, vond zij daar een brief liggen van Nettie: haar
nichtje.
Met trillende vingers rukte zij het zoo lang verwachte epistel open, keek haastig
den brief door, maar reeds bij het lezen der eerste regels trok het bloed weg uit haar
wangen. Daar hadt je het al - Nettie was gescheiden! - Het ging absoluut niet tusschen
ons, schreef ze, - en nu moet ik geld verdienen, want hij kon niets geven. Ik ben van
plan om op een kantoor iets te zoeken, maar daarvoor moet ik stenographie kennen
en machineschrijven. Vindt u het goed, dat ik een poosje kom logeeren met Keesje?
Ik ben wat moe en als ik rustig bij u ben, dan zal ik zoo heerlijk kunnen werken. U
zult niets geen last van ons hebben, want Keesje is 'n schat, ik heb nog nooit zoo'n
engel van 'n kind gezien. Met een geërgerden hoofdknik gooide Cato den brief van zich. Ziezoo, een mooie
geschiedenis. Was dat ook 'n huwelijk, dat zoo maar pardoes gesloten werd. In wat
voor wereld leefde je tegenwoordig? De jonge menschen deden precies wat zij
verkozen. Eerst trouwen, direct, denzelfden dag nog, dat het was opgekomen, het
kon geen uur langer wachten en dan ineens, terwijl je nog meende. dat ze in de
wittebroodsweken waren, hoorde je: O, ze zijn gescheiden. Ze gaan allebei
hertrouwen. 'n Mooie boel. En dat kind er nog bij. Maar absoluut in den stijl van
Nettie, die de zorgeloosheid, de luchthartigheid in eigen persoon was. En nu kreeg
zij ze hier te logeeren! O, ze konden komen, natuurlijk. Nettie was het eenige kind
van haar eenigen broer, maar prettig vond zij anders. Het zou een ontzettende drukte
geven. Nettie geneerde zich niet, deed alles precies naar de ingeving van het oogenblik
en met zoo'n kind zou de opschudding in huis niet te overzien zijn. - Ze had nog
nooit zoo'n engel gezien - schreef Nettie. Natuurlijk alle moeders dachten dat met
haar spruit het wereldwonder geboren was. Maar zij, zij zag een verschiet van huilen
en dwingen, van vuile vingertjes op haar witgelakte deuren en kapot speelgoed, dat
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naar alle kanten slingerde. Een kind van Nettie kon nu eenmaal niet anders dan
verwend en slecht gedresseerd zijn.
Cato hield niet van kinderen. Zij vond ze egoïst; wezentjes, die met hun intrede
in de wereld deze direct heelemaal voor zichzelf opeischten en er zich weinig om
bekommerden, wat de rechten der ouderen waren. Ook dacht zij aan de kosten, die
zoo'n logeerpartij met zich mede bracht. Het zou met Nettie's garderobe natuurlijk
erg slecht gesteld zijn; dan moest ze een verwarmde slaapkamer hebben, behalve de
extra dingen te rekenen, die zoo'n kind nog noodig had. Van overleggen voor haar
autotje zou in de eerste maanden geen sprake zijn.
Cato zuchtte. Niettegenstaande alle bezwaren was Nettie's verzoek toch iets, dat
zij onmogelijk zou kunnen weigeren. Niet alleen dat zij van het kind hield, maar het
was Nettie's vader geweest, die haar in staat had gesteld om zich voor haar vak te
bekwamen. Aan zijn nagedachtenis was zij het wel verplicht om haar huis voor zijn
dochter open te stellen. Zij zette zich dus aan haar bureau om haar nichtje een
bevestigend antwoord te kunnen zenden en zoo gebeurde het, dat op een
Zondagmorgen Cato zich gereed maakte om naar den trein te gaan.
Aleer zij het huis verliet spoedde zij zich nog even naar de logeerkamer om te zien
of daar alles in orde was. Zij had nu toch wel pleizier in dat vertrek, zoo licht en
fleurig in de stralende ochtendzon. Tegen de wanden, waar, op een teer grijs fond,
rose en blauwe bloemen zich samenvoegden tot de fijnste guirlanden, stond een
breede marmeren waschtafel en een hooge spiegelkast. In het midden prijkte het
witgelakte bed voor Nettie, daarnaast, opgemaakt met een dekentje van schuimende
rose wol, het bedje voor het kind.
In de vensterbank zette zij de bos herfstchrysanten, die met hun gouden harten het
zonlicht schenen tegen te stralen en op de waschtafel legde zij een stukje fijne zeep
neer. Nettie was zoo dol op die geurige zeep.
En toen zij een oogenblik later in een taxi naar het station reed en door het raampje
zat te kijken naar de vaders en moeders, die er op den Zondagochtend met hun
kinderen op uit gingen, naar de verliefde paren, zoo rustig flaneerend langs de zonnige
straten, toen steeg ook in haar een gevoel van trots om straks met iets te zijn dat haar
nader stond dan de overige menschheid.
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Alleen dat kind, dacht ze toen weer in plotselingen wrevel. Dat kind er bij is wel
ontzettend bezwaarlijk.
Op het perron had zij Nettie al spoedig ontdekt, die zoo juist uit den trein
gesprongen, bezig was om een kruier met haar bagage te belasten.
‘Dag kind, hoe gaat het’, zeide ze, werkelijk ontroerd nu zij dat in zoo lang niet
geziene gezichtje kuste. En op den doek wijzend, dien haar nichtje in den arm geklemd
hield: ‘Is dat Keesje?’ Zij wilde kijken, maar Nettie vroeg: ‘Laten we liever wachten
tot straks. Hij slaapt net en als hij nu wakker wordt zal hij zoo schrikken van al die
drukte. Maar het is 'n dot. Hij heeft den heelen nacht niet gehuild. Gewoon een engel
om mee te reizen’, en weer wendde zij zich tot den kruier.
‘Wat 'n bende’, dacht Cato, terwijl zij naar de bagage keek: een gehavend
reismandje, een versleten plaid, die met een half-kapotten riem werd bijeengehouden
en dan eindelijk en Rücksac, tot boven toe volgestopt. Je moest Nettie wezen om
met zoo'n zoodje te reizen. Haastig spiedde zij in het rond of zij geen kennissen zag.
Ze ontdekte gelukkig niemand. Opnieuw keek ze naar haar nichtje. Haar toilet was
ook niet dàt. Die yersey had z'n beste dagen gekend en de bruin fluweelen rok was
aan alle kanten verschoten en geplet.
Weer voelde Cato dien wrevel in zich opkomen dat iemand, die zóó begaafd, zóó
goed onderlegd was, haar leven op een dergelijke wijze kon vergooien. Ineens haastte
zij: Kom vooruit, ga nu mee. Die auto kan niet zoo lang wachten.’
‘O ja’, zuchtte Nettie. ‘Ik zal blij zijn als ik thuis ben’, en zij vertelde nu over haar
reis, over München en daar tusschen door fluisterde zij zoete woordjes tot het hoopje
mensch onder den doek, dat teekenen van leven begon te geven.
Nettie was niet mooi. Daarvoor was haar neus te breed en waren haar jukbeenderen
te vooruitstekend, maar met haar sappigen mond, zoo week en gevoelig van sluiting,
met haar klare oogen waarvan het warme bruin gedrenkt scheen door het goud van
de ochtendzon en de weelde van kortgeknipt blond haar, dartele sprongetjes makend
om ooren en voorhoofd, had ze de ongerepte frischheid van een veldbloem. Cato,
die echter meer van gekweekte bloemen hield, vooral wanneer zij waren van een
niet te betalen dure soort, was blind voor de eigenlijke charme van haar nichtje
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en in de enkele minuten van hun wandeling naar de taxi had Nettie zich reeds aan
meer dan tien dingen bezondigd waar haar tante zich aan ergerde; had zij te luid
gelachen, was zij pardoes blijven staan om een dame na te kijken, waarvan zij de
hoed zoo éénig vond, had zij een te familiaren toon aangeslagen tegen een man, die
een sokje opraapte, dat door het kind was uitgeschopt... Cato slaakte een zucht van
verlichting, toen ze goed en wel in de auto zaten.
‘Nu zal ik hem eens laten kijken’, zeide Nettie en met een blik zoo plechtig als
openbaarde zij een diep geheim, trok zij den doek een weinig weg. Een rond gezichtje
met slaapwarme wangetjes, een paar bruine oogen, groot en glanzend als die van
zijn moeder en een kopje met haar zoo ruig en donker, dat het denken deed aan een
cocosnoot - het kind van Nettie.
‘Is het niet verrukkelijk’, murmelde deze in vrome aandacht dat kostelijk bezit
beschouwend en Cato moest toegeven, dat het een mooie baby was...
‘En nooit huilen, bijna nooit lastig’, vertelde Nettie, terwijl zij met gespitste lippen
kleine kusjes zocht op die satijnig zachte wangetjes. Cato geloofde het direct al was
het ‘ook de eigen moeder’, die het beweerde. Zij vond werkelijk, dat dit kind iets
had, ja, ze wist niet wat, dat hem van andere kinderen onderscheidde. ‘Als je denkt
dat ik het me nog als gisteren herinner, dat jij zoo klein was. Wat gaat dit tijd snel,
hé’, zeide ze, zijn jurkje een beetje glad strijkend. Zij knikte Nettie eens toe.
Die wonderlijke bagage gaf haar nu nog eenige zorg. Maar gelukkig was het
Zondag, zoodat ze geen leerlingen konden tegenkomen, toen de boel bij hun aankomst
naar boven werd gebracht.
Zij liet Nettie haar kamer zien, wees op het warme badwater, dat er reeds klaar
stond en vertelde, dat zij dien middag uit eten moest bij een familie Vlielander, de
ouders van een leerling; onmogelijk dus om af te zeggen, maar zij kwam dien avond
niet te laat thuis.
‘En ga jij nu dadelijk rusten, ik zal je een en ander boven laten brengen, dan kan
je eerst wat eten.’ Het deed haar genoegen, dat haar nichtje zoo verheugd knikte en
zeide de kamer zoo leuk en gezellig te vinden. Een wijle bleef ze nog staan kijken
bij Keesje die zijn sokje had uitgeschopt en zich nu onledig hield met het kluiven
aan zijn grooten teen. Of zijn wangetjes ronder waren, zijn
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oogjes onschuldiger, ze kon het niet uitmaken, maar zeker was het, dat hij iets
bijzonders had waardoor ze hem aardiger vond dan een ander kind. En weer knikte
ze naar Nettie en zeide, dat ze geloofde, dat hij op háár leek, toen ze zoo oud was.
‘Dus dan tot vanavond, kind.’ Haastig ging zij nu.
Alleen gelaten moest Nettie even rondloopen om alles op haar gemak te bekijken:
die prachtige spiegelkast, die leuke cretonne gordijnen en dan die zalige gashaard...
Tante had alles wel keurig in orde gemaakt.
‘En wie gaan we nu lekker wasschen, hè’, vleide ze, terwijl zij haar ventje begon
uit te kleeden. Maar toch had zij niet die zonnigen lach en dat speelsche gepraat van
anders wanneer zij het kind in zijn badje hielp.
Er groefden zich zware rimpels op haar voorhoofd en haar mond was met iets
pijnlijks samengenepen.
De laatste dagen in München en ook dien nacht nog had zij er weinig over
nagedacht, maar nu ze eenmaal bij tante in huis was, begon zij er toch wel tegen op
te zien om haar de voorvallen van de afgeloopen maand en te vertellen: dat z i j het
was die Karel had opgegeven en dat zij eigenlijk niet getrouwd waren geweest.
Tante zou het natuurlijk verschrikkelijk vinden, doen alsof de familie-eer te
grabbelen was gegooid, maar kon zij het helpen dat Karel een leeglooper bleek te
zijn, die zich het leeuwenaandeel toeeigende van wat zij met zooveel moeite voor
Keesje verdiende. Een man die z'n halve leven in koffiehuizen doorbracht, die iederen
dag zich voornam nu toch eens te gaan werken en iederen dag tot twaalf uur op bed
bleef liggen, een man, die niet eens omkeek naar zijn kind... O, als hij gewerkt had,
als zij maar had gezien, dat hij naar iets streefde, met hoeveel vreugde zou zij er dan
op uit zijn gegaan om het voor hen drieën te verdienen, maar dit, dit - Neen. voor er
een tweede, een derde kind bij kon komen, had zij er een eind aan gemaakt: was ze
met Keesje bij vrienden ingetrokken en toen deze de stad verlieten, had zij haar boel
gepakt om naar Holland te gaan.
En nu zat zij bij tante, tante, die haar straks met duizenden verwijten zou
overstelpen, het haar nog moeilijker maken, dan zij het reeds had, want haar leven
was bedorven, verknoeid. Van haar zangstudie zou niets meer komen en in plaats
van thuis te blijven
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om voor haat kind te zorgen, moest zij zich gaan voorbereiden voor zoo'n ellendig
kantoor.
Ook in München waren de tijden zwaar geweest, maar wanneer zij terug kwam
uit den winkel, waar zij als verkoopster haar brood verdiende, dan vond zij thuis een
paar hartelijke menschen, die niet uitgepraat raakten over het wonder dat haar kind
was en toen zij, omdat de zaak failliet ging, haar betrekking kwijt raakte, hadden zij
wekenlang alle uitgaven voor haar betaald. Wat een weelde toen om als andere
moeders ook op te kunnen gaan in de verzorging van haar kind, dat eiken dag opnieuw
haar verrukkend in zijn ontluikende jeugd, haar oproerige hart tot kalmte had weten
te brengen en aldus de groote vergoeding was geworden voor de ontgoocheling in
Karel.
Nettie was klaar met baden. Keesje had zijn nachtponnetje al aan en zij ging nu
naar de tafel om van het komfoor het bordje met pap te nemen, dat Cato mede naar
boven had gebracht.
Terwijl ze nog even roerde, boog zij haar gelaat over de bos chrysanten. Zoo pittig,
zoo kruidig waren die geuren, die haar spraken van het najaar buiten; van de heide
en bosschen, waar alles zich voor de laatste maal uitleefde in een brandend rood en
geel en purper. Zij dacht aan dat andere najaar, nu twee jaar geleden, toen zij haar
teederheid voor Karel had voelen opkomen en zij weg waren getrokken ergens in de
bergen om er hun liefde uit te leven. Zij dacht aan de dagen, zoo klaar en open onder
dien wonderlijk fijnen najaarshemel en de avonden, doorgebracht bij het zachte
lamplicht. Ineens voelde zij zich volschieten, er gloeide een heete blos op haar wangen
en haar gelaat persend tegen haar armen, kreunde zij zachtjes.
Een geklop deed haar opkijken. Het was Lena, die een blad binnenbracht. ‘Hier is
uw koffiedrinken, mevrouw’, zeide zij met haar deftigen hoofdknik.
‘O, dank u wel.’
Terwijl Lena nog met het blad bezig was, dat zij op een tafeltje bij het raam wilde
neerzetten, had zij met een zijdelingschen blik op kleeren en bagage, Nettie's
finantieele omstandigheden getaxeerd. Het was niet veel bijzonders; zij was er zelfs
verbaasd van dat een nette dame zooals juffrouw Verhoeven er zulke kale familie
op nahield. Zij had geen zin om voor die mevrouw veel omslag te
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maken en juist wilde zij zich zonder spreken terugtrekken, toen zij het kind opmerkte.
Lena hield van kinderen en op het ventje wijzend zeide zij: ‘Is dat de jongeheer?’
Nettie had een onderdrukten proestlach om die benaming.
‘Ja’, zeide ze toen. ‘Dat is 'em. Vindt u het geen schat?’
Lena knikte plechtig. ‘Een lief kind en een mooi kind’, prees zij met waardigheid.
‘En zoo gezond.’ Nettie liet haar de mollige beentjes bewonderen. ‘Moet u eens
voelen hoe stevig dat vleesch is.’
Lena was het er mede eens, dat zij aanvoelden als keien.
‘En als ik vragen mag: hoe oud is hij. Anderhalf jaar?’
‘Anderhalf jaar?’ Nettie zag verrast op. ‘Dacht u dat?’ vroeg ze blozend-blij. En
met kinderlijken trots onthulde zij nu: Hij is elf maanden, de vorige week pas geweest.
‘Dat zou je niet zeggen, dat zou je werkelijk niet zeggen. Maar u hebt hem keurig
verzorgd, die eer komt u toe.’ Lena kietelde hem nu onder zijn kinnetje, riep met een
mallootig lachje: ‘Kiek, kiek, waar is t'ie dan?’ Maar het kind scheen op dat oogenblik
niet gedisponeerd tot grappen en draaide zijn hoofdje om.
‘En hebt u de heele reis ineens met 'em gemaakt. Je zou zeggen hoe is het mogelijk.
Maar anders in de eerste klasse is het wel uit te houden.’
‘Eerste klas!’ riep Nettie, terwijl zij Keesje een lepeltje pap in zijn mondje stopte.
‘Ik heb derde gereisd, heelemaal vanaf München.’
‘Ach werkelijk.’ Lena had weer haar belangstellenden hoofdknik. Het verbaasde
haar heelemaal niet, maar toch zeide ze ‘Ach ja, dat doen zooveel dames
tegenwoordig. Ze vinden het veel higinischer, die houten banken.’
Nettie was op het punt om te verklaren, dat zij niettegenstaande de ‘higine’ de
tweede of eerste klas geprefereerd zou hebben, maar zij vond het niet noodig om die
juffrouw al te veel van haar finantieele omstandigheden op de hoogte te brengen en
ze zeide dus: ‘Dat kind is zoo zoet geweest. Hij heeft den heelen nacht niet gehuild!’
‘Dat zal wel, dat zal wel. Zoo ziet hij er ook heelemaal naar uit.’ Nog wat aan de
gordijnen vertrekkend vroeg Lena: ‘En komt meneer nu ook eens gauw?’
‘O nee, die heeft het veel te druk.’ Nettie vond het nu tijd
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worden dat die juffrouw haar alleen liet. Zij legde Keesje in zijn bedje en vroeg:
‘Hoe heet u eigenlijk, dan weet ik het als ik iets noodig heb.’
‘Juffrouw Veen’, antwoordde Lena, gestreeld door de onderscheiding waarmede
Nettie haar behandelde. Zij vond dat kind, want iets anders dan een kind was het ten
slotte niet, eigenlijk nog niet zoo kwaad, al zag zij er wat sjofel uit. En zij vroeg:
‘Als ik de thee vanmiddag soms boven wil brengen? U zult nog wel veel te doen
hebben en uw tante gaat al om 3 uur uit. Die moet eerst bezoeken afleggen voor ze
uit dineeren gaat.’
‘O ja, dolgraag. Ik bel dan wel als ik wakker ben.’
Wat 'n gek mensch, dacht Nettie, toen ze alleen was. Net zoo'n deftigheid voor
tante. Maar ze lijkt me wel goedig. Alleen is ze, geloof ik, verschrikkelijk
nieuwsgierig. Ze loerde overal zoo rond en die belangstelling ineens voor meneer.
Ik had nog kunnen vragen of zij de oude of de jonge bedoelde. Wonderlijke types
heb je toch.’
Ze at nu een weinig en ging vervolgens slapen.
Toen zij wakker werd, was het reeds laat in den middag. De ondergaande zon
veegde een schuinsche streep in de kamer, die Nettie nu nog gezelliger voorkwam
dan dien morgen.
Weer ging ze er alles aan het bekijken: die heerlijke groote spiegelkast, waarin je
je aan alle kanten kon bewonderen; die zalige kaptafel met al die leuke flacons en
poederdoozen, - eigenlijk was zoo'n kaptafel alleen aardig wanneer er een man om
je heendraaide, maar zij zou er het toiletgerij van Keesje op neerzetten - en dan vooral
die goddelijke kachel, die je zoo maar had aan te steken. Floep, daar ging hij en nu
schellen om de thee. Juffrouw Teer, Veer, hoe heette ze, had gezegd, dat ze het moest
doen en daar zou ze zeker van profiteeren.
Een wijle toefde zij aan het venster en keek naar buiten.
In de ijle boomtoppen scheen het schaarsche gebladerte als bevangen van het bleek
gulden licht, dat omlaag zweefde uit den zuiveren hemel. Terwijl zij in nauw
opademen bleef staren naar dat zacht stralende goud bepeinsde zij dat die boomen,
die lucht, die zon, dat dit alles er toch voor elkeen was, hoe ze je op andere wijze het
leven ook mochten betwisten. Daarom, zij wilde zich niet laten terneerslaan, zij had
de rechten van ieder mensch. Ze wilde niet
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tobben, maar genieten zoolang ze hier was en profiteeren van alles zooveel ze kon.
Ineens keerde zij zich om. Uit het kleinste bed was een kreetje opgekomen, frisch
en argeloos als het geblaat van een geitje in een lentewei. Het was haar kind, dat
wakker geworden, wat in z'n eentje lag te kirren.
Toen Lena de thee kwam brengen, liep zij met Keesje op den arm de platen aan
den wand te bewonderen.
Nog voor tienen kwam Cato dien avond thuis, zoodat er een uurtje overbleef om
rustig te praten. Terwijl Cato de theetafel in orde maakte liep Nettie in het vertrek
rond om alles te bekijken. Eigenlijk vond zij de zitkamer van haar tante maar een
samenraapsel van allerlei stijlen: een Chester canapé, een Empire-penduletje, een
moderne boekenkast... Zij bleef staan voor een reproductie van de Venus van Cirene.
‘Tante, wat is dat mooi. Zoo prachtig zuiver van lijn en dan de stand van dat
lichaam. Het is net 'n bloem.’
‘Ja, het is heel mooi’, zeide Cato aandachtig luisterend. Nettie had smaak. Ze kon
iets van haar opsteken.
‘Die Empire-stoelen had u drie jaar geleden niet’, merkte Nettie op.
‘Nee, die heb ik me bij mijn verhuizing aangeschaft. Ze zijn echt...’
Nettie knikte bedachtzaam. ‘Ja, dat kan ik wel zien, maar... maar waarom hebt u
al dat antiek gekocht. Het zou toch veel aardiger geweest zijn, wanneer u zich bij
een modernen intériéurarchitect had laten inrichten.’
Cato haalde kort de schouders op.
‘Daar moet je de finantiën maar voor hebben’, zeide ze geraakt. Zij had gedacht,
dat haar kamer voor ieder kunstzinnig mensch wel een genot moest zijn en nu kwam
Nettie met een enkel woord die illusie te niet doen. Met een blik op de japon van
haar nichtje: een soort paarsch en geel gestreepte pij, echt zoo'n ding dat in
schildersmilieu's thuishoorde, zeide zij: ‘En al kon ik het voor niets krijgen, tusschen
al die kakelbonte moderne meubelen, die al even weinig beheerscht zijn als de
menschen die ze maken, zou ik me absoluut niet op mijn gemak voelen.’
Nettie had een verstolen glimlach. ‘Het behoeft toch niet kakelbont te wezen. Er
is toch zooveel dat frisch en fleurig is, zonder
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opdringerig te zijn. En dat moderne past juist bij uw vak. Dat vak is toch ook iets
van de laatste jaren. Daar hoorde je onder Napoleon toch niet van.’
Weer had Cato een kort schouderophalen, maar, terwijl zij water opzette voor thee
dacht zij: Zoo dwaas is het toch niet, een milieu, dat het wezen van je werk uitdrukt,
dat er als het ware het symbool van is. Wel origineel om je patiënten in zoo'n
omgeving te ontvangen. Wanneer ik niet al te slecht bij kas ben het volgend jaar,
dan zou het werkelijk zoo gek niet zijn om eens met een goed interieurarchitect te
overleggen.
‘Dat Chineesche porselein is anders erg bijzonder,’ ging Nettie voort ‘die in haar
wandeling door het vertrek nu voor den schoorsteen was blijven stilstaan. “Wel
prettig om zooiets neer te kunnen zetten. Het wordt zoo licht kapot gegooid, maar
juffrouw Teer lijkt me juist iemand, die er voorzichtig mede om zal gaan.”
“Wie bedoel je,” vroeg Cato het blaadje met de kopjes op tafel zettend.
“Die juffrouw die het huishouden doet.”
“O Lena, Veen heet ze.” Cato lachte zuurzoet. Daar heeft ze gauw van de
gelegenheid gebruik gemaakt om je haar “juffrouw” te laten noemen. Maar begin
nu alsjeblieft niet met dien onzin. Ze heet Lena, heel gewoon.’
‘Als ze dat nu prettig vindt,’ vergoelijkte Nettie.
‘In ieder geval, ik heb het liever niet.’
Cato had een haakwerk genomen. Zij deed eenige vlugge steken en aan het
kluwentje trekkend, dat met dartele sprongen over de tafel huppelde begon ze:
‘En Nettie, vertel me nu eens, je bent gescheiden?’
‘Ja,’ zuchtte Nettie. ‘We zijn van elkander.’
‘En waarom?’
‘Ja, wat zal ik u zeggen, het ging absoluut niet tusschen ons.’
‘Maar is dat een reden, omdat het niet ging,’ vroeg Cato met een ongeduldigen
ruk aan het kluwentje en de sprongen werden kort en driftig.
‘Het ging niet,’ herhaalde Nettie. ‘Al die gewoonten van me, dat ik nogal veel
praat en nogal gauw lach, daar kon hij absoluut niet tegen.’
‘Hadt je je dan niet kunnen beheerschen. Wat zijn jullie toch voor menschen
tegenwoordig. Wanneer een vrouw vroeger
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trouwde, dan wist ze, dat nu de tijd was gekomen om zich geheel weg te cijferen en
alleen te doen wat 'n ander wilde. Dan schikte zij zich naar haar man en dan paste
ze wel op, dat ze al haar kleine hebbelijkheden overwon. Maar tegenwoordig,
tegenwoordig zegt ze: Ik ben zus en zoo, en nu moet je maar zien hoe je dat verdraagt.’
Iets als zelfbeheersching, gevoel van verantwoordelijkheid, het bestaat eenvoudig
niet meer of liever: dat wordt overgelaten aan de vrouwen, die zich zelf door de
wereld moeten helpen. Onder de werkende vrouwen zooals ik, daar vindt je nog iets
van dat alles. Wij begrijpen tenminste, dat als je met anderen om wilt gaan je je hebt
te beheersdhen, dat je je terwille van je werk moet kunnen opofferen.’ Cato had zich
hooger opgericht in haar zetel en de sprongen van het kluwetje op de tafel kregen
een waardiger tempo.
‘Maar de getrouwde vrouw, de getrouwde vrouw begrijpt niets meer van dit alles’
ging zij weer voort. ‘En hoe begint ze haar huwelijk ook. Op een goeden dag krijg
je een annonce thuis gestuurd, dat de jongelui verloofd zijn, zelfs de eigen ouders
worden met dergelijke stukken verrast en terwijl je nog met den bloemist bezig bent
om te onderhandelen over het bloemstuk, lees je in de courant, dat het paar getrouwd
is. Van eerst eens overleggen met de familie, daarvan is geen sprake. Het is immers
maar een proef, een probeersel. Lukt het niet, dan probeer je ergens anders, lukt het
wel, des te beter. Ik ben waarachtig niet ouderwetsch in mijn opvattingen, maar dit
is me toch 'n beetje al te kras.’
‘Nou ja, er zat natuurlijk wel meer achter,’ zeide Nettie verveeld met haar hoofd
schuddend. ‘Hij werkte bijna niet en zoo......
‘En ik dacht dat het zoo'n knappe kunstenaar was.’
‘Ik ook en misschien is hij het wel. Maar wanneer je niets uitvoert bereik dan maar
iets......’ Nettie boog zich over haar werk, een jurkje voor Keesje, waar zij een
steelsteek op borduurde. Hè, ze wilde dat tante nu maar zweeg. Die narigheden van
Karel waren ellendig genoeg om ze nog eens extra te gaan uitrafelen met iemand,
waar ze zich innerlijk zoo ver van af voelde staan. Het was toch háár verdriet. Wat
had 'n ander daar mede noodig.
‘En is er geen sprake van het weer bij te leggen?’
‘Neen,’ zeide Nettie kortaf.
‘Ook niet terwille van je kind.’
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‘Dat kind, dat is juist de voornaamste reden waarom ik het gedaan heb.’
‘Dus jij bent het, die van hem is weggegaan!’
‘God tante, wat doet dat er nu toe, wie het begonnen is.’ Met bevende vingers stak
Nettie een nieuwen draad op. Zij begreep dat nu het oogenblik was gekomen om
tante over dat andere in te lichten. En dat zij daar nu den moed niet toe bezat. God
wat kinderachtig!
‘Dus jullie zijn voor de wet gescheiden?’
‘Voor de wet. Ach wel nee. Ach, laat ik 't maar liever zeggen.
Zoo verschrikkelijk is het ten slotte ook niet.’ Zij bukte zich om het kluwentje op
te rapen, dat na enkele vervaarlijke sprongen eensklaps op den grond was getuimeld..
En toen zij eindelijk met een rood hoofd van onder de tafel opdook zeide ze gelaten:
‘Nu we waren eigenlijk niet getrouwd.’
‘Hé, wat zeg je?’ Cato's gelaat werd grauw van schrik, haar oogen staarden angstig
rond. Ineens was zij overeind om te kijken of niemand achter de deur luisterde en
toen zij er zich nogmaals en nogmaals van had overtuigd dat alle seinen op veilig
stonden, beet zij op gedempten toon haar nichtje toe: ‘Wat zeg je daar. Niet
getrouwd......
Het kostte Nettie moeite om een glimlach te onderdrukken. Zouden de muren hier
soms ooren hebben? en terwijl zij het jurkje een oogenblik van zich legde vertelde
zij: ‘Ja, zoo is'et. Wat kan je er aan doen. We hielden nu eenmaal van elkander hè,
God, we waren dol op elkaar en op 'n kind hadden we absoluut niet gerekend. Nou
dat is toen toch gekomen en toen hebben we maar gezegd, dat we wèl getrouwd
waren tegen de menschen die dat prettig zouden vinden. En nu is het absoluut uit
tusschen ons. Pleizierig is dat niet. Maar tobben geeft niets. En ik heb in alle geval
geleefd, dat is toch beter dan niets en het kind vindt u toch ook 'n snoes?’
Alsof ze daar alles voldoende mede had verklaard, nam zij haar werk weer op.
Maar Cato vond de zaak daarmede absoluut niet verklaard. Toen zij een weinig
op adem was gekomen bitste ze: ‘En dat vertel je zoo leukweg. Dat je je niet schaamt.’
Er stonden vuurroode plekken op haar jeukbeenderen en haar handen beefden van
opwinding.
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‘Me ervoor schamen dat ik zoo'n heerlijk kind heb.’
‘Nee, dat jullie je niet beter hebt kunnen beheerschen. Wat zijn jullie toch voor
menschen tegenwoordig. En...... en...... Nou kom je zoo maar gewoon bij me logeeren,
net alsof er niets gebeurd is...
‘O, als u zóó begint ga ik liever direct weg,’ riep Nettie. ‘Ik heb geen zin om uw
huis te compromitteeren, en ik kan best bij Emma van Duijl gaan logeeren. Die
hebben het wat graag, want ze zijn dol op kinderen.’
‘Alsjeblieft niet,’ riep Cato verschrikt. ‘Dan weet morgen de heele stad 'et. Jij bent
nogal iemand om iets voor je te houden.’
‘Als u me daarom houdt dan ga ik heusch veel liever weg,’ hield Nettie vol, maar
Cato begon haar te sussen: ‘Nee je bent nu eenmaal hier en je blijft hier. Je bent het
eenige kind van mijn eenigen broer. Denk je dat me dat niets zegt. Je moeder zou je
ook wel bij zich hebben gehouden. En daarvoor heb ik vroeger te veel met je
doorgemaakt. Maar als je één ding belooft.’ Er was bijna iets smeekends in haar stem
toen zij herhaalde: ‘Als je me maar belooft terwille van mij, dat je er met niemand
over zult spreken, ook niet met Emma van Duijl.’
‘Als u me dan belooft om er niet op aan te dringen, dat ik weer naar Karel terug
zal gaan.’
Toen dit tenminste geregeld was begon Cato weder te jammeren en te klagen. Zij
had er geen hoogte van, dat menschen zoo roekeloos konden zijn. En dat tegenover
de wereld, want daar had je nu eenmaal rekening mede te houden. En hoe hadden
zij het in hun hoofd kunnen krijgen om anderen die leugen van dat huwelijk op den
mouw te spelden.
Nettie hoorde haar aan met een hooghartig schouderophalen. Wat 'n kortzichtigheid,
wat 'n belachelijke drukte om zoo'n onschuldig kind. Hoe konden menschen toch
zoo dwaas zijn. Enfin, ze had het verwacht, maar als tante er over bleef doorzeuren,
dan ging ze toch weg, naar Emma of anders naar München terug.
‘In ieder geval, jij schijnt het doodgewoon te vinden,’ besloot Cato.
Nettie had een plotselingen grinnik. ‘Ik ben er al zoo lang aan gewend,’ zeide zij.
‘Ja, lach er maar om......
Ik lach er heelemaal niet om. Ik denk ook wel eens, dat we beter gedaan zouden
hebben om op het stadhuis dat boekje te gaan
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halen. Toen ik Keesje verwachtte ben ik wel een heele week bezig geweest om te
probeeren Karel er mede naar toe te krijgen. Maar hij vertikte het en ja, doe nu maar
eens wat tegen een man die niet wil.’
‘En, en hoe ben je aan den kost gekomen den laatsten tijd?’
‘Ik ben in een winkel geweest,’ vertelde Nettie triomfantelijk. Cato had echter een
spijtig schouderophalen. ‘Ik moet zeggen, het is wel je stand.’
‘Een heele nette winkel, allemaal glacé handschoenen en kanten zakdoekjes,’
poogde Nettie haar betrekking te verheerlijken. Maar Cato gaf er niet eens antwoord
op.
‘Kom,’ zeide ze. ‘Laten we de zitting opheffen. Het is nu genoeg geweest...... Ze
ging nog even mede naar de slaapkamer om Nettie iets te wijzen. Een oogenblik
bleef ze aan het bedje van Keesje staan. ‘Arm kind,’ mompelde zij in een meewarig
hoofdschudden. ‘Arm kind.’
Nu werd het Nettie te kras. ‘Zoolang ik nog van 'em houd is hij niet te beklagen,’
riep zij bedroefd. ‘En als ik in het buitenland met 'em ben, wat geeft dan die naam.
U zegt natuurlijk: Als hij groot is, maar dan zijn de tijden toch weer veranderd, dan
zullen de menschen eindelijk wel wat gezonder hebben leeren redeneeren.’
‘Hé, ben je te beklagen, is dat zoo?’ fluisterde ze toen het kind wakker schrok. Zij
nam hem nu op en terwijl het ventje ongedurig met zijn voetjes trappelde en booze
huilkreetjes uitstootte, mompelde zij zoete woordjes van troost. Hij werd rustiger,
begon voldaan op zijn duim te zuigen en toen zij hem weer neer had gelegd en nog
even hem bleef bestaren binnen de bedgordijnen, toen bloeide er plotseling in het
mysterie van zijn kinderoogen een lachje op, zoo zacht, zoo innig, dat ze haar hart
groot voelde worden van geluk.
Cato echter liep verbijsterd enkele malen haar kamer op en neer.
In den keurigen hof van haar leven, te midden der eenvormigheid van de heesters
en struiken, gesnoeid naar den smaak van het oogenblik, waren plotseling wilde loten
opgeschoten van een plant die de correctheid er van in gevaar bracht. Hoe was het
mogelijk, hoe was het in godsnaam mogelijk? Er was geen enkele reden, dat Nettie's
misstap behoefde uit te komen, maar wanneer het noodlot het wèl wilde, dan zou zij
haar goeden naam absoluut inboeten.
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Iemand, die dergelijke mistoestanden tolereerde verloor nu eenmaal het vertrouwen.
Dat haar nichtje zóó aan lager wal moest geraken. Zij vond het verschrikkelijk en
dan dit arme ventje. Hij mocht haar onverschillig laten als kind, er was toch een band
van het bloed die bond, dat had zij dien morgen gevoeld. God, dat leven, dat leven.
Zij kleedde zich uit en legde zich te slapen. Maar slechts onrustig gooide zij zich
om in het bed, dat niet die koesterende warmte had van anders. Telkens weer ging
zij overeind zitten, tuurde rond in het duister alsof daar als door een wonder met
vlammende letters geschreven kon staan wat zij doen moest. Maar slechts leuterde
er langs den donkeren vloer het onverschillige schijnsel van den lantaarn voor het
huis en het plotselinge gekraak van een kast, een stoel werd tot de eenige stem in de
stilte. Eerst toen de nacht naar zijn einde neigde viel zij in slaap.
Die Maandagmorgen begon niet zooals andere ochtenden. Ging er dan door het
huis slechts het gedempte af- en aanloopen van Lena, ratelde er van tijd tot tijd het
bescheiden belletje der leerlingen, nu was al vroeg de étage in rep en roer door de
bedrijvigheid van Nettie, die onmiddellijk had aangevangen met het doen van haar
wasch en de mouwen hoog opgestroopt de gangen onveilig maakte. Om negen uur
vond Cato de geheele badkamer gepavoiseerd met jurkjes, truitjes, luiers, die er
gedroogd moesten worden. Om tien uur stond Nettie klaar om met Keesje uit te gaan.
‘Hoe doe je dat,’ vroeg Cato die tusschen twee lessen een oogenblik vrij had.
‘O gewoon, ik neem hem op mijn arm.’
‘Op je arm?’ Cato had tot dusverre dat slechts door burger-menschen zien doen.
‘Maar dat is toch veel te zwaar.’
‘O, welnee. Dat deed ik in München ook altijd.’
‘Het is niet eens erg mooi weer,’ trachtte Cato haar van de wandeling af te houden.
Angstig speurde ze naar de huizen aan den overkant om te kijken of daar iemand
voor het raam zat.
‘O, maar het regent niet. Hij moet er nu eenmaal uit.’
En toen Nettie zich toch gereed maakte om te gaan, zeide ze bij de deur:
‘Hoor es kind, dat is toch een te zware last voor je. Je krijgt van mij een wagentje.
Ik wil niet hebben, dat je je zoo afbeult. We zullen het vanmiddag direct gaan koopen.’
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Nettie bloosde verteederd. Toch zeide ze: ‘O, dat behoeft heelemaal niet. Het gaat
best zoo.’
‘Jawel, dat zullen we wèl doen.’
Dien middag werd het wagentje gekocht.
Nettie stond er bij te springen van pleizier. ‘Hij zit er in als een prins.’ riep ze
maar. ‘En het is toch veel gemakkelijker dan op mijn arm. Want daar werd ik eigenlijk
wel erg moe van.’
Ook Cato moest toegeven, dat hij er aardig in troonde. Tot tweemaal toe liet zij
haar vingers streelend over de fluweelige wangetjes gaan en zij voelde zich gevleid
toen het jongetje haar even lief toelachte als hij het zijn moeder deed.
Het was niet meer terwille van de buren aan den overkant, dat zij Nettie nu nog
medenam naar Schröder om daar een mutsje en een manteltje voor hem uit te zoeken
en al vond zij zichzelf royaal en vrijgevig, toch had zij geen spijt van het besteede
geld, toen zij dien avond haar kasboek opmaakte.
Maar hiermede hadden de eerste dagen wel hun hoogtepunt bereikt. Reeds spoedig
kwam er een kentering in de stemming van Cato. Zij vond dat Nettie het allerminst
verdiend had om met bijzonder veel tegemoetkoming behandeld te worden. Zij kon
blijven zoolang dat noodig was. Natuurlijk, om haar nichtje op straat te zetten,
daarvoor had zij jaarlijks niet bijgedragen aan het Tehuis voor ongehuwde moeders,
bovendien was Nettie's geheim nergens veiliger dan onder haar dak. Maar om nu
dadelijk te doen alsof er niets gebeurd was, dat ging niet.
Ook Nettie had een meer gereserveerde houding tegenover Cato aangenomen. Het
liefst zou zij haar koffer hebben gepakt en verder zijn getrokken, maar daar was zij
zelf die vermoeid en afgetobd eerst eens goed moest opknappen wilde zij den zwaren
strijd met het leven kunnen voortzetten; daar was vooral haar kind dat in de koude
wintermaanden warmte en behoorlijke voeding behoefde.
‘Vader heeft tante vroeger geholpen. Nu moet zij het mij maar doen,’ redeneerde
ze ‘en dat ze aan zulke vooroordeelen vastzit en de slavin is van haar fatsoen, dat
kan ik niet helpen.’
En terwijl Cato tobde, piekerde, zich suf dacht over de wijze waarop dat kind
naderhand in zijn eigen stand zou moeten worden groot gebracht en zij menigmaal
grauw werd van angst bij de gedachte dat door een of ander noodlottig toeval de
misstap van haar nichtje aan het licht zou komen, deed Nettie neuriënd haar werk,
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ging met een steeds nieuwen glimlach zij op in de verzorging van haar kind, bracht
zij, wââr zij ging iets mede van de zonnigheid die haar geheele wezen uitstraalde.
Het was iets waar Cato geen hoogte van had. Telkens poogde zij haar nichtje op
den ernst van den toestand te wijzen, en haar onder het oog te brengen dat een
dergelijke luchthartigheid het allerminst paste in haar omstandigheden, maar telkens
weerde Nettie die predicaties af met een wrevelig: ‘Hé, het is jammer dat het bestuur
van de wereld niet aan u is toevertrouwd, dan zoudt u liefde en hartstocht daarin nog
beter kunnen regelen dan onze lieve Heer zelf’ of: ‘Maar hebt u dan nooit eens een
avontuur bij de hand gehad’ en als Cato datgene wat zij haar geheele leven bejammerd
had, nu met een fier ‘nee, nooit’ beantwoordde, dan kwam het bijna medelijdend:
‘Nou, dat spijt me dan voor u.’
Maar wanneer die zijdelingsche hatelijkheden in een questie ontaarden en Nettie
riep: ‘Ik ga hier liever weg, zooiets kan ik niet verdragen, daar ben ik niet aan
gewend,’ dan was het Cato die er haar op het laatste oogenblik van terugbracht en
haar bezwoer om niet te gaan.
Het heette dan: ‘Als je wegloopt dan zal ik nooit meer met een gerust hart aan je
vader kunnen denken,’ of ‘Je moet blijven terwille van je kind zoolang je nog geen
betrekking hebt.’ Heel heimelijk wist ze echter dat er andere redenen waren waarom
zij haar nichtje zoo gaarne bij zich hield en al klaagde zij dan steen en been over de
stijging van haar uitgaven; al maakte zij zich boos over de wijze waarop Nettie haar
kind bedierf en beweerde zij nog nooit in zoo'n stal te hebben gezeten - overal
speelgoed, sokjes, kroesjes met melk - toch begon zij er zich rekenschap van te geven
dat niettegenstaande die ergernissen er zooiets heel dierbaars in haar leven was
gekomen: het zich omringd te voelen van wezens die zij lief had. Want ofschoon zij
het dan niet aan anderen zou hebben willen bekennen; trok zij het onverschilligste
gezicht wanneer zij hem zag, toch was het bij het wakker worden 's morgens haar
eerste gedachte: ‘Zou Keesje al klaar zijn,’ en als Nettie eens een avond uitging dan
was het om het kwartier dat zij naar boven liep, zoogenaamd om te kijken of het kind
er goed onder lag, maar met het rechttrekken van het dekentje, met het verschikken
van het lakentje kon zij hem minutenlang in zijn slaap bestaren.
En zij moest toegeven dat ook in Nettie een groote verandering

Groot Nederland. Jaargang 24

609
had plaats gegrepen. Was deze vroeger van een grenzelooze onvrouwelijke
oppervlakkigheid geweest: een meisje, dat geen naald in handen verkoos te nemen,
dat iederen avond met een vriend uit moest en als zij het eene pretje beet had, reeds
naar het andere haakte; nu stond zij voor dag en dauw op om voor haar stenographie
en handelscorrespondentie te werken, zat zij steeds te pikken voor Keesje en iederen
avond, of Cato thuisbleef of niet, nestelde zij zich met dezelfde vergenoegdheid in
den grooten stoel bij het vuur.
Met meer welwillendheid dan in het begin luisterde Cato naar het opgewekte
gepraat van haar nichtje, dat graag van haar leven in München vertelde. Eigenlijk
begreep zij niet veel van zooveel pleizier in zulk een armoedig bestaan: en kon zij
het dan ook niet nalaten om af en toe een hatelijke opmerking te plaatsen over dat
Bohèmiën-gedoe, waarin het kind zich zoo bijzonder scheen te verheugen, maar toch
vond zij de oogen van Nettie warm en glanzend als donker fluweel, een boeiender
gezicht dan de bladen van haar kasboek; het gekir van Keesje, zoo argeloos, zoo
zuiver als zilver, een schooner muziek dan het geritsel van het bankpapier, waarmede
haar leerlingen betaalden.
En zij dacht met een benauwd hart aan de tijden dat Nettie vertrokken en haar
woning leeg en verlaten zou zijn. Zij had haar droom van het autotje, maar ach, hoe
koud, hoe leeg scheen haar dat alles tegenover dit, dit, toch zoo warm, zoo levend,
zoo steeds vol van nieuwe verrassingen.
Nettie echter, weinig vermoedend van wat er in haar tante om ging, bleef in deze
slechts de menschgeworden critiek zien op alles wat zij deed of zeide en in haar
steeds groeiend verlangen om zich weer te bevrijden van die belemmering, schreef
zij elken dag met vernieuwden ijver op de advertenties haar vanuit München
toegestuurd.
In December werd Cato plotseling ziek. Het was een aanval van Ischias, die haar
noopte het bed te houden. Het trof slecht. Sedert een week was ook een der meisjes,
welke zij opleidde met influenza thuisgebleven, terwijl het andere een poosje buiten
logeerde.
Hoe was het mogelijk, hoe was het in godsnaam mogelijk!
Cato had het gevoel als trof haar een vreeslijke ramp. Zij bedacht nu, dat er de
laatste maanden veel te loor was gegaan in haar nooit aflatenden ijver; dat zij dikwijls
haar werk vernonchaleerd had en
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wel, omdat zij de eene keer met Nettie naar de kinderdokter moest, een andere maal
zich haastte wijl zij in de zitkamer wilde theedrinken, ter eere van den verjaardag
van Keesje. Telkens was er eigenlijk iets geweest. Zij had dan gedacht: O, dat haal
ik gemakkelijk in; maar nu lag zij te bed, bestond er voorloopig geen kans op inhalen
en wat, wanneer de leerlingen ongeduldig werden, wat als er zich geen nieuwe
aanmeldden, omdat zij haar spreekuur niet kon houden?
Het gelaat grauw en uitgeput vond Nettie haar achterover liggen in de kussens,
waarvan het gewichtige monogram en de coquette kant nu plotseling van een
opdringerige zwierigheid schenen te zijn geworden.
‘Het is een ellende,’ klaagde zij met machtelooze handen aan de satijnen deken
plukkend. ‘Nu staat alles stil, wat moet ik in godsnaam beginnen.’
Nettie keek met deernis naar de onttakeling die haar tante in een enkelen nacht
had ondergaan.
Zij trachtte te sussen: ‘Kom, wat tobt u toch. U bent ziek. Nu moet u zich vooral
ontzien. Wacht, laat ik dat kussen wat opschudden.’
Maar Cato weerde af: ‘Ach wel nee. Dat kussen is heel goed. Als het daarmede
te verhelpen was......’ Het hoofd omgooiend zeide zij op bitteren toon:
‘Ja, je moet je maar inspannen, je voor je werk opofferen in dit leven, dat ten slotte
het bezit is van de zielen zonder zorg.’
‘Dat ben ik,’ dacht Nettie. Het duiveltje van drift, dat plotseling in haar omhoog
schoot, neerduwend, suste zij weer: ‘Kom, u hebt nu eens de gelegenheid om tot rust
te komen van al uw geploeter. Ziek zijn heeft nog wel een goede zijde ook.’
‘Ik tot rust komen, ik gelegenheid hebben tot rust te komen’, smaalde Cato. ‘Ach
kind, je begrijpt het niet. Hoe zou iemand als jij het ook kunnen begrijpen. Maar voor
mij is het dan een ramp. Ik heb geen vaste betrekking. Het moet allemaal door
recommandatie komen. Het is uiterst precair.’
Nettie antwoordde niet. Zuchtend keek zij rond in het vertrek waarvan iedere
meubel, elk voorwerp kostbaar en luxueus was als de kant van de kussens en de zijde
der gecapitonneerde dekens.
‘Je weet niet op wat voor lasten ik zit. Die enorme flat,’ hoorde zij haar tante
steunen.
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En bitser dan zij zelf wel wilde viel zij plotseling uit: ‘Waarom zit u dan ook op zulke
lasten. Uw huis is veel te groot. Wat heb je aan zooveel kamers. Je kunt toch niet in
allemaal tegelijk zitten. Gut, wij in München, daar hadden wij één kamer en een
keuken. Het was wat 'n knusse keuken, alles rood en zwart gelakt. De tafels en stoelen
met zwart en roode blokken, eenig! En daar aten we dan altijd en dan 's avonds
maakten wij in de kamer de rustbank op en dan......
‘Ja, hoe jullie daar in dat München bij elkander hokten, dat interesseert me absoluut
niet,’ zeide Cato met een zuur gezicht. ‘En in ieder geval, ik zit nu eenmaal op die
reusachtige flat.’
‘Verhuurt u er dan een paar kamers van,’ deed Nettie aan de hand.
Cato had een beleedigd schouderophalen. ‘Verhuren,’ smaalde zij. ‘Het zou nogal
een pleizierigen indruk maken op mijn leerlingen.’
‘Maar wat zijn dat toch voor leerlingen, die u er op nahoudt. U moogt voor die
menschen niet ziek zijn, niet over uw huis beschikken zooals u wilt. Het lijkt wel of
u terwille van die lui bestaat. Nee hoor, dan doe ik het anders. Ik leef het allereerst
voor mijn eigen pleizier.’
‘Ja, dat weten we,’ zeide Cato en als om haar te beduiden dat zij niet langer
wenschte in te gaan, op dat onnoozele gepraat sloot zij de oogen.
Nettie ging nu een wijle in het vertrek rond om te zien of tante wel alles had. Maar
slechts vaag en afgetrokken was de blik, waarmede zij naar de karaf keek, naar het
glas met uitgeknepen citroen en het half gevulde suikerpotje.
Als een looden last woog Cato's sfeer op haar. Zij moest hier weg zoo gauw tante
beter zou zijn, met of zonder betrekking.
Zij wilde de deur openen, toen Cato opnieuw begon te steunen:
‘Dat ik nu ziek moet worden midden in den tijd. En Annie de Boer, die ook ziek
is en Marie Grevers op reis. Maar alles loopt me ook tegen, alles. O God, dat leven,
dat leven.....
Er was zooiets klagelijks in haar stem, dat Nettie weer medelijden kreeg.
‘Toe tante, maak u nu niet zoo van streek. Hoe kalmer u zich houdt, hoe eerder u
beter bent.’ Zij liet Cato eens drinken, poogde te schertsen: ‘Ik zal het aan den dokter
zeggen hoor! Die gelooft
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vast niet dat zoo'n flink iemand als u zich door zooiets nietigs in de war laat brengen.’
Toen als bij een plotseling invallende gedachte keek zij Cato met gespannen blik
aan:
‘Tante,’ zeide ze, ‘tante......
Nou wat is er.’
‘Als ik eens probeerde om u te vervangen. Ik heb toch ook veel aan
ademgymnastiek en stemvorming gedaan.’
‘Jij mij vervangen,’ vroeg uitdagend Cato. ‘Ik weet niet eens of je de kundigheden
daartoe hebt.’
‘Maar u weet toch, dat ik goed van die vakken op de hoogte ben.’
‘Nou ja, het is best mogelijk, dat je de capaciteiten bezit, maar daarmede heb je
het vermogen nog niet om dat in de praktijk te brengen. De ernst, de toewijding, die
daarvoor noodig zijn, daar heb je eenvoudig geen begrip van.’
‘O nee, natuurlijk niet, want ik ben oppervlakkig, luchthartig, frivol. Nou, dan laat
ik u verder alleen. Als u iets hebben wil, moet u Lena maar naar me toesturen.
Altijd hatelijk, altijd onaangenaam, dacht Nettie terwijl zij haar eigen kamer
binnentrad. En dat, omdat ik me niet zoo opwind over al die nonsensdingen waar zij
zich zoo druk over maakt. Stel je voor dat iedereen zoo deed, de wereld zou nog
gezelliger worden dan hij nu al is.
(Wordt vervolgd)
HENRIETTE BARBE.
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Uleken
Van oud en jong
XXXIV.
Een trage stap, die langs de zoldertrap naar beneden kwam, maakte haar wakker...
Zij huiverde van kou en schrikte. Wie was daar? Hoe laat was het? Had iemand
nieuws van vader?
Remi kwam in de keuken en meteen tikte de klok drie uur. Het vuur in den haard
was bijna uitgedoofd en buiten, in den nacht, klonken onheilspellende geluiden, alsof
een wilde storm daar aan t' loeien was.
- ‘Heurt-e dat?’ zei Remi. ‘'k Ben d'r van wakker geworden.’
- ‘Wat es 't?’ vroeg ze angstig.
- ‘Ne storm... woarschijnlijk ne geweldige sneeuwstorm. 'k Goa ne keer buiten
kijken.’
Hij stak de lantaarn op en ging er mee naar de voordeur. Uleken volgde hem.
Melanie en Eulalietje waren nog in slaap gedompeld.
Remi had moeite om de deur te ontgrendelen. 't Was of er iets zwaars langs buiten
tegen aan drukte. Eindelijk week ze en meteen deinsden zij beiden schrikkend
achteruit voor een soort sneeuwberg die naar binnen viel.
- ‘Ha moar Hiere godheid toch!’ kreet Uleken.
Remi tilde zijn lantaren in de hoogte.
- ‘Dat 'n hè 'k van al da 'k oud ben nog nie gezien.’ zei hij.
Hij nam een schop die om den hoek stond en maakte den ingang vrij om buiten
te komen. Een ijzige wind joeg hem in 't aangezicht. Het sneeuwde niet meer, maar
de sneeuw lag als in wit-gestolte golven met bergen en dalen over het erf; en in den
schoongeveegden, donkerblauwen hemel bloeide weer de feestverlichting der
miljoenen sterren. Nu was alles en alles onder de overweldigende wade begraven en
Uleken begreep dat hare laatste schim van hoop, als ze die nog koesteren mocht, tot
de absolute onmogelijkheden behoorde. Vader was dood, ergens onder de witte wade
verstikt en vervroren;
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niets kon meer helpen, zij liet de deur weer sluiten; zij haalde twee kaarsen en een
Christusbeeld uit de kamer, plaatste die brandend op de tafel en knielde er voor met
open armen, de gebeden der stervenden opzeggend. Remi volgde haar voorbeeld.
Melanie werd wakker en schrikte hevig toen zij de aangestoken kaarsen zag.
- ‘Es hij gevonden!’ riep ze met angstoogen.
Uleken schudde langzaam het hoofd zonder haar gebed te staken. Haar stem klonk
akelig schor en diep in de stilte bij het vlammengeknetter. Melanie viel naast haar
op de knieên en bad mede. Eulalietje bleef ongestoord doorslapen. En bij het weifelend
schemerlicht der kaarsen was het of het meisje-zelf de doode was, waarvoor die
neergeknielde vrouwen en dien man zoo akelig en luguber baden. De klok tikte en
sloeg half vier; de ros-en-wit gevlekte huispoes kwam sluipend uit een hoek en rekte
zich op haar voorpooten uit. Zij miauwde even om melk.
Langzaam stond Uleken op en maakte het kruisteeken. Een strakke plooi van
wilskracht stond op haar fijn gezicht. Op haar nu, op haar alleen voortaan, zou al de
last en verantwoording drukken. Het gaf haar plotse kracht tot handelen. ‘Moakt ou
bijtijds gereed om mee den eersten trein te vertrekken, Stanus en Mathilde goan
verwittigen,’ zei ze tot Remi; en tot de meid: ‘Melanie, gij zult vandoage alleene de
koeien moeten melken en de beesten ulder eten geven. ‘Zijzelve ging terstond actief
aan 't werk, porde het vuur op, maalde versche koffie, sneed boterhammen voor.
Een ander leven was voor haar begonnen.

XXXV.
Nog vóór de dag begon te krieken was Natsen, nat tot over haar knieên van het waden
door de sneeuw, weer op de boerderij. Zij hoefde niet te vragen, of er nieuws was,
zij zag het aan de gezichten. ‘'k Zal huel den dag bij ou blijven, Uleken,’ zei ze
goedig, ‘en os ge verder hulpe nuedig hèt, ge 'ne moet moar spreken, alle twee ons
knechts zijn ten ouwen dienste.’
- ‘Ge zij wel bedankt, moar Remi es al wig om Mathilde en Stanus te verwittigen,’
antwoordde Uleken zakelijk. ‘Zet ou; we zillen kàffee drijnken.’
De grijze winterdag brak aan over het doodsche veld; langzaam ontwaakte het
diep-ingesneeuwde gehucht. Wadend door de dikke
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sneeuw kwamen een voor een de buren bij wie Uleken den vorigen avond in
doodsangst op zoek was geweest, informeeren. Al spoedig was het huis vol menschen.
maar geen een die de minste hoop medebracht. Uleken verwachtte die ook niet meer.
Zij had zich gestaald; zij wist dat er alleen nog slechte tijding komen kon.
En die kwam er dan ook; zij zag ze komen van verre, door de kleingeruite raampjes,
in de gedaante van Marzelien die, vergezeld van den veldwachter en nog een paar
andere lui uit het dorp, met breedschrijdende passen het erf kwam opgetreden. Hij
had een bonte muts over zijn ooren neergetrokken, hij had zijn hooge laarzen aan en
zoo, met zijn groote, holle oogen en zijn beenderig-grauw gezicht, zag hij er uit als
de Dood-zelf, in donkere kleeren op de witte sneeuw.
Uleken schrikte en stak, als 't ware in zelfverdediging, haar beide handen uit.
- ‘Die komt het ons zeggen!’ kreet ze schor.
Er werd buiten aan de deur geklopt en meteen waren zij binnen.
- ‘Es er... es er nieuws?’ hijgde Uleken.
- ‘Voader es gevonden,’ antwoordde traag en plechtig Marzelien.
- ‘Dued!’ kreet Uleken.
- ‘Dued.’...... echode Marzelien.
- ‘Woare?...
- ‘Bij de kirke, nie verre van de kirkmuur, achter 'n klein streuhopperken.’
- ‘Hoooooo!’
Er was een korte stilte. Strak en roerloos keken zij elkander aan. Het akelig besef
drong langzaam tot hen door.
Marzelien was gaan zitten en had de randen van zijn bonte muts weer opgetrokken.
De veldwachter, in zijn groen uniform, bleef overeind staan en keek hen om beurten
met zijn kleine, te dicht bij elkaar staande oogjes aan. Zijn dikke neus zag rood als
een gloeiend stuk houtskool.
Marzelien begon bezadigd te vertellen:
- ‘'t Es Irenée Van de Watteijne, die hem gevonden hèt os hij van den uchtijnk
noar zijn partijtje land ging om wa konijneten te trekken. Hij lag dik onder de sneeuw
achter 't hopperken, moar zijnen oarm stak er uit. 't Es doaraan dat Irenée herkend
hèt dat 't
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ne meinsch was. Hij lag zeu stijf vervrozen of ne steen. Doar 'n was geen leven meer
aan te zien.’
- ‘Och Hiere en wij die doar toch zue dichte bij woaren, os we in Irma's huis zaten!
Han we dat toch geweten!’ jammerde Uleken.
Marzelien keek starend met zijn holle oogen vóór zich uit en schudde langzaam
het hoofd.
- ‘Da ge 't wist, hij es achter zijn vreiwe goan zoeken.’ zei hij.
Weer staarden zij allen roerloos en zwijgend elkander aan. Zij voelden instinctief
de waarheid in Marzeliens woorden.
- ‘Joajoa, dat es azue,’ orakelde hij verder. ‘Bijkans tsjestig joar soamen geleefd
hèn, oud zijn en zwak van geest worden, nie begrijpen dat een van de tweeë dued es
en goan zoeken... goan zoeken...... noar 't kirkhof toe...... doar woar da w' allemoal
moete komen.’
De omstaanders knikten met ernstige gezichten. Meer en meer voelden zij de
waarheid in Marzeliens wijze woorden. Jawel; vader kon aan de eenzaamheid niet
wennen; vader kon niet wennen aan dien leegen stoel van moeder tegenover hem,
en hij was gaan zoeken en gaan dwalen, gelijk een hond die zijn gestorven meester
zoekt.
- ‘Woar hèn ze voader geleid?’ vroeg Uleken dof.
- ‘In in in de remise van van van 't gemeentehuis,’ antwoordde de veldwachter,
die ietwat stotterde.
Droevig schudde Uleken het hoofd. Zij voelde zich zwak en machteloos. Zij had
te veel geleden. Een verdooving kwam over haar.
- ‘Ge zij gulder wel bedankt,’ zuchtte zij. ‘'k Hè om Stanus en Mathilde gezonden.
Van zue gauwe da z' hier zijn, zillen we noar 't gemeentenhuis komen om d' aangifte
te doen. 't Es zue koud; zoe-je gulder nie 'n dreupelken drijnken?’
- ‘Ha, lijk datte!’ antwoordde de veldwachter met een onbedwingbaren glimlach.
Natsen haalde de jeneverflesch uit de kast en ging rond.
Marzelien wilde slechts even een ‘proeverken’; 't was nog te ‘tijlijk’ zei hij. De
sampitter, daarentegen, ledigde in één teug en toen Natsen de beweging maakte om
nog eens in te schenken:
- ‘O, ba ba joa; ie ie iene soldoat 'n vecht niet,’ zei hij.
- ‘Nog eentje?’ glimlachte Natsen, voor de derde maal het gebaar makend om in
te schenken.
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- ‘Ha... ha... hawèl joa; we zillen dr' ne sandurm bij zetten!’
Marzelien was opgestaan.
- ‘Os ik ou verder van dienst kan zijn, ge 'n moet moar spreken. Ule.’
- ‘Merci, Marzelien, ge zij wel bedankt; g' het veel goedheid.’
Op 't oogenblik, dat zij het huis verlieten, kwamen Stanus en Mathilde met Remi
haastig in den sneeuwweg aangestapt......

XXXVI.
Eerst toen vader plechtig begraven was; toen de maaltijd afgeloopen en familieleden
en kennissen vertrokken waren, toen eerst besefte Uleken welke groote leegte deze
overledene achterliet, die anders toch tenauwernood nog onder de levenden kon
meegerekend worden.
Zoolang hij daar in zijn hoek bij den haard zat, tegenover den leegen stoel van
moeder, was er nog iets dat als een voelbare schakel vormde tusschen het heden en
't verleden, tusschen het wezen der ouders en Uleken's eigen leven als kind. Nu daar
twee leege stoelen stonden bij dien akelig ruim en breed lijkenden haard, was er
eensklaps niets meer, de draad was doorgehakt, gansch het verleden was dood en
Uleken stond heel alleen voor een nieuwe en onbekende toekomst, zonder eenig
verband met wat vroeger bestaan had. Zou ze het aan kunnen en durven? Was de
taak niet te zwaar in haar eenzaamheid en voor haar leeftijd? Voor zichzelve hoefde
ze 't niet te doen. Ze kon rustig, als ze wilde, in het dorp haar verder leven gaan
uitrentenieren. Als ze 't wel deed, als ze op de hoeve bleef, dan deed ze 't alleen en
uitsluitend voor haar metekind aan wie ze zoo gehecht was.
't Was wel een waagstuk. Het kind was nog zoo jong. Wie kon nu vooruit zeggen
of het later iets voor Uleken's offer voelen zou? Zou het niet een heel andere richting
uit willen? Uleken verkeerde in strijd en twijfel; en toch, er moest een besluit genomen
worden en nog wel spoedig ook, want, - dit wist Uleken door Natsen -, er waren
andere liefhebbers voor 't mooie boerderijtje; meneer Santiel had er reeds van
verschillende kanten vraag naar gehad.
Uleken wilde althans het kind eens ernstig op de proef stellen.
- ‘Eulalietsje, wa zoe-je doarvan zeggen os ik hier wegging, nou da greutvoader
dued es?’
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- ‘'K zoe ik mee ou meegoan, tante.’
- ‘Serieus?’
- ‘O joa, tante, huel serieus.’
- ‘En da 'k hier op de boerderije moest blijven, Eulalietje?’ Eulalietje viel aan 't
schreien.
- ‘'K wille bij ou blijven, tante.’
Uleken glimlachte, ontroerd, verteederd.
- ‘En woar zoe-je liever weunen, Eulalietsje, hier op 't hof of in 'n huizeken op 't
dorp?’
- ‘O, hier, tante; veel liever hier!’
- ‘Hawèl we zillen hier blijven weunen,’ zei Uleken; en zoet streelde zij haar
nichtje over de blonde lokken.

XXXVII.
Uleken trok haar beste zwart-zijden kleed aan, zette haar beste muts op met linten,
stak haar gouden oorbellen in en hing haar mooi diamanten kruis om. Zij ging naar
't kasteel toe, om van meneer Santiel het boerderijtje op haar naam weer in te huren.
Zij werd ontvangen door denzelfden lakei die haar de deur geopen had op den
tragischen avond toen zij naar vader zochten en in een spreekkamertje geleid, dat
uitkwam op de ruime vestibule met breeden trap en sierplanten en bloemen. Het was
een hoog en smal vertrek met eiken kasten en bruine lambrizeering aan de muren.
Een raam met gekleurd glas zag uit op het park. Uleken vond het er benauwd en
somber. Zij aarzelde om te gaan zitten en bleef maar liever wachtend staan.
Door de deur, die de knecht half open had gelaten, zag zij in de vestibule twee
jonke knapen voorbijvliegen, nagezeten door een jonge dame, die ze lachend poogde
vast te grijpen. Zij bleven alle drie verwonderd stilstaan, toen zij Uleken in de
spreekkamer zagen; en Uleken, in den zonderlingen waan dat zij meneer Santiel's
vrouw vóór zich had, neeg beleefd en groette:
- ‘Dag, mevreiwe.’
Een luide schaterlach klonk haar als antwoord tegen. De beide knapen hadden de
dolste pret en op hun beurt groetten zij met diepe neigingen: ‘dag Mevreiwe! dag
Mevreiwe!’ de jonge dame, die glimlachend Uleken duidelijk maakte, dat zij niet de
mevrouw, maar wel de gouvernante was.
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- ‘Ach joa, natuurlijk, ge zij gij veel te jonk om mevreiwe te zijn; hoe kan ne meinsch
toch zue dom zijn!’ riep Uleken, nu ook om de vergissing lachend.
Maar alles werd in eens heel stil, de jongens hielden op met gekheid maken, de
gouvernante verdween en meneer Santiel kwam te voorschijn, ernstig, gewichtig,
met een vaag-wantrouwigen blik naar Uleken toe.
- ‘Goên dag’, zei hij, ‘zet ou’, en meteen sloot hij de deur achter zich, nam ook
een stoel en lei zijn rechterarm op 't tafelblad, in afwachtende houding.
- ‘Woarmee kan ik ou van dienst zijn, bezinne?’ vroeg hij.
Uleken glimlachte.
- ‘'k Ben ik geen bezinne, meniere. Ge ken mij wel. 'k Ben ik de dochter van Koarel
Elemetier, ge weet wel, ouë pachter, die verleden moand zue ongelukkig aan zijn
dued gekomen es, in de sneeuwe.’
- ‘Ah joajoa, precies, 'k rappeleere mij datte,’ zei meneer Santiel, die eensklaps
zijn herinneringsvermogen scheen terug te vinden.
Uleken staarde hem aan, niet zonder eenige verbazing. Deed hij zoo maar of hij
haar niet herkende, of had hij haar werkelijk niet herkend? Was dat wel dezelfde
man die haar destijds, jaren geleden, op een avond omhelsd en gezoend had en haar
daarna ook nog zoo dikwijls met voorstellen waar zij niet op in kon gaan had
achtervolgd? Wat was het toch vreemd op de wereld! Zij zag hem daar vóór haar
zitten, ouder geworden, vergrijsd, ietwat zwaarlijvig, met een ernstig-strak gezicht,
dat zeer zeker aan geen grapjesmakerij van vroeger meer dacht. Alleen zij dacht er
nog even aan en moest er stil om glimlachen. Maar daarvoor was zij dan ook niet
gekomen; en, op zijn nogmaals herhaalde vraag: ‘En woarmee kan ik ou van dienst
zijn, iefer Elemetier?’ (iefer, wat klonk haar dat gek in de ooren!) antwoordde zij,
ook louter zakelijk:
- ‘'t Es da 'k geiren op ons hoveken zoe blijven, menier Santiel en de pacht van
mijn voader zoaliger overnemen.’
Hij zette groote oogen van verwondering op.
- ‘Wel wel! Ou da slameur nog willen aantrekken in ploatse van op ou gemak in
't dorp van ou inkomen te goan leven!’
- ‘'K 'n doe 't eigenlijk veur mij niet, meneer Santiel,’ lichtte Uleken toe. ‘'t Es
veur mijn nichtsjen, die bij mij inweunt en die zue geiren op ons hoveken zoe blijven.’
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- ‘Moar hoe goa-je gij da keunen bestieren als vreiwemeisch alleene, mee anders
niet of vremd volk?’
- ‘'t Hoveken 'n es nie gruet en 'k hè doanige broave meinschen, ne knecht en 'n
meissen,’ zei Uleken.
Meneer Santiel zat even peinzend. Hij bewerkte met duim en wijsvinger zijn
gespikkelde snor en zijn wenkbrauwen stonden even gefronst. In de vestibule
passeerde weer de wilde vlucht van de twee jongens en de juffrouw en dit scheen
hem in zijn ernstige overwegingen te storen. Hij rukte de deur open en riep in 't
Fransch enkele woorden die klonken als een berisping. Alles werd dadelijk heel stil.
- ‘Die duuvels van die jongens!’ bromde hij, in het spreekkamertje terugkomend.
‘En die gouvernante 'n ontzien ze hoegenaamd niet! Zoo dus,’ voer hij voort, van
toon veranderend, ‘ge zoedt gij op ou hoveken willen blijven. 'k Moet ou een dingen
zeggen, iefer Elemetier, 't es dat er nog andere liefhebbers noar gevraagd hèn,
waarschijnlijk in 't gedacht datte gij toch niet 'n zoedt blijven boeren. D'r es mij zelf
meer veur geboôn dan 't geen datte gij betoalt. Moar...’ zei hij, aan zijn snor spelend,
‘w'hèn altijd goed mee mallekoar geweest en van de moment da ge doar wenscht te
blijven, meugt ge 'r blijven.’
- ‘Merci, meneer Santiel,’ viel Uleken hem in de rede.
- ‘Moar,’ zei hij verder, ‘dat es natuurlijk op veurwoarde da g' inderdoad bekwoame
zijt om 't boerderijtje goed op te passen. Ge verstoa wel da 'k niet 'n zoe keunen
geduegen dat de batimenten in verval geroakten en dat 't land vervuilde. Het zoe mij
spijten, moar da zoe natuurlijk 'n reden zijn veur mij om andere moatregels te nemen.
Ge verstoat da wel, ne-woar?’
Uleken was opgestaan. ‘Ge meug heel gerust zijn, meneer Santiel,’ beloofde zij.
‘Dat 't oeit zue verre moeste komen da 'k 't mij nie meer meester 'n voele, zal ik het
ou zelve komen zeggen.’
- ‘A la bonne heure! Azue verbleven dan. Alles blijft als veur er noar. Tot loater,
iefer Elemertier.’
Hij gaf haar een hand, drukte op een schelknop en vergezelde haar door de hall
tot in de gang, waar de lakei reeds klaar stond om haar uit te laten.
Met vlugge schreden trok Uleken huiswaarts. Het bezoek had haar wel eenigszins
gëagiteerd. Haar oogen schitterden en haar koontjes bloosden. Zij liep in zichzelf te
glimlachen en dacht weer
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aan 't verleden. ‘Zoowat een vijf en twintig jaar geleden’ peinsde zij, ‘zou het hem
niet veel hebben kunnen schelen of de gebouwen in verval geraakten en het land
vervuilde.’
***
En het leven ging zijn gang en de jaren vervlogen......
Eulalietje groeide aardig op en beloofde een mooi meisje te zullen worden.
Misschien was ze een ietsje te prim en te stijf, zoo iets van een precieus juffertje,
maar dat hoorde zoo bij den tijd, meende Uleken; zij zag wel dat de jonge meisjes
anders waren dan in haar eigen jeugd. Zij waren anders gekleed, zij hadden andere
manieren en gesprekken; de dingen die Uleken destijds interesseerden schenen voor
Eulalietje maar van heel luttel belang te zijn. Uleken klaagde daar wel niet over,
maar zij moest er toch altijd en langdurig over spreken, telkens als Natsen haar kwam
opzoeken.
- ‘Dat 'n zijn tegenwoordig geen boeredochters meer 't zijn amoal ieffreiwen,’
beaamde Natsen.
In 't klooster, waar Eulalietje op school ging, leerde zij fransch en begon het al
vlot te spreken. Zij kwam met fransche leerboeken naar huis en las er gaarne hardop
uit voor. Dat verveelde Uleken, die het vroeger ook wel gekend had, maar zoo goed
als alles vergeten was. Wat ze zich nog wel herinnerde, was de flauwe grap van
‘moeder onz' kat zit op schuur’ en dat bracht ze schertsend een paar keer te pas,
eigenlijk tot stille ergernis van Eulalietje, die dat zeer minderwaardig vond.
Toen Eulalietje den leeftijd van vijftien bereikt had werd zij beschouwd als
‘opgeleerd’ in 't klooster en nu deed zich de buitengewoon-gewichtige vraag voor
of zij voor goed van school zou wegblijven, dan wel nog een of twee jaar naar ‘'t
pensionaat’ toe gaan, maar dan in een ander klooster, op een ander dorp. Het was
een eigenaardige gewoonte, onder de welgestelde boerendochters. Je leerde niets
anders en niets meer in dat tweede klooster dan wat je geleerd had in het eerste, maar
't hoorde zoo bij een bepaalden stand, het gaf een prestige, het was een luxe, die niet
iedereen zich permitteeren kon. Er hoorde ook een traditie bij. Het was volstrekt niet
onverschillig in welk pensionaat je door je ouders werd uitbesteed. De meisjes van
Baevel, b.v. moesten, om de deftigheid der traditie te volgen, naar 't klooster van
Lauwegem, hoewel Lauwe-
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gem eigenlijk een dorp van mindere beteekenis was dan Baevel. Die van Vannelaer
gingen naar Amertinghe en die van Axpoele, het dorp waar Uleken woonde en waarbij
't gehucht ‘de Floncke’ behoorde, naar Baevel. Dat hoorde zoo, niemand kon zeggen
waarom; maar het zou al heel vreemd hebben geschenen en als een soort van
kleineering worden beschouwd indien men Eulalietje b.v. naar Vannelaer of
Amertinghe, die toch beide zeer belangrijke gemeenten waren, had gestuurd. Men
kon Eulalietje thuis houden, - geen mensch zou dat vreemd hebben gevonden, - maar
àls ze nog ergens heen ging, dan was er geen andere fatsoenlijke keuze voor haar als
Baevel.
Er werd lang en gewichtig over beraadslaagd. Eulalietje's ouders kwamen er voor
over. Uleken was trouwens bereid om al de onkosten op zich te nemen, maar zij
hadden eenige moeite met Eulalietjezelve, die erg in tweestrijd was en weifelde.
Gaarne genoeg was ze, om de deftigheid van 't geval, naar Baevel gegaan, maar......
ja...... er was een maar...... al was ze pas vijftien, een ‘maar’ dat ze niet verder voor
haar ouders en nog minder voor tante Uleken kon toelichten en dat ze dan ook reeds
een heelen tijd met echt-voorbarige, vrouwelijke listigheid, als het diepste der
geheimen in haar binnenste verborgen hield.
Eulalietje had een vriendje op 't gehucht!...... Een vriendje van haar leeftijd, die
juist van school was thuis gebleven en die daar vlak in de buurt woonde, en die ze
elken dag zou kunnen zien, als ze nu ook maar uit het klooster weg zou blijven en
niet naar dat andere klooster van Baevel gaan!
Dat vriendje was Allewies, de oudste zoon van Broospèr, dezelfde, die, toen nog
een kleine bengel, 's nachts mee wou gaan met Uleken en Eulalietje in den sneeuw
om grootvader te zoeken!
Die kleine kerel, die Eulalietje destijds zoo star had aangekeken en zulk spektakel
had gemaakt, toen zijn vader hem verbood op den nachtelijken tocht de anderen te
vergezellen, was sinds dat oogenblik het kleine meisje heimelijk blijven naloopen.
Het was een stugge hardkop van een jongen, hij wist wat hij wilde en liet doorgaans
niet los vóór hij zijn doel had bereikt.
In den beginne had hij niet het minste succes. Eulalietje trok haar neus voor hem
op, maar hij hield hardnekkig vol en van lieverlede scheen het wel of zijn kansen
begonnen te verbeteren. Wat echter den doorslag gaf, was de onbehendige handelwijze
van Cesar, het
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zoontje uit de ‘Floncke’ die ook het meisje naliep en van wien Eulalietje al evenmin
wilde weten. Cesar, zoon uit de ‘Floncke’ voelde zich heel wat voornamer van stand
dan Allewies, zoon van Broospèr en hij kwam naar Eulalietje toe als naar een prooi
waarop hij recht had. Hij greep haar onbeschaamd om het middel en poogde haar te
zoenen. Eulalietje slaakte een kreet en weerde hem af, maar Cesar sprong weer toe
en greep haar nog driftiger vast.
- ‘Allewies, help mij!’ gilde Eulalietje.
Zij hoefde geen tweede maal om hulp te roepen. Als een vechthond vloog Allewies
Cesar op 't lijf en 't oogenblik daarna lag de zoon uit de ‘Floncke’ machteloos in 't
zand te spartelen. Allewies' wit-blonde haren stonden overeind als van een keffer en
zijn kleine klauwen duwden den vijand de keel toe.
- ‘Zilt-e da meiske gerust loaten!’ brulde hij razend, Cesar heen en weer schuddend.
- ‘Joajik...... joajik!’ kreunde Cesar stikkend.
Allewies liet los. Zijn hardblauwe oogen fonkelden nog. Cesar krabbelde overeind
en liep huilend weg, dreigend dat zijn vader Allewies wel zou afrossen.
- ‘Loat hem moar komen!’ riep smalend Allewies.
Dat was het begin geweest...... het begin der betere verhouding tusschen Allewies
en Eulalietje. Hij had een soort recht op haar veroverd en zij keek hem met andere
oogen aan. Zij ontweek niet langer zijn gezelschap wanneer zij samen, na schooltijd,
naar het gehucht terugkeerden. Het werd een stille, wederzijdsche, onuitgesproken
gehechtheid. Zonder veel woorden, als 't ware vanzelf, sloot de band zich van
lieverlede heel sterk en heel nauw.
Toen zij beiden, voor goed, aan de dorpsschool zouden vaarwel zeggen, besprak
hij gewichtig met haar wat zij doen zou: bij tante Uleken blijven of nog voor een
jaar of anderhalf jaar naar 't klooster van Baevel gaan. Een ernstige tweestrijd ontstond
in hem. Hij had haar veel liever op het gehucht gehouden om haar elken dag te kunnen
zien, maar hij voelde toch ook heel sterk de voorname deftigheid van het naar Baevel
gaan. ‘Ge meugt doen wat da ge wilt, ik 'n zal ou toch noeit van mijn leven vergeten,’
zei hij eindelijk. Zij schreide. Ook zij zou hem nooit van haar leven vergeten, wat er
ook gebeurde. Het einde was, dat zij toch wel naar Baevel zou gaan, maar dat hij
elken zondag naar dat dorp zou komen om haar
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eventjes in de hoogmis te zien en misschien nu en dan een woord met haar te kunnen
spreken. En voor de vacantie zou zij toch in elk geval bij tante Uleken terugkomen
en zouden zij elkander alle dagen zien. ‘We zijn toch nog te jonk om nou al mee
mallekoar te keunen treiwen,’ meende hij heel ernstig.

XXXVIII.
Eulalietje was in het klooster te Baevel ingelijfd en elken zondag-ochtend trok
Allewies naar dat dorp om haar in de hoogmis te zien. Dat was telkens ruim vier uur
loopen heen en weer, maar daar zag hij niet in het minst tegen op. Zijn ouders wisten
niet eens dat hij daarheen trok; hij rende een goed deel van den langen weg en tegen
twaalf uur was hij al weer op het gehucht terug. Af en toe vroeg wel zijn vader of
zijn moeder: ‘Woar hè-je gij toch huel den uchtynk gezeten, jongen?’ maar als hij
op gewonen toon geantwoord had: ‘mee de jongens gespeeld, achter de messe’,
drongen zij meestal niet verder aan.
- ‘Ge 'n hèt toch gien messe gedoke, deugniet?’ vorschte moeder soms nog na.
Maar toen kon hij met de volste waarheid en oprechtheid getuigen, dat hij wel degelijk
ter misse was geweest en werd dan ook niet verder daarover geplaagd.
Aldus verliep de herfst en een deel van den winter. Tegen Nieuwjaar kwam
Eulalietje bij Uleken voor de vacantiedagen thuis. Dat was een heele gebeurtenis!
Maar ondertusschen was er iets nieuws in Uleken's leven gekomen. De oude boer
Verschelde, - Natsen's vader - was in 't najaar gestorven; en toen Eulalietje thuis
kwam, vond zij daar niet alleen tante Uleken, maar ook Natsen, die aan de
beslommeringen van het boerenbedrijf vaarwel had gezegd en bij haar vriendin haar
intrek had genomen.
Eulalietje wist zelve niet waarom, maar zij had liever tante Uleken met knecht en
meid alleen gevonden, zooals vroeger. Zij begreep zeer goed dat het voor de twee,
zoo met den dag wat oud wordende vrijsters gezelliger was gelijk zij thans naast en
met elkander leefden, maar dat was toch een vreemde in huis voor Eulalietje en zij
vreesde vagelijk, dat het haar eigen leven, vooral met het oog op Allewies, niet zoude
vergemakkelijken. Ofschoon zij niets afwist van wat er destijds tusschen tante Uleken
en Allewies' vader was voorgevallen, had zij allang gemerkt en gevoeld dat tante
geen bijzondere ge-
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negenheid noch achting voor Broospèr koesterde. Dat gebrek aan waardeering zou
hoogst waarschijnlijk ook wel eenigszins overgaan op het gezin van Broospèr, zoodat
Eulalietje zich daar min of meer in vijandelijke omgeving voelde en oppassen de
leus zou zijn. Tante Uleken alleen en op zichzelf was misschien nog zoo erg niet,
maar èn tante Uleken èn Natsen, dat waren vier oogen om te waken en te spieden;
en Eulatietje nam reeds van meet af aan de grootste voorzorgen om vooral het spelletje
niet dadelijk te bederven.
Den avond zelf van haar aankomst ontmoette zij even, volgens afspraak, Allewies
in de duisternis, bij het hek aan den landweg, maar zij vertelde hem meteen welk een
groot gevaar zoo onverwacht was opgerezen en verbood hem ten strengste eenigszins
opvallend notitie van haar te nemen.
- ‘'k 'N misdoe ik toch niet en we goan wij loater toch te goare treiwen,’ zei
Allewies misnoegd en teleurgesteld.
- ‘'k Weet het wel,’ antwoordde Eulalietje, ‘moar we moên oppassen, zeg ik ou;
ge weet wel hoe dat ouwe meinschen zijn.’
Eulalietje, in de lange winteravonden gezeten naast Uleken en Natsen bij het
haardvuur, moest vertellen, zonder einde, over haar leven in het klooster te Baevel.
Was Moeder Euverste broave? Waren de andere zusters vriendelijk en hulpvaardig?
Uleken en Natsen, aan beide zijden van den haard gezeten in de leunstoelen waar
grootvader en grootmoeder zaliger destijds zaten, keken haar
belangstellend-glimlachend de woorden uit den mond; maar Eulalietje wist eigenlijk
heel weinig te vertellen; ‘'t es het ginter al verre lijk hier in kleuster, tante,’ herhaalde
zij telkens; en Uleken en Natsen wisten dat trouwens ook wel, maar toch wilden zij
er steeds meer van hooren, omdat het nu eenmaal vreemd was, omdat het deftig was,
omdat lang niet alle boerendochters die in het klooster van Axpoele ‘opgeleerd’
waren, zich nog verder in het klooster van Baevel gingen vervolmaken. Zij vonden
dat Eulalietje er wel goed uitzag, hoewel een beetje ‘dossem’ zeiden zij, maar dat
kwam natuurlijk van het vele binnenzitten en zou algauw veranderen, zoodra ze weer
voor goed zou thuis zijn.
- ‘'k Zal ik toch wel stijf blije zijn os ik hier weere ben,’ bekende Eulalietje.
Zooiets begrepen Uleken en Natsen. Ook zij zouden stijf blije zijn als ze Eulalietje
voor goed weer thuis hadden. Enfin, dat zou

Groot Nederland. Jaargang 24

626
wel komen, het was toch maar voor enkele maanden en intusschen moest Eulalietje
zich maar goed amuseeren tijdens haar vacantiedagen. Zij zou natuurlijk nu al gauw
eens haar ouders en broertjes en zusjes goen dag willen gaan zeggen en daar wellicht
een paar dagen wenschen te blijven?
- ‘O, neen, nie langer dan één dag,’ antwoorde Eulalietje dadelijk.
Uleken, en ook Natsen, moesten van harte om die ongeveinsde oprechtheid lachen.
- ‘Oprecht! Zij-je liever hier?’ streelde Uleken gevleid.
- ‘O, vele, tantel 'k Weinschte da 'k hier altijd mocht blijven!’

XXIX.
In die korte winterdagen, met koude, grijze lucht en witte sneeuw over de velden,
zat Eulalietje meestal stil en ingetogen bij het kleingeruite raampje naast tante Uleken
en haar vriendin te keuvelen en te breien, maar haar ziel en haar gedachten waren
zoo dikwijls elders en haar oogen keken voortdurend door de ruitjes, nu eens stralend
in afwachting, dan weer droomerig en peinzend, met een waas van weemoed. 't Was
afspraak dat Allewies daar één keer per dag in den landweg vóór het boerderijtje
mocht passeeren en eventjes naar de raampjes opkijken. Was Eulalietje in 't donker
gekleed, dan beteekende het dat er geen hoop was elkander dien dag te spreken. Had
zij daarentegen iets lichts om den hals, een wit, of blauw, of roze lintje of strikje,
dan wilde dat zeggen, dat er wel geen zekerheid, maar toch vrij groote kans bestond
om elkander heel eventjes, in de schemering, achter de schuur te ontmoeten. Dat was
het uur waarop tante en Natsen en ook de knecht en de meid het druk hadden in huis
en in de stallen en Eulalietje een poos alleen en vrij gelaten werd.
Zij drentelde naar buiten, met een wollen sjaal om den hals, zoo gezegd om een
luchtje te scheppen en daar stond hij op haar te wachten, dicht bij de haag, in de
schaduw der schuur, goed beschut tegen onbescheiden blikken, zoowel van uit huis
als van op den landweg. Zij zeiden niet veel, spreken was dan ook te gevaarlijk, maar
hij omprangde haar als een man en drukte haar zoenen op den mond. Lang mocht
het niet duren, slechts enkele minuten, maar toch lang genoeg voor een volgende
afspraak en ook lang genoeg om dof-
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razend te schelden op de twee oude vrijsters, die door haar louter bestaan hun jeugdige
liefde zoo akelig dwarsboomden. Hij knarsetandde en balde zijn reeds sterke, kleine
vuisten; hij sprak van vechten en schieten en zijn felle oogen fonkelden in de
duisternis. Eulalietje werd soms bang voor hem en wist heelemaal niet hoe zij hem
tot bedaren zou brengen. ‘Ze 'n zijn zij nie kwoad op ou,’ poogde ze te sussen; maar
het hielp weinig; hij voelde dat ze wèl kwaad op hem waren, evenals op heel zijn
familie (vader had het immers meer dan eens gezegd, en moeder trouwens ook) en
het griefde hem bitter dat Eulatietje zich daardoor liet beïnvloeden, zoodat hij nu
niets had aan haar, tijdens die Kerstvacantie, waarvan hij zich zooveel had voorgesteld.
- ‘Hawèl, ge meug mee mij mee goan os ik noar huis goen dag goa zeggen eer da
'k weere noar 't kleuster goa,’ beloofde zij.
Dat was een tamelijk zwakke troost voor hem, maar hij deed het haar toch nog
eens stellig beloven, om er zeker van te zijn. En, de tijd vooruitloopend, wilde hij
weten hoe het dan gaan zou, later, als ze eenmaal voor goed terug zou zijn.
Ja, dat wist zij ook nog niet. Men moest zien en afwachten.
- ‘Ge zilt mij vergeten; ge zil nen anderen geiren zien,’ snikte hij. ‘Moar!......’ riep
hij eensklaps dreigend. ‘'k zal dien anderen vermeurden, al moest ik er mijn leven
lank in 't kot veuren zitten.’
- ‘O, Allewies, ge 'n meugt azue niet klappen; ge moakt mij schouw!’ beefde zij.

XXXX.
't Was niet de moeite waard een nichtje in 't klooster van Baevel te hebben en die in
vacantiedagen thuis te krijgen, als men dan van de gelegenheid geen gebruik maakte
om ze meteen eens bij de kennissen en vrienden van het eigen dorp te gaan vertoonen.
Dat hoorde zoo, bij de deftigheid van het geval. Het moest dan ook maar zoo spoedig
mogelijk gebeuren; en op een vroegen namiddag van tamelijk mooi weer, togen
Uleken en Natsen met Eulalietje, die op haar stemmigst-best gekleed was, naar
Axpoele toe.
Toen ze voorbij Broospèr's boerderijtje kwamen, waar ze langs moesten, liep
Allewies daar heel toevallig over 't erf. Pal van verbazing bleef hij staan en zijn
wenkbrauwen fronsten zich over zijn harde oogen.
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- ‘O, jongens, da es ne leulijke jongen geworden!’ kon Uleken niet nalaten te
fluisteren.
- ‘Percies zijn voader,’ meende Natsen.
Eulalietje zei niets, maar zij kreeg een plotse kleur en beet op haar lippen.
Vóór de Floncke stond Cesar, de zoon, in 't deurportaal. Hij keek de drie vrouwen
strak aan en groette niet.
- ‘Da es ne keer nen onbeleefderik!’ zei Uleken. Zij namen echter geen verdere
notitie en stapten maar door, toen eensklaps, achter haar rug, den scheldkreet
weergalmde:
- ‘Hemelgeeten!’
Verbaasd keken Natsen en Uleken om. Was dat Cesar die geroepen had en werd
de schimpkreet op haar bedoeld? Zij wisten niet wat te denken, maar een hoongelach
weerklonk en de kroegdeur werd hard dichtgeslagen.
- ‘Azue slecht gemanierd!’ bromde Uleken. ‘Wa zijn dat toch veur jongens,
tegenwoordig!’
Zij liepen verder door. In het verschiet puntte het torentje van Axpoele zijn fijne,
grijze naald over de grijze velden. Daar kwamen haar drie jagers tegemoet; een
bejaarde heer en twee opgeschoten knapen, alle drie met het geweer over den
schouder.
- ‘Och Hiere, 't es menier Santiel mee zijn twee zeuns,’ zei Natsen.
- ‘Watte! Hèt hij al zuk 'n gruete kinders!’ verbaasde zich Uleken.
- ‘Joajoa hij; 't zijn zijn twee ouwste. Ze goan toe Leuven op schole. Ze zijn zeker
uek in vacantie!’
De beide groepjes kruisten elkander.
- ‘Dag meneer Santiel en gezelschap,’ groetten ootmoedig Uleken en Natsen.
Meneer Santiel lichtte verstrooid even zijn hoed op, murmelde een goên dag,
scheen haar niet te herkennen. Een van de jongelui nam geen notitie; de andere keek
strak en doordringend Eulalietje aan.
- ‘Ha moar jongens toch, al zuk 'n gruete zeuns!’ verbaasde Uleken zich opnieuw.
Moar hij es oud geworden. Hij es al heul de gansch grijsde.
Zij keek nog eens om en zag ook een van de jongelui omkijken. Meteen merkte
zij met verwondering dat Allewies hen op een afstand volgde.
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- ‘Kijk, die jongen van Broospèr komt uek alhier,’ zei ze tot Natsen.
Eulalietje schrikte en wendde 't hoofd half om. En werkelijk, daar zag ze Allewies
die langs denzelfden weg kwam. Zij was er zeer door ontdaan. Hoe kon hij toch zoo
dom en onvoorzichtig zijn! Tante Uleken en Natsen zouden 't zeker merken. Zonder
verder om te kijken, maakte zij achter haar rug dringende bewegingen met den
rechteram om hem te beduiden dat hij achterwege moest blijven.
Zij kwamen in het dorp. Enkele vrouwen die haar kenden stonden met
verwondering te kijken en zij hoorden uitroepingen:
- ‘Ha moar toch! Es da Eulalietsjes Elemetier niet, die in 't kleuster van Boavel
es! Wat es ze gruet geworden!’
Ze stapten recht door, tot aan het winkeltje van Irma. Irma was juist bezig een
klant te bedienen toen zij haar deur openduwden en van loutere verbazing liet zij de
ellegoederen, die zij aan 't afmeten was, uit haar handen vallen.
- ‘Ha moar, Uleken toch! Es da Eulalietsjen, zue gruet en streusch geworden! Kom
binnen, ge moet blijven káffee drynken. 't Goa direkt om Marzelien en Fietriene
zenden, da z' heur uek ne keer zien.
Zij repte zich met haar kalante; zij riep een jongetje van de straat 't welk zij voor
een cent om Marzelien en Fietrine zond; en dadelijk was ze met haar drie bezoeksters
in het keukentje aan 't babbelen en sloeg van bewondering de handen in elkaar telkens
als zij naar Eulalietje keek. Hoe had ze 't ginder in 't klooster van Baevel? Was ze er
tevreden? Waren de nonnekes vriendelijk voor haar? Hoe was Moeder-Euverste?
Maar ze zou toch zeker wel blij zijn als ze voor goed bij tante Uleken terug mocht
komen!
Het winkelbelletje rinkelde langzaam, de deur ging langzaam open en Marzelien,
de wijze man, trad langzaam binnen, gevolgd door Fietriene, die ietwat bleek zag en
getrokken, in zware zwangerschap van reeds haar vierde kind.
Marzelien groette heel wijs en bedaard, maar Fietriene sloeg, evenals Irma, de
handen in elkaar en vond ook dat Eulalietje zoo groot en struisch geworden was,
alleen maar wat ‘dossem’ in 't gezicht, wat natuurlijk kwam van 't vele binnenzitten.
- ‘Zet ulder, zet ulder,’ herhaalde Irma, stoelen aanbiedend. ‘Doe ulder mantels
af, ge zoedt kouwe krijgen os ge weere buiten komt.’
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Allen namen onder druk gebabbel plaats behalve Marzelien, die een vreemden
glimlach op 't gezicht had en even weer in het winkeltje ging, waar hij een oogenblik,
in roerlooze aandacht, door het raam stond te staren.
- ‘Wat doe-je gij doar, Marzelien?’ vroeg Irma verwonderd.
Marzelien gaf geen antwoord, maar keerde heimelijk glimlachend in het keukentje
terug. Het was een griezelig gezicht, Marzelien's doodskop te zien glimlachen. Zijn
gele tanden ontblootten zich even en 't wit van zijn oogen blikkerde. Uleken bekeek
hem met een soort van gruwelangst.
- ‘Ha moar jongens toch, wa hèt-e gij?’ riep Fietriene.
Bedaard, steeds in zichzelf griezelig glimlachend, ging Marzelien zitten en bediende
zich van brood en koffie. Hij stopte een homp in zijn mond en slurpte traag. Toen
zei hij, langzaam kauwend:
- ‘'t Stoat doar nog eenen op stroate, die wel nen boterham en ne spoelkom kàffee
zoe willen.’
- ‘Wie dàtte?’ verbaasde zich Irma.
Marzelien stond op en opende de deur tusschen de keuken en het winkeltje. Dwars
door het vensterraam, aan den overkant van de straat, zagen zij Allewies' stug-blonden
kop tegen den buurgevel staan.
- ‘Es dat de zenue niet van Broosper Pourquoy?’ vroeg Marzelien, ondeugend
glimlachend.
- ‘O, die loeder, hij hè ons heul de wig gevolgd!’ kreet Natsen.
Marzelien staarde vorschend naar Eulalietje, die plotseling een vuurkleur had
gekregen. Uleken, die niets van den toestand begreep, keek hen om beurten
ondervragend aan.
- ‘Wa komt-ie hij hier doen, die nieweird?’ vroeg Irma. ‘Zie ne keer hoe kwoad
dat hij kijkt!’
Marzelien schonk langzaam zijn kop weer vol en reikte met trage hand naar een
verschen boterham.
- ‘Eulalietje zoe ons da meschien wel keune zeggen,’ antwoordde hij tergend.
Eensklaps barstte Eulalietje in overstelpende tranen uit.
- ‘Wa kan ik da helpen!’ snikte zij. ‘'K 'n hè ik hem da nie gevroagd om hier te
komen.’
Hevig ontdaan en geschrokken waren de vier vrouwen van haar stoel opgestaan.
- ‘Ha moar, Eulalietje toch! gilden zij onder elkaar. Uleken
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was doodsbleek geworden. Zij begreep plotseling en wankelde alsof ze flauw ging
vallen.
- ‘Ha moar, dat 'n kan toch nie zijn! Dat 'n kan toch nie zijn,’ herhaalde zij
voortdurend, als onnoozel.
Marzelien was langzaam opgestaan en had de tusschendeur weer gesloten. Het
stug gezicht van Allewies werd aan hun blik onttrokken, maar Eulalietje bleef
onbedaardelijk snikken en schreien, zoo dat Fietriene haar ten slotte meenam naar
de slaapkamer daarnaast om wat te bekomen.
- ‘Hoe zij-je gij dat te weten gekomen?’ vroeg fluisterend Irma aan Marzelien,
zoodra Eulalietje uit de keuken weg was.
Marzelien, de wijze man, griezellachte zelfvoldaan en vertelde, met gedempte
stem, af en toe den blik gevestigd op de kamerdeur langs waar Eulalietje met Fietriene
verdwenen was.
- ‘Ge weet da 'k ne kozijn hè, die tot Boavel weunt. Hij kent goed de Pourquoy's
van Axpoele en 't verwonderde hem dat hij iederen Zondag de zeune van Broospèr
Pourquoy tot Boavel in d' huegmesse zag. Wa mag den dienen hier toch komen doen?
dacht hij in zijn eigen. Ha joa, ne woar? 't es bijkans twee uren verre van hier noar
Boavel. Hij sloeg hem azue nou en dan wa goa en volgde hem op stroate en 't 'n
duurde nie lank of hij kreeg het in de goaten. 't Was om Eulalietje te zien, dat hij
iedere Zondag zue ver om en weere liep! Mijne kozijn 'n hè doar aan niemand iets
van gezeid, moar verleden weeke kwam hij hier op de gemeente en vertelde mij datte.
't Es best da ge 't uek weet, ne woar? Ge keun nou ulder plan trekken...... os 't al niet
te loat 'n es!’ voegde de wijze man er wijselijk bij.
Uleken, Natsen, Irma, alle drie de vrouwen zaten roerloos met groote oogen van
verslagenheid en de handen in den schoot gevouwen. Vooral Uleken was geknakt,
alsof een catastrofe op haar was neergekomen. Zij kon geen enkel woord spreken,
haar in elkaar geknelde vingers beefden en haar oogen vol tranen staarden angstig
als in stomme smeeking naar het grijnzende doodskopsgezicht van Marzelien. Wat
moest ze doen? Hoe was die akelige ramp nog af te weren? Zij voelde zich machteloos
en radeloos. Zij had wel dood willen zijn.
- ‘'t Zal het moeielijk zijn om doar tegen in te goane,’ klonk eindelijk de holle,
trage stem van Irma.
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- ‘Stt! Zue luie niet; ze zoe 't keunen heuren!’ schrikte Uleken met een angstblik naar
de kamerdeur.
Irma schoof haar stoel iets dichter bij.
- ‘Ha moar, Ule, jonk, zoe da zuedoanig slecht zijn?’ fleemde zij. ‘'t Es het toch
ne jongen van goeje famielde.’
- ‘O! de voader azue ne sloeber! Hij hè mij vroeger willen geweld aan doen!’ kreet
Uleken dof.
- ‘En mij uek!’ echode Natsen op denzelfden toon.
- ‘Wa zegde doar!’ zei Irma, de handen in elkaar slaande.
- ‘Joajoa, en sedert dat hij getreiwd es uek nog!’ sidderde Uleken.
Irma bekwam er niet van. Haar leven lang had ze Broospèr Pourquoy als een
bijzonder braaf en degelijk man beschouwd. Irma was er over 't algemeen zeer op
gesteld om fatsoenlijke vrijages te bevorderen. Van een fatsoenlijke vrijage kwam
een fatsoenlijk huwelijk; en menschen die fatsoenlijk trouwden wilden ook hun huis
fatsoenlijk inrichten en waar konden ze, voor de dingen die ze noodig hadden, beter
te recht dan in het winkeltje van Irma? Irma zou zeer verbolgen zijn geweest als
iemand haar voor makelaarster in huwelijken had uitgemaakt. Maar in werkelijkheid
hield zij heele troepjes jonge knapen en meisjes in 't oog, die misschien later goede
klanten konden worden; en zoo deelde zij ook maar in zooverre aan de consternatie
van Uleken en Natsen mee, als dat onder de omstandigheden onvermijdelijk moest
blijken. Zij sloeg nog eens haar handen van ontzetting in elkaar over wat Uleken en
Natsen haar over Allewies' vader hadden meegedeeld en fluisterde toen, op
meewarigen toon:
- ‘Ha, dat 'n zoe 'k toch noeit gepeisd hèn, van Broospèr Pourquoy. Moar 't 'n es
het toch da kind zijn schuld niet, Ule. Da es meschien ne heelen broave jongen. 'K
hè d'r ik oprecht compassie mee.’
- ‘'t Ziet er ne sloeber uit, percies zijn voader!’ stotterde Uleken zenuwachtig.
- ‘Hij hè hij natuurlijk 'n muile van lintjes, al zoet en broave dat er aan es, om
Eulalietsjen op zijne kant te krijgen,’ meende Natsen.
- ‘Lijk zijn voader, zeg ik ou!’ herhaalde Uleken boos en bits.
De kamerdeur werd stil geopend en Fietriene trad met bezorgd gezicht te
voorschijn, gevolgd door Eulalietje, die het hoofd gebogen hield en rood-gekreten
oogen had.
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Sussend en verzoenend trad Irma dadelijk op.
- ‘Tuttuttut...... dat 'n es amoal zue irg niet. Kom, Eulalietsjen. Drynk gij nog 'n
goe tasken kàffee en eet gij 'n firm boterhammeken, da zal ou deugd doen.’
Marzelien, de wijze man, was langzaam opgestaan. Hij mocht niet langer blijven,
hij moest naar huis, zei hij; en 't was ook maar beter dat hij ging en dat met hem iets
van de nare tijding, die hij daar had aangebracht, verdween.
- ‘Zoe die kleine keirel doar nog stoan’ fluisterde Irma, hem tot aan de voordeur
vergezellend.
Marzelien keek gluiperig rechts en links in de straat, maar zag er Allewies niet
meer.
- ‘Zie-je wel!’ riep Irma triomfantelijk weer bij haar bezoeksters in de keuken
komend,’ die jongen es al lange wig; hij 'n hè hij da heul zeker mee geen kwoa
inzichte gedoan!’

XXXXI.
't Begon al vaag te schemeren, toen Uleken en Natsen op haar beurt ook afscheid
namen om met Eulalietje naar 't gehucht terug te keeren. Ook zij zagen Allewies nu
nergens meer en dat scheen stillend op haar gemoed te werken.
Zij liepen zwijgend naast elkaar, ieder verdiept in haar eigen gedachten. Bij de
invallende duisternis zagen zij nog nauwelijks elkanders gelaatstrekken en ook dàt
werkte stillend en dempend. Wat zou het ook baten om nu al dadelijk verder daarover
te praten? Het moest eerst bezinken, zich kristalliseeren. Woorden zouden nu enkel
kwaad bloed kunnen zetten. Een gedragslijn moest gevonden worden, waarnaar men
zich dan rustig richten zou.
Zij haastten zich, om nog vóór donker thuis te zijn. Het veld lag triestig-grijs, met
vuile sneeuwvlekken hier en daar; en achter de verre, donkere boomenmassa's was
er een loodkleurige hemel, met enkele dof-oranje vegen, daar waar de zon achter
wolken was ondergegaan. Men voelde een kille triestigheid in de atmosfeer, die de
gemoederen neerdrukte.
Zij kwamen aan het gehucht. In de Floncke blonk reeds licht achter de glazen
portaaldeur. Op het onzichtbaar kasteel galmde even een bel; uit een schuur klonk
dof de kadansslag van een dorschvlegel.
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- ‘Ik peize dat 't van den nacht weere zal sneeuwen of regenen,’ zei Natsen.
- ‘'K peis het uek,’ antwoordde Uleken.
Eulalietje zei niets.
Toen zij voorbij het boerderijtje van Broospèr passeerden, hadden zij even een
onwillekeurig gebaar van schrik. Stond daar niet iemand, half verscholen in de
schemering, achter de heg? Allewies......! die hun terugkomst bespiedde! Natsen en
Uleken twijfelden. Eulalietje had even een vreemde beweging gemaakt.
Zij waren blijde toen zij eindelijk weer thuis kwamen en zich aan 't goede haardvuur
konden warmen. Remi was nog bezig in de stallen maar Melanie had alvast de tafel
voor het avondmaal geschikt en was ook met haar eten klaar.
- ‘Tante, os ge 't my niet kwaolyk 'n neemt, ik zoe liever niets eten en direkt noar
myn bedde goan. 'K hè toch zulk 'n huefpyne!’ zei Eulalietje met een matte stem.
- ‘Watte! Goa-je zelfs niet 'n zacht gekookt eitsjen eten, kind?’ vroeg Uleken
bezorgd.
- ‘Nien ik, tante, liever niet. 'K zoe liever noar myn bedde goan.’
- ‘Lyk of ge wilt, kind,’ zei Uleken.
Zij lieten haar gaan en schoven dicht naast elkander bij het vuur onder het gebruiken
van hun avondmaal. Zij praatten nu druk en met gedempte stem, terwijl Melanie in
het achterhuis bezig was.
- ‘Es da nou toch nie schrikkelyk! 'K zoe d'r myn dued aan hoalen!’ fluisterde
Uleken met uitgezette oogen.
- ‘Ik vinde dat heur voader en heur moeder 't moeten weten,’ zei Natsen.
- ‘O!’ schrikte Uleken, ‘Stanus zal heur sloagen géen os hy doarvan heurt en heur
direkt noar huis doen komen.’
- ‘Da woare meschien nog 't beste,’ meende Natsen.
- ‘Watte! Sloagen géen?’
- ‘Nien, nien; moar heur noar huis doen komen.’
Uleken vouwde haar handen in elkaar en schreide:
- ‘Da kind es 't ienigste plezier in myn leven. 't Es veur heur da 'k hier in 't slameur
op da hof blyve zitten. Wat moe 'k ik hier alleene zitten doen?’
- ‘G' hèt my toch nog,’ trachtte Natsen te troosten.
Uleken zei niets meer. Zij wilde haar trouwe vriendin niet grie-
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ven door teleurstellende vergelijkingen. Zij was ook zoo moe in haar hoofd en zoo
innig bedroefd, dat zij niet helder meer denken kon.
- ‘Loat ons nou liever nen Onze Voader lezen om Gods groassie af te smeeken,’
stelde zij voor. ‘Meschien zal onze lieven Heer ons wyzen wat da we moeten doen.
Zij knielden beide voór het haardvuur neer en baden, met nederig gebogen hoofd
en saamgevouwen handen. Zacht knetterde het langzaam kwijnend vuurtje waarvan
de nog even op en neer dansende liktongetjes soms met een vluchtigen gloed haar
wangen kleurden. Zij waren beide mooi en frisch geweest in haar jeugd; zij hadden
beide nog mooie restes, die in den warmen gloed even opfleurden; en zooals ze daar
naast elkander zaten neergeknield deden ze denken aan twee biddende nonnetjes,
die van elke eigen ambitie hebben afgezien en nu nog maar voor een hooger ideaal
wenschen te leven. Onze lieve Heer zou zich over haar ontfermen, haar wijzen wat
ze doen moesten. Vast geloofden zij aan zijne tusschenkomst, aan zijne hulp in haar
radeloosheid. Zij zouden voorloopig maar niets doen; zij zouden wachten en bidden
en hopen, tot den te volbrengen plicht zich ondubbelzinnig aan haar openbaarde.
Gesterkt rezen zij overeind, maakten vroom een kruis, wenschten elkander goe
nacht en gingen naar bed.
(Wordt vervolgd.)
CYRIEL BUYSSE
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Welkende zonnebloem.
O! zomer, half voorbijgestreken,
in enkle kronen saamgeprangt,
die, wijkend over wijde streken
in een arm hart den dood verlangt;
mijn hand heeft nog de rest versneden
van kracht die uit en tot U steeg,
die trotsch en gloeiend opgestoken,
tot in een ster van licht ontloken
verzaad van bloeien overneeg.
Zij stond in schaduw en 't gewiegel
der wind rechtvaardig opgericht.
Zij was de weerschijn in den spiegel,
O! breede zomer van uw licht
Van trap tot trap hief langs haar bladen,
wier schaduw breed werd langs den muur,
met zacht geduld en vast gelooven,
haar heerlijk hart zich uit naar boven
om te voleindigen in vuur.
Het zijn maar enkle stille dagen,
maar enkle nachten van geluk.
Eens zijn wij moe van licht te dragen
o zomer, en een wonderlijk
verlangen strijkt langs onze harten,
het leven wordt als ademloos,
dan buigen w' ons herdenkend weder
naar de verloren schaduw neder
waaruit wij opgaan eindeloos.
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Dan schijnt de afstand die ons scheidde
van d' eersten strijd tot later loon,
ons als de korte weg die leidde
door tengre steel tot zwaren kroon.
En op verhoogde wacht bezonken,
na dagen groot en peinzend staan,
ontsluit ons donker hart geduldig,
als zaden, barstend menigvuldig
den weg van den beginne aan.
Zij staat van haren steel versneden
rechtop te gloeien in mijn raam,
haar bladen weerszij afgegleden
vouwden zich zacht en krimpend saam.
Gelijk een toorts die half gebluscht is,
natreurt aan een verlaten troon,
is 't of wanneer de scheem'ring nadert,
al 't licht zich nog in haar vergadert
en staat gelegerd in haar kroon.
Onmerkbaar, elken morgen doover,
verwelkt de krans waarin ze gloeit.
En dieper zinkt haar kroon voorover
in goud waarvan zij overvloeit.
Wijd boven de vewoeste slippen
der bladen, die van kelk en steel
ter aarde reikend wederkeeren,
heeft nog haar hart aan groot begeeren
het laatst en onverwoestbaar deel.

Blaricum, 6 October '24
MARTIEN BEVERSLUIS
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Grootvader Argiep en Lenka
Wachtend op de veerpont lagen ze beide in de schaduw van de steile hellingen langs
den oever en staarden zwijgend en onafgebroken naar de voortsnellende, troebele
golven van den Koeban, die opspatten aan hunne voeten. Lenka was aan het
indommelen, maar Grootvader Argiep kon door de benauwende, drukkende pijn in
zijn borst niet in slaap komen. Op den donkerbruinen grond teekenden hunne in
elkaar gekromde figuren, met lompen bedekt, zich nauwelijks af als een paar armzalige
hoopjes, het eene - wat grooter, het andere - wat kleiner, en de door hitte en
vermoeidheid uitgeputte gezichten, verbrand en vuil, hadden dezelfde kleur als de
bruine lompen, die hun lichaam bedekten. De beenige, magere figuur van Grootvader
Argiep lag dwars over het smalle strookje zand, dat zich als een geel lint uitstrekte
langs den oever tusschen de helling en de rivier, en naast hem lag in elkaar gekromd
de halfslapende Lenka, in zijn lompen klein en teer als een krom takje, dat afgebroken
was van den Grootvader - oude uitgedroogde boomstam, door de koude, krachtige
golven der rivier meegevoerd en hier op het zand geworpen.
Grootvader richtte zich half op en keek naar den tegenoverliggenden, zon-overgoten
oever, waarlangs hier en daar een enkele wilgenstruik stond en waar op een plek de
zwarte rand van de veerpont zichtbaar was. Het was daar droevig en verlaten. Als
een gryze streep liep de weg vanaf de rivier tot diep in de steppen; zóó troosteloos
dor en lang scheen die weg, dat er een groote moedeloosheid over Grootvader kwam.
Zijn troebele, ontstoken oogen met de roode, gezwollen oogleden knipperden
pijnlijk en onrustig en het met rimpels doorsneden gezicht verstarde in een uitdrukking
van groot leed en pijn. Hij hoestte voortdurend ingehouden met de hand voor den
mond, terwijl hij bezorgd naar zijn kleinzoon keek. De hoest klonk heesch en
benauwd, noodzaakte Grootvader zich uit zijn liggende houding op te richten en
dreef hem de tranen in de oogen.
Behalve zijn hoesten en het zachte kabbelen van de golven op
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het zand klonk er geen enkel geluid in de steppen... Deze strekten zich uit aan
weerszijden van de rivier, oneindig groot, bruin, verbrand door zonnegloed; slechts
heel ver aan den horizon, voor de oude oogen nauwelijks zichtbaar, golfde als een
gouden zee het welige graan, en recht daaruit op rees de verblindend heldere hemel.
Tegen dien hemel teekenden zich af drie slanke silhouetten van ver verwijderde
populieren; soms leek het of zij inkrompen en dan zich weer uitstrekten, maar het
was de lucht en het graan voor hen, die golfden, op en neer...... en dan plotseling
werd alles aan het oog onttrokken door de schitterend zilveren wazige sluier van de
luchtspiegeling der steppen......
Dit lichtend, trillend, bedriegelijk waas kwam af en toe van uit de verte aanzweven
bijna tot aan den oever der rivier en leek dan zelf een rivier, die plots afstroomde
van uit den hemel, even rein en rustig als de hemel zelve en die alleen verscheen om
verfrissching te brengen in de afmattende hitte der steppen. Maar dan verdween zij
weer......
Dan wreef Grootvader Argiep zich de oogen uit - als Groot-Rus, die vroeger nooit
in de steppen geweest en er nu alleen door den honger heengedreven was, was dat
verschijnsel hem onbekend - en angstig dacht hij bij zichzelf, dat hij door de hitte
der steppen zijn gezicht verloor, zooals hij hier ook verloren had het restje kracht in
zijn beenen, die vroeger in zijn land met gemak 30 werst per dag konden afleggen,
en nu nauwelijks nog maar de helft.
Vandaag voelde hij zich nog zieker en ellendiger dan hij den laatsten tijd reeds
was. Hij voelde, dat hij spoedig zou sterven, en weliswaar liet hem dat volkomen
onverschillig, omdat hij het beschouwde als een onvermijdelijke noodzakelijkheid,
maar hij zou liever ver van hier in zijn eigen gouvernement Orlov willen sterven, en daarbij verontrustte hem nog de gedachte aan zijn kleinzoon...... Waar moest
Lenka heen?......
Hij stelde zich die vraag meerdere malen per dag en dan kwam telkens over hem
dat koude, drukkende gevoel, wat hem zoo benauwd en ellendig maakte, dat hij wel
dadelijk zou willen terugkeeren naar huis, naar Rusland...... Maar dan weer rees in
zijn herinnering de Krim, met zijn naakte steppen, de ruwe, hardvochtige herders,
de groote, kwaadaardige honden, de Tartaren, hebzuchtige twistzoekers, en een zeker
voorval in Taman, - een
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voorval, waardoor Lenka en hij bijna in de gevangenis waren terecht gekomen......
En dan: - 't is zoo ver naar Rusland...... je haalt het toch niet en dan sterf je ergens
aan den weg. Hier in Koeban zijn de menschen mild met hun aalmoezen; zij zijn
welvarend, hoewel hard en spotziek, zij houden niet van bedelaars omdat ze zelf rijk
zijn......
Er zou misschien voor Lenka iets anders te vinden zijn. Het geeft niet waar, hij is
immers toch een wees, hier, zoowel als thuis, in Rusland......
En terwijl zijn door tranen benevelde blik op zijn kleinzoon rustte, streelde de
Grootvader met zijn ruwe hand hem zacht over het hoofd.
Het kind bewoog zich en richtte zijn blauwe oogen naar hem op, groote,
diepliggende oogen met een niet-kinderlijke, ernstig-peinzende uitdrukking; zij leken
nog grooter in het magere, door de pokken geschonden gezichtje met het scherpe
neusje en de dunne, bloedlooze lippen, die gebersten waren door de hitte en den
steppenwind.
- Komt hij? - vroeg het kind en met de hand zijn oogen beschaduwend, keek hij
naar de rivier, die de zonnestralen weerkaatste.
- Nee, hij komt nog niet. Hij ligt daar. Wat moet hij hier doen? Niemand roept
hem, nu, en dan blijft hij waar hij is...... - zei Argiep langzaam, terwijl hij voortging
zijn kleinzoon over het hoofd te streelen. - Heb je geslapen? - Lenka maakte een
onbestemde beweging met het hoofd en rekte zich uit op het zand. Beide zwegen.
- Als ik maar zwemmen kon, dan zou ik gaan baden, - merkte Lenka op,
onafgebroken naar de rivier kijkend. Zijn stem had een eigenaardige doffe, armoedige
klank.
- Wat een stroom in die rivier! Zulke rivieren zijn er bij ons niet. Wat een geklots!
't Lijkt wel of zij bang is te laat te komen...
En Lenka wendde zich ontevreden van het water af.
- Weet je wat, - zei Grootvader, even nadenkend, - laten we onze gordels afdoen
en die aan elkaar binden, dan houd ik je daarmee aan je been vast, en dan kun je zoo
baden......
- Ach kom! - weerde Lenka af. - Hoe verzin je het! Denk je dat het water je niet
mee zal trekken? En dan verdrinken we allebei.
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- Zoo vlak bij den oever...... Maar, het is waar, het trekt! Hu, wat een trek in die
rivier!...... Die zal in het voorjaar breed zijn - dat kun je gelooven...... En een overvloed
van gras! Maaien zonder eind!
Lenka had geen zin om te praten en gaf zijn grootvader geen antwoord; hij nam
een klomp droge klei en met een ernstige, diepzinnige uitdrukking op zijn gezicht
kneep hij die tusschen zijn vingers tot stof.
Grootvader keek naar hem, peinzend, met half gesloten oogen.
- Kijk eens...... - sprak Lenka zacht en eentonig, het zand van zijn vingers wrijvend.
- Kijk nu die aarde eens...... ik nam ze in mijn hand, ik maakte ze fijn en het werd
stof...... nu zijn het maar heele kleine korreltje, je kunt ze zoo haast niet zien......
- Nu, wat zou dat? - vroeg Argiep; hij begon te hoesten en door zijn tranen heen,
keek hij in de groote, schitterende oogen van zijn kleinzoon en naar zijn mager,
scherp gezichtje. - Wat bedoel daarmee? - voegde hij er aan toe, toen hij uitgehoest
was.
- Zoo maar...... - schudde Lenka zijn hoofd. - Omdat de heele aarde eigenlijk
daarvan is!...... - hij maakte met zijn hand een beweging naar de rivier - en alles is
er op gebouwd...... Hoeveel steden zijn wij samen al niet doorgetrokken! Massa's!
En wat een menschen overal!
Niet in staat zijn gedachten te ordenen, zweeg Lenka opnieuw, peinzend rondziende.
Grootvader zweeg ook een poosje, toen, dichter naar zijn kleinzoon toeschuivend,
zei hij liefkoozend:
- Mijn lieve jongen! Gelijk heb je - alles is stof...... de stad, de menschen en wij
tweëen, - niets dan stof. Ach Lenka, Lenka!... als jij maar lezen en schrijven kon!......
je zoudt het ver brengen. Net als een groot mensch, zoo oordeel je over alles... Mijn
vinkje, mijn Godsvogeltje!...... Wat zal er toch van je worden?......
Grootvader drukte het hoofd van zijn kleinzoon tegen zich aan en kuste hem.
- Wat!...... - Lenka bevrijdde zijn steile haren uit Grootvaders ruige, bevende
vingers en er kwam leven in hem. - Wat zeg je? stof? de stad en alles?
- Maar zoo door God gemaakt, mijn duifje. Alles is aarde, en de aarde zelf - is
stof. En alles op aarde sterft...... Zoo gaat het! En daarom moet de mensch in moeite
en nederigheid leven. Zie
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je, - ik zal ook gauw sterven...... - sloeg Grootvader opeens over en bezorgd voegde
hij er aan toe: - waar moet je dan toch heen zonder mij?
Lenka had die vraag al zoo dikwijls van zijn grootvader gehoord, dat al dat
geredeneer over den dood hem braaf begon te vervelen, en dus wendde hij zich
zwijgend af, plukte een grasje, stak het in zijn mond en begon er langzaam op te
kauwen.
Maar voor Grootvader was dit het zwakke punt.
- Waarom zeg je niets? Nu, wat zul je zonder mij doen? - vroeg hij zacht zich naar
zijn kleinzoon overbuigend en weer hoestend.
- Ik heb al gezegd...... zei Lenka verstrooid en knorrig, van terzijde naar zijn
grootvader kijkend.
Hij hield niet van die gesprekken, vooral omdat zij dikwijls met ruzie eindigden.
Grootvader was al zoo lang aan het praten overzijn naderenden dood. In het begin
hoorde Lenka hem altijd oplettend aan, maakte zich angstig bij de gedachte aan een
verandering in zijn leven, en schreidde, maar langzamerhand verveelde het hem - en
kwam de reaktie: hij luisterde niet meer, zat aan andere dingen te denken, en
Grootvader, die dit bemerkte, maakte zich boos en begon te zeggen, dat hij, Lenka,
dom was, dat hij niet van zijn grootvader hield en niet waardeerde wat hij voor hem
deed - en het slot was, dat hij Lenka verweet, dat die verlangde naar een spoedigen
dood van zijn grootvader.
- Wàt heb je gezegd? Je bent nog te jong om het leven te begrijpen. Hoe oud ben
je heelemaal? Pas elf jaar. En je bent zwak, ongeschikt om te werken. Waar wil je
heen? Denk je dat er goede menschen zijn, die je helpen zullen? Als je maar geld
had, dan zouden ze je wel helpen om het op te maken - dat zouden ze. Maar om
aalmoezen op te halen, is zelfs voor mij, ouden man, niet gemakkelijk. Je moet voor
iedereen buigen en iedereen vragen. En ze vloeken tegen je, slaan je af en toe, en
jagen je weg...... Denk je dat iemand een bedelaar een mensch vindt? Niemand! Ik
zwerf al tien jaar - en ik weet het. Ze doen alsof een stuk brood duizend roebel waard
is. En als ze het geven, dan denken ze, dat de poorten van het paradijs dadelijk voor
hen open zullen gaan. En waarom nog meer denk je dat ze je wat geven? Om hun
geweten gerust te stellen: daarom alleen, maar niet uit medelijden! Als ze je een stuk
brood toestoppen, dan behoeven ze zich niet te schamen, om er zelf
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een te eten. Een mensch, die zijn buik vol heeft, - is een beest. Nooit heeft hij
medelijden met een hongerige, omdat hij niet weet wat het is. Vijanden zijn ze van
elkaar - de verzadigde en de hongerige - eeuwig zullen ze elkaar een doorn in het
oog zijn. Daarom is medelijden niet mogelijk en zullen ze elkaar nooit begrijpen......
En voor den verzadigde is een bedelaar, straatvuil.
Grootvader wond zich op in zijn boosheid en verdriet. Zijn lippen trilden er van
en zijn oude doffe oogen knipperden in de roode omranding van wimpers en oogleden
en er kwamen meer en scherpere rimpels in het perkamentachtige gezicht.
Als hij zoo was, hield Lenka niet van hem en was zelfs een beetje bang van hem.
- En daarom vraag ik je weer, wat wil jij in de wereld doen? Jij - een zwak kind,
en de wereld - een wild beest. Zij slokt je ineens op. En dat wil ik niet...... Ik houd
immers van je, mijn jongetje!...... Ik heb niemand dan jou en jij hebt niemand dan
mij... Hoe kan ik dan sterven? Het is niet mogelijk dat ik sterf en dat jij achter blijft......
Bij wien?...... Heer!...... waarom geeft Gij Uw slaaf niet meer van Uwe liefde?......
Tot leven heb ik geen kracht meer, en sterven kan ik niet, omdat...... ik voor dit
kind...... moet zorgen. Al zeven jaar hoed ik hem...... in mijn...... oude armen......
Heer, help mij!......
Grootvader begon te schreien, het hoofd op de bevende knieën gezonken. En zijn
schouders schokten van het snikken, dat heesch en onregelmatig uit zijn zieke borst
opkwam.
Van uit de verte stroomde de rivier haastig aan en klotste luid op tegen den oever,
als wilde zij met dat geuid het snikken van den oude smoren. Helder glimlachte de
wolkenlooze hemel, die brandende hitte uitstraalde, en glimlachend en rustig luisterde
hij naar het woelig geruisch van de troebele golven....
- Het zal wel gaan, huil nu niet, Grootvader! - zei Lenka ter zijde gewend,
eenigszins kortaf en terwijl hij het sombere gezichtje met de gefronsde wenkbrauwen
weer naar zijn grootvader ophief, liet hij er op volgen - wij hebben het immers
allemaal al besproken. Ik zal mij wel redden. Ik krijg wel ergens een plaats in een
herberg...
- Ze zullen je doodslaan... - steunde Grootvader door zijn tranen heen.
- Misschien slaan ze mij wel niet dood. En goed laat ze mij
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slaan! - riep Lenka opgewonden - wat dan nog? Dan loop ik weg. Ik blijf zoo maar
niet bij iedereen!...
Maar plotseling hield Lenka op, zat even in gedachte en zei toen zacht:
- Dan ga ik in een klooster....
- Als je in een klooster gaat!... wond Grootvader zich op en kromp dan weer ineen
in een nieuwe benauwde hoestbui.
Over hun hoofd weerklonk geroep, en het krassen van wielen...
- Hal-lo! Hal-lo... hè! - de lucht trilde van het krachtige geluid.
Het tweetal schrikte op, sprong overeind en beide grepen hunne zakken en stokken.
Schril krassend kwam een tweewielige kar over het zand aanrijden. Daarop stond
een Kozak; het hoofd achterover, de ruige muts op èèn oor gezakt, maakte hij zich
gereed om opnieuw te schreeuwen; met wijd openstaanden mond haalde hij de lucht
in, waardoor zijn breede gewelfde borst zich nog meer uitzette. De witte tanden
blonken helder in de zijde-achtige omlijsting van de zwarte baard, die al bij de slapen
begon; zijn wijdgeopende oogen waren door de inspanning met bloed beloopen.
Door het loshangende hemd en de nonchalant daarover hangende jas was het harige
door de zon gebruinde lichaam zichtbaar. Uit heel de stevige, groote figuur, uit de
zware, bonte, buitengewoon groote paarden, uit de hooge, in zware ijzeren banden
geperste, wielen der kar, - uit alles sprak welgedaanheid, kracht, gezondheid en
zelfbewustheid.
- Hè!...... Hè!......
Grootvader en kleinzoon grepen naar hunne mutsen en bogen diep.
- Goedendag! - groette de nieuw-aangekomene luid, kortaf, terwijl hij uitkeek naar
den overkant, waar langzaam van uit de struiken de lompe zwarte pont te voorschijn
kroop; toen, de bedelaars doordringend aanziende:
- Uit Rusland?
- Ja, uit Rusland, edel heer! - antwoordde Argiep met een buiging.
- Er is hongersnood bij jullie, hè?
Hij sprong van de kar af en begon iets aan het tuig te veranderen.
- Zelfs de kakkerlakken sterven van honger.
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- Hè, hè! Zelfs de kakkerlakken sterven? Dat wil zeggen, dat er geen kruimeltje meer
over is? Dat noem ik eten. En nu moet er duivels hard gewerkt worden. Want als je
maar goed gaat werken, zal er geen honger meer zijn.
- De hoofdzaak, edel heer, - zit in de aarde. Zij weigert, zij brengt niets meer voort.
Wij hebben de aarde uitgeput.
- De aarde? - schudde de Kozak het hoofd, - de aarde moet altijd voortbrengen,
daar is zij den mensch voor gegeven. Zeg liever: niet de aarde, maar de handen. De
handen deugen niet. Hè, hè! Onder goede handen weigert zelfs een steen niet iets
voort te brengen. Ben je aan de Zwarte Zee geweest? Daar, vadertje, grazen kudden
op de steenen!
De pont naderde.
Twee gezonde, roodwangige Kozakken, met hun stevige beenen zwaar stappend
op den bodem van de pont, zetten hem met veel gekraak op den oever, hielden zich
schommelend in evenwicht, wierpen den kabel uit de handen, en stonden, elkaar
aankijkend, uit te blazen.
- Warm? - lachte de nieuwaangekomene, waardoor zijn tanden zichtbaar werden;
zijn paard naar de pont leidend, kwam hij even met de hand aan zijn muts.
- Hè, hè! - was het antwoord van een der veerlui: hij stak de handen diep in de
zakken van zijn wijde broek, ging naar de kar, keek er in, en haalde luid hoorbaar
zijn neus op.
De ander ging op den grond zitten, en begon zuchtend een laars uit te trekken.
Grootvader en Lenka gingen de pont op, en keken tegen den rand leunond naar
de Kozakken.
- Kom, gaan we! - kommandeerde de eigenaar van de kar.
- Heb je niets meegebracht om te drinken? - vroeg hem degene die in de kar
gekeken had.
De ander, die zijn laars uitgetrokken had, nam die in de hand en bekeek de kap er
van met half dichtgeknepen oogen.
- Nee niets. Maar waarom? Is er in Koeban zoo weinig water?
- Water...... Daar heb ik het niet over.
- Bedoel je sterke drank? Die heb ik niet bij me.
- Hoe neem je die niet mee?...... overpeinsde de vrager, zijn oogen op den bodem
van de pont gericht.
- Nu, kom, laten we gaan!
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De Kozak begon zijn laars weer aan te trekken. De andere spuwde in zijn handen en
greep den kabel. De passagier hielp hem om de pont in beweging te brengen.
- En jij, Grootvader, waarom help jij niet? - richtte de veerman, die met zijn laars
bezig was, zich tot Argiep.
- Hoe zou ik kunnen, vriend! - zeurde deze hoofdschuddend op klagelijken toon.
- Je hoeft ze ook niet te helpen. Ze klaren het alleen wel!
En als om den oude hiervan te overtuigen, liet hij zich zwaar neer op zijn knieën
en strekte zich uit op den bodem van de pont.
Zijn kameraad gooide hem traag een paar scheldwoorden naar het hoofd en toen
hij geen antwoord kreeg, begon hij hard te stampen bij iederen stap, die hij deed op
den bodem van de pont.
- Zie je, Lenka, wat een menschen dat zijn! - zoo stevig en welgedaan. Deze streek
- is een paradijs voor de boeren...... - fluisterde Argiep Lenka toe, die over den rand
gebogen naar het water zat te kijken.
Tegengehouden door den stroom, die met dof geluid tegen den wand aanklotste,
trilde en schommelde de pont, terwijl zij langzaam vooruit kwam.
- Die daar, wat een zwijn! Hij praat over - ‘je handen gebruiken...... slecht werken’,
maar zelf heeft hij van zulk werk nog nooit gedroomd! - fluisterde Grootvader. Waarom geeft God den een veel, den ander weinig?...... - Hij zweeg even, alsof hij
een antwoord van Lenka verwachtte, en antwoordde toen zich zelf: - om de ziel te
beproeven. De ziel, die mort, die gaat ten onder, zonder vreugde en rust in het leven
gevonden te hebben......
Terwijl Lenka naar het water keek, voelde hij zich wat duizelig worden en tegelijk
werden zijn oogen door het voorbij snellen der golven als dichtgetrokken. Het doffe
gefluister van Grootvader, het geknars van den kabel, het zuigend, sabbelend geklots
van de golven wiegden hem langzamerhand in slaap; hij wilde zich in droomerige
loomheid op den bodem van de pont laten zakken, toen hij opeens een stoot kreeg,
waardoor hij viel.
Zijn oogen wijd openend keek hij rond. De Kozakken lachten hem uit; door het
bruine schuim haalden zij de pont op den oever.
- Zoo, sliep je? Je bent maar teer hoor. Klim op de kar, dan neem ik je mee tot aan
het dorp. En jij ook, Grootvader, ga er op zitten.

Groot Nederland. Jaargang 24

647
Grootvader bedankte den Kozak met zijn toonlooze, nazale stem, hoestte en heesch
zich op de kar. Lenka sprong er ook op en zij reden weg door een wervelwind van
fijne zwarte stof, die maakte dat Grootvader af en toe buiten adem was van het
hoesten.
De Kozak begon een lied te zingen. Hij zong met vreemde geluiden, brak de tonen
in het midden af en eindigde ze fluitende; soms begon hij een motief in
recitatief-vorm, brak het af en haalde uit met een hooge falset stem. Het was of hij
de geluiden als draden afwikkelde van een kluwe en ze afbrak als hij een knoop
tegenkwam.
Het lied harmonieerde geheel en al met de eindelooze steppen, die even zoo
eentonig waren, en alleen onderbroken werden door strepen van de ludhtspiegelingen,
die zich in de ruimte verspreidden.
De wielen piepten klagend, het stof vloog op; Grootvader schudde zijn hoofd en
kon niet ophouden met hoesten, maar Lenka zat er over te denken dat ze nu aanstonds
in het dorp zouden komen en dat hij dan met een armzalige stem langs de huizen
moest zingen: Heere, Jezus Christus...... De dorpskinderen zouden hem weer plagen
en de oude vrouwen zouden hem weer vervelen met vragen over Rusland en over
allerlei...... Dan was het ook akelig om naar Grootvader te kijken, die meer dan anders
hoestte, nog meer dan anders voorover liep, zoodat het hem zelf bijna ziek van
inspanning maakte, en op zoo'n klagelijken toon sprak, zelfs af en toe snikkend
dingen vertelde, die nooit en nergens gebeurd waren... Hij vertelde bijv. dat de
menschen in Rusland in de straten stierven en daar bleven liggen, want niemand
haalde ze weg, omdat alle menschen waanzinnig waren van den honger... Nog nooit
hadden Grootvader en hij iets dergelijks gezien; het verhaal diende alleen om de
menschen meer te doen geven. Maar wat moesten ze hier met het gekregene doen?
Thuis - konden ze het altijd verkoopen voor 40 zelfs voor 50 kopeken het poed, maar
hier kocht niemand het. En waarom maakte Grootvader het zich zoo moeilijk om
maar van het eene dorp naar het andere te loopen?... Als hij nog eens een week in
een dorp bleef; maar hij komt er, gaat er rond, haalt op wat hij krijgen kan en vlucht
verder als een achtervolgde dief... Eens had Lenka hem daarover gesproken en toen
maakte hij zich boos en antwoordde bezorgd:
- Domoor, stil toch! Jij kunt niet begrijpen hoe ik altijd voor je zorg. Jij weet niet,
wat ik wil. Misschien kan ik het geluk voor je
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vinden en je het leven onder de boeren besparen...... Dus! Zwijg daarover.
- Gaan jullie bedelen? - wendde de Kozak zich tot hen en keek over zijn schouder
heen naar hunne in elkaar gedoken figuren.
- Ja, natuurlijk, edel heer! - antwoordde Grootvader Argiep zuchtend.
- Sta eens op, Grootvader, dan zal ik je wijzen waar ik woon; kom maar bij mij
overnachten.
Grootvader trachtte op te staan, maar viel met zijn zijde tegen den rand van de kar
en steunde dof.
- Oude stumper!...... bromde de Kozak medelijdend. - Nu, 't komt er niet op aan,
kijk maar niet; als het tijd wordt om te gaan slapen, vraag dan naar de Zwarte, de
Zwarte Andree, die ben ik. En klim er nu af. Tot ziens!
Grootvader en kleinzoon bevonden zich bij een groep witte en zwarte populieren.
Tusschen de stammen waren daken en omheiningen zichtbaar; overal rechts en links
teekenden zich dergelijke boomgroepen tegen de lucht af. Hunne bladeren waren
bedekt met grijze stof en de schors van de dikke, rechte stammen was gebarsten van
de warmte.
Recht voor de bedelaars uit tusschen twee houten schuttingen liep een smal wegje;
daarin verdween de Kozak, die hen op zijn wagen meegenomen had en ook zij gingen
dat wegje in met den langzamen, vermoeiden gang van menschen, die veel te voet
gaan.
- Nu, wat doen we, Lenka, gaan we samen of ieder voor zich? - vroeg Grootvader
en zonder antwoord af te wachten, voegde hij er bij: - samen zou beter zijn - jij zult
maar weinig ophalen, Jij kunt niet bedelen......
- Maar waar heb je veel voor noodig? je kunt het immers toch niet allemaal
opeten...... - antwoordde Lenka somber, terwijl hij rondkeek.
- Waarvoor? Je bent een rare jongen!...... En als er nu opeens iemand komt, die
het koopen wil?...... Die er geld voor geeft. Geld is een goed ding; als je dat hebt,
kun je je altijd helpen, als ik kom te sterven. - En teeder glimlachend streelde
Grootvader zijn kleinzoon over het haar.
- Weet je, hoeveel ik op deze reis opgehaald heb? hè?
- N, hoeveel? - vroeg Lenka onverschillig.
- Elf en een halven roebel!...... zie je?
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Maar op Lenka maakte noch de som, noch de triomfantelijke toon van Grootvader
eenigen indruk.
- Och jij, jongetje, jongetje! - zuchtte Grootvader. - Dus ieder gaat voor zich?
- Ieder voor zich......
- En...... We zien elkaar bij de kerk, niet waar?
- Goed.
Grootvader ging het wegje links in en Lenka liep rechtuit. Hij had nog geen tien
stappen gedaan, toen hij een schelle stem hoorde roepen: Weldadige menschen!......
Die uitroep geleek op de klank van een ontstemde harp, waarover men met de hand
strijkt vanaf de dikste naar de dunste snaar. Lenka rilde en verhaaste zijn stap. Altijd,
als hij Grootvaders smeekstem hoorde, deed het hem onaangenaam en pijnlijk aan
en als de menschen weigerden, maakte het hem zelfs verlegen, omdat hij verwachte,
dat Grootvader dan hard zou gaan huilen.
Nog altijd drongen tot hem door de bevende, klagende tonen van Grootvaders
stem, die zweefden in de slaperig, zwoele lucht over het dorp. Alles was stil in het
rond alsof het nacht was. Lenka liep door tot de heg en ging daar zitten in de schaduw
van een kerseboom, waarvan de takken zich over hem heen tot op den weg neerbogen.
Rondom hem zoemde een bij......
Lenka gooide de zak van zijn schouder, ging er met het hoofd op liggen, begon
door de takken van den kerseboom naar den hemel te kijken, en viel weldra in vasten
slaap, verborgen voor de blikken der voorbijgangers door het dichte onkruid en de
schaduw van de heg......
Hij werd wakker door vreemde, in de lucht wiegelende klanken; de vallende avond
had reeds wat koelte aangebracht. Iemand schreide niet ver van hem af. Het was het
huilen van een kind, driftig, niet tot bedaren te brengen. De klanken van het huilen
kwamen steeds nader, soms ging het over in een dun, klagend toontje, en dan opeens
barstte het opnieuw met volle kracht los. Hij hief het hoofd op en keek door het
onkruid heen den weg op.
Daar naderde een meisje van ongeveer zeven jaar, mooi, netjes gekleed; het
gezichtje, rood en opgezet van het huilen, veegde zij nu en dan af met de rand van
haar wit katoenen rokje. Zij lief langzaam, schuifelend met haar bloote voetjes over
den weg, waardoor zij dik stof opjoeg en blijkbaar wist zij niet, waarheen en
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waarom zij daar liep. Zij had groote zwarte oogen, die nu verongelijkt en treurig
keken en vol tranen stonden en de kleine, teere, roze oortjes keken speels uit het
dikke, kastanjebruine haar dat verward over haar voorhoofd, wangen en schouders
hing.
Eigenlijk leek zij Lenka heel grappig, niettegenstaande haar tranen, - grappig en
vroolijk...... En een brutaaltje moest het wezen!......
- Waarom huil je? - vroeg hij opspringend, toen zij vlak bij hem gekomen was.
Zij schrikte, stond stil en hield opeens op met huilen, alleen snikte zij nog zachtjes
na. Maar daarop, toen zij een oogenblik naar hem gekeken had, begonnen haar lippen
weer te trillen, het heele gezichtje vertrok op een grappige manier, haar borstje ging
op en neer, opnieuw begon zij hard te huilen, en liep verder.
Lenka voelde, dat er een brok in zijn keel kwam, maar opeens liep hij haar achterna.
- Je moet niet huilen! Je bent al zoo groot... schaam je wat!... - riep hij nog voor
hij bij haar was, en toen hij haar ingehaald had, keek hij haar aan en vroeg opnieuw,
terwijl hij met zijn schouders trok: - Nou, waarom gil je zoo?
- Jaaa!......... haalde zij uit. - Als jij...... - en plotseling liet zij zich in het stof op
den weg vallen, bedekte haar gezichtje met de handen en begon wanhopig hard te
huilen.
- Nou!- Lenka maakt een minachtende beweging met zijn hand - een vrouw.......
een echte vrouw. Schaam je!......
Maar dat hielp alles niets. Lenka zag hoe tusschen de roze vingertjes de tranen
een voor een doordruppelden; hij werd er zelf bedroefd van en had zin om ook te
gaan huilen. Hij boog zich over haar heen, en voorzichtig zijn hand opheffend, raakte
hij bijna haar arm aan, maar ineens, verschrift door zijn eigen durf, trok hij zijn hand
terug. En zij huilde maar en zei niets.
- Luister eens!...... - begon Lenka na een pauze; hij voelde een onweerstaanbare
behoefte om haar te helpen. - Luister nou!... wat heb je? Hebben ze je geslagen?......
Maar dat gaat toch over! Of is het wat anders? Toe, zeg het maar! Meisje, ......zeg?
Vertel het mij maar, - dan zal het beter worden! Heb je iets verloren? Dan kunnen
we samen gaan zoeken......
Zonder de handen van het gezichtje te nemen, schudde het
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meisje treurig haar hoofdje en eindelijk, tusschen snikken en schouderschokken door,
antwoordde zij hortend:
- Ik heb... mijn doekje... verloren!... Vader heeft het van de jaarmarkt
meegebracht...... het is lichtblauw met bloemetjes, ik had het aan...... en nu heb ik
het verloren. En zij begon opnieuw en nog harder te huilen, en snikkend en steunend
stootte zij vreemde geluidjes uit o-o-o!
Lenka voelde zich onmachtig haar te helpen; verlegen wendde hij zich van haar
af en keek peinzend en treurig naar den donker wordenden hemel. Hij had diep
medelijden met het meisje.
- Huil nu niet meer!... misschien vinden wij het wel ergens... fluisterde hij zachtjes,
maar toen hij bemerkte dat zij niet naar zijn troostwoorden luisterde, schoof hij nog
verder van haar af, en begon te bedenken, dat zij er thuis van haar vader misschien
van langs zou krijgen. En hij stelde zich voor hoe de vader, een groote zwarte Kozak,
haar sloeg, en hoe zij, haar tranen wegslikkend en bevend van angst en pijn, aan zijn
voeten lag......
Hij stond op en ging weg, hij voelde zich verslagen en gekrenkt door zijn eigen
onmacht om haar op de een of andere manier te helpen; maar toen hij een pas of vijf
gedaan had, keerde hij weer terug, bleef vlak voor haar staan tegen de heg geleund,
en verzon of hij niet iets vriendelijks of liefs tegen haar kon zeggen... Maar er kwam
hem niets in de gedachte.
- Ga liever naar huis, meisje! en houd nu op met dat huilen! Ga naar huis en vertel
alles, zooals het gebeurd is. Je hebt het verloren, kom...... Is dat zoo erg?......
Hij was begonnen dit op een zachte, medelijdende toon te zeggen, en zag met
vreugde dat zij na zijn laatste verontwaardigde uitroep van den grond opstond.
- Zoo is 't goed!...... - vervolgde hij glimlachend en opgelucht. - Kom, ga nu. Wil
je dat ik met je mee ga om alles te vertellen? Ik zal je wel verdedigen, wees maar
niet bang!
En Lenka maakte een trotsche beweging met zijn schouders, terwijl hij om zich
heen keek.
- Dat hoeft niet...... - fluisterde zij. Zij sloeg langzaam het stof van haar jurkje en
snikte nog steeds.
- Dus - zal ik met je meegaan? - sloeg Lenka haar met volle bereidvaardigheid
voor en schoof zijn pet op één oor.
Hij stond nu wijdbeens voor haar en daardoor vielen de lompen
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die hij aan had nog meer in het oog. Hij stampte hard met zijn stok op den grond en
keek haar doordringend aan, en zijn groote, sombere oogen schitterden van trots en
moed.
Het meisje keek hem van terzijde aan, veegde de tranen van haar behuild gezichtje
en zei, opnieuw zuchtend:
- Het hoeft niet...... ga maar niet mee...... Moeder houdt niet van bedelaars.
Zij liep weg en keek nog een paar maal om.
Lenka had het land. Ongemerkt met langzame bewegingen veranderde hij zijn
gedecideerde, uitdagende houding, kromde den rug, zakte weer slap in elkaar en zijn
zak, die hij tot nu toe in de hand had gehouden, over den schouder werpend, riep hij
het meisje na, toen zij al bijna om den hoek van het zijwegje verdwenen was:
- Tot ziens!
Zij keerde zich onder het loopen even om en verdween.
Het werd stiller en donkerder. De avond begon te vallen en in de lucht hing die
drukkende zwoelte, die aan een onweer vooraf gaat. De zon stond al laag en de toppen
van de populieren werden zacht rood gekleurd; maar hoog en onbewegelijk als zij
waren, leken zij door de avondschaduwen die hunne takken omhulden, nog dikker
en nog hooger, en het was Lenka of zij over iets stonden te peinzen en iets vreeselijks
verwachtten...... De hemel boven hem werd ook donkerder, dik, fluweelachtig en
boog zich schijnbaar dieper naar de aarde. Ergens verderop hoorde hij menschen
praten en nog verder aan den anderen kant werd gezongen. Deze geluiden die zacht,
maar vol en onafgebroken in de lucht zweefden, schenen ook doordringender te
worden door de zwoelte.
Lenka werd nog verdrietiger en zelfs angstig. Hij wilde naar zijn grootvader, keek
om zich heen en liep vlug voort door het zijwegje. Bedelen kon hij nu niet meer.
Onder het loopen voelde hij dat zijn hart hoe langer hoe sneller ging kloppen en dat
er een traagheid kwam in zijn gaan en denken...... Maar het meisje was niet uit zijn
gedachte en hij peinsde er over hoe het haar nu zou gaan. Zou zij al thuis zijn? Zou
zij rijk zijn?... Als zij uit een rijk huis was, zouden ze haar slaan; alle rijken - zijn
gierigaards; maar als zij arm was, dan zouden ze haar misschien niet slaan... De
armen houden meer van hunne kinderen, omdat ze later arbeid van hen verwachten.
Al die gedachten, de een na de andere, verdrongen zich in zijn hoofd en het afmattend
drukkend gevoel van verdriet, dat die gedachten
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als een schaduw vergezelde, werd hoe langer hoe zwaarder en overweldigender.
En de avondschaduwen werden dichter en beklemmender. Kozakken en
Kozakkenvrouwen kwamen Lenka tegen en gingen langs hem heen zonder op hem
te letten, gewend als zij reeds waren aan den stroom van hongerlijders uit Rusland.
Zijn doffer wordende blik gleed traag over hunne doorvoede, sterke lichamen en
vlug liep hij voort naar de kerk, waarvan het kruis hem door de groene boomen
tegenschitterde.
Vroolijk kwam de huiswaartskeerende kudde hem tegemoet. Daar is de kerk al,
laag en breed met vijf lichtblauw geschilderde koepels, omgeven door populieren,
wier toppen nog boven de kruisen uitsteken; verlicht door de stralen der ondergaande
zon, glanzen die kruisen roodachtig goud door het groen.
Daar loopt Grootvader al angstig over het kerkplein, gebukt onder de zwaarte van
zijn zak, met de hand boven de oogen uitkijkend naar alle kanten.
En achter Grootvader gaat met groote, zware stappen een der dorpelingen, de muts
diep over het voorhoofd getrokken en den stok in de hand.
- Wat, is je zak leeg? - vroeg Grootvader, zijn kleinzoon opwachtend bij de
kerkmuur.
- Kijk eens hoeveel ik heb!...... en zuchtend wentelde hij zijn overvolle linnen zak
van zijn schouder op den grond.
- Oef!...... ze geven hier goed! Ja, heel goed!...... En jij, waarom zie je zoo rood?
- Ik heb hoofdpijn...... - mompelde Lenka zacht, terwijl hij zich op den grond neer
vleide naast Grootvader, die geleund zat tegen een hoopje steenen en met begeerigen,
welbehagelijken blik zijn hand streelend liet gaan over de verkregen aalmoezen.
- Ben je moe? hè!...... Nu, we gaan dadelijk slapen. Hoe heette die Kozak ook
weer?
- Zwarte Andree.
- Dat is waar, de Zwarte! We zullen vragen: Waar woont hier de Zwarte Andree?
Daar komt iemand naar ons toe...... hem zullen we het vragen. Ja...... het is hier goed
volk, en weldoorvoed! En overal eten ze tarwebrood. Goeien avond, vriend!
De Kozak kwam tot vlak bij hen en zei langzaam als antwoord op den groet van
Grootvader:
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- Van 't zelfde, goeien avond! Toen, wijdbeens staande, richtte hij zijn groote, uitdrukkingslooze oogen op de
bedelaars en krabde zich zwijgend op het hoofd. Lenka keek hem onderzoekend aan,
Grootvader knipperde vragend met de oude oogen, de Kozak bleef zwijgen en
eindelijk stak hij zijn tong uit zijn mond, en vischte er mede naar het uiteinde van
zijn snor. Toen deze operatie gelukt was, trok hij de snor in zijn mond, begon er op
te kauwen, bracht hem met de tong weer uit zijn mond en verbrak eindelijk het
stilzwijgen dat pijnlijk begon te worden, door langzaam te zeggen:
- Kom...... we gaan naar de politie.
- Waarom? - schrikte Grootvader op.
Lenka beefde inwendig.
- Het moet...... Het is een bevel. Kom!
Hij keerde zich om en wilde al gaan, toen hij, omziende en bemerkend, dat geen
van beide zich verroerde, opnieuw en nu boos, riep:
- Waar wachten we op?!
Toen stonden Grootvader en Lenka fluks op en gingen achter hem aan.
Lenka keek onderzoekend naar zijn Grootvader en zag hoe diens hoofd en lippen
beefden, hoe hij vreesachtig om zich heen keek en haastig in zijn bruine zak tastte;
hij voelde dat Grootvader weer wat uitgehaald had, zooals toen in Taman. Als hij
aan die Tamansche geschiedenis terugdacht, werd hij er benauwd en akelig van. Daar
had Grootvader ergens buiten waschgoed meegenomen en dat vonden ze bij hem.
Het volk jouwde hen uit, vloekte hen, sloeg hen zelfs en ten slotte werden ze 's nacht
het dorp uitgejaagd. Het was net zoo'n donkere nacht...... Ze overnachtten samen aan
het strand van een baai en den heelen nacht gromde de zee onheilspellend...... Het
zand knarste, in beweging gebracht door de aanvloeiende golven...... En den heelen
nacht steunde Grootvader en bad fluisterend tot God, noemde zich zelf een dief en
smeekte om vergiffenis.
- Lenka!......
Lenka schrikte op door een stoot in zijn zijde en keek naar Grootvader. Diens
gezicht was weggetrokken, nog droger en grauwer dan anders en alles aan hem
beefde.
De Kozak liep een stap of vijf voor hen uit, rookte zijn pijp,
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sloeg met zijn stok tegen de struiken en keek niet naar hen om.
- Hier, gauw... gooi weg... tusschen het onkruid... maar kijk, waar je het gooit!...
om het straks op te rapen... misschien... - fluisterde Grootvader nauwelijks hoorbaar,
en zich dicht tegen zijn kleinzoon aandringend, stopte hij hem een in elkaar
gefrommelde lap in de hand.
Bevend van angst ging Lenka wat op zij, een koude rilling voer door zijn lichaam,
dichter naderde hij de heg, waar het onkruid hooger werd. Tersluiks kijkend naar
den breeden rug van den begeleidenden Kozak, strekte hij den arm op zij uit, keek,
gooide te gelijkertijd de lap tusschen het onkruid...... en stond als door den bliksem
getroffen.
Onder het vallen was de lap uitgerold en voor Lenka's oogen vertoonde zich een
lichtblauw gebloemd doekje, dat op hetzelfde oogenblik verdrongen werd door de
gestalte van het schreiende kleine meisje. Zij stond voor hem als een levend beeld,
door zichzelf, den Kozak, Grootvader en al het omringende wegvagend...... Haar
snikken klonk Lenka opnieuw, duidelijk in de ooren en het leek hem, alsof haar
tranen als heldere druppels voor hem op den grond vielen, zoodat zij de verdere
wereld van hem afsloten en zijn borst met een benauwende kilte vervulden......
Geheel buiten zichzelf kwam hij achter zijn Grootvader bij de politie aan, hoorde
het doffe gezoem van stemmen, die hij niet kon en niet wilde onderscheiden, zag als
door een nevel hoe uit Grootvaders zak de stukken brood op een groote tafel vielen,
die stukken kwamen dof en zacht neer op tafel...... Dan bogen zich vele hoofden met
hooge mutsen er over heen; hoofden en mutsen waren somber en donker, en, in den
hen omringenden nevel heen en weer wiegelend, leken zij iets dreigends...... Dan
zag hij Grootvader, heesch iets mompelend, als een tol ronddraaien tusschen twee
stevige, pootige jonge kerels......
- Het is niet waar, vrienden!...... Ik ben onschuldig, God is mijn getuige!......
krijschte Grootvader schel.
Lenka liet zich schreiend op den grond vallen.
Toen kwam hij aan de beurt. Ze namen hem op, zetten hem op een bank en
doorzochten de lompen, die zijn lichaampje bedekten. Dan opeens hield alles op.
In Lenka's keel stokten de tranen, het was als een dikke brok, die hem den adem
benam; het onduidelijk gemompel van Grootvader
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hield op en het rumoerig geluid van stemmen brak plotseling af, alsof hij door iemand
uit de kamer gegooid werd.
- Zij liegt, Danilowna, satans wijf! - lachte er een zoo hard met zijn zware, lawaaige
stem dat het Lenka was als vielen er slagen op zijn hoofd.
- Misschien hebben ze het ergens verstopt? - schreeuwde er een nog harder. En
opnieuw zwollen de zware basstemmen aan.
Lenka voelde die stemmen daveren op zijn hoofd; het maakte hem zoo ziek, dat
hij het bewustzijn verloor; opeens was het of hij in een zwarte put gleed, die zich als
een bodemlooze afgrond voor hem opende.
Toen hij weer bij kwam, voelde hij dat hij met het hoofd op Grootvaders schoot
lag; Grootvaders armzalig gezicht, nog rimpeliger dan anders, was vlak over het
zijne gebogen en uit Grootvaders angstig knipperende oogen vielen op zijn, Lenka's,
voorhoofd kleine troebele tranen, die kriebelden, terwijl ze langs zijn wangen in zijn
hals rolden......
- Kom je weer wat bij, liefje?...... Laten we hier vandaan gaan. We kunnen gaan......
ze hebben ons vrij gelaten, de duivels!
Lenka richtte zich op van Grootvaders schoot en ging naast hem zitten; zijn hoofd
was zoo zwaar, alsof het zóó van zijn schouders zou vallen...... Hij hield het vast met
zijn handen, en wiegelde heen en weer, terwijl hij zacht steunde.
- Doet je hoofdje zoo'n pijn? mijn kindje!...... Wat hebben ze ons geplaagd...... die
beesten! Er was een dolk zoek geraakt en een meisje had haar doekje verloren zie
je, en van alles kregen wij de schuld. Wij zijn bedelaars, zeggen ze, dus dat beteekent...
dieven!... Ach, Heere God!...... waarom worden wij zoo gestraft?...... De krakende
stem van Grootvader reet als het ware iets open in Lenka en hij voelde hoe er in zijn
binnenste een vonk opvlamde, en onwillekeurig schoof hij wat verder van Grootvader
weg.
Onder het wegschuiven keek hij hem somber in het gezicht, en het leek of er door
de rimpels heen een paar kleine, gemeene, valsche slangetjes keken, vond Lenka......
Hij rilde en keek om zich heen......
Hij zat met Grootvader even buiten het dorp in de dichte beschutting van een
scheef gegroeide zwarte populier. Het begon al avond te worden, de maan was
opgekomen en haar mat-zilveren licht, dat het vlakke wijde steppenland bescheen,
toonde het niet
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alleen zooals het bij dag was, maar maakte het nog verlatener en treuriger. In de verte
waar de steppen samensmolten met den hemel, kwamen violet-kleurige wolkjes op,
die er rustig overheen dreven; zij bedekten de maan en wierpen op aarde zwarte
schaduwen. Die schaduwen legden zich dicht tegen de aarde, langzaam, peinzend
kropen zij er overheen en opeens waren zij verdwenen, alsof zij de aarde in gevlucht
waren door een spleet, die de brandende zonnestralen daar in geslagen hadden......
Vanuit het dorp klonk geluid van stemmen en hier en daar vlamden lichtjes op, die
leken te knipoogen tegen de helder-gouden sterren aan den hemel.
- Laten we gaan, liefje!...... het wordt tijd, - zei Grootvader.
- Nog even zitten!...... zei Lenka zacht.
Hij hield van de steppen. Overdag als ze er doorheen liepen, keek hij graag in de
verte, hoe daar het hemelgewelf als 't ware aanleunde tegen de breede steppenborst......
En hij stelde zich voor dat daar groote, wonderlijke steden waren, waar menschen
woonden zóó goed, als zij ze nog nooit gezien hadden, waar je geen brood behoefde
te vragen - ze gaven het al uit zichzelf...... En als de steppen dan, zich steeds wijder
aan zijn oog ontplooiend, hem opeens een gewoon dorp vertoonden, dat door zijn
huizen en menschen gelijk was aan alle andere die hij vroeger al gezien had, dan
maakte die teleurstelling hem treurig en boos...... Maar den volgenden dag spreidden
de steppen zich weer ruim en vrij voor hem uit en weer opnieuw schilderden zij voor
zijn verbeelding onbekende steden, daar ver weg, aan den rand, die zij nog verborgen
hielden......
Ook nu keek hij peinzend in de verte, vanwaar langzaam de wolken aanslopen.
Zij leken hem rook uit duizend schoorsteenen van die stad, die hij zoo verlangde te
zien...... Grootvaders droge hoest brak zijn overpeinzing af.
Lenka keek onderzoekend naar Grootvader, die hijgend naar lucht hapte, zijn
gezicht nat van tranen.
Dat maan-beschenen gezicht, waarop vreemde schaduwen vielen, veroorzaakt
door den gefonfaaiden hoed, de wenkbrauwen, en de baard met den krampachtig
trekkenen mond, en de wijd opengesperde oogen, die schitterden als van een geheime
verrukking, was tegelijk vreeselijk en jammerlijk, en maakte weer in Lenka dat voor
hemzelf nieuwe gevoel wakker, waardoor hij wat verder van Grootvader
wegschoof......
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- Goed, dan blijven we nog wat zitten!... - mompelde Grootvader, en wezenloos
glimlachend, doorzocht hij zijn borstzak.
Lenka wendde zich af en zat weer in de verte te staren.
- Lenka! Lenotchka!...... Kijk toch eens!...... - Grootvader snikte het uit in
verrukking, en in elkaar gekrompen door een verstikkenden hoestaanval, reikte hij
zijn kleinzoon iets langs en blinkends aan. - Van zilver!...... het is zilver!...... 50
roebels is het waard!...... fluisterde hij.
Zijn handen en liepen beefden van begeerigheid en heel zijn gezicht was vertrokken.
Lenka huiverde en stootte de hand weg.
- Stop het gauw weer weg!... ach, grootvadertje, verberg het!... - fluisterde hij
smeekend, terwijl hij haastig rondkeek.
- Kom...... wat is er, domme jongen? ben je bang, lieverd?...... ik keek door een
raam en daar zag ik het hangen...... ik greep het, stopte het onder mijn jas...... en
naderhand verborg ik het tusschen de struiken. Toen we weggingen uit het dorp,
deed ik alsof mijn hoed afviel, bukte mij en raapte het op... Stommelingen zijn het!...
En het doekje nam ik ook mee...... daar is het!......
En met bevende handen tusschen zijn lompen uit het doekje te voorschijn halend,
hield Grootvader het Lenka triomfantelijk voor.
Het was Lenka of er voor zijn oogen een gordijn van nevel weggescheurd werd,
en het volgende tafereel zich vertoonde: Grootvader en hij loopen zoo hard zij maar
kunnen in een dorpsstraat, ze ontwijken de blikken van voorbijgangers, angstig loopen
ze en het schijnt Lenka dat iedereen die maar wil, het recht heeft hen te slaan, te
spuwen, te schelden...... Alles in het rond - huizen, omheiningen, boomen - ligt in
een vreemde mist en gaat op en neer, als door den wind bewogen...... en er klinken
ruwe booze stemmen...... Die moeilijke weg is oneindig lang en het eind er van naar
de velden is niet te zien achter een dichte massa huisjes, die wiegelend nu eens op
hen af komen, alsof ze hen willen verpletteren, en dan weer achteruit gaan, terwijl
de donkere vlekken der vensters hen in het gezicht uitlachen...... En opeens klinkt
het luid uit een der vensters: Dieven! Dieven! Oude dief, kleine dief!...... Lenka kijkt
stelsgewijs ter zijde en ziet door een raam dat meisje, dat hij nog pas heeft zien
schreien en dat hij wilde beschermen...... Zij ving zijn blik op en stak haar tong tegen
hem uit, en haar donker
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blauwe oogjes fonkelden kwaadaardig en staken Lenka als naalden......
Dit tafereel kwam den jongen even voor den geest, om op hetzelfde oogenblik
weer te verdwijnen, alleen liet het op zijn gezicht een boosaardige glimlach achter,
waarmee hij Grootvader aankeek.
Grootvader praatte maar zoowat door; hij sprak, werd door hoesten onderbroken,
gesticuleerde, glimlachte verheugd tegen iets denkbeeldigs, terwijl hij zijn hoofd
schudde en zich het zweet afwischte, dat in dikke druppels over zijn rimpelig gezicht
liep.
Dikke flarden wolk bedekten de maan en Lenka kon het gezicht van Grootvader
bijna niet meer zien...... Maar naast hem stelde hij het schreiende meisje, wier beeld
hij zich weer voor den geest riep, en in gedachte vergeleek hij als het ware die
beide...... Grootvader, armzalig in zijn lompen, inhalig, met zijn snerpende stem, en
daar naast, zij, door hem bestolen, schreiend, maar gezond, frisch en mooi,- naast
haar leek Grootvader hem zoo overbodig, en bijna net zoo valsch en gemeen als
Koschtschej in het sprookje. Hoe was het mogelijk? Hoe durfde hij haar zoo'n verdriet
aandoen? Hij was niet eens familie van haar......
Maar Grootvader snerpte door:
- Als ik maar honderd roebel...... bij elkaar kon sparen!...... Dan zou ik rustig
sterven......
- Ach!...... - opeens vlamde er iets op in Lenka. - Houd toch je mond! Je zoudt
sterven, je zoudt sterven... Maar je sterft niet... Je steelt!...... - gilde hij, en bevend
over zijn heele lichaam, stond hij plotseling recht overeind - Oude dief die je bent!......
Oe - o! - Dreigend schudde hij zijn kleine vuist voor den plotseling verstommenden
Grootvader, en liet zich toen weer zwaar neerglijden op den grond, terwijl hij tusschen
zijn tanden verder mompelde: - Van kinderen heb je gestolen...... Mooi!...... Zoo oud
en al op weg...... Daar boven zul je er nooit vergiffenis voor krijgen!......
Plotseling trilden de steppen in een verblindend blauw licht, dat hem wijder deed
schijnen...... De hen insluitende nevel bewoog en trok voor een oogenblik weg......
Een donderslag rolde dreunend over de steppen, deed niet alleen hen sidderen, maar
ook den hemel, waarlangs nu een jachtige, dichte massa donkere wolken joeg, die
het maanlicht in zich opnamen.
Het werd donker. Ergens in de verte lichtte op nieuw, stil maar
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dreigend, de bliksem en een seconde daarna gromde weer, nu zwak, de donder......
Toen kwam er een stilte, die eindeloos leek.
Lenka sloeg een kruis. Grootvader zat onbewegelijk en zwijgend, alsof hij
vastgegroeid was aan den boomstam, waartegen hij leunde.
- Grootvadertje! - fluisterde Lenka, die in doodelijken angst een nieuwe donderslag
verwachtte. - Laten we naar het dorp gaan!
Weer schudde de hemel, weer flitste hij op met een blauwe vlam, en een machtige
metalen slag dreunde over de aarde, alsof duizende ijzeren platen daar neergeworpen
werden en donderend over elkaar vielen....
- Grootvader!... - schreeuwde Lenka.
Zijn kreet, die overstemd werd door het narollen van den donder, klonk als een
slag op een kleine gebarsten klok.
- Wat wil je...... mijn jongetje...... Ben je bang...... hé!..... - zei grootvader heesch
nog zonder zich te bewegen.
Er klonk bitterheid, pijn en spot in zijn woorden. Het leek Lenka of het een vreemde
was, die ze uitsprak.
Groote regendruppels begonnen te vallen, en hun ritselen klonk zoo geheimzinnig,
bijna als voorspelden ze iets...... In de verte was het reeds aangezwollen tot een breed
onafgebroken geluid, als veegde een reusachtige borstel over den drogen grond, maar daar, bij grootvader en kleinzoon, klonk iedere druppel die op de aarde viel,
kort afgebroken en stierf weg zonder naklank. De donderslagen kwamen steeds nader
en met steeds kortere tusschenpoozen vlamde de hemel op.
- Ik gan iet naar het dorp! Hond die ik ben, dief...... laat de regen mij maar
verdrinken...... en de donder mij doodslaan!...... - sprak Grootvader hijgend. - Ik ga
niet!...... Ga jij maar alleen Daar is het dorp...... Vooruit!...... Ik wil niet dat jij hier
blijft zitten...... ga weg!...... ga weg!......
Grootvader schreeuwde het dof en heesch.
- Grootvadertje!...... vergiffenis!...... - smeekte Lenka naar hem toe schuivend.
Ik ga niet...... en ik vergeef het je niet...... Zeven jaar heb ik je verzorgd!...... Alleen
voor jou...... heb ik geleefd...... voor jou. Hoefde ik dat te doen?...... Nu ga ik dood......
Ik ga sterven...... en jij zegt ‘dief’...... Voor wien een dief? voor jou...... alles voor
jou...... Hier, neem het...... neem het...... bewaar het...... Voor jou heb ik gezameld......
dat jij kunt
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leven...... en ook gestolen...... God ziet alles...... Hij weet het... dat ik gestolen heb......
Hij weet het...... Nu straft hij mij. Hij heeft geen erbarmen met mij, ouden hond......
omdat ik een dief ben. En hij heeft mij al gestraft...... Heer! hoe hebt Gij mij
gestraft!...... hoe?...... Door de hand van het kind doodt Gij mij!...... Het is recht,
Heer!... Het is goed zoo!... Rechtvaardig zijt Gij, Heer!... Ik kom voor Uw
Rechterstoel...... Neem mijn ziel...... Ach!...... dat is...... al!......
Grootvaders stem verhief zich tot een doordringenden kreet, die Lenka deed
verstijven van ontzetting en angst.
De donderslagen die den hemel en de steppen deden schudden, dreunden nu zoo
onophoudelijk en doordringend, alsof ieder voor zich een voor de aarde noodzakelijke
opdracht aan haar wilde mededeelen; de een verjoeg den ander, en zij bulderden
bijna onafgebroken. Vaneen gescheurd door bliksemschichten bewoog de hemel,
bewogen ook de steppen, nu eens oplichtend in een blauwe vlam, dan weer gedompeld
in een koude, benauwende, drukkende duisternis, die hem vreemd nauw insloot. Af
en toe verlichtte de bliksem ook de verte. Het leek of die verte haastig wegvluchtte
van dat donderend geraas......
De regen begon te stroomen; als een gordijn van staaldraden, schitterend in het
bliksemlicht, verborg zij de vriendelijk wenkende lichtjes van het dorp.
Lenka bestierf het van angst en koude en door een pijnlijk gevoel van schuld,
opgewekt door Grootvaders kreten. Hij staarde voor zich uit met wijdgeopende
oogen, durfde er zelfs niet mee te knippen, toen de waterdruppels van zijn natgeregend
hoofd hem in de oogen spatten, terwijl hij luisterde of hij Grootvaders stem nog
hoorde in die zee van machtige geluiden.
Lenka voelde dat Grootvader onbewegelijk zat, maar toch leek het hem dat hij op
een oogenblik weg zou zijn, ergens heen zou loopen en hem, enka, daar alleen achter
zou laten. Onmerkbaar schoof hij wat dichter naar Grootvader toe en toen hij met
zijn elleboog tegen hem aanstootte, rilde hij alsof er iets vreeselijks zou gebeuren......
Weer scheurde de hemel vaneen en de bliksem verlichtte hen beide naast elkaar
gezeten, zielig in elkaar gedoken onder de stroomen water, die door de boomtakken
op hen neervielen......
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Grootvader bewoog zijn arm in de lucht, aldoor mompelend, hijgend en uitgeput.
Lenka gilde van angst toen hij naar hem keek...... Bij het blauwe schijnsel van den
bliksem leek het gezicht dood, maar er was een waanzinnige uitdrukking in de troebele
oogen, die hem aanstaarden.
- Grootvadertje!...... Ga mee!...... - schreeuwde hij klagend, en drukte zijn hoofd
op Grootvaders knieën.
Grootvader boog zich over hem heen, omvatte hem met de dunne beenige armen,
drukte hem vast tegen zich aan en dan opeens, schreeuwde hij luid en doordringend
op, als een wolf die in een klem gegrepen wordt.
Door dien kreet bijna tot waanzin gebracht, rukte Lenka zich van hem los, sprong
op, schoot als een pijl vooruit, de wijdopengesperde oogen verblind door den bliksem,
vallend, weer opstaand, steeds verder in de duisternis, die nu eens week voor het
blauwe schijnsel van den bliksem, dan weer vast omhulde het van angst krankzinnige
kind.
De donder rolde, de bliksem lichtte steeds heviger en dreigender. Maar de vallende
regenstralen ruischten zoo koud, eentonig, treurig...... en eindelijk leek het of er in
de steppen niets was en nooit iets anders geweest was, dan het ruischen van den
regen, het lichten van den bliksem en het dreigend gegrom van den donder.
Toen dorpskinderen den volgenden morgen buiten ronddwaalden, kwamen zij
haastig terug en brachten het dorp in opschudding met het verhaal, dat zij onder een
populier den bedelaar van gisteren hadden zien liggen en dat hij doodgestoken moest
zijn, omdat er een dolk naast hem lag.
Maar toen de oudere Kozakken gingen kijken, bleek het toch niet zoo te zijn. De
oude leefde nog. Toen ze bij hem kwamen, probeerde hij op te staan, maar kon niet.
Hij had de spraak verloren en met betraande oogen scheen hij hen allen naar iets te
vragen en zocht maar tusschen de menigte, maar vond het niet en kreeg van niemand
antwoord.
Tegen den avond stierf hij en men begroef hem daar op dezelfde plaats waar men
hem gevonden had, onder de zwarte populier; want hem op het kerkhof begraven,
dat kon niet: ten eerste - was hij een vreemdeling, ten tweede - een dief, en ten derde
- was hij gestorven zonder gebiecht te hebben. Naast hem in het slijk vonden ze de
dolk en het doekje.
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Na twee of drie dagen werd Lenka gevonden.
Boven een steppen-ravijn niet ver van het dorp vloog in kringen een zwerm raven
en toen men daar ging kijken, vonden ze den jongen met uitgespreide armen en het
gezicht naar beneden in het natte slijk, dat na den regen op den bodem van het ravijn
was achtergebleven.
Eerst besloten ze hem op het kerkhof te begraven, omdat hij nog maar een kind
was, maar toen ze er over nadachten, legden ze hem naast zijn grootvader onder
dezelfde zwarte populier. Er werd een heuveltje van zand gemaakt en daarop een
ruw steenen kruis geplaatst.
1894
MAXIM GORKI

(Uit het Russisch vertaald door E. en L. de Haas.)
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Literatuur
Buitenlandsche literatuur
Maurice Baring: ‘Cat's Cradle’. Heinemann 1925.
Maurice Baring's laatste roman is, als de andere Engelsche literatuur die ons in handen
kwam, karakteristiek voor veranderende toestanden in de Britsche proza-wereld; ze
is reactionair, romantisch, wat ouderwetsch, en spannend om te lezen, al telt ze
zevenhonderd-en-twintig bladzijden, welgeteld.
Men had ons daar enkele jaren geleden niet te vaak mee aan moeten komen, maar
het behagen in de vele uren veelbelovende lectuur schijnt te herleven; de problemen,
het stoutmoedige proza, de psychologische teekening in al haar verfijning werden
minder gewild: een boek als dit, dat bijna Victoriaansch van kleur en kalmte is,
bewijst het. Het erkent verder ruiterlijk een moraal te bezitten, het doet dat in een
voorrede die een kleine oorlogsverklaring tegen de literaire critiek en den
high-brow-lezer is, en die eindigt in de verheerlijking van de Romeinsche
bloemenstalletjes en de vino dei castelli.
Een half hoofdstuk later is de historie al in Rome aangeland, via een Parijs waar
Sarah Bernhardt eerst haar naam begon te maken, en wij zijn op weg.
Een Engelsch meisje trouwt op aandringen van haar vader een rijk Romeinsch
aristocraat; een jong arm Engelsch officier wordt daarvoor terzijde geschoven en,
terwijl telkens andere figuren deze voorzichtige, beschaafde wereld in en uit wandelen,
meest door Italiaansche en Engelsche salondeuren, blijft Blanche, prinses
Roccapalumba, haar middelpunt.
Een huwelijk dat plichtsbetrachting en beheerschte ontgoocheling is, een langzaam
opbloeien toch tot een groote, bijna ongeëvenaarde schoonheid en persoonlijke
charme, enkele aanrakingen met een ander leven, liefde; telkens op de grens van het
beloofde land een terugkeer, een voortdurende beheersching en halverwege dit leven,
halverwege dit boek bijna een schaking, verhinderd door een beroerte van den man.
Het wordt een vrouwenleven dat zijn vervulling niet vindt en alles bezat om die
te vinden. Een laat tweede huwelijk, na de hulde der groote schoonheid de langzame
angst van het ouder worden, een doodgaan als een roos die plotseling uiteenvalt en
een doorgaan van het leven alsof er niets gebeurde. Zulk een historie, altijd op breed
doek geschilderd, met velerlei verschillende achtergronden, stemmingen en bijfiguren,
met even omlijnde karakters en rustige menschenkennis, blijkt niet zoo te versmaden,
wanneer ze verteld wordt als hier.
Er gebeurt veel: het is of een goed verteller, die de wereld kent ons altijd meer en
uitvoeriger bezighoudt met een ware geschiedenis; een beschaafd prater, die de
hartstochten en emoties dempt, die goede smaak toont in alles waarin men
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smaakvol kan zijn, die hartelijk is en fijn, een wat ouderwetsch gentleman. Als hij
gereed is met zijn historie blijft er een wereld van zestig jaar her tot nu even nalichten:
deze Blanche, deze beschaving, deze gemiste levenskansen, dit spelletje van ‘Cat's
Cradle’ waarin altijd dezelfde figuren terugkomen en de liefde ietwat melancholiek
meester blijft bij alle romantisch gebeuren. Waarom Cervantes de moraal te spreken
krijgt: ‘Love is too strong to be overcome by anything except flight, no mortal creature
ought to be so presumtuous as to stand the encounter, since there is need of something
more than human, and indeed a heavenly force, tot confront and vanquish that human
passion’.

John Masefield: ‘Odtaa’ Heinemann 1926.
Dat Masefield meer bij de romantiek thuis hoort als Baring behoeft wel geen betoog:
maar waar Baring's kleur bleek en fijn is, schittert en glanst Masefield met alle bonte
kleuren van een exotische avontuurlijkheid. Hij koos na ‘Sard Harker’ ook hier het
Zuid-Amerika van revoluties, Indianen, bosschen en zwerftochten, hij maakt ook
hier een boeiende aaneenschakeling van duizend-en-een feit, maar veel meer dan in
‘Sard Harker’, stelt ‘Odtaa’ teleur omdat er ten slotte onder al deze avonturen
nauwelijks een dieperen grondslag ligt. Die teleurstelling beleeft men echter eerst
op de laatste bladzijden, het boek is, als spannende lectuur, zijn avond waard. Men
brandt er, zooals het heet, zijn kaars bij op tot de laatste sikkepit; wat voor den waren
lezer toch altijd een sensatie is.
Masefield's schrijfwijze volgt een aloude romantische trant: nauwelijks is de held
een kwaadaardig officier ontloopen, of een schurk met een lasso rijdt hem tegemoet
en al hij die - onder onze gespannen aandacht - goed en wel gepasseerd is, loert er
een poema, een ploert met een mes, een moeraskoortsbacil of een eskadron
kwaadgezinde lanciers op hem: de hinderpalen stapelen zich op om overwonnen te
worden; het is een hindernisrace die met vaart, vitaliteit en gloed gereden wordt. En
bij den eindpaal weet men nauwelijks waarom. Het is inderdaad een hindernis-race:
een jong Engelschman, een jongen nog, tracht een bericht te brengen aan een
revolutionair leider, dwars door een onbekend landschap. Hij komt, na alle
wederwaardigheden juist op tijd om in handen te vallen van de regeeringstroepen
die zijn Don Manuel de flank afsneden, juist op tijd om de fusillades te hooren
knetteren die de revolutionaire leiders het leven kosten.... wat hem het zijne redt.
Masefield schrijft zoo iets met een prachtig brio: hij beleeft in zijn proza, lijkt het
wel, al fantaseerende deze avonturen; hij is, als hij eenmaal op streek is, direct,
boeiend, geheimzinnig, - al wat men verlangt, tot men vaststelt dat er niets achter
steekt.
En, als bij ‘Sard Harker’, legt men na de paar uur spanning, ‘Odtaa’1) terzijde en
denkt aan Conrad's Nostromo’: ditzelfde revolutionaire Zuid-Amerika, deze zelfde
slag van figuren, deze zee, bosschen, bergen: maar hoeveel grootscher,

1) ‘One Dam' Thing After Another’, heeft een welwillend criticus dezen titel vertaald.
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hoeveel waarachtiger en dieper van leven, hoeveel onweerstaanbaarder als uit zich
zelf geschapen: een meesterwerk tegenover een roman van avontuur waaraan men
toch gaarne zijn kaars verspeeld heeft....

H. Walpole: ‘The Portrait of a Man with Red Hair’. Tauchnitz edition 1925.
Alweer: Romantiek. Ditmaal uit het alledaagsche leven en van dezen tijd, waar Baring
en Masefield naar een vorige eeuw terugdwaalden.
Een fijne, artistieke jonge Amerikaan - een wat al te fijne, die het leven nooit
aandurft en er langsheen wandelt - komt, ietwat raadselachtig, in het groote avontuur
dat hij altijd wachtte.
Een Engelsch stadje - het kon de provinciale hoofdstad van een romantiek landschap
zijn - brengt hem op een nacht de groote ontroering van een ontmoeting met een
meisje-dat-in-gevaar-verkeert en een volksfeest met een dansende ommegang dat
hem plotseling een oude menschelijke vreugde en vrijheid teruggeeft en de moed en
persoonlijkheid om een avontuur te wagen van schaking en levensgevaar dat hem
voor het eerst zichzelf doet vinden.
Walpole mist hier alle statige stijfheid die hem wel eens bedreigt: hij bezit alweer
de kostelijke gave van het meesleepend vertellen en voor de grootste helft van het
boek is het goed leven in zijn fantasie. De heer met het roode haar is een geheimzinnig
heer, de voorbereiding van wat er gebeuren gaat hangt terdege in de lucht en dan
komt de ontknooping als een kleurig ballonnetje waarin een gaatje geprikt wordt:
een ijselijk perverse rarekiek in een Chineesch gemeubileerde torenkamer met
sadisme, Japansche bedienden, bloederigheid à discretion en een sentimenteel dessert
om den kwaden smaak weg te nemen.
Dat is jammer: de eerste helft, driekwart van deze Walpole mag er wezen: ze geeft
een romantiek die mogelijk is in de realiteit; dan raakt men plotseling in die rare
Engelsche sfeer waar alles hèèl erg moet zijn om maar hartstochtelijk te schijnen,
een verbeelding als in een opgewonden kostschooljongenshoofd dat gist van verkeerde
lectuur. Toch is ook dit karakteristiek: twee goede prozaschrijvers, Walpole en
Masefield, betreden het gebied van detective en avonturen-geschiedenis, zonder
volkomen te slagen in hun poging om ze op te heffen of te verdiepen: de geijkte
roman wordt schaarscher en schaarscher, de levensbeschrijvingen, de reisverhalen
nemen toe in aantal, wij zullen een ander maal zorgvuldig de planken van het laatste
seizoen moeten afzoeken om eenige romans-van-dezen-tijd te vinden die niet in het
fantastische verdwalen om spanning en kleur te houden.

Walter de la Mare: ‘Broomsticks, and Other Tales’. Wih designs bij Bold.
Constable 1925.
Om dan nu maar in het fantastische te blijven: een bundel sprookjesachtige
vertellingen van Walter de la Mare als laatste boek. De eene vertelling mag zuiverder
uitvallen als de ander, maar zooals Masefield zich thuis voelt in de
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avonturen te voet en te paard, zoo voelt de la Mare zich thui sop het Pegasusje
waarmee hij hier door een rijk van kleine wonderen vliegt. Een dichter, een
sprookjesverteller, wiens ‘vluchtige verschijningen’ Aart van der Leeuw's lezers lief
kunnen worden. Hij erkent geen enkele grens tusschen deze oude wereld en haar
droomen, hij is als een kind met zijn speelgoed: zoodra de historie begonnen is uit
een inval, een gril, een fantasie, neemt ze haar vlucht en gaat haar eigen wonderlijke
gang.
De la Mare is hier vluchtiger en lichter dan in vroegere verhalen, veel minder
intens dan in zijn ‘Midget’, soms te kunstmatig, maar vaak fijn en nooit opzettelijk
of allegorisch, wat een modern sprookspreker nog wel eens overkomen wil.
Hij heeft hier o.a. een kostelijke rare historie van de rijkste dief ter wereld die met
zijn Asschepoes van een kamermeisje trouwde en al zijn kisten met dubbele dubloenen
en parels als duiveneieren er aan gaf om een beetje eerlijk geluk te vinden; een
geschiedenis van een oude dame met haar kat Sam waarin iets leeft van het licht van
kattenoogen, bron van onbegrijpelijkheden, en waarin, waarempel, een oude heks
met een bezemsteel rondvaart; een kleine historie verder van een kind dat een vlieg
ziet, een groot wonder, en het maar niemand uit kan leggen hoe geweldig vreemd
en mooi zulk een vlieg is. Deze wereld is eigenlijk nooit uit te leggen: men komt er
binnen door het oog van een naald, ziet hoe er nog fantasten kunnen spelen met
glinsterende scherven van oude sprookjes en nieuwe invallen - en als men niet van
het genre houdt zal het misschien wel eens wat kinderachtig en flauw zijn. Soms is
het ook wat ‘literair’ voor een sprookje. Maar als men nu eenmaal, na twintig eeuwen,
nog altijd niet precies weet, wat een vlieg is, wàt een kat, een bloem, en wat een
lichtelijk dwaze en vriendelijke oude dame zoo geheimzinnig maken kan, dan blijft
de la Mare ons een vriendelijke toovenaar die het alles al spelende nog even
geheimzinniger en vreemder maakt en, - wonder van kinderspelletjes, sprookjes,
wereld en zoo voorts - daardoor iets begrijpelijker en verrukkelijker.
J.W.F. WERUMEUS BUNING.
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Literatuur
André Glotzbach, Verzen. Apeldoorn, Firma H. Kijf & Zn., z.j.
‘Verzen’ heet het, nét als die eerste bundels van Kloos! Wel, er is meer en duidelijker
symptoom van de vereering van dezen poëet voor Kloos, en voor de wilde
tachtiger-tijden. Zoo worden bijvoorbeeld drie ‘sonnetten’ gericht ‘Tot een
overgebleven rijmertje van vóór '80’. Hear!
Aan d'eeuwge Zielevreugd hebt gij geen deel
Klein, poover menschje, die zijt doodgevroren
In uw laatdunkendheid - men moest u de ooren
Rood slaan, neen, met een hand niet, met een zéel.
Daar gij gevoelloos zijt als zak met meel...

Enzoovoort.
Het is ‘goed’, hè! Het is althans van iemand die goed luisteren kan;.... naar niet
het belangrijkste wat er te beluisteren viel. Jajà, 'n echte tachtiger! Alleen een beetje
laat. En een beetje onecht. En een beetje mindere-soorts. Want waar hij niet aan 't
na-klozen is in 't hoon-genre, daar is 't gewoonlijk nogal erg, érg tamme rijmelarij.
Net van iemand die ook aan de eeuw'ge Zielevreugd (van de zielen met een
hoofdletter) niet zoo heel veel deel heeft....
J.W.

Ludvig Holberg, Blijspelen. Vertaald door B.A. Meuleman met eene
inleiding door Dr. J.L. Walch. H. Prakke, Nijmegen. 1925.
Deze bundel bevat als eerste deel 18 van de 32 te vertalen stukken van Holberg, de
spelen: De Politieke Tinnegieter, De Wispelturige, Jean de France, Jeppe op den
Berg en De Praatzieke Barbier. Hoewel de spelen van Holberg reeds vroeg en
herhaalde malen in onze taal overgezet en hier in het land gespeeld zijn, is de
bovengenoemde vertaling allerminst overbodig. Door eene met alle wetenschappelijke
zorg en toewijding gemaakte vertaling wordt onze aandacht toch in dit keurig
uitgegeven bundeltje gevestigd op vijf blijspelen, die tot de dramatische
meesterwerken der 18e eeuw behooren, en die ieder in eene goede opvoering een
succes zouden waarborgen. Het eenige, dat ik op de vertaling zou willen aanmerken,
is de vrij willekeurige keuze van dialecten, die de vertaler gedaan heeft. Ik heb in de
Politieke Tinnegieter Jordaansch, Groningsch en Limburgsch dialect ontdekt. De
vertaler heeft natuurlijk de voor
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de Deensche personen kenmerkende tongvallen ook in de vertaling willen handhaven.
Dit is echter te angstvallige zorg, want de sterke locale kleur der dialecten maakt
voor ons een plaatselijk samentreffen te onwaarschijnlijk. Dan is een en hetzelfde
dialect ook nog niet eens bij een en dezelfde persoon consequent volgehouden. Zoo
teekende ik als gesproken door een en dezelfde persoon in een clause aan: ‘Thuus
en uitvaren, mien man, spijt en mijn hond’. De dialecten werden door Holberg en
dus ook door den vertaler aangewend ter meerdere kenschetsing van de bijzondere
onontwikkeldheid der sprekende personen. Voor hoever zulks in de Deensche taal
mogelijk is vermag ik niet te beoordeelen, maar het komt mij voor, dat dit
uitdrukkingsmiddel in het Nederlandsch overbodig is. ‘Wat m o e t je?’ is een even
sterk teeken van onbeschaafdheid als ‘Wat m o t je?’ Deze kleinigheden beletten
echter niet ten volle de aanbeveling van den inleider Dr. J.L. Walch te onderschrijven,
n.l. dat de heer B.A. Meuleman eene vertaling bezorgd heeft ‘die op zorgvuldig
tekstonderzoek berustend en met fijn taalgevoel uitgevoerd de aandacht van ons
publiek ten volle verdient’. De inleiding door Dr. J.L. Walch was reeds althans
gedeeltelijk bekend uit zijn bundel ‘Studiën over Litteratuur en Tooneel’. Over de
inleiding kan ik dus kort zijn te meer daar ik in dit tijdschrift mijne meening over
genoemden bundel reeds formuleerde. Het is eene vertaling, die de aandacht verdient
maar het is ook eene inleiding, die die aandacht ten scherpste spitst.
A.D.

Mozaïek, door F.W. Drijver. - P. Noordhoff, Groningen, 1925, 4e dr.
Ziehier, ook blijkens den 4en druk, een boek naar het hart van den echten Hollander.
‘Allerlei’ - zoo luidt de ondertitel - ‘op het gebied van Taalkunde, Geschiedenis,
Volkseigenaardigheden, Feesten, Gebruiken, Bijgeloof’ enz. De ware Hollander
heeft nog altijd iets van zijn achttiende-eeuwsche vaderen, die zoo verzot waren op
‘rariteiten’ en daar heele ‘cabinetten’ van plachten te verzamelen; ‘rariteiten’ van
den meest uiteenloopenden aard, als haaientanden. Grieksche munten, vleeschetende
gewassen, de vingerring van Julius Caesar (of daaromtrent), een monsterparel, een
stuk zeldzaam Saksisch porcelein enz. enz
Tegenwoordig is men beschaafder geworden en zou zich schamen voor zulk een
primitieven verzamelzucht, nu er immers systematisch geordende musea bestaan.
Maar de lust is er nog altijd wel, latent en onderdrukt, en gaat heimelijk te gast - zie
den 4en druk! - aan de geestelijke curiositeiten van den heer Drijver, die even
uiteenloopend als belangwekkend zijn en heden ten dage met den wijdschen naam
Folklore betiteld en gereleveerd worden. Intusschen - en zonder malice gezegd - is
het boek van den heer Drijver een onschuldig en wel knus boek, waarin men gewaar
kan worden (in alphabetische volgorde) zoowel wat ‘couvade’ beteekent, als wat er
niet allemaal aan het Pinksterfeest vast zit. Indien men dat nl. begeert te weten, om
zijn ‘algemeene ontwikkeling’ te voltooien. Een uitgebreid en zorgvuldig saamgesteld
alphabetisch register volmaakt het boek tot een altijd gereede, zeer waardeerbare
bron van inlichting. Maar er zijn gewis ook menschen genoeg, die vooral ten platte
lande op regenachtige
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Zondagmiddagen er zich in verdiepen en mee diverteeren zullen en schrikkelijk
wereldwijs en op-de-hoogte uit die lectuur opkomen. Wat dan ten slotte altijd nog
beter is dan Lord Lister of nog gewaagder boeken. Als volkslectuur is dit boek dan
ook zeer aan te bevelen.
F.C.

De Opstandigen. Een Familieroman in drie boeken, door Jo van
Ammers-Küller. J.M. Meulendorff, Amsterdam z.j. 2de druk.
Mevrouw J. van Ammers-Küller heeft een stevig talent, een talent, niet lyrisch
verfijnd, niet subtiel, doch meer episch-breed, dat groepen en complexen en richtingen
aanvoelt, beter dan de zieleroerselen van aparte en liefst bijzondere individuen.
Zoo is het dan ook niet vreemd, dat juist dit groote werk uit haar pen gekomen is,
een werk van langen adem en wijden overschouw, met een getemperd pessimistischen
levenskijk als schoonen achtergrond. Het gaat over de verhouding van ouders en
kinderen, zoowel als van den Man tot de Vrouw, hoe die wisselen en zich ontwikkelen
in het tijdvak van bijna een eeuw. De Leidsche familie Coornvelt wordt ons
gepresenteerd in het jaar 1840, vervolgens in 1872 en ten slotte in 1922, met derzelver
bloed- en aanverwanten: een heele, degelijke geslachtslijst aan het slot van het boek.
In niet al te scherp omtrokken, luchtige figuren beeldt ons de schrijfster het
samenleven van dit gezin uit: het geslotene, onpersoonlijke (of éénpersoonlijke)
gedrukte bestaan uit de veertig jaren der vorige eeuw in een kleine stad; dan het
lossere, meer uiteenloopende, minder vaste en overtuigde naast-elkander-gaan van
het laatste deel der eeuw, om te eindigen met het schijnbaar volstrekt bandelooze,
geïsoleerde uit-elkaar-gaan van het begin der 20e eeuw.
Om dit algemeene, het globale van dit familieleven is het der schrijfster te doen,
daarom is het boek opgezet, op den grond van dit levensinzicht, en zij zorgt er voor
zich niet te veel in de persoonlijke bijzonderheden te verdiepen, opdat het boek als
geheel spreken zal. Evenwel geeft zij genoeg van de afzonderlijke personages in het
groote driedeelige drama, om elke gedachte aan these en schematiek ver te houden.
Zij ‘vult’ wel degelijk haar groot gedachtenkader met echte menschelijkheid, en
brengt ons en houdt ons vast midden in de ‘destijdsche’ werkelijkheden, waar alle
uitzicht vanzelfsprekend is afgesloten, en alle nooden en problemen wereldgroot en
van eeuwige beteekenis schijnen. Om dan met een sprong over te gaan naar een
nieuwen tijd en een nieuwe omgeving, waar men van dien vroegeren wereldbrand
eenvoudig niet meer weet en wéér de eigen bewogenheden voor absoluut en eeuwig
aanziet. Het is juist door dit verzwegene van het ijdele en volmaakt vluchtige aller
menschelijke beroeringen, dat Jo van Ammers haar grootste werking verkrijgt, die
lichte wanhopigheid om het leven, dat zoo roerig en zoo doelloos schijnt, een
altijddurend pasmarkeeren met de allures van een wijden, doelbewusten tocht naar
schooner levensland. En men mag de kunst der schrijfster dank weten, dat zij de
markante
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teekenen van die vroegere tijden zoo juist onderscheidde en zoo suggestief heeft
weergegeven. Allicht zijn de eigenaardigheden ter meerdere werking wat scherper
toegespitst. Het gezinsleven-1840 b.v. was in de groote steden wel iets milder, zou
ik meenen, dan de schrijfster het hier voorstelt, en uit 1922 lijkt zij niet geheel
‘uitgekomen’. Wat dan weinig te verwonderen valt, want wie begrijpt ooit geheel
zijn eigen tijd? Zij stelt wel goed de verschillende problemen, maar de algemeene
richting kan zij, zoomin als iemand, duidelijk zien. En zoo maakt zij er maar zoo'n
beetje een eind aan, een eind, dat dan weer zoowat bij het begin aansluit, als aardig
litterair effect, maar waarvan de levenswaarheid toch zeer kwestieus schijnt.
Dit is echter maar een kleinigheid, die niet afdoet aan de zeer groote verdienste
van dit boek, dat de schrijfster al die vele stroomingen en nieuwigheden
(bedrijfsontwikkeling, socialisme, communisme, vrouwenemancipatie, individualisme,
weeldezucht, modewisseling enz.) mee laat doen in het telkens vernieuwde leven en
voor elk hiervan plaats en toekomende waarde bepaalt. In den lichten gang van 't
verhaal wordt met alles rekening gehouden, tot zelfs met de nieuwe naaimachine
toe, en men krijgt den aangenamen indruk, dat de schrijfster volmaakt haar stof
beheerscht en precies geeft wat zij wil. En om dit - als men wil - verstandelijke
element, om den wijderen, dieperen wereldkijk en het zachtweemoedig levensgevoel,
beteekent deze roman mij meer dan vele andere tegenwoordig uitkomende
romanverhalen. Hij geeft, wat in Holland zoo zeldzaam is, een meer gedachtenrijke
kunst en niet alleen stemming en ziening en klein-persoonlijk drama. Dat is ten slotte
ook wel goed. Wij zijn er zoo aan gewend, niet waar? Maar de ruimere adem die
door dit werk gaat, doet toch wel heel pleizierig aan. Wij willen ook wel eens wat
te bepeinzen hebben bij een roman....
F.C.

Hoe het Bloesemde, door D.Th. Jaarsma, Rotterdam. Nijgh & Van Ditmars
Uitgevermpij. 1924.
Een zonderling tybridisch werk is dit, deze ‘Vertelling van Liefde’, zooals de
ondertitel luidt. Het begint in dien hooggestemd lyrischen toon, die dezen schrijver
zoo lief is en waarin hij een groote virtuositeit betoont.
‘Waar zijn de ingangen, waar de uitgangen des levens? Wij tasten. En indien ons
geopenbaard werd: hoe zullen wij doen kennen? Hoe ons uiten?’ enz.
Aldus vangt het aan en er is het gedragene van den Bijbel in en.... van Van Eeden.
Van dezen zelfs niet weinig in zinsbouw en wending. Ik dacht: hoe zal de schrijver
van deze hooggestemde lyriek, gevolgd door een dito verheven epiek (waar van de
Friesche boerenfamilie verhaald wordt) ooit op den beganen grond van het nuchter
dagelijksch leven komen? Maar hij komt er, en wordt zelfs wonderlijk realistisch
voor zijn doen, als hij van des jongelings jeugdvrijage met het aardige
pensiondochtertje vertelt. Deze ‘Vertelling van Liefde’ behelst namelijk een geheel
mannenleven, doch vooral van den amoureusen en erotischen kant. Al de vrouwen,
die deze gefingeerde dominee ooit heeft bezeten of maar het hof gemaakt, trekken
ons hier voorbij en men moet erkennen, dat de auteur het belangwekkend weet te
maken in de uiterlijke beelding
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en zielsduiding der onderscheidene vrouwentypen. Maar het geheel, het verhaal van
een levensgang, krijgt er een iets te veel aan ‘liefde’ door. Wij voelen het enkel als
een aaneenschakeling van amoureuze avonturen en missen de sfeer der werkelijkheid.
Dat maakt dan de compositie van het boek zoo wankel, dat elk dezer hartscatastrophen
zoozeer en evengoed een apart geheel kon zijn, èn dat het al te nadrukkelijk, al te
zwaar dichterlijk-lyrische van Jaarsma's prozaklank zich niet leent tot realistische
beschrijvingen. In het geheele verloop van dit leven eens teergevoeligen speuren wij
dan ook nauwelijks werkelijkheid en waarheid. Het lijkt te zeer uit losse stukken
aaneengeregen en al te veel fragmenten geeft het van ongeloofbare romantiek, die
vermoeiend-verheven aandoet. Doch waar het - als gezegd - om de enkele
vrouwentypen gaat: de eerste idylle met het jeugdvriendinnetje; de wrang-comische
vrijerij in het studentenpension, waarbij de jongeling zoo goedmeenend blijkt en zoo
groen; de hoogst belangrijke analyse van het overbewuste, rusteloos intellectueele
‘moderne meisje’; dan de fijne schaduwbeelden dier beide liefelijke gezusters, zoo
mooi in hun natuuromgeving gesteld; tenslotte het navrante geval van de krankzinnige
vrouw.... in dit alles heeft de schrijver wel precies bereikt wat hij wilde: objectieve
werkelijkheid en de reactie daarop van een religieus gestemd gemoed. En het mag
nog wel eens gezegd worden, dat de heer Jaarsma een proza schrijft van dichterlijk
suggestieve kracht, dat enkel hier en daar soms wat te virtuoos (dat is: kunstmatig)
aandoet. Maar voorloopig is deze prozagave te zeldzaam, dan dat men er niet allereerst
dankbaar voor wezen zou.
F.C.

Vertellingen uit Italië door Maria Favaï-Kievits. - C.J. v. Dishoeck, Bussum.
1925.
Van mevrouw Maria Favaï-Kievits las ik vroeger wel liedjes, toen ze nog enkel
Kievits was. Dat bleken dan eenvoudige, frissche dingies, zonder pretentie, maar
niet zonder bekoring. Onprententieus zijn nu ook deze schetsjes, die zij, sedert lang
getrouwd in Italië wonende, als van zelf maakte, omdat de eigenaardigheid van land
en menschen haar trof. De liefelijkheid van het Italiaansche landschap, de naïveteit,
het impulsieve van zijn bewoners, hun naar het mystieke neigende vroomheid, Maria
Favaï heeft het alles trachten neer te leggen in korte typische gevalletjes, die elk op
zichzelf ontroerend willen zijn.
Evenwel brengen zij het meest zoover niet. Het bleef bij beschaafde, gevoelige
schriftuurtjes, doch de heilige vlam der kunstontroering ontbreekt er aan. Zij zijn te
weinig diep of raak of scherp, of hoe men het noemen wil, maar zij ontroeren niet,
geven hoogstens aan in welke richting de auteur onze aandoeningen richten wou.
Het meest belangwekkende van deze ‘Vertellingen uit Italië’ is tenslotte, dat zij uit
Italië komen en somtijds aardig karakters, zeden en gewoonten belichten.
Dat heeft men toch altijd vóór, als men vertelsels uit den vreemde schrijft.
F.C.
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[Tweede deel]

Rika Doormans
Tweede bedrijf.
(Volgende dag, tegen de avond in Rika's kamer, op de bovenverdieping van het door juffrouw
Losser eertijds bewoonde huis. Er staan eenige meubels, afkomstig van juffrouw Losser. Het
achtergedeelte der kamer is gedeeltelijk verborgen door een donker gordijn, dat van de
zoldering neerhangt. Er is een deur achter en een deur rechts terzij.
Rika zit links in de vensterbank van een open raam en werkt met een beitel aan een paar
schragen. Op haast alle meubels ligt gereedschap verspreid. Juffrouw Melles staat met de
handen in de zij midden in de kamer.)

Juffrouw Melles
(met afkeerige blik naar 't gereedschap):

Waarom hebt u die griezelige dingen zoo overal liggen?
Rika
(gelaten):

Om u weg te jagen. Maar u komt toch telkens terug.
Juffrouw Melles
(gaat halverwege op een stoel zitten. Zegt ernstiger):

Waarom is meneer Bert ineens weggegaan?
Rika:

O, - dat is niets. Waarom vraagt u dat?
Juffrouw Melles:

U hoeft mij niets te vertellen als u uw geheimen liever voor u houdt.
Rika
(na een pauze):

Ja, het is zoo. Er is een geheim en ik hou dat liever voor mijzelf.
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Juffrouw Melles:

Hebt u spijt dat ik al zooveel weet?
Rika:

O nee. Ik wou op 't oogenblik dat u meer wist, - zoo vanzelf, zonder dat we er over
behoefden te praten.
Juffrouw Melles:

Ik begrijp wel wat er is.
Rika
(verrast opkijkend):

Werkelijk?
Juffrouw Melles:

Ik begrijp dat ze in uw verleden zijn gaan wroeten, dat wat juffrouw Losser en ik
zoo graag voor u stil hielden. Dat hebben ze nu meneer Bert bijgebracht en daarover
kreeg u ongenoegen.
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Rika:

Dat had ik hem zelf al wel bijgebracht.
Juffrouw Melles:

Maar da's heel wat anders als je 't zelf vertelt of dat een ander het doet!
Rika
(koel):

Misschien soms beter dat een ander het doet.
Juffrouw Melles:

Ze denken in huis allemaal over het geval en ze zwijgen allemaal. Als de tongen nu
maar eerst eens los komen, dan wordt het beter, dan komt er lucht! En als u dan maar
hier vandaan bent!
Rika:

O, in gedachte ben ik hier al vandaan. Erg ver hier vandaan.
Juffrouw Melles:

U moet niet zoo loslaten, u moet uw geluk vasthouden!
Rika:

Breek uw hoofd daar niet mee.
(deelnemend):

U hebt een zware dag gehad.
Juffrouw Melles:

Ja, de boel is nu ontruimd op deze kamer na.
Rika:

Ik zag pas de verhuiswagen wegrijden, er stak nog een tafelpoot uit.
(Juffrouw Melles veegt met haar zakdoek langs de oogen. Rika vervolgt):

Ik zag u in de deur staan en u deed wat u nou doet. Uw hart zat aan de meubels
vastgekleefd geloof ik, misschien nog meer dan aan juffrouw Losser zelf.
Juffrouw Melles
(krachtig protesteerend):

Ik stel het dooie niet boven het levende.
Rika:

Nee, maar het dooie kan ook nog wel levend zijn.
Juffrouw Melles
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(opstaande om heen te gaan):

Het dooie wordt hoe langer hoe levender!
(Zij gaat naar de deur achter, wendt zich nog even om en zegt):

Juffrouw Sophie komt hier direct
Rika
(verbaasd):

Hier?
Juffrouw Melles:

Ja, om de dingen van der tante op te nemen.
(Rika staat op uit de vensterbank, zoekt van achter 't gordijn een hoed en zet die op. Juffrouw
Melles zegt manend):

U blijft toch hier om haar even te woord te staan?
Rika:

O ja, maar dat moet zoo kort mogelijk zijn.
(strak en heftig):

Haar bedillerigheid haat ik en tegenover haar vriendelijkheid sta ik valsch!
Juffrouw Melles:

Ik hoor haar, ik denk dat ze in aantocht is.
(Juffrouw Melles gaat haastig heen. Even later komt Sofie Losser binnen.)

Sofie
(ziende naar Rika's hoed):

Wou u net uitgaan?
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Rika:

Ja, nog even.
(ontruimt een stoel en zegt onwillig beleefd):

Gaat u zitten.
Sofie
(neemt met gretige zucht plaats. Zegt):

Het eenige vertrek hier waar nog stoelen staan.
(Rika zet zich weer in de vensterbank. Sofie vervolgt, kritisch even rondkijkend):

Veel is hier overigens niet.
(wat spottend):

En ik geloof in tante Nora's geest te handelen als ik zeg dat u de dingen hier wel
allemaal kunt behouden.
Rika:

Maar u moet in uw eigen geest handelen.
Sofie:

Denkt u dat ik anders ben aangelegd? - Ja dat is ook wel mogelijk.
Rika
(loom):

Het doet er ook niets toe. Wat geven nu een paar vloerzeilen of gordijnen meer of
minder in de wereld?
Sofie
(spottend):

Nee, voor het geluk niet.
(koeler):

Maar we leven ook nog voor iets anders.
(met blik om zich heen):

Daarom zal ik wel eens zien, misschien is er hier iets waar ik nog op gesteld ben.
Rika:

O ja. Er is nog wel iets dat waarde heeft.
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Sofie
(antwoordt niet. Zegt na pauze snel en bruusk):

Gaat u veel verdienen in die nieuwe betrekking waar mijn broer u aan geholpen
heeft?
Rika:

Ja, die betrekking is wel voordeelig.
Sofie
(onzeker en bewogen):

Ik wou graag nog met u over iets anders spreken dan de meubels.
Rika
(ontsteld):

Is 't niet beter dat u het alleen daarbij laat?
Sofie
(wacht even. Vraagt dan opeens):

Weet u soms wanneer mijn broer weer thuiskomt?
Rika:

Nee, dat weet ik niet. Misschien al gauw.
(wat gevoelig):

Mist u hem?
Sofie
(oprecht en met klem):

Ja, ik mis hem, want ik houd veel van hem.
Rika
(losweg):

U kunt wel gerust zijn. Broers en zusters verliezen elkaar zoo niet.
Sofie
(koel):

Denkt u? - Nu, misschien is het zoo.
Rika
(als voren):

Groot Nederland. Jaargang 24

Als ze al eens boos op elkaar zijn, ze kunnen mekaar altijd terugvinden, denk ik.
Sofie:

Terugvinden? Ik hoop m'n broer in 't geheel niet te verliezen.
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Rika
(bruusk opstaande):

U vindt 't wel goed, nietwaar, dat ik u even alleen laat?
Sofie
(schamper):

Maar als u er niet bent kan ik de dingen hier toch niet in beslag nemen?
Rika
(koel-beleefd):

U kunt dan beter weten waarop u gesteld bent.
Sofie
(opstaande en verontwaardigd):

Weet u wat u doet op dit oogenblik?
Rika:

Ja, ik weet het wel. U kwam om mij wat meegevoel te toonen, maar ik kan dat van
u niet aannemen, niet op dit oogenblik!
(Zij gaat snel heen.
Sofie doet eerst alsof ze ook weg wil gaan en opent met driftige beweging de deur die Rika
achter zich sloot. Dan bedenkt ze zich, keert in gepeins terug en talmt. Zij kijkt als onwillekeurig
rond en neemt een fijn bewerkt houten doosje van een tafeltje. Bekijkt het donker en
opmerkzaam, hoort na eenige oogenblikken iemand naderen en zet het neer, doch blijft het
vasthouden.)

Sofie
(naar de open deur gewend, tot iemand buiten de kamer):

Ben jij daar, Hugo? Ik hoor dat jij het bent.
(Dominee Riebeek komt in de deuropening te voorschijn.)

Dominee Riebeek
(verwonderd):

Ja, ik ben het. - Wel Fie, wat doe jij hier in deze kamer?
Sofie
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(verstrooid en steeds met de hand aan het doosje):

Ik inspecteer de heele dag tante's bezittingen, zooals je weet.
Dominee Riebeek
(legt zijn hand op haar schouder):

Dan zou 'k het er nu maar bij laten. - Is dat doosje...?
Sofie
(laat het doosje los):

Nee, dat is nooit van tante geweest. 't Heeft zij gekregen van Bert.
Dominee Riebeek:

Ja, dat zijn de kleine geschenken die de vriendschap onderhouden.
(ernstig en zakelijk):

Is juffrouw Doormans uit?
Sofie
(opmerkzaam):

Ja. Kwam je voor haar soms hier boven?
Dominee Riebeek:

Ik kwam voor haar en ik vind jou!
Sofie
,donker zinnend):

Ik wil Bert niet verliezen, Hugo!
Dominee Riebeek
(kalm):

Je hoeft Bert niet te verliezen.
Sofie:

Hij is nog nooit zoo abrupt weggegaan. Voor zaken heette het.
Dominee Riebeek:

Hij zal wel gauw weer terugkomen. Waarom ben je ineens zoo ongerust?
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Sofie:

Hij zal gevoeld hebben dat hij ons tegen had.
Dominee Riebeek:

O nee. Onze gedachten zullen geen indruk op hem gemaakt hebben, als hij er iets
van gemerkt heeft.
Sofie
(dringend):

Hugo, ik wil liever haar accepteeren en zelfs belang in haar stellen dan Bert te
verliezen. - Liever ook dan dat jij voortgaat met ik weet niet wat voor geheimzinnigs
tegen haar uit te spelen.
Dominee Riebeek:

Kom mee. Dan zal ik je iets vertellen.
Sofie
(donker en besloten):

Ik blijf hier voor haar. Vertel kort.
Dominee Riebeek:

Je zult juffrouw Doormans niet hoeven te accepteeren als schoonzuster. Ik ben met
m'n waarnemingen zoover gekomen dat ik je dat durf voorspellen. Ze had nog een
ouwe liefde en die schijnt weer boven gekomen.
Sofie
(half ongeloovig):

Hoe wonderlijk. - Ja, 't moet wel zoo zijn als jij 't zegt.
(hem aanziende):

En zal ze 't nu uitmaken, denk je? Onmogelijk!
Dominee Riebeek:

Ik ben van plan haar te waarschuwen, daarvoor kwam ik hier. En als zij 't dan niet
uitmaakt zal ik het doen.
Sofie
(zich mat oprichtend, dan langzaam):

En moet ik dat nu als goed nieuws beschouwen? Dat schijn je wel te denken, maar
dat kan ik toch nog niet. Zoo verschrikkelijk eenvoudig als jij 't voorstelt kan ik 't
niet opnemen.
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Dominee Riebeek:

Natuurlijk is dit goed nieuws.
(overtuigd):

En de wereld is ook doodeenvoudig dikwijls. Maar zulke tegenstrijdige gevoelens
als van jou maken 't zoo ingewikkeld.
Sofie:

Voel jij dan niet tegenstrijdig?
Dominee Riebeek
(koel):

Nee, bij mij is dat net als een kalm water waar ik overheen roei. Ik ben in de grond
niets verwonderd. Ik begrijp dat het een heele opwinding zal geven, maar in mijn
gevoel is dat allemaal alweer voorbij.
Sofie
(overtuigd):

Bert is je broer niet en daarom raakt dit je gevoel niet zoo.
Dominee Riebeek:

Zeg liever dat het mij aan weekhartigheid ontbreekt. Ik mis jullie gevoeligheden en
daarom hoor ik tot de menschen die wetten kunnen handhaven.
Sofie:

Hoe heb je je ontdekking gedaan?
Dominee Riebeek:

't Begin was zuiver toeval. 't Kwam door huisbezoek bij een der leden van mijn kerk
die een cafee
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houdt. Daar sprak ik een ouwe kennis van de vader van juffrouw Doormans en zoo
hoorde ik dat die vroeger dat cafee in huur had. Maar wat me interesseerde in verband
met Bert, dat waren de bijzonderheden die ik hoorde over juffrouw Doormans zelf.
Ze schijnt heel vlot geweest te zijn met het zeevolk dat daar kwam en ze had vooral
veel omgang met een ervan.
Sofie
(bewogen):

't Lijkt me hoe langer hoe donkerder en akeliger! Want Bert z'n liefde zal zich aan
niets storen,
(schamper):

Wat voor wet wil je daaraan te pas brengen?
Dominee Riebeek:

Als Bert z'n liefde zich nog zou handhaven tegenover dat verleden, hij zal er denk
ik niet tegen bestand zijn als hij hoort dat ze opnieuw in datzelfde cafee met die man
een samenkomst heeft gehad.
Sofie
(moeilijk):

Ja, dan moet het uit zijn. - Wat een schok zal dat voor Bert wezen!
Dominee Riebeek:

Zeker, maar je moet dóórdenken.
Sofie
(langzaam):

Dan hebben we Bert terug en dan is dit verkeerde huwelijk van de baan!
(ineens met schrik en twijfel):

Maar zie je daar nu een heilige wet in?
Dominee Riebeek
(heftig):

't Is de ontmaskering van een leugen! De leugen die ik aldoor gevoeld heb. Ze zal
zich tegenover Bert een andere getoond hebben dan ze is. Ze zal dat verleden
weggedoezeld hebben voor hem.
Sofie:

Ja, dat zal ze zeker.
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Dominee Riebeek:

Wel, - ze zal je schoonzuster niet worden!
Sofie
(nadenkend):

Een man die ze vroeger gekend heeft...
(verrast ent zeker):

't Was die man die 't kastje bij ons bracht!
Dominee Riebeek:

Ja. Ik verwachtte een herleving van die oude vlam en bracht hem daarom in haar
bijzijn.
Sofie:

En dat zal Bert redden. Maar haar?
Dominee Riebeek:

Haar ook! Van een leugen!
Sofie:

Die man was vandaag weer hier om te helpen de meubels weg te halen.
Dominee Riebeek:

Ja, ik beschik hem werk als ik kan. Maar kom nu mee, je wilt hier nu toch niet blijven
wachten?
Sofie:

Ik niet, maar jij?
Dominee Riebeek:

Ik kan beter aanstonds nog eens terugkomen.
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Sofie
(opgewonden):

Ja, breng het zoo gauw mogelijk uit tegenover haar, - en tegenover Bert ook!
Dominee Riebeek:

Ik zal het doen.
(Hij voert haar mee en zij gaan samen heen. Het tooneel blijft even leeg.

Daarna wordt de deur langzaam geopend en Henk Wiegers komt de kamer in. Hij kijkt donker
en schichtig, monstert in 't voorbijgaan ook de verborgenheid achter 't gordijn en begeeft zich
langzaam naar voren. Hij kijkt langs de meubels alsof hij vaag zocht naar vroegere bekenden
en als hij iets hoort gaat hij naar het gordijn, gereed om zich te verschuilen.
Rika komt binnen. Hij laat dan de tip van het gordijn dat hij reeds om zich heen trok weer los
en komt opnieuw een paar stappen naar voren. Rika ziet hem en schrikt niet.)

Rika:

Waarom kom je zoo sluipend hier? Ik wist dat je in huis was gebleven na je werk,
ik heb de mannen allemaal zien weggaan en jij was er niet bij.
Henk
(heeft haar uitvorschend aangezien, staat nu rustig opgericht. Zegt na pauze):

Je hebt het met een ander aangelegd en je kwam toch bij me?
Rika
(koel):

Dat zei ik je zelf gisteravond.
Henk
(langzaam en stug):

Ik weet ook met wie. De knechts van 't kantoor hoorde ik erover praten vandaag. Ik
zou je liever ergens anders ontmoeten dan hier in dit huis.
Rika
(vriendelijker):

Dit huis is anders een goed huis. - Ga ergens zitten.
(Hij schudt stug het hoofd. Zij gaat zelf halverwege op een stoel zitten.)

Hier heeft die dame gewoond van wie ik je vertelde gisteravond. Die me heeft
voortgeholpen. Maar misschien weet je 't niet meer. Er was zooveel gisteravond.
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Henk
(met nadruk):

Zou ik dat niet meer weten, denk je?
Rika:

O, ik zie het. 't Heeft indruk op je gemaakt!
Henk
(ernstig):

Ja. Dat vond ik mooi. Dat was net een mooi verhaal. Als ik zoo iemand kende zou
'k ze vereeren als een heilige.
Rika:

Heiligen hadden het toch zoo makkelijk niet als zij geloof ik.
Henk:

Toen ze dood was had ze niks meer over. Alles weggegeven heb je me verteld.
Rika:

Alleen de meubels die je vandaag versjouwd hebt, die waren nog over.
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Henk:

Weet je dat in de bijbel staat: zoo min als een kemel gaat door het oog van een naald,
zoo min gaat een rijke...
Rika
(haastig):

Maar sommige menschen doen alles in hun onnoozelheid. Ik denk dat ze zich nog
al eens heeft laten bedriegen en bij ongeluk arm is geworden.
(opmerkzaam en langzamer):

Maar, - hoe kom je ineens zoo... Je praat anders dan vroeger en je bent ook anders!
Henk:

Ik wist vroeger van God noch gebod. Dat is veranderd.
Rika:

Maar - waar heb je dan gisteravond God en gebod gelaten? Ik heb je gister
teruggevonden, net als vroeger!
Henk:

Ja, jij was - net als vroeger. En toen heb ik alles vergeten, toen heb ik je niet laten
zien dat ik - een andere manier van leven heb aangenomen. Maar ik kom daar nu op
terug, daarvoor ben ik hier.
Rika
(wat gespannen):

Maar - wat verwacht je van me?
Henk
(na pauze):

Waarom heb je die ander genomen? Om z'n geld?
Rika:

Nee. Omdat ik met hem op had.
Henk
(norsch wantrouwend):

Ben je niet bang dat hij je in de steek zal laten als het er op aankomt?
Rika
(na pauze):
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Ik ben wel bang dat wij elkaar niet passen als het er op aankomt.
Henk:

Ben je dan van plan om hem af te zeggen?
Rika:

Ik hou nog van hem.
Henk
(koeltjes):

Ik heb dat gisteravond toch niet gemerkt aan jou. Net zoo min als jij gemerkt hebt
aan mij dat ik godsdienstig ben geworden.
Rika:

Nee, gisteravond bestond dat niet voor me, - tenminste bijna niet. Ik wou toen alleen
aan jou denken. Ik wou je toonen dat ik nog wel een goed kameraad voor je kon zijn,
al was ik wat in beter doen gekomen.
Henk:

Je wou me laten zien dat je - medelijden met me had en dat je me niet verachtte?
Rika
(mat):

Zoo ongeveer denk ik.
Henk
(heftig en met nadruk):

Je hebt me heel wat anders laten zien! Ik geloof dat je valsch bent nu en dat je 't heel
goed weet. - Toen je bij me zat en we 't over vroeger hadden, toen was je verliefd op
me, net als vroeger!
Rika
(zit voorovergebogen, zwijgt even, richt zich dan op en
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staat vóór hem. Zegt bewogen):

Die aanklacht laat ik niet op me, Henk!
(met moeite doch met nadruk):

't Had niet zoo moeten zijn, maar het was zoo!
(met weerhouden pijn en onstuimige aandrang):

Wil je me nu mee hebben naar -, naar ergens waar we vroeger waren? Hoe verder
van hier hoe liever!
Henk
(stug-ontwijkend):

Ik wist wel dat ik gelijk had!
Rika
(bruusk en warm):

Wil je me nu hebben, - als je kameraad voor het leven?
Henk
(wantrouwig):

Zie je dan nu ineens heelemaal af van - die andere?
Rika:

Ja. Als jij 't wenscht, dan zie ik van hem af.
Henk
(donker en onzeker):

Ik ben een wrak geworden.
(heftig):

Begrijp je wat dat is, een wrak te zijn tusschen kerels met allemaal gezonde armen?
(schamper):

Ik moet blij wezen als ze me nog voor vol aanzien.
Rika:

Ik hou van je! - Ik hou niet méér van je dan van die andere, ik zeg dat eerlijk, want
ik wil je niet bedriegen. Maar ik hou toch van je! -
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(terugwijkend en met kracht):

Alleen van een bange bekeerling, een braaf en zondig mensch, daarvan kan ik niet
houden!
Henk
(ernstig):

Ik geloof dat de zonden aan je gewroken worden na je dood, als je je niet bekeert.
Ook dat ongeluk dat me trof kan wel een vergelding zijn en een waarschuwing!
Rika:

Wie heeft je dat geloof aangebracht?
Henk:

Als je 't weten wilt, dominee Riebeek. Die heeft veel te zeggen!
Rika:

:Ja, van boven af heeft hij veel te zeggen. Hij geeft je z'n godsdienst van boven af. En dat heb je aangenomen?
Henk
(verward en donker):

In de nood van je ziel neem je alles aan!
Rika:

En mij neem je ook aan? Zooals ik ben?
Henk
(weifelend):

Je kan toch anders worden?
Rika:

Nee, maak je dat niet wijs.
(bewogen en dringend):

Denk nu nog eens even aan vroeger. Weet je nog hoe we beide waren? Sterk waren
we en niet valsch. We hadden geen dominee noodig. Je was niet trouw, je hield ook
wel van anderen en ik ben je ook niet trouw gebleven, nu later. Maar we waren eerlijk
en... Weet je dat nog hoe we waren?
Henk:

Maar nou ben ik anders.
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Rika
(heftig):

Nietwaar!
(doet het gebaar van zijn arm na):

Zoo deed je tegen me toen je me gister in die kamer voor 't eerst weer zag en toen
zag ik dat je dezelfde was. Razend omdat je niet meer zooveel kracht had als vroeger!
Henk
(donker):

Je houdt niet van me. Je houdt alleen van dat vroegere.
Rika
(langzaam):

Nee, ik kan je ook wel anders zien. Als je vroom wilt zijn, goed, wees dan vroom.
(weemoedig schertsend):

Misschien doe ik nog wel eens mee, wie weet!
Henk
(afwerend):

Nee, praat zoo niet.
Rika:

Maar ik meen het.
(vast en trotsch):

Zie je, ik sluit nooit vrede met dominee Riebeek en met een godsdienst die van
bovenaf doet, daar ben ik veel te opstandig voor, maar met jou kan ik toch wel vrede
hebben!
Henk:

Je begrijpt een ding niet.
(heftig):

Ik wil leven!
Rika:

Hoe meen je dat?
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Henk:

Ik wil leven zooals ik leven kan! En ik kan dat met de godsdienst en de kerk en
iemand zooals dominee Riebeek die me steunt en de weg wijst. - Nu ga je niet mee,
nu wijk je weer van me weg.
(na pauze):

Ik wil ook eerlijk zijn. Ik had je bijna vergeten tot gister toen ik je weerzag en nu
vandaag werd ik naar je toegetrokken, ik moest met je praten, ik moest weten hoe je
denkt...
Rika:

Hoe ik denk? Als een heiden. Ik zou spotten met die angst van je voor vergelding na
de dood en zoo. Ik zou maken dat je die dominee van je afgooide en als je 't niet deed
zou 'k me dood-kniezen.
Henk:

Je weet niet wat de nood van 't leven is!
Rika
(zachter):

Ja, dat weet ik wel. Ik begrijp je ongeluk, - en je afhankelijkheid.
Henk:

Je zou een goed kameraad zijn van een opstandeling.
Rika:

Dat ben ik.
Henk:

Ben je dat?
Rika:

Ja, onverschillig of ik met de een of met de ander trouw, maar dàt ben ik in elk geval!
Henk:

En ik ben daar veel verder af dan vroeger.
Rika:

Op 't oogenblik.
(met groote zekerheid):

Maar ze houwen je niet voor altijd vast!
Henk
(peinzend):

Ik weet het niet.
(besloten):
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Maar wat ik wel weet dat is dat ik jou loslaat nu.
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Rika:

Heb je in mij de duivel gezien?
Henk:

Nee, maar ik weet dat ik met jou naar de kelder zou gaan.
(heftig overtuigd):

Jij bent te trotsch voor de kerk en ik blijf bij 't mijne, ik wil niet achter jou hoogmoed
aanloopen!
Rika:

Wel achter de dominee?
(zacht en schamper):

Ik zou 't niet geloofd hebben vroeger dat je eenmaal de godsdienst en wat er bij hoort
zou kiezen boven mij!
Henk
(zachter):

Daar gaat het niet alleen om nu.
(maakt aanstalten heen te gaan.)

Rika
(bewogen en beschaamd):

Nee, ik weet het. Ik weet dat je gelijk hebt van me weg te gaan, al wou ik dat je ging
als een andere, als een vrijer mensch. Maar 't ligt niet op mijn weg om je zoo te
maken.
Henk
(is reeds op weg heen te gaan, wendt zich nog om):

Als je meer van me hield, - als je je anders aan me gegeven had, - dan zou 'k je toch
genomen hebben! Maar 't is beter zoo. Voor ons allebei beter.
(Hij gaat heen.

Rika staart na zijn weggaan in de leege kamer en gaat peinzend zitten. Zij zit nog in die houding
als wat later Bert binnenkomt. Hij nadert haar voorzichtig-vriendelijk en neemt haar hand
die zij zwijgend toesteekt.)

Rika
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(staat op en dringt haar verstrooidheid terug):

Wat zie je er jongensachtig uit nu!
Bert:

Da's geen compliment. Maar ik ben vol hoop en verwachting. En jij, hoe ben jij? Je oogen staan heel anders nu dan gistermiddag. Toen zat er ineens een duivelin in
je. Nu ben je mooi en zacht van binnen.
Rika:

Da's dan plotseling gekomen. Ik heb sedert gister nog niet veel tijd gehad om mooi
en zacht van binnen te worden. - Maar ik weet wel wat je ziet in me. Ik hou op 't
oogenblik van je zooals een moeder of een zuster zou doen. Ik zou je zoo even willen
aanraken en je dan maar weer weg laten gaan. Want met mij als je meisje is 't heel
raar gesteld.
Bert
(ernstig en ongerust):

Hou je dan niet meer echt van me?
Rika:

Ja, ik hou heel echt van je. Dat overkomt de slechtste vrouwen wel, denk ik, dat ze
toch heel echt van iemand houden.
Bert:

Wat wil je met die slechte vrouwen? Wil je me zeggen dat jij er een bent?
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Rika:

Ik ben in de liefde niet te vertrouwen. Ik kan van de een houden en van de ander ook.
En dat zal je misschien slecht noemen.
Bert
(gemaakt-rustig):

Die man gister heeft de herinnering aan die andere waar je van gehouden hebt weer
verlevendigd, hè?
Rika:

Ja.
Bert:

Ik kwam hem hier in huis tegen. Hij deed sluipend net als een inbreker, maar toen
ik hem aansprak bleek het dat hij hier de heele dag gewerkt had.
Rika
(wat verstarrend):

Ja, 't had ook een inbreker kunnen zijn. Ofschoon, die zijn zoo dom niet om naar een
leeg huis te gaan.
Bert:

En Hugo doet zijn werk zoo slecht niet.
(Hij zoekt afleiding en kijkt in de kamer rond. Zegt gemaakt luchtig):

Wat heb je hier een rommel. Wat heb je toch allemaal uitgevoerd?
Rika
(levendiger):

Ik werk voor m'n nieuwe kamer. Kijk maar!
(wijst naar de schragen.)

Bert:

En had je daar al die dingen voor noodig?
(neemt een paar werktuigen in handen. Luchtig plagend):

Wat een monsters!
Rika
(triestig):
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Bang om mee om te gaan? Ik niet.
Bert:

Maar je bezeert je toch dikwijls. Laat je handen kijken.
(neemt haar handen):

Zie je wel? Hier en daar een kerf.
Rika:

Voel ik niets van.
Bert
(haar aanziende):

Omdat je van iets heel en al vervuld bent.
Rika:

Nee, ik ben juist heel en al leeg op 't oogenblik.
Bert
(terwijl hij het werktuig wegbergt):

Waarom bleef je vader niet in zijn vak doorwerken, vroeger, nadat hem dat ongeluk
was overkomen?
Rika
(met verbaasd lachje):

Hoe kom je daar zoo ineens op?
Bert:

Omdat ik beginnen wil bij 't begin.
Rika:

't Was meer dan een ongeluk.
(Zij gaat zitten en kijkt wat star voor zich uit.)

Bert:

Hij werd bedrogen door een compagnon, heb je me verteld.
(Hij zet zich op eenige afstand van Rika.)

Rika:

Die verkocht de meubels voor m'n vader en kwam veel bij ons aan huis, maakte zich
bevriend en liet vader vertellen van z'n werk en zoo, - al de pleziertjes die hij daarin
had.
Bert:

Ja, gemeen was dat...
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Rika:

En toen kwam er op een keer geen geld, voor een heele-
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boel meubels niet, en dat was geen ongeluk maar bedrog en de compagnon verdween.
Toen was alles uit.
Bert:

Zooiets wàs wel ellendig.
Rika:

Je kunt je ziel niet terug krijgen als je die eenmaal gegeven hebt.
Bert
(protesteerend):

Maar dat...
Rika:

O, 't was dom. Om zooveel weg te geven als je met een zoogenaamde vriend over
onnoozele dooie meubels praat.
Bert:

Dat het de levenslust voor een tijd wegneemt, begrijp ik.
Rika:

En sommige menschen kunnen daarzonder niet leven. Na dat bedrog werd het
stikdonker in hem.
Bert:

Maar zoo'n tijd gaat over.
(Hij komt zinnend naast haar staan.)

Rika:

O ja, - maar daarna was alles valsch. Werken deed hij niet meer. Hij verkocht alles
wat we nog hadden en zoo kwamen we hier.
(na pauze):

Begrijp je dat niet, - ik begrijp dat zoo goed, dat veranderen van een mensch.
Bert
(ernstig-verwonderd):

Hé!
Rika
(wat opgewonden):

Ja, net als een weerhuisje. Met mooi weer komt het eene poppetje naar buiten en met
slecht weer het andere.
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Bert
(lacht even. Zegt dan):

Ja, jij begrijpt dat allemaal graag zoo. Maar 't was toch abnormaal. Je kunt je eigen
leven houden al kom je op je weg rampen tegen.
(ernstig):

Ik wil je van dwanggedachten afhelpen.
Rika
(half ontsteld, half spottend):

Ah! Nu zijn we weer in 't heden teruggekomen. Die dubbele liefde van me is ook
een dwanggedachte, hè?
Bert:

Ja, misschien. Omdat die man bevriend was met je vader zooals je vertelde,
(na pauze):

Heb je hem nog wel eens teruggezien nadat je met hem gebroken had, vroeger?
Rika:

Ik heb hem kort geleden teruggezien.
Bert
(bewogen en met aandrang):

Ik geloof niet dat je hem nu in je hart kiest boven mij. Hoe zou ik dan al deze tijd
zoo zeker geweest zijn van je liefde?
Rika
(met teederheid):

Ik heb je al deze tijd nooit bedrogen. Ik heb tot gister toe alleen maar aan jou gedacht.
Bert
(buigt zich over haar. Zegt half schertsend, half verwonderd):

Waarom knijp je je oogen nu toe? Zie je geesten? -
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Spoken?
(Hij hoort dan gerucht, richt zich op en luistert.)

Rika
(staat op en zegt):

Er komt iemand. 't Zal juffrouw Melles zijn, die eeuwig in dit leege huis rondspookt.
Bert:

Is 't haarzelf of haar geest?
(gaat naar de deur en opent die.

Juffrouw Melles komt in de deur. Rika wendt zich vragend tot haar.)

Juffrouw Melles
(tot Rika):

Dominee Riebeek vraagt of u hem even kunt ontvangen.
(Rika ziet aarzelend naar Bert.)

Bert
(tot juffrouw Melles):

Hebt u gezegd dat ik hier ben?
Juffrouw Melles
(stroef):

Nee, meneer. Da's m'n gewoonte niet.
Rika
(tot Bert):

Weten ze nog niet dat je thuis bent?
Bert:

Nee, ik zag toevallig niemand en ik ben dadelijk hierheen gekomen. Ontvang de
dominee nu maar even, dan hou ik me wel schuil.
(Juffrouw Melles gaat terstond heen. Bert zegt daarna ontevreden):

Wat heeft die nu met jou van doen?
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Rika:

Komt me misschien zeggen dat ik geen goed meisje ben voor jou. En dat zal ik hem
dan maar toestemmen.
Bert:

Zoo. Doe je dan afstand van me?
Rika
(gelaten):

Voor hem niet.
(Bert opent de deur aan de zijkant. Als er geklopt wordt verdwijnt hij schielijk en sluit zacht
de deur. Rika roept daarna gemaakt kalm en wat luid):

Binnen!
(Dominee Riebeek komt de kamer in.)

Dominee Riebeek
(zeer beheerscht, bijna vriendelijk):

Juffrouw Doormans, ik meen u even te moeten lastig vallen, - ik hoop tenminste dat
u een paar woorden met me zult willen praten.
Rika:

Jawel, maar - ik heb ù niets te zeggen. Wat wou u van mij?
(Zij biedt hem zwijgend een stoel en beide gaan zitten.)

Dominee Riebeek
(na pauze):

Wat hebt u u eigenlijk van uw leven voorgesteld? Schijn of waarheid?
Rika:

Ik voel wel iets voor waarheid.
Dominee Riebeek
(langzaam):

Dat dunkt mij ook. In mijn hart heb ik die verwachting van u. En zelfs al hebt u dat
goede pad een tijdje verlaten dan wil ik u daarover geen verwijten doen.
Rika
(spottend):

U wilt me helpen om op het rechte pad terug te komen?
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Dominee Riebeek:

Ik dring mijn hulp aan niemand op.
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Ik zou mij zelfs niet met uw aangelegenheden bemoeien als ik daar niet een bijzondere
reden voor had.
Rika:

U hebt veel bekeerlingen?
Dominee Riebeek:

Ik werk veel en doe mijn best.
Rika

Ik heb er wel eens een ontmoet.
Dominee Riebeek:

Juist.
Rika:

Ik heb de goede weg gezien, maar ik ben niet van plan die te volgen.
Dominee Riebeek:

Nee, op zoo'n snel succes heb ik bij u ook geen oogenblik gehoopt. Maar ik had nog
een bijzonder voorstel aan u te doen en daarvoor kom ik eigenlijk hier.
Rika:

Welk voorstel?
Dominee Riebeek:

Ik wenschte dat u een eind zou maken aan de verhouding die er bestaat tusschen mijn
aanstaande zwager en u.
Rika:

Meent u dat ik dat zou doen op uw bevel?
Dominee Riebeek:

Van bevelen is hier geen sprake. Maar als u 't niet doet dan zal ik het doen!
(Bert opent plotseling de deur en kijkt ontsteld en verontwaardigd naar de spreker. Deze is
een oogenblik wat verbluft, herstelt zich echter terstond en gaat kalm voort tot Rika, terwijl
hij haar scherp aanziet):

Ik kom nogal eens in zeker cafee aan de IJkant.
Bert:

Spion!
Dominee Riebeek
(staat rustig op. Antwoordt koel):

Dat zou ik tegen jou kunnen zeggen. Wat mij betreft vergeet je dat ik predikant ben
en op een heeleboel plaatsen kom voor m'n kerkleden. Zoo heb ik inlichtingen
gevonden zonder er naar te zoeken.
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(luider en Bert vast aanziende):

En eenmaal op weg heb ik ook daarnaar gezocht, ja.
Bert
(in woede):

Dorre kwaadsprekerij heb je gehoord van je kerkleden, maar weten doe je niets!
(Dominee Riebeek kijkt Rika met dwingende blik aan, zij weerstaat dit even en kijkt dan
raadselig voor zich heen. Bert zegt verontwaardigd):

Waarom kijk je zoo naar haar? Verbeeld je toch niet dat je iets van haar leven begrijpt!
Dominee Riebeek:

Ik heb daarginds geen kwaadsprekerij gehoord.
(heel nadrukkelijk):

't Kwaad zit niet dáár, maar hier! Jij hebt je zinnen gezet op iemand die niet bij je
hoort.
Bert
(honend):

Zij zou bij mij niet hooren omdat ze zich als
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een onbeschermd kind aan iemand anders heeft vastgekoppeld, - uit liefde voor haar
vader?
Dominee Riebeek
(zeer verbaasd en weifelend):

Uit liefde voor haar vader?
(Hij let op Rika die opstaat en onrustig en afkeurend naar Bert kijkt.)

Bert
(negeert Rika's blik. Tot dominee Riebeek):

Ben jij een geloovige en twijfel je aan de kracht van zoo'n liefde?
(Rika wendt zich met heftige beweging van hem af.)

Dominee Riebeek
(luid):

Zijzelf draait je de rug toe om je onnoozelheid!
(Hij gaat heen.)

Bert
(zwijgt eerst in woede, gaat dan zachter gestemd naar Rika die afgewend van hem is blijven staan.
Zegt nauw beheerscht):

Hij is weg. En ik zal wel zorgen dat je van hem niet opnieuw last krijgt.
Rika
(flauwtjes en met bitterheid):

O ja, je hebt me wel dapper verdedigd. Je hebt iets nieuws van me gemaakt: een kind
dat zich opoffert voor der vader. Heel mooi!
Bert:

Die goedheid voor je vader is toch het begin geweest. En ik weet immers hoe gevaarlijk veel je hield van die vader!
Rika:

Maar ik ben geen slachtoffer.
Bert:

Nu goed, je werd verliefd op iemand.
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(zinnend en gejaagd):

Je was ook zoo verlaten. Net iemand die door een schipbreuk op een eiland gegooid
wordt.
Rika
(naar Bert gewend, zacht en met nadruk):

Die verlatenheid is zoo ver niet weg. Zoo voelde ik me ook gister toen jij zoo smalend
sprak over - die menschen die ik gekend heb.
Bert
(vreeselijk gehinderd):

Wacht even. - Ga zoo niet door!
Rika:

Waarom niet zoo?
Bert:

Omdat het krankzinnig is! Omdat... ik eerst iets anders wil weten.
(geheel onbeheerscht):

Ik kan in m'n gedachten niet wegkomen van die man die 'k gezien heb. Die bekeerling
van Hugo meen ik
(zich wat hernemend):

En toch - moet dat een belachlijke toevalligheid zijn.
(in groote spanning):

Zeg eerst of het die man was of niet!
Rika
(koel, langzaam en vóór zich starend):

Het was die man niet.
(hem daarna vorschend aanziende):

Zou je dat zoo bijzonder erg hebben gevonden? Het was toch iemand juist zoo als
hij.
Bert
(wat ruw):

Ik heb nu eenmaal voorkeur bij een die ik niet gezien heb.
(Rika lacht even, hard en kort. Hij gaat voort):
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Groot Nederland. Jaargang 24

17
't is laf, 't is zot. Maar ik ben toch ontzettend verruimd dat je me de gedachte aan die
man hebt ontnomen.
(gejaagd en wantrouwend):

't Is wel bespottelijk toevallig want je hadt ook die andere kortgeleden weergezien,
zeg je. Vreeselijk toevallig, - maar dat komt in 't leven meer voor.
Rika
(schijnbaar luchtig):

O ja. Voorbeelden genoeg van.
(nadert hem wat opgewonden. Zegt snel en gejaagd):

En nu je me toch in m'n biecht verstoord hebt, zullen we nu niet wat vroolijkers
bedenken?
Bert:

Verliefdheden zijn niet vroolijk, dat is zoo.
Rika:

Verliefdheden kunnen wel vroolijk zijn, maar jalousie is 't heelemaal niet.
Bert:

Wie is jaloersch? Ik toch niet?
Rika:

Je wilt niet jaloersch zijn. - Omdat het je veel te min is om jaloersch te zijn op...
(breekt zichzelf af en lacht hel en snijdend).

Bert:

Je bent niet jezelf. En je bent doodop, ik zie het. Ik zal weggaan.
Rika
(verschrikt):

Wil je nu weggaan?
Bert:

Ik zal terugkomen. Ik moet over alles nadenken.
Rika:

O, maar luister nog eens...
Bert
(haar vorschend en donker aanziende):
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Waarnaar moet ik nog luisteren?
Rika
(bijna spottend):

O, ik zou je nog kunnen vertellen van een zwerftocht die ik gedaan heb door de stad,
gisteravond. - Dat zou ik je kunnen vertellen als je nog in een stemming was om te
luisteren.
(met grillige trots):

Maar ga nu toch maar weg, ik heb een vermoeden dat je genoeg over mij hooren zult
van anderen.
(Zij lacht weer, hard en scherp.)

Bert
(ontstellend):

En lach je bij dat vermoeden?
Rika
(schouderophalend en snel):

Ja, ik vind het nu minder erg als m'n leven wordt besproken, ver buiten mij, ergens
in een hoek van jou deftige huis, dan dat ik er zelf nog over zou moeten praten.
Bert
(somber en in tweestrijd):

Het zijn allemaal zwarte droomen.
(haar aanziende en heftig):

Ik geloof er ook niet aan!
Rika
(zacht):

Waaraan niet?
Bert
(heftig):

Je bent een vreeselijke droomster. Je dróómt dat je me ontrouw bent geweest!

Groot Nederland. Jaargang 24

18

Rika
(verward en zinnend):

O ja, maar zulke droomen kunnen erg ingrijpen.
Bert
(nog somber, doch met wat teederheid):

Ik had niet weg moeten gaan gister. Ik heb je laten verkommeren in je droomen. Je
ziet zoo bleek...
Rika
(schertsend en gejaagd):

Gevolg van die zwerftocht gister.
(zacht en grillig):

Zal je mij nog een beetje verdedigen als ze mij allemaal aanvallen?
Bert:

Waarom dat? - waarom ga je zoo ver, - innerlijk zoo ver van me weg?
(zachter doch besloten):

Ik wil dit niet langer verdragen.
Rika
(ernstig zich oprichtend, koel en trotsch):

Nee, laten we dit niet langer verdragen.
Bert
(bleek en besloten, vijandig haar aanziende):

Ik ga, omdat ik mij door geen fantazie meer wil laten begoochelen!
(Hij gaat heen.

Einde van het tweede bedrijf.)
NINE VAN DER SCHAAF
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Uleken
Van oud en jong
XLII.
Eulalietje kwam voor goed terug uit het klooster van Baevel in de eerste dagen van
Augustus.
Zij was blij als een jong vogeltje, dat na lange opsluiting eensklaps zijn vrijheid
terug krijgt.
Zij was lang uitgegroeid, maar zag nog altijd ‘dossem’ van het binnenzitten, wat
vooral opviel onder de zwarte uniformkleeren waarin zij haar verschijning maakte.
Die werden trouwens spoedig opgeborgen en zouden wellicht niet veel meer onder
't daglicht komen. Het was nu de zaak zoo spoedig mogelijk naar Irma toe te gaan
en daar een heele nieuwe uitzet te kiezen.
Tot Uleken's niet geringe verbazing had Eulalietje voornamelijk zin in lichte,
modieuze kleuren. Was dat als natuurlijke reactie tegen al het zwart of donker 't welk
zij een heel jaar lang gedwongen had moeten dragen? Waarschijnlijk wel; maar
Uleken schrikte haast toen Eulalietje zich een wit en zwart carreautje en een licht-roze
blouse had uitgekozen.
- ‘Ha moar, Eulalietje, wa peinsde toch; 't goa winter worden!’ riep Uleken.
- ‘O! 't es nog al lange eer dat 't winter wordt! En ze moet toch iets hèn om mee
noar de kirmessen te goan!’ zei Irma, Eulalietje bereidwillig ter hulp komend.
Uleken schudde met eenigen tegenzin het hoofd, maar gaf toch eindelijk toe.
Wat ook wel noodig was, zeer noodig zelfs, dat was een corset.
- ‘Ha joa moar, Ule, ge ziet toch wel dat da kind azue nie 'n gedragen had.
- ‘Ha joa moar, Ule, ge ziet toch wel dat da kind azue nie 'n kan blijven luepen!’
zei Irma naar Eulalietje's voorspoedige buste wijzend. Z' hè zij bovendien al ne firme
corsé nuedig!’
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En weer poogde Uleken wel wat tegen te pruttelen, maar Irma en Eulalietje drongen
aan en de ‘corsé’ werd eindelijk aangemeten. Toen ook nog een hoed met witte en
roze bloemen, lichte kousen en lichte handschoenen waren uitgekozen, was Eulalietje
voorloopig met het hoogst noodige van haar uitzet klaar.
Zij keerden terug naar 't boerderijtje en daar lei Eulalietje met haar
kostschoolkleeren en haar boeken alles wat nog aan haar leven in het klooster van
Baevel herinnerde voor goed van zich af. Van alles wat zij daar en op haar eigen
dorp destijds geleerd had, van het Fransch dat zij reeds zoo goed kon lezen en spreken,
van de precieus beschaafde maniertjes, die men er bij haar, als bij de andere meisjes
stelselmatig had aangekweekt, scheen plotseling geen zweem meer te zijn
overgebleven. Haar traditioneele boerinnenatuur kwam terstond weer boven, maar
niet de ouderwetsche boerenaard van Uleken en Natsen: de moderne boerenaard, die
wil dat de boerenmeisjes niet meer op boerinnen, maar op stadsjuffertjes gaan lijken.
Uleken en Natsen sloegen de armen ten hemel toen zij haar voor het eerst in haar
nieuwe kleeren op een Zondag naar de hoogmis vergezelden.
- ‘'K ben ik beschoamd,’ fluisterde Natsen met een blos op de wangen, tot haar
vriendin.
Ook Uleken voelde zich wel wat beschaamd en van een anderen kant toch ook
gestreeld en gevleid, want Eulalietje zag er mooi uit om te stelen, zoo frisch als een
bloem in haar lichte kleeren, met een glans van geluk in de oogen en een kleurtje
van herleving over haar donzige wangen. De menschen keken haar met bewondering
aan toen zij uit de kerk kwam en het viel Uleken op, dat meneer Santiel en zijn zoon,
die ook in de hoogmis waren, haar met opvallende belangstelling opnamen. Meneer
Santiel had zich juist een mooie automobiel aangeschaft, wat toen in het dorp een
zeldzaamheid was, en meneer André zat aan 't stuur en deed den motor geweldig
snorren, als gold het een uiting van eigen knapheid en kracht. De menschen stoven
er verschrikt van uit elkaar en in 't gedrang gaf Natsen aan Uleken een duw in de
zijde en wees haar tersluiks naar iets aan den overkant van de straat.
Uleken schrikte geweldig. Wie daar stond was Allewies, de stugge oogen strak
op Eulalietje gevestigd. Hij rookte een sigaret, hij had een stijve pet op, met groote,
wit en zwarte ruiten en aan de hand hield hij een rijwiel. Dat leek ook al geen gewone
boerenzoon
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meer; dat was ook al een soort heertje geworden, zelfbewust en laatdunkend; een
heele piet. Hij tuurde met een soort kwaadaardige minachting naar de pracht-auto
van meneer Santiel en dan weer met veroveraars-oogen naar Eulalietje, of hij haar
in bezit nam.
- ‘Loat ons goan,’ fluisterde Uleken. Eulalietje een en al geboeid door de mooie
automobiel, had Allewies nog niet opgemerkt. maar nauwelijks was de wagen
weggesnord of hij reed er met zijn rijwiel achter, rakelings langs Eulalietje heen,
zoodat zij hem wel zien moest. Hij groette trouwens onbeschroomd: ‘dag Eulalietje!’
en zij kon wel niet anders dan antwoorden ‘dag Allewies’, terwijl een vuurgloed
even haar wangen kleurde.
- ‘Kom,’ zei Uleken gejaagd. ‘We goan ne keer tot aan Irma's. Ze zal Eulalietsjen
in haar schuene kleeren willen zien.’

XLIII.
Twee jaar waren verloopen! twee zomers, twee winters; en nu was het weerom zomer.
Schoone zomer.... zomer van stralend-blauwen hemel en gouden korenvelden!
Het leven op 't gehucht de ‘Floncke’ scheen uiterlijk onveranderd en toch was er
alom een stage, langzame verandering aan 't worden. 't Kasteel stond daar wel evenals
alle andere jaren, glanzend-wit tegen zijn prachtigen achtergrond van hooge boomen,
maar meneer Santiel was heelemaal wit van haren geworden en had een bezorgde,
chagrijnige uitdrukking en diepe rimpels op 't gelaat gekregen. Zijn vrouw was
ziekelijk en kwam haast nooit meer uit haar kamers; maar zijn twee zonen waren
flinke jonge mannen geworden, die een tijd in de stad gestudeerd hadden, en nu reeds
het leven van rijke landjonkers leidden; jagend, paardrijdend, in woest-snorrende
auto's toerend.
De boerderijen er omheen hadden hetzelfde uiterlijk aspect van vroeger, maar ook
de boeren werden oud, terwijl hun kinderen opgroeiden en zich van lieverlede
onmerkbaar maar aanhoudend in de plaats der ouders schoven. Zoo was het b.v. in
de herberg ‘de Floncke’, waar de baas, die ten gevolge van te veel jenever drinken
't pootje had gekregen, gewoonweg door zijn oudsten zoon in den hoek was gezet.
Zoo ging het ook eenigszins bij Broospèr Pourquoy, die zich echter met hand en tand
verdedigde om de heerschappij over zijn kinderen - vooral over den jongen Allewies
- te be-
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houden; en zoo was het ten slotte ook op het boerderijtje van Uleken, waar de stille
wil van Eulalietje, met buitengewone behendigheid aangewend, meer en meer, zonder
ervan den schijn te hebben, over de twee oude vrijsters Uleken en Natsen regeerde.
Dat was zoo. De opkomende levenskracht der jeugd, tegen de toenemende
verzwakking en de afgeleefdheid van den ouderdom. Uleken en Natsen bromden,
maakten opmerkingen, keurden af, en lieten ten slotte toch gebeuren. Toen Eulalietje,
onder geheime opstoking van Allewies, wou leeren fietsrijden om vrij met hem te
kunnen toeren, hadden de beide vriendinnen de armen ten hemel geslagen en gezworen
dat zulk een ding nooit op het hof zou komen. Maar eens kwam Fietriene, ja, Fietriene,
de vrouw van Marzelien, de wijze man, die reeds vier kinderen had, per rijwiel het
erf van het boerderijtje opgereden; en zij sprak daar zoo geestdriftig over en beweerde
dat het haar van zulk een groot nut was om haar ver-afgelegen klanten te bezoeken,
dat Eulalietje, hoewel zij geen cliënten te bezoeken had, met recht kon treuren, dat
haar onthouden werd wat haar in stand toch zooveel mindere vriendin, was toegestaan.
Het gevolg daarvan was dat Eulalietje een paar maanden later de bezwaren van tante
Uleken overwonnen had en als een vrije vogel op haar fonkelnieuw rijwiel de ruimte
in mocht vliegen.
Een andere hevige strijd was om 't toilet geweest. Toen het de mode werd, - ook
onder de boerenmeisjes - van bloote halsjes, korte rokjes en vleeschkleurige kousjes,
had Eulalietje eerst stilletjes getreurd, zonder iets te zeggen of te vragen. Zij kwam
haast met haar rijwiel niet meer uit; zij zat des zondags namiddags triestig-eenzaam
met de oude tantes op het boerderijtje en toen deze vroegen wat ze had en waarom
ze niet eens meer een uitstapje maakte tot aan het dorp of zelfs tot aan haar ouders
huis, antwoordde Eulalietje lusteloos:
- ‘Ho... wa wil ne meinsch uitgoan os ge geen kleeren 'n het.’
- ‘Geen kleeren!’ riepen Uleken en Natsen verbaasd. ‘Ha g' hèt de schuenste kleeren
van heel Axpoele!’
- ‘Geweest. ...’ antwoordde Eulalietje mistroostig. ‘Die lange rokken 'n zijn nou
toch geen mode nie meer.’
- ‘Ge 'n zoedt toch zeker op stroate nie durven komen lijk de schandoalen die we
tegenwoordig zien, mee 'n bluet herte en bluete billen!’ riep Uleken verontwaardigd.
Eulalietje, als in diepe gepeinzen verzonken, antwoordde daar
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al niet veel op. Maar eens, op een zondag-namiddag, kwam Fietriene, moeder van
vier kinderen en echtgenoote van 'n wijzen man, op het boerderijtje een bezoek
brengen en dat nam de proporties eener gebeurtenis, die de geweldgiste ontzetting
te weeg bracht.
Fietriene was in 't geel gekleed, als een kanarievogel, met een heel kort rokje,
vleeschkleurige kousen, lage schoentjes, blooten hals en op het hoofd een soort van
omgekeerde kleurenmand, dat haar haren en de heele bovenhelft van haar gezicht
verborg. Zij zag er uit als een kortgerokte marketenster of regiments-cantinière. Zij
had dikke, korte beenen en een nog dikker zitvlak; en het geheel leek iets zoo
gedrochtelijks, dat Uleken en Natsen, die bij een der vensters op den uitkijk zaten,
met een zelfde beweging en een zelfden kreet: ‘Och Heere, wat es dàtte!’ als verschrikt
van haar stoel opvlogen. Maar Eulalietje, die van Fietriene's komst op de hoogte was,
liep vroolijk juichend naar haar toe, zette haar fiets tegen den gevel en bracht haar
binnen met de opgewekte woorden:
- ‘Kijk ne keer, tante Uleken en Natsen, wie dat er ons nou goên dag komt zeggen!’
- ‘Och Heere, Fietriene, zij-je gij datte!’ kreten de twee oude vrijsters.
- ‘Ba joa ik, kende gulder mij nie meer dan!’ lachte Fietriene, het hoofd wat
achteroverbuigend om onder den rand van den hoedenkorf naar de twee vriendinnen
te kijken.
- ‘Ha, 'k 'n zoe ik ou toch nie herkend hèn,’ antwoordde langzaam en ernstig
Natsen, terwijl zij haar handen in elkaar sloeg.
Uleken zei eerst niets, zij keek roerloos, met starre oogen, als niet in staat van haar
ontzettende verbazing te bekomen.
- ‘Moar Fietriene, jong, hèt-e gij geene kauwe?’ vroeg zij eindelijk.
- ‘Kauwe!’ lachte Fietriene. ‘Ha 't es zue woarm dat de kroaien goapen!’
- ‘Ha joa moar, ge luept noakt!’ kreet Uleken, die haar ergernis niet bedwingen
kon.
- ‘O! Ule!’ antwoordde verwijtend Fietriene.
Eulalietje zei niets, bleef op een afstand staan, de oogen vol ontroerde bewondering
op Fietriene gevestigd. Haar handen beefden lichtelijk, zij slikte droog, hevig ontsteld
door het waagstuk van dat bezoek 't welk ze heimelijk met Fietriene verzonnen had.
Fietriene had toch wel een ietsje overdreven, en dat was zoo jam-
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mer. Nu Eulalietje het in kleur en vormen vóór zich zag, vreesde zij dat tante het
nooit slikken zou.
- ‘Moar Fietriene, jong,’ vroeg op mysterieuzen toon Natsen, terwijl zij langzaam
om de bezoekster heen draaide... ‘hoe zij-je gij doaronder gekleed?’
- ‘Hawèl, lijk geweunte,’ antwoordde Fietriene een ietsje ongeduldig.
- ‘En wa zeg Marzelien doarvan?’
- ‘Ha, wat zoed-ie hij doarvan zeggen! Da es onze stiel, ne-woar? We moeten wij
noar de mode gekleed zijn.’
Natsen knikte ernstig met het hoofd.
- ‘'t Es het woar,’ zei ze. ‘Tegenwoordig 'n es er het geen verschil meer tusschen
de rijke meinschen en de boeren.’
Er was een korte stilte. Uleken en Natsen bekwamen maar niet van de geweldige
ontsteltenis. Fietriene, blijkbaar geërgerd over het onthaal, keek met verwijtenden
blik naar Eulalietje, die stille tranen in de oogen kreeg.
- ‘Alij kijk, elk zijn gedacht,’ zei Uleken eindelijk met inspanning. ‘Zet gij ou toch
moar Fietriene; ge goat mee ons káffee drynken.’
Zij gingen zitten aan de tafel bij het raam en Eulalietje schonk de koffie in, terwijl
Natsen met bedreven hand tarweboterhammetjes en lekkerkoek voorsneed. Zij aten
en dronken, langzaam, met schaarsche woorden en af en toe bevangen stilte.
- ‘En Irma,...... luept ze zij euk azue gekleed?’ vroeg Uleken na een poos.
Fietriene, die juist in haar boterham beet, moest hem van 't plotseling proestlachen
neerleggen.
- ‘O, Ule, nou houd-e toch de zot mee mij!’ giegelde zij.
Dat lachen bracht ontspanning. Allen moesten gieren bij 't idee van Irma in korte
rokken, blooten hals en vleeschkleurige kousen. Zelfs Uleken lachte om haar eigen
rare voorstelling.
- ‘Dat es de mode van de jonge meinschen, Uleken; d'ouwe meinschen blijven
gelijk of ze zijn,’ lichtte Fietriene toe.
- ‘'t Es ne zotte weireld geworden!’ zei Natsen hoofdschuddend.
In den landweg, achter den boomgaard, zagen zij, boven de heg, iets vreemds
aankomen. Men had gezegd een wit-en-zwartgevlekte poes, die langzaam over het
groen van de haag heenwandelde.
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Allen keken er naar door het raam, zonder te begrijpen wat het was. Alleen Eulalietje
kreeg plotseling vuurroode wangen. Toen de vreemde verschijning voorbij het hek
passeerde, merkten zij dat het een soort heer was die, ondanks het warme, droge
weer, een langen, lichtbruinen regenmantel aan had en op zijn hoofd een groote,
platte pet droeg, met enorme wit-en-zwarte ruiten.
- ‘Wa veur nen impermeabel-heere luept er doar te paredeeren!’ riep Natsen
verbaasd. Maar eensklaps staarde zij onthutst naar Uleken, die een misnoegde
uitdrukking op het gezicht had. Zij hadden hem beiden herkend. 't Was Allewies die
ook al naar de laatste mode gekleed, zich eens in de buurt kwam vertoonen. Hij droeg
helgele schoenen en rookte een sigaret. Hij keek eens vluchtig naar het boerderijtje
op en verdween deftig in de richting van de Floncke. Eulalietje en Fietriene hadden
vlug een knipoogje gewisseld.
- ‘Hawèlewèlewèl 'k moe toch zeggen dat de weireld nou op zijne kop stoat.’
zuchtte Uleken.
Fietriene was opgestaan.
- ‘Joa, 't zal stillekens aan mijnen tijd goan worden,’ zei ze.
- ‘Goa-j' al veurs?’ deed Eulalietje verbaasd.
- ‘'K zoe nog an passant ne keer moeten tot in de Floncke zijn veur n' commissie
van tante Irma. Goa-je meschien zue verre te voete mee?’ stelde Fietriene voor.
- ‘Mag ik, tante?’ vroeg Eulalietje.
Uleken zei ja noch neen, maar knikte toch vagelijk toestemmend.
- ‘'K 'n zal nie lange wig zijn, beloofde zenuwachtig 't jonge meisje. En naast
Fietriene haastte zij zich naar buiten.
- ‘Moar bekijk mij da nou toch ne keer!’ zuchtte Uleken hoofdschuddend door het
kleingeruite venster starend. ‘Vertoa-je gij datte, dat de stroatjongens doar nie achter
'n roepen en mee steenen sloan?’
- ‘'t Geen da 'k nie 'n verstoa es da meneer de pàster doar nie op 'n preekt.’
antwoordde Natsen.
Zij zagen het tweetal gaan, in zenuwachtig-druk gesprek, Fietriene als gekke
marketenster met haar rijwiel aan de hand, Eulalietje nog opvallend degelijk en deftig,
zooals 't een jong meisje van goeden huize betaamt.
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- ‘Es da nou toch geen zonde?’ jammerde Uleken, zonder verder haar gezegde toe
te lichten.
Maar beiden hadden eensklaps een geweldige emotie. Juist toen Fietriene en
Eulalietje 't erf verlieten, kwam daar meneer André, de oudste zoon van meneer
Santiel, aangewandeld. Hij keek verwonderd en verrast naar 't tweetal op, nam zijn
hoed af, bleef even met haar praten. Hij glimlachte vriendelijk en al door het raam
zagen Uleken en Natsen Eulalietje een kleur krijgen.
Uleken schrikte, zonder eigenlijk te weten waarom. Ineens flitste door haar geest
de vroegere hofmakerij van meneer André's vader. Zij voelde plotseling een vaag
gevaar dat Eulalietje bedreigde. Wat bleef hij daar lang met het tweetal staan praten!
Waarom deed hij dat? Wat mocht hij haar te zeggen hebben? Uleken zag hem eindelijk
weer groeten en verder gaan, maar na enkele passen keerde hij zich om en keek haar
nog eens na.
- ‘Da es zeker noar die zotte Fietriene dat hij azue stoat te kijken,’ waagde Uleken
de veronderstelling.
- ‘'K 'n weet niet.... 'k 'n weet niet; 'k peize dat hij meschien nog liever noar
Eulalietsje kijkt. 't Schijnt nog al ne liefhebber te zijn. Hij hè 'n oarken van zijn
voarken!’ grinnikte Natsen.
Weer schrikte Uleken inwendig.
- ‘Och Hiere, 'k hope dat dàt toch nie zal gebeuren!’ angstigde zij.
- De beide oude vrijsters bleven een heele poos stilzwijgend, de blikken door het
raam gevestigd. Een akelig gevoel drong diep in haar door.
- ‘Ze zal toch wel zueveel verstand hèn van doar nie mee te beginnen,’ zei eindelijk
Natsen. ‘En bovendien...... Allewies...... ge meugt Allewies nie vergeten.’
Uleken verademde. 't Was waar: Allewies was daar ook nog. En eensklaps voelde
zij zich iets minder scherp gekant tegen die vrijage met Allewies, waar zij anders
zulk een innigen hekel aan had.
- ‘Hij es doar weere!’ riep plotseling Natsen.
- ‘Wie datte?’ schrikte Uleken.
- ‘Meneer André.’
- ‘Och Hiere toch!’ kreet Uleken.
Zij zagen hem komen, langzaam slenterend, met een klein hondje bij zich, naar 't
kasteel terug. Hij keek opvallend in 't voorbij-
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gaan naar de ramen van het boerderijtje, zóó dat de twee vrouwen zich instinctmatig
achteruit trokken.
- ‘'t Es heul zeker om heur te zien, dat hij langs hier komt wandelen,’ zeide Natsen.
Uleken vreesde 't ook. Zij werd eensklaps overdreven angstig; 't was of de zwaarste
onheilen over haar neerkwamen.
- ‘Hoa 'k heur toch moar nie loaten meegoan!’ jammerde zij.
- ‘Wa zoe da geven?’ schokschouderde Natsen.
- ‘'K krijg er den herteklop van,’ zuchtte Uleken, de beide handen tegen haar borst
gedrukt.
- ‘Ge 'n meug nie overdrijven,’ berispte Natsen.
Gelukkig, daar kwam Eulalietje over den weg terug. Zij had blozende wangen en
stralende oogen. Uleken berekende vlug, dat zij misschien wel voor de tweede maal
meneer André ontmoet had.
- ‘Was da meneer André, die doar straks tegen ou en Fietriene stond te klappen?’
vroeg ze, zoo gewoon mogelijk doende, zoodra het meisje binnen was.
- ‘Joa 't,’ antwoordde Eulalietje, ook op heel natuurlijken toon.
- ‘En g' hèt hem zeker weere gezien in 't terugkomen?’
- ‘Joaj ik.’
- ‘En hèt hij weere tegen ou stoan klappen?’
- ‘O, nie vele, meschien 'n menuutsen of vijve.’
- ‘Wa hoad-ie ou te zeggen?’
- ‘O, 't es ne zot!’ lachte Eulalietje plotseling terwijl haar wangen gloeiden.
- ‘Joa moar, wa zeid-hij?’ vroeg Uleken dringend.
- ‘'K 'n weet ik da niet wat dat-ie hij al zei: Of da 'k nie liever in de stad 'n zoe
weunen en al zuk 'n konten.’
Uleken zette verschrikte oogen op. Haar handen beefden.
- ‘Past toch op, kind! Past toch op!’ huiverde zij.
- ‘Hij 'n hè hij mij nie miszeid, tante.’
- ‘'K verstoa 't wel; 'k verstoa 't wel; moar ge moet toch zue oppassen. Peis ne keer
wat dat de meinschen doarvan zoên keunen zeggen! En peis ne keer wat dat Allewies
zoe zeggen as hij da zag!’
Eulalietje opende wijd-verbaasde oogen. Wat! zou tante Uleken uit angst voor
meneer André, verzoend geraken met het denkbeeld van haar verkeering met
Allewies? 't Was haar een plotse openbaring, of er eensklaps een gansch nieuw en
onverwacht
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verschiet in haar toekomstleven open ging. Haar oogen straalden en een glimlach
van geluk verhelderde gansch haar gelaat.
- ‘O, moar, tante, wa peist-e toch wel!’ riep ze. ‘Meneer André 'n doet da moar
om 'n beetse vriendelijk te zijn en Allewies 'n was doar aan noch omtrent.’
Maar Uleken, evenmin als Natsen, was in 't geheel niet gerustgesteld. Zij nam zich
voor heel scherp te waken en meteen wat minder stroef te doen tegenover Allewies.
En om ook Eulalietje in goede, gewillige gemoedsstemming te houden, stemde zij
er, na eindeloos veel zuchten en tweestrijd in toe, dat ook Eulalietje een kort rokje,
een bloot halsje, en vleeschkleurige kousen zou dragen, maar dan toch iets minder
opvallend en gek als de kleedij van Fietriene.

XLIV.
De winter kwam, en met den winter, een gebeurtenis die wel verwacht was, maar
die niettemin een heele schok bracht in Eulalietjes rustig leven.
Allewies werd voor den militairen dienst opgeroepen en bij de cavalerie ingedeeld.
Hij liep luidruchtig-dronken met zijn makkers op 't gehucht den dag van zijn vertrek,
dat hoorde er zoo bij; maar na een paar weken was hij daar reeds met een dag verlof
terug, in uniform, de khaki-muts kranig scheef op 't linkeroor en de
glimmend-gepoetste slobkousen aan zijn beenen, flink en zelfbewust, met een air
van veroveraar die alle hindernissen uit den weg ruimt. Zijn bijna witblond haar was
correct gemillimeterd en onder zijn neus was een kort, licht snorretje gegroeid, als
een klein, wit tandenborsteltje. Hij kwam naar de hoogmis zonder Eulalietje bij
voorbaat verwittigd te hebben; en Eulalietje herkende hem eerst niet en toen zij hem
herkend had werd ze zóó aangedaan en akelig, dat zij vootdurend dreigde flauw te
vallen onder de mis. Bij het uit de kerk gaan stond hij vlak naast het portaal en groette
militair, de hakken tegen elkaar en de hand aan de muts. Zijn blik was onbeschroomd;
hij keek niet alleen Eulalietje, maar ook Uleken en Natsen met het volste
zelfvertrouwen aan; en nauwelijks waren zij op het boerderijtje terug of daar stapte
hij den boomgaard op, tikte aan de deur, vroeg: ‘es er geen belet’ en stapte meteen
binnen. Uleken had nog niet eens haar mantel afgenomen en haar kerk-
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boek op de tafel neergelegd, toen hij reeds ongegeneerd een stoel nam en verklaarde:
- ‘'K hè gisteren oavond al mee ne keer nen dag conzé gekregen en 'k ben noar
huis gekomen. 'k Moet 't achternoenend weere weg, moar 'k 'n wille niet loaten van
ulder ne keer goen dag te komen zeggen.’
- ‘Ge doe gij wel, Allewies-jongen. Zet ou, zet ou, ge goat 'n dreupelken drijnken,’
antwoordde Uleken beteuterd en ontdaan door dat gansch onverwacht bezoek.
Natsen en Eulalietje, die even in de ‘beste kamer’ haar mantel waren gaan
ophangen, kwamen in de keuken en uitten op haar beurt haar zeer verschillende
gevoelens.
- ‘Ha moar, jongens toch, 'k 'n zoe ik ou noeit herkend hèn!’ riep Natsen met in
elkaar geslagen handen.
Eulalietje glimlachte, met hooge kleur en schitterende oogen die hem voor zijn
durf schenen te danken, en zei eenvoudig:
- ‘Ge zij welgekomen, Allewies.’
Hij stond op, kwam naar haar toe en drukte haar de hand. Hij keek met welgevallen
naar haar vriendelijk gezicht, naar haar bloot halsje, naar haar kort rokje, naar haar
lage schoentjes. Er was geen schim van gène of schuchterheid aan hem, hij zat daar
of hij er thuis was: die voortvarende ongegeneerdheid was blijkbaar een der eerste
eigenschappen die hij reeds in de kazerne aangeleerd en sterk ontwikkeld had.
Uleken was ietwat van haar emotie bekomen; zij had een flesch en glaasje uit de
kast gehaald en die aan Eulalietje overhandigd. 't Gesprek begon ietwat te vlotten.
- ‘En bij wa veur 'n volk zij-je gij ginter, Allewies?’
- ‘Bij 't vierde Lansiers, te Nameur.’
- ‘En zij-je doar kontent?’
- ‘Joa, zulle!’
- ‘En 't eten; kan da nog 'n beetse schikken?’
- ‘Bah! Te weinig om te leven en te veel om te stirven. Moar ala, mee moeder's
portemonee kan ik noar de kantiene,’ pochte hij.
't Gesprek bleef even stokken. Zij jammerden allen 'n poosje over den dwang en
de misere van het militaire leven. Men moest zijn land wel dienen, maar hoe blij
voelde men zich als het voorbij was.
- ‘Wa veur 'n toale spreken ze ginder?’ vroeg Uleken.
- ‘Woalsch!’ zei hij. ‘Moar dat 'n willen de Vloamingen nie
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lieren. Vloamsch veuruit!’ riep hij, met star-dweependen blik.
- ‘Ge keun zeker al goed te peirde rijjen?’ vroeg glimlachend Natsen.
- ‘Ha! da spreekt vanzelf,’ zei hij, met een ijdel gebaar aan zijn borstelsnorretje
draaiend.
Eulalietje kon haar oogen van hem niet afwenden. Zij vond hem zóó knap
geworden, zóó kranig en dat khaki-uniform met oranje aan kraag en mouwen stond
hem zóó bezonder keurig. Hij was een ander mensch geworden, een soort supérieur
wezen, waarvan prestige uitging, ook op haar tante en op Natsen; zij voelde het heel
goed. Zijzelve durfde haast met hem niet spreken.
- ‘Wanneer moet-e weere weg?’ vroeg zij eindelijk, heel bedeesd, om iets te zeggen.
- ‘T' achternoenen, mee den trein van te vieren. Goa-je mee tot aan de stoassie?’
Eulalietje schrok geweldig. Hoe durfde hij!... hoe durfde hij!... zoo maar ineens,
vlakaf, in tegenwoordigheid van tante Uleken en Natsen. Zij werd er om beurten
bleek en rood van, terwijl ook de twee oude vrijsters hevig opschudden; en zij
antwoordde, met schuwen zijblik naar Uleken.
- ‘Ik 'n weet niet...... ge moet aan Tante vroagen.’
- ‘Ze mag wel, e-woar, tante?’ keerde Allewies zich dadelijk onbeschroomd tot
Uleken.
Eulalietje kreeg nog heviger emotie. Wat! Hij noemde haar ook al tante, of hij
reeds van de familie was. Nu zou tante toch zeker wel heel boos worden.
Doch Uleken werd volstrekt niet boos. Zij was door zijn brutalen durf zóó
overweldigd, dat ze te nauwernood een weifelachtig antwoord gaf. Meer vroeg hij
ook niet.
- ‘Zie-je wel!’ riep hij zelfbewust met triomfantelijken veroveraars-glimlach.
Natsen keek verbaasd naar Uleken, die eventjes haar hoofd schudde en zuchtte.
Zeer zeker had ze liever de vraag afgewezen; maar dienzelfden ochtend had zij alweer
den oudsten zoon van meneer Santiel met zijn geweer en zijn hond in de buurt zien
kuieren; misschien was dat ook wel van invloed op haar toegevensgezinde stemming.
- ‘Moar ge moet tons direkt weere noar huis komen, zulle!’
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bedong zij enkel op gemaakt-strengen toon, om haar figuur tegenover haar nichtje
en Allewies te redden.
- ‘Natuurlijk, tante,’ beloofde Eulalietje dadelijk.
Om half drie kwam hij haar afhalen. Het scheen de drie vrouwen dat hij er nog
knapper uitzag dan 's ochtends. Eulalietje vond hem onweerstaanbaar. Zij had zich
op haar best gekleed: kort rokje, lage schoentjes, bloot halsje en klein hoedje als een
omgekeerde bloempot en daaronder straalden haar oogen van opwinding en emotie.
- ‘'t Es irg, zulle! Ge zoe 't uit heur eugen scheppen!’ zei Natsen terwijl ze door
het raampje het wegtrekkend tweetal nakeek.
Uleken schudde het hoofd.
- ‘Wij woaren toch anders in onzen tijd, Natsen.’
- ‘O!’ gruwde Natsen, ‘die bluete herten, die bluete billen! Hoe 'n es 't jonk
vreiwevolk toch nie beschoamd van azue op stroate te komen!’
Dat was wel 't minste waar Allewies en Eulalietje zich aan stoorden. Zij liepen
parmantig en triomfantelijk naast elkaar in den landweg, door al de bewoners van
het gehucht nagekeken. Bij de Floncke stond er een groep jongens en meisjes, die
er hun vroolijk gekeuvel voor staakten. Cesar, de herbergierszoon, die destijds om
Eulalietje tegen Allewies gevochten had, keek heel zuur en riep hen iets smalends
achterna. Allewies rukte zich om en wou hem terstond wat op zijn smoel gaan geven.
Eulalietje verbood het hem met beslistheid. Zij verbood hem ook tegen de jonge
meisjes te glimlachen, die hem bewonderend na-oogden. Hij draaide veroverend aan
zijn borstelsnorretje en deed zijn sporen rinkelen.
Daar kwam meneer André, vergezeld van een jachthond uit de kasteeldreef. Hij
schrok letterlijk en greep machinaal naar zijn hoed. Eulalietje kreeg een kleur en
sloeg de oogen neer; Allewies groette met de hand aan de muts, correct militair.
- ‘Wie zie je 't liefst van ons getween?’ vroeg Allewies, die reeds vroeger het
nageloop van den jongen kasteelheer had opgemerkt.
- ‘Moe je da vroagen?’ streelde zij, hard zijne hand drukkend.
- ‘Past op, zulle!’ vermaande hij, den wijsvinger berispend opgeheven. En meteen
draaide hij verwaand aan zijn snorretje.
Zij vergezelde hem tot aan den trein. Zij zouden elkander veel schrijven. Toen de
trein binnenstoomde, greep hij haar beide handen,
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trok haar tot zich en zoende haar flink op beide wangen en op den mond, zooals hij
de vrijers in de stad had zien doen. Zij was er heelemaal van beduusd en ontdaan;
het was de eerste maal in haar leven, dat een jonge man haar zoo zoende.
Hij wipte in den wagen en rukte dadelijk het raampje open, waardoor hij breed
naar buiten leunde. Glimlachend wuifde en zwaaide hij met de hand en de politiemuts.
Het laatste wat ze van hem zag, waren zijn roode wangen, zijn blinkende oogen en
de oranje streepen op zijn mouw en kraag.
Toen leek het haar alles eensklaps heel wijd en heel leeg om haar heen. 't Was of
hij alles wat haar lief was en belangde met zich in den wegsnorrenden trein had
meegenomen. Zij had wel kunnen schreien en meteen voelde zij ongekende diepten
van jubelende zaligheid in haar innigste wezen.
Zij spoedde zich huiswaarts om veel in eenzaamheid te peinzen en te mijmeren.

XLV.
Enkele maanden later zaten twee oude vrouwtjes zwijgend aan beide kanten van den
haard. Zij waren nog niet zoo heel oud, maar zij leken in korten tijd wel oud geworden.
Zij dachten aan 't verleden en ook aan de toekomst. Ook wel aan 't hedendaagsche
en aan de gewichtige beslissing, die zij spoedig zouden moeten nemen. Er was een
innerlijke strijd in haar. Graag hadden zij willen blijven waar zij waren, maar zij
voelden hoe moeilijk dat was. De gedachte van te moeten heengaan viel haar zwaar.
Zij woonden daar nu al zoovele jaren. Het liefst zouden zij er gebleven zijn, naast
en met de jongeren die haar later zouden opvolgen, maar ach! dat zou niet gaan.
Twee meesters op een hoeve, dat kon immers niet. 't Moest een of ander zijn: óf de
ouderen, óf de jongeren. Uleken had er eens een woordje met Eulalietje over gewaagd
en dadelijk gevoeld, dat het niet zou gaan. Neen; als Allewies en Eulalietje trouwden,
dan moesten zij alleen op 't boerderijtje blijven.
Zij zaten om het vuur, de beide oude vrouwtjes en staarden peinzend in de vlam.
Wat zouden ze nu doen? Uleken was vier en zestig; Natsen vijf en zestig. Voor haar
zelven hoefden zij niet meer te werken; zij hadden genoeg om netjes van te leven.
Als straks Irma kwam met Marzelien om haar nog eens van dat huisje te spreken.
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vlak naast 't winkeltje van Irma, dat zoo heel toevallig te huur werd aangeboden en
wel heel gauw een liefhebber zou vinden, wat zouden zij dan antwoorden? Irma en
Marzelien kwamen om een beslist antwoord, een ja of een neen. Nam Uleken het
huisje niet, dan werd het zeer waarschijnlijk verpacht aan Brossé, een ouden, rijken
boer, die er zijn laatste dagen wilde komen uitrentenieren.
De hond blafte en, door het venster kijkend, zagen zij Irma en Marzelien langzaam
het erf opstappen.
- ‘Och Heere, 't pakt mij aan mijn herte,’ zuchtte Uleken, de handen op haar borst
geklemd.
Irma had zich prachtig uitgedost voor de gewichtige gelegenheid. Haar beste zwarte
kleed, haar goudsieraden en op het hoofd een zwarten hoed met purperroode bloemen.
Marzelien was in 't geelgrijs gekleed, bijna de kleur van zijn doodskopgezicht. Hun
schreden klonken langzaam over 't plaveisel langs den muur en met een ‘Es er geen
belet?’ waren zij te gelijk binnen.
Uleken en Natsen boden stoelen aan en spraken dadelijk over het weer. Marzelien
vond het geen slecht voorjaarsweer, hoewel te nattig voor 't begin van Maart. De
grond lag wat kil; wat men noodig had was een paar warme, droge dagen, zoodat
alles goed kon uitbotten.
- ‘O,’ zuchtte Irma, ‘da es toch 'n dijngen, die morrewegen os ge da nie meer
geweun 'n zijt.’ En zij wees naar haar natte geelbeslijkte schoenen.
Uleken hoofdknikte. Ja, zij wist wel, die modderwegen. 's Winters modder en 's
zomers zand, dat was zoo als men te lande woonde. Eigenlijk nam je dat als vanzelf
aan. Je dacht er niet meer aan.
- ‘O! ik 'n zoe doar nie tegen keunen; ik zoe deugoan van chagrijnigheid,’ zei Irma.
Os ge geweune zijt aan druege stroaten en rondoars1) langs d'huizen......’
Met wijze opmerkingen kwam Marzelien in 't midden.
- ‘Moeten es moeten,’ meende hij. ‘Moar veur wie al wa van joaren es en genoeg
het om anders te leven es 't dwoazigheid van in 't slameur en in de vuiligheid te
blijven zitten.’
Daarmede waren zij volop in 't onderwerp waarvoor zij kwamen en Irma zette
zich vierkant op haar stoel, als 't ware slagvaardig.
- ‘Hawèl, Ule-jonk, hèt-e nou al 'n besluit genomen?’ vroeg ze zonder verdere
omwegen.

1) Trottoirs.

Groot Nederland. Jaargang 24

34
- ‘Ha moar ba-neen-ik-jonk, 'k 'n weet oprecht niet wat da 'k zoe doen,’ zuchtte
Uleken neerslachtig.
- ‘Hoe es 't toch meugelijk!’ kreet Irma, haar handen in elkaar slaande.
Weer kwam Marzelien met wijze woorden in het midden.
- ‘'t Doet, Irma, ge moet da verstoan. Os g' ou leven lank ievers geweund hèt, ge
'n goat er nie gemakkelijk wig. Ge weet wa da 'g hèt, moar ge 'n weet nie wat da g'
in de ploatse goat krijgen. 'K verstoa ik heel goed da Ule en Nàdelie nie hoastig 'n
zijn om joa of neen te zeggen. Moar 't irgst in dees geval es, dat den ouwen Brossé
de botte gré de malgré da huis wilt hèn en dat hij 't zal krijgen os Ule en Nàdelie
ulder nie 'n hoasten.’
- ‘Och Heere da zijn dijngen!’ herhaalde Uleken terwijl ze weer haar handen in
elkaar sloeg.
Zij wist heel goed en zij voelde heel helder hoe alles in elkaar zat, maar zij was
te zwak en te besluiteloos om er met vrucht tegen te reageeren. Zij begreep best dat
Irma en Marzelien hun procenten op de verhuring van dat huis zouden krijgen en dat
zij den ouden Brossé tegen haar uitspeelden om haar tot een besluit te dwingen.
Eveneens begreep zij dat Irma er alle voordeel bij had haar en Natsen als vaste klanten
naast zich in het dorp te krijgen, terwijl ze meteen twee nieuwe klanten kreeg in
Allewies en Eulalietje op de boerderij. Reeds lang voelde zij Irma's en Fietriene's
invloed op Eulalietje ten opzichte van haar. Eulalietje kon de laatste tijden soms zoo
humeurig en onvriendelijk zijn. Telkens als ze voor boodschappen naar het dorp was
geweest, viel Uleken dat op. Zij maakte daar groot verdriet in, maar stond er
machteloos tegenover. Zij lag er soms in haar bed om te schreien. Was dat haar dank
voor alles wat zij voor haar metekind gedaan had? Uleken begreep dat Eulalietje
alleen van haar hield in zooverre zij voordeel uit haar kon halen en dàt was iets dat
haar griefde tot in 't diepste van haar ziel, zonder dat ze echter de macht had er zich
tegen te verzetten. Langs alle kanten voelde zij zich omringd als door roofdieren die
op haar zaten te azen.
Marzelien had een pijp aangestoken. Hie hield die scheef naar de vlam en smakte
met groote smakken, die telkens als een rood weerlicht over zijn beenderig
doodshoofdgelaat uitflitsten. Toen doofde hij het vlammetje met den voet en zei
langzaam, tot conclusie:
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- Den ouwen Brossé wilde morgen uchtijnk om 'n antwoorde komen: joa of nien;
moar 'k hè hem uitgesteld tot overmorgen achternoene. G' hèt dus nog nen dag en
ne nacht den tijd om ulder te bepeinzen. Moar doarmee es 't uek uit, zulle! 'K zal
morgen achternoene mee de vieren om ulder antwoorde komen. 'K 'n wil ulder giene
road geven,’ voegde hij er wijselijk aan toe; ‘ge zijt oud en verstandig genoeg om te
weten wat da ge wilt.’
Natsen zuchtte en Uleken wrong haar handen.
- ‘Zoe-ge geen spoelkomken kàffee drijnken?’ vroeg ze, om iets te zeggen.
Maar zij hadden geen zin. ‘'t Zoe te loate worden,’ meende Irma. ‘En ge meug mij
woar geleuven, jonk, 'k ben schouw om in den donkeren deur die morre te luepen.’
Uleken en Natsen lieten hen vertrekken. Zij voelden zich zoo gedrukt, zóó gedrukt!
Triestig keken zij hen in de grijze lucht door 't venster na, waar zij langzaam over
den boomgaard stapten. Irma schreed met breede passen, opvallend-hoog haar rokken
optillend, of zij door poelen waadde. Zij vonden dat Irma wel heel sterk overdreef.
Het ergerde haar.

XLVI.
Het was gebeurd; zij hadden het huisje gehuurd. Uleken begreep heel goed dat ze
beet genomen werden, maar er werkte een geheime, fatale kracht over haar, die haar
dwong...... Zij had het anders gewild en toch deel ze 't. Wat haar vooral ergerde was
dat ze 't huisje nu al dadelijk had moeten inhuren, terwijl ze 't toch niet vóór Kerstdag
zouden betrekken, als Allewies na afloop van zijn diensttijd, met Eulalietje getrouwd
en op de boerderij geïnstalleerd zou zijn. Daar had ze erg over geprutteld en
gemopperd. Doch Irma en Fietriene en vooral Marzelien, de wijze man, hadden haar
met zooveel klem op 't hart gedrukt, dat de oude Brossé in zulk geval de huurder
worden zou, dat de beide oude vrijsters eindelijk het hoofd in den schoot hadden
gelegd. En nu stond het huisje daar doelloos en leeg, in afwachting dat ze 't zouden
komen bewonen. Van den ouden Brossé, die er zoo op gesteld was, werd nu niet
meer gesproken. Uleken veronderstelde wel, dat hij heel boos zou zijn op haar; maar
op een ochtend, dat zij naar het dorp gekomen was om alvast een en ander te
beredderen, had zij
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hem in Irma's winkeltje aangetroffen en tot haar groote verbazing gemerkt, dat hij
heelemaal niet vijandig deed tegen haar en wel integendeel een uitdrukking van leuke
vroolijkheid over zijn sluw gezicht kreeg toen hij haar ontwaarde. En Uleken begreep
heel goed, dat 't allemaal comedie was geweest en dat Brossé, zoowel als Marzelien
en Irma een fooitje opgestreken had. Dat maakte haar kwaad en chagrijnig, maar liet
haar toch weer machteloos en moedeloos. Wat moest ze doen: zich met Irma
brouilleeren, naast wie ze weldra zou komen te wonen? Dat gansche gekonkel
vergalde bij voorbaat haar verdere leven, dat ze zich zoo rustig en vreedzaam had
voorgesteld.
Ook met meneer Santiel, toen zij hem haar besluit ging mededeelen en hem
Allewies als opvolger op het boerderijtje kwam voorstellen, had zij eenige moeite
en onaangenaamheden gehad. Meneer Santiel was met de jaren een nurksch en somber
man geworden, vol wantrouwen en Uleken kon dadelijk merken, dat hij weinig
gesteld was op Allewies en zijn familie.
- ‘Zoe da wel ne goên boer zijn, die zijn affeirens oppast?’ had hij achterdochtig
gevorscht. ‘'t Ziet er nog al ne jongen beslagmoaker uit. 'K moe ou rechtuit zeggen,
iefer Elemetier, da mijnen êwste zeun onder ander moar 'n slecht gedacht 'n hè van
hem.’
Uleken dacht even aan wat zijzelve van de verdachte handelwijze van meneer
Santiel's oudsten zoon ten opzichte van Eulalietje had gemerkt, maar was wel zoo
voorzichtig daar geen woord over te reppen. Zij dacht ook nog eens aan wat meneer
Santiel-zelf in vroeger jaren van haar had gewild en vond dat alles weer zoo vreemd
en ook zoo akelig. In kalme woorden nam zij Allewies' verdediging op. ‘'t Was ne
flinke veint, nie schouw van den oarbeid en van 'n treffelijke famielde.’
- ‘Joa, 't es meugelijk,’ zei meneer Santiel, ‘moar hij zoe wel 'n beetse beleefder
keune zijn. Os hij ons tegenkomt 't es te nauwerneud dat hij zijn klak afpakt.’
Uleken haalde haar schouders op.
- ‘Da es tegenwoordig azue, mee die jonge gasten,’ excuseerde zij. ‘'t Zal het allicht
beteren os hij van den troep terug es.’
- ‘Den êwen tijd was beter!’ oreerde meneer Santiel met klem. ‘Wij zijn van den
êwen tijd. We 'n moên van al die nieuwe manieren niets weten.’
- ‘'K ben ik uek van den êwen tijd, meneer Santiel,’ zei Uleken
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nederig, ‘moar ne meinsch 'n kan tegen den nieuwen tijd nie altijd op.’
- ‘Enfin,’ besloot meneer Santiel, ‘we zillen 't mee hem ne keer probeeren, moar
gij zij verantwoordelijk veur de pacht. En hij moe beleefd zijn, os hij iemand van
ons tegen komt... zijn klak afpakken... zegt hem datte.’
- ‘'K zal 't hem zeggen, meneer Santiel.’

XLVII.
Met Allerheiligen kwam Allewies voor goed van dienst terug. Hij schopte zijn
militaire plunje in een hoek en riep uit: ‘Kijk zie; nou word ik weere ne meinsch...
en ‘In Vloanderen Vloamsch, zulle!’
- ‘Ge goa 't nog mienen, geluef ik,’ zei zijn vader, ietwat zuur lachend.
- ‘'K 'n moe van dien Woalschen boel nie mier hèn!’ gromde Allewies. Hij stak
een pijp op en stevende naar Eulalietje toe.
Daar zat hij stug te luisteren naar Uleken's verhalen, de hand van Eulalietje tusschen
zijn vingers.
- ‘Menier Santiel es content van 't mee ou te probeeren, moar ge moet beleefd zijn,
dat hij gezeid hèt,.... ou klak afnemen os g' hem of iemand anders van 't kastiel
tegenkomt.’
- ‘Da ze mijn....’ begon Allewies nijdig te brommen, maar Eulalietje liet hem niet
doorschelden; zij drukte hem de vingers op den mond en zei dat hij moest ‘zoete’
zijn.
- ‘'t Verwondert mij dat hij niet gezeid 'n hèt da 'k hem in 't Fransch moe
aanspreken,’ smaalde Allewies.
- ‘Zij liever blije da g'ou Fransch geleerd hèt. 't Kan ou te passe komen,’ meende
Natsen.
- ‘In Vloanderen Vloamsch!’ riep koppig Allewies.
Uleken en Natsen keken bezorgd naar elkaar. Zij zuchtten. Eulalietje zou geen
gemakkelijk huisgenoot aan hem hebben. Wat was dàt nu weer met dat Fransch en
dat Vlaamsch! Telkens had hij 't daarover, den laatsten tijd als hij met verlof kwam.
Dat was zoo langzaam aan begonnen, ginds, bij den ‘troep’, onder de Vlamingen
van 't regiment. Dàt en smalen op de militaire overheden en de rijken! De vrouwen
begrepen er niets van. Wat had het ook te beduiden? Moest een boer zich daarmee
bezig houden? Uleken
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trachtte 't gesprek af te leiden, sprak over hun aanstaand huwelijk en de vele
schikkingen, die er, naar aanleiding daarvan, voor hen en haar te nemen waren.
Dat bracht hem in mildere stemming. Hij vatte weer Eulalietje's hand en kneedde
haar vingers. Hij glimlachte even.
Het huisje naast Irma was zoo goed als klaar. Uleken en Natsen konden erin
wanneer ze wilden. Eigenlijk hadden ze enkel naar Allewies' terugkomst gewacht,
die haar zou helpen verhuizen.
- ‘Ik ben geried, van morgen af,’ zei Allewies kordaat.
Uleken en Natsen waren ook wel vaardig, maar toch, zij vonden het zulk een
onderneming, zulk een ‘dyngen’, dat zij er haast den moed niet toe hadden, nu het
op 't punt stond te gebeuren.
- ‘Ge moet gulder toch iest getreiwd zijn,’ zuchtte Uleken.
- ‘Morgen goan we noar 't gemientehuis en noar de pàster en te noaste week hangen
w' in 't kasken!’ zei Allewies.
- ‘Azue 'n hoaste! Azue 'n hoaste!’ riep Natsen met in elkaar geslagen handen.
Allewies lachte. Hij trok Eulalietje naar zich toe en zoende haar waar de twee oude
vrijsters het zagen.
- ‘Wach moar. 't Zal wel koelen zonder bloazen,’ voorspelden zij pessimistisch.
(Wordt vervolgd.)
CYRIEL BUYSSE
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Verzen
Kwatrijnen.
I.
Het maanlicht bleekt het denneloover,
dat trillend in de nachtlucht beeft.
Zoo rilt mijn ziel als mij de toover
omvangt, die in uw oogen leeft.

II.
De eenzaamheid van wijde heidevelden ......
Hier vond ik rust, maar in mijn oogen welden
de tranen om het nimmer samen-zijn.
Was het een vleermuis, die mij plots ontstelde?

III.
De kamperfoelie, is een brief gezonden,
houdt in mij waaks de heuchnis van weleer ......
Door bloemengeur heb ik uw ziel gevonden,
maar wéét, dat ik uw teederheid ontbeer.

IV.
Ik zag nog nimmer tranen in uw oogen.
Die blauwe heemlen bleven onbewogen,
ook toen de wildste wind daarover dreef ......
Nu heb ik mij in ootmoed neêrgebogen.
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V.
Alleen uw hand bleef even in mijn handen.
Hebt g' in uw koele palm het wilde branden
gevoeld, dat door mijn vingertoppen kwam?
Thans loop ik tastend langs vervallen wanden.

VI.
De stille sterren, wondere kwatrijnen,
staan in het zwart als blauwe kristallijnen,
totdat de dageraad ze zacht vervaagt.
Maar ied'ren nacht vindt God weer nieuwe rijmen.

VII.
Uit droom ontwaakt zat ik recht in mijn sponde.
Ik hoorde naar de stilte in het ronde
en naar een vogel in zijn slaap gestoord.
Hadt g i j uw boden naar mij toegezonden?

VIII.
Ik zal mijn liefde nimmer kunnen zeggen
en gij zegt nooit of ge mij ook bemint.
Nu moet ik al mijn teederheden leggen
in enk'le rijmen, die ik somtijds vind.

IX.
Kent gij die eeuwige schrifturen,
die langzaam in de nacht'lijke uren
geschreven worden in het zwart?
O God, kon schoonheid altijd duren!

X.
O, avondster - uw blinkende gedachte die mij geleidt door donkre en diepe nachten
als 'k wankel-tastend door het leven ga,
schenk mij weêr vrede en rust na eindloos wachten.
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Tusschen u en mij.
Wat ligt er tusschen U en mij?
Niets dan mijn leed-doorploegde akker,
waarop ik als een arme stakker
werkte van dag tot avondtij.
Wat ligt er tusschen U en mij?
De wilde golven van mijn leven,
waarop ik zwoegend, zonder beven,
oproeide in het tegentij.
Wat ligt er tusschen U en mij?
Ook al uw smart-gedrenkte dagen,
die gij doorleefd hebt zonder klagen
en zonder menschlijk medelij.
Wat ligt er tusschen U en mij?
Al 't slechte, dat de menschen dachten,
en dat met angstig-sterke krachten
vernielde 't levend schoon in mij.
Wat ligt er tusschen U en mij?
Ons leed, ons leven en de menschen
en al die onvervulde wenschen......
Zoo bleef 'k een vreemde aan U zij.
H.v.H.
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Het onvermijdelijke (Slot)
Het was een sombere dag. Uit den grauwen hemel kwamen koppige regenbuien
omlaag, die de vensters striemden met knetterende slagen en als trage tranen biggelden
de druppelen neer langs het beslagen glas. Zoo leeg, zoo vaal was het nu in die
slaapkamer waar geen enkel voorwerp bescherming scheen te bieden.
Nettie dacht aan haar leven in München. Op de donkerste dagen, in de zwaarste
tijden had zij het hoofd boven water weten te houden omdat er daar altijd nog wel
iemand te vinden was geweest die iets aanvoelde van haar moeilijkheden, terwijl
hier, waar zoo niemand een woord van troost tot haar sprak, zoo geen mensch haar
met begrijpende oogen aankeek... O, zij had Keesje, die schat, maar het was 'n kind,
met hem kon zij niet praten, hij kon nog niet vatten wat zoo dikwijls haar hart samen
neep.... Op de trap hoorde zij een gerucht van stemmen. Het was Lena, die Keesje
boven bracht. Zij nam het kind in haar armen, omklemde hem met een gebaar, zóó
fel, zóó heftig, dat het scheen als wilde zij hem weder tot zich terug nemen, maar
het ventje trappelde ongeduldig met zijn voetjes, pakte met dwingende handjes naar
het kroesje melk, dat hij op den schoorsteen had ontdekt. Op het oogenblik had hij
zijn moeder slechts noodig om hem te laten drinken en, toen zijn dorst gelescht was,
door haar van de pap gevoerd te worden die Lena had neergezet. Als een jonge
spreeuw hapte hij naar de lepeltjes pap die hij als zijn rechtmatig eigendom
beschouwde, want elken keer dat Nettie even blies werd hij rood van woede, dreigde
den lepel naar den grond te slaan als zij het wagen mocht dien zich toe te eigenen.
Nettie schoot plotseling in den lach. Zoolang hij het maar had, bekommerde Keesje
er zich niet om van wie het kwam. Een kind begreep niet, dat voelde slechts zijn
rechten en wat kon een mensch met al zijn wijsheid eigenlijk meer begrijpen, dan
dat hij op al die dingen die er op die groote wereld te vinden waren: schoon-

Groot Nederland. Jaargang 24

43
heid, liefde, vreugde, toch ook z'n recht had, zoolang hij maar werkte en echt levend
was.
Het ventje, nu plotseling verzadigd, weigerde beslist om nog een enkelen hap tot
zich te nemen. En als een Pacha achterover leunend in zijn stoeltje ging hij belletjes
zitten blazen. Door de stilte ging het zachte gepruttel van zijn lipjes. Weer lachte
Nettie en aangemoedigd door het succes begon hij met zijn armpjes en beentjes te
slaan, bewoog hij zijn heele mollige lichaampje in opperste levensvreugde. Met een
smak ging zijn bekertje naar den grond, het lepeltje volgde en toen de kans op zijn
bordje, nog haastig door Nettie gered, was verkeken, rukte hij zijn schaapje van den
stoel, dat denzelfden weg op ging.
Als een blauwe hemel bij stralende ochtendzon, zoo licht en klaar voelde Nettie
het in zich worden. Zoolang hij zoo goddelijk levend is, zoolang zal ik nog wel mijn
weg weten te vinden jubelde het in haar en hem weder tegen zich aandrukkend,
mompelde zij: ‘Schat, o mijn schat.’
Ditmaal wrong het kind zich niet los uit haar omarming.
Toen Keesje een oogenblik later lag te slapen, was de booze dag uit de kamer
geweerd en zat zij onder het electrische licht te werken aan haar
handelscorrespondentie.
Dien avond, nadat Nettie een oogenblikje bij haar had gezeten, begon Cato weer:
‘Je zeide dat daar vanochtend over dat lesgeven. Meende je dat?’
‘Of ik dat meende, natuurlijk.’
‘Ja zie je, ik dacht eigenlijk dat het gekheid was, daarom maakte ik me er zoo boos
over.’ Ze hield even op, wist eigenlijk niet goed hoe er uit te komen, ging toen voort:
‘Nu ik me wat beter voel heb ik er eens rustig over nagedacht en nu lijkt het me zoo
gek niet.’
‘Zooals u wilt’, zeide Nettie.
Cato zag haar wantrouwig aan. ‘Ja hoor es, graag of niet - Ik wil je er absoluut
niet toe dwingen.’
Nettie gaf geen antwoord. Tante is ziek, dacht ze. En laat ik me niet meer zoo van
streek maken als vanmiddag. Nog een paar weken en dan is het uit.
‘Ik wil je er absoluut niet toe dwingen’, herhaalde Cato.
‘Nee, dat begrijp ik.’
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‘Dus, durf je het aan?’
‘Dat heb ik toch al gezegd.’
‘Het is anders geen gemakkelijk iets.’ Cato was overeind gaan zitten en bestaarde
haar nichtje met waarschuwende oogen. Nettie moest vooral niet denken, dat ze het
zóó maar uit handen gaf.
‘Het is anders absoluut geen gemakkelijk iets’, herhaalde zij, ‘en de zware
patienten, daar is geen sprake van, dat je die krijgt.’
Nettie onderdrukte een zucht. ‘Daar voel ik ook erg weinig voor’, zeide ze.
‘Ik zou het niet zoo gauw over laten als die twee meisjes niet ziek waren’, ging
Cato voort. ‘En als je in godsnaam geen dwaasheden doet. En ik kan er toch van op
aan, Nettie, dat je niets van je omstandigheden vertelt’.
‘Daar geef ik geen antwoord op,’ riep Nettie. ‘Als u daar niet op vertrouwt, dan
doe ik het liever niet’. Maar Cato, die wèl wilde, dat zij het deed, sprak er haastig
over heen: ‘Geef me nu een papier en potlood, dan zal ik het je allemaal zeggen. Het
is nu Zaterdag, Zondag moet je dan nog eens een paar boeken doorkijken.’
Toch moest zij, voor zij begon met opschrijven, het potlood een paar maal uit
handen leggen en op kribbigen toon herhalen: ‘Ja, ik weet niet of ik het je wel kan
toevertrouwen, zoo gemakkelijk is het om den drommel niet’, en toen zij er eindelijk
toe had kunnen komen om te gaan schrijven en Nettie alles wat zij uitlegde
belangstellend volgde en van tijd tot tijd door een opmerking blijk gaf van het te
begrijpen, kwam het telkens verongelijkt: ‘Och welnee, het is heel anders. Ja, jij
denkt maar dat 'n mensch alles zóó aanwaait. Met mijn twee leerjaren en mijn lange
praktijk voel ik me nog niet volleerd. Dat vak is ernstiger dan jij denkt.’
Eerst nadat Nettie had verklaard er genoeg van te hebben, omdat het toch te moeilijk
voor haar was, werd Cato's toon een weinig inschikkelijker.
In het halve uur, dat zij de dingen nu nog bespraken, kwam er iets milders in hun
verhouding. Zelfs ging er zoo nu en dan een lachje over Cato's bleeke gezicht en
Nettie begon plezier in het geval te krijgen.
‘Ik zal mijn veeren opzetten’, zeide zij. ‘dat maakt altijd indruk. Laat ik eerst eens
repetitie houden, hier in mijn stoel. Daar is
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de deur waardoor het slachtoffer opkomt en dan ik dadelijk overeind en haar met de
grootst mogelijke welwillendheid tegemoet. ... Es kijken, wie hebben we’. Ze nam
het papier waarop zij de aanteekeningen had gemaakt. ‘Wacht juffrouw Luijten:
lastig, snibbig, gauw boos, weinig vertrouwen, in zichzelf.’
‘Kom,’ riep Cato, ‘dat behoef je toch niet allemaal op te teekenen’.
‘Nou ik moet het goed weten’, zeide Nettie bedrijvig. En als ik nu met die bokkige
juffrouw klaar ben, dan komt er een mijnheer. Es zien! Mijnheer Zonneveld, schuw,
eenzelvig...’
‘Och wat’, protesteerde Cato. Maar Nettie hield vol. ‘Het staat er. Dit is bepaald
iemand, tegen wien ik 'n beetje aardig moet zijn, dien ik wat moet ontdooien. Nu,
dat wil ik dan wel doen en als hij erg schuw en eenzelvig blijft, dan zal ik èm een
beetje aanmoedigend behandelen. Hem 'n beetje over z'n haar strijken of zooiets,
zooals ik dat bij Keesje doe, als hij eenkennig is.’
Maar Cato, die het geval tot dusverre vermaakt had, Cato gebood nu: ‘Nettie geef
dat papier terug en laten we er niet verder over praten. Het is niets voor jou’.
Nettie viel met een schaterlach in haar stoel. ‘Wat bent u toch altijd wanhopig
serieus. Wat dacht u, dat ik dien man op mijn schoot zou nemen? Weest U nu niet
zoo dwaas, Dat is allemaal gekheid. Ik weet immers ook wel wat er van afhangt.’
En zoo gebeurde het, dat Nettie op dien Maandagochtend Cato's kamers in bezit
nam om er als plaatsvervangster op te treden.
De eerste, die zij behandelde, was juffrouw Luijten.
Wat 'n uitgeknepen citroentje, dacht zij, met een blik op het menschje, dat daar
zoo nietig schraal terneder lag. En wat heeft ze 'n paar uitgedoofde oogen....
‘Ik ben het nichtje van juffrouw Verhoeven,’ lichtte zij haar in. ‘Mijn tante is ziek
en nu zal ik het maar zoolang voor haar waarnemen’.
‘Zoo, dat is wel aardig’, kwam het op bitsen toon.
‘Wel aardig, hoe bedoeld u dat?’
‘Nu, dat u dat zoo maar aandurft...’
‘O, dacht u, dat ik dat op mijn eigen houtje deed. Ik heb diploma's; ik ben eerst
hier in Amsterdam opgeleid en toen naderhand in Duitschland. Ik vind het juist leuk,
dat ik u helpen kan. Want
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ik help alleen maar de menschen, die het het meeste noodig hebben en tante zegt dat
u een ernstige patiënte bent’.
Het woord ‘ernstige patiënt’ deed juffrouw Luijten goed. Het was of haar kwaal
nu eindelijk begrepen werd.
Het lakentje terugslaand, zeide ze: ‘Enfin, laten we dan maar eens probeeren hoe
het gaat.’
Met deernis zag Nettie neer op de magere nek, die haar denken deed aan de
uitgerekte hals van een geplukte kip en toen op haar zeggen van: ‘Middenrifadem’,
de hoekige borstkas op en neer begon te bewegen met het piepend geluid van een
aftandsche stoommachine, dacht zij weer: Ach, wat 'n stakkerd.
Onder het tellen, ontdekte zij dat de neus van juffrouw Luijten toch wel een delicate
lijn had en dat er in haar stem nog wel een anderen klank was, dan die scherpe alleen
en ineens had zij partij gekozen voor dat nietige menschje, wier leven zij als verlaten
en eenzaam aanvoelde.
‘Hè, ik ben blij, dat tante u op de lijst gezet heeft’, zeide ze hartelijk. ‘Het lijkt me
zoo'n ellendige kwaal en het is toch altijd veel animeerender om met een ander te
oefenen dan alleen.’
‘Ik voel me tenminste al beter, dan toen ik kwam’, knikte juffrouw Luijten en met
verrassing zag Nettie, hoe dat verschrompelde plantje werkelijk wat begon op te
fleuren onder haar handen.
Toen zij klaar waren met oefenen, vroeg juffrouw Luijten of Nettie veel aan het
vak deed.
‘Nee, niet veel, want ziet u, ik heb 'n kind. Mijn man is in Duitschland,’ voegt zij
terwille van Cato er haastig bij.
‘Is het werkelijk. U ziet er nog zoo jong uit. Maar ik zie hier wel eens een kind.’
Nettie knikte verrukt, ‘Ja, dat is hij. Wilt u 'em even zien. Wacht, ik zal hem halen.’
Een oogenblik later kwam zij terug met Keesje op den arm. Het ventje liet goedig
toe, dat juffrouw Luijten naar zijn dikke knuisjes greep en hem voorzichtig over zijn
bolletje aaide. Zelfs lachte hij even.
‘Nee maar, dat is toch sterk,’ riep Nettie. ‘Hij vindt dit allemaal goed en anders is
'ie dikwijls zoo eenkennig. Een bewijs, dat hij u aardig vindt.’
Er brak een zonnetje door in de zwaarmoedige oogen van juffrouw Luijten.
‘Wees u er maar blij mede. 't Is 'n lief kind’, zeide ze.

Groot Nederland. Jaargang 24

47
Nettie knikte en zoo wonderlijk rijk voelde ze zich op dat oogenblik.
Toen juffrouw Luijten weg was, begaf zij zich naar het huis van mevrouw Dufresne
om er het dochtertje te behandelen.
Het dienstmeisje liet haar een oogenblik in de kinderkamer wachten. Het was een
zonnig vertrek. Langs de in lichte kleuren geschilderde muren hingen vroolijke platen
en op den gewreven vloer stond naar alle hoeken uit het kostbare speelgoed: een
vesting met flanken zoo sterk en stoer, dat ze gehouwen schenen uit een echte
rotswand: een winkel, waarin de verkoopers zich verdrongen achter een toonbank,
belegd met stapels stoffen in miniatuur, en een reusachtige bruine beer, die neergezet
in een Vliegenden Hollander, scheen te wachten om uit rijden te gaan.
Verrukt keek Nettie rond in dat Paradijs. O, als Keesje dat eens kon zien. Hij zou
het uitschreeuwen en naar alles tegelijk pakken met zijn dikke handjes. En ze
verbeeldde zich nu, dat mevrouw Dufresne binnenkwam en zeide: ‘Zoekt u maar
uit, wat u hebben wilt.’ Nu, dat deed ze natuurlijk graag. Ze vestigde haar keus op
een wit wollen schaap, dat vast mè - mè, moest zeggen, wanneer je het aanpakte en
op dat grappige paardje, dat met Keesje op z'n rug naar München zou draven en
vooral op dien enormen bruinen Teddy-beer. Gefascineerd bleef ze staan kijken naar
het parmantige dier, waar ze Keesje al mede rond zag sjouwen, wanneer hij grooter
zou zijn.
O, om dat allemaal voor je kinderen te kunnen koopen. Ze begreep er alles van,
dat een mensch er toe kon komen om zich aan 'n andermans goed te vergrijpen. Maar
al was die beer nu te groot om in haar zak te verdwijnen, ze wilde dadelijk gaan
sparen om Keesje te verrassen met zoo een in miniatuur.
Zij werd gestoord in haar overpeinzingen door het dienstmeisje, dat haar vroeg
om mede te gaan.
Terwijl zij haar volgde, dacht ze alweer getroost: Ach, Keesje zal met zoo'n kleintje
wel even blij zijn als die kinderen hier met dat reuze-beest en die hoopen speelgoed...
ze kunnen toch niet met alles tegelijk spelen.’
De ontvangst bij Lousje Dufrsne vertoonde veel overeenkomst met de wijze waarop
zij dien morgen door juffrouw Luijten was ontvangen.
Ook deze patiënt bestaarde haar met wantrouwige oogen en
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nog minder gewend om zich te beheerschen, gooide zij zich plotseling om en
verklaarde vandaag geen zin te hebben om les te nemen.
‘Ik eigenlijk ook niet’, zeide Nettie. ‘Maar ik ben toch gekomen, want ik dacht:
Stel je voor, dat Lousje het eens wel prettig vond, dat zou dan een erge teleurstelling
voor haar zijn.’ En met een blik op de pop, die was neergezet in een stoeltje naast
de rustbank: ‘Is dat jouw pop?’ Zij nam de pop op haar schoot, bewonderde het
keurige geborduurde jurkje en wat had ze een beeldig haar! ‘Ik heb ook zoo'n pop
thuis’, vertelde ze, ‘maar dat is 'n levende.’
‘Een levende,’ vroeg Lousje ongeloovig.
‘Ja, heusch, 'n levende. Ik heb 'n klein jongetje thuis. Vindt je dat niet aardig.’
Ja, dat vond Lousje aardig. Zij ging overeind zitten en vroeg: ‘Een jongetje dat
kan praten?’
‘Nee, zoo ver is hij nog niet. Als hij iets hebben wil, dan wijst hij met z'n vingertje
en als hij het niet gauw genoeg krijgt naar zijn zin, dan begint hij maar te schreeuwen.’
Terwijl zij nu van de wonderen van Keesje vertelde, verschikte zij het kussentje,
legde zij het kind neer en voor Lousje er zich van bewust was, waren zij bezig met
oefenen.
Nettie vond haar patiëntje geen lastig, kribbig kind, zooals Cato haar dat gezegd
had. Hoogstens een beetje verwend en was het te verwonderen, dat je een kind
verwende dat zoo'n kwaal had.
Toen zij een half uur later om de juffrouw belde, waren zij de beste vrienden.
Den volgenden leerling zou zij wederom thuis ontvangen. Het was mijnheer
Zonneveld. Hij zat reeds in de spreekkamer te wachten, maar Nettie zou geen vrouw
zijn geweest, als zij, na het afdoen van hoed en mantel, niet eerst nog even naar den
spiegel was gedraafd om in allerijl haar verwarde haren een weinig te ordenen en
haar bruin fluweelen japon wat beter te schikken om haar tenger figuurtje.
Inderdaad was het een verlegen jongmensch, dat op het schelsignaal nu schutterig
binnenkwam en haar een houterigen hand toestak.
Nadat Nettie hem over den toestand had ingelicht, ging hij zitten en wilde zijn
schrift te voorschijn halen. Hij keek in zijn aktentasch, zocht in zijn zakken, klopte
nog eens op zijn zakken. Het schrift was hij kwijt.

Groot Nederland. Jaargang 24

49
‘Het spijt me vreeselijk’, stotterde hij, rood van agitatie, Nettie zeide echter, dat
zooiets wel meer voorkwam. Ze zou nu een paar oefeningen voor hem opschrijven,
want ze had ze allemaal in haar hoofd.
‘Ziet u, als u nu eens eerst met dit begint. Wacht, laat ik het u voor zeggen: Maaa...’
‘O juist ja’. De student knikte krampachtig, wachtte hel oogenblik niet af, dat zij
klaar was, zoodat de door Nettie ingezette solo telkens eindigde in een niet zeer
harmonisch duet.
Wat 'n ijverig mensch, dacht ze. Ik krijg het er warm van. En dat hij dat schrift
heeft vergeten. Ik weet eigenlijk niets van die oefeningen af. Ik zal maar 'n beetje
praten, misschien gaat hij er op in en dan is het halve uur zóó om.
En hij ging er op in. Nettie's vraag, waarom hij die lessen noodig had, beantwoordde
hij met een uitvoerige uiteenzetting over het doel van zijn letterkundige studiën. Hij
wilde leeraar worden, maar vond het daarom noodig om behoorlijk te kunnen
voorlezen.
Nettie vertelde nu ook van haar studies in Berlijn, van haar lessen in München.
Zij was vergeten, dat het hier een lesuur gold. Zes weken was het geleden sinds zij
een man had gesproken. Wat 'n dooie boel eigenlijk, dat leven bij tante.
Toen bij het weggaan - een half uur later dan gewoonlijk - mijnheer Zonneveld
vroeg of Cato weer gauw beter zou zijn en Nettie antwoordde, dat het nog wel twee
weken kon duren, meende zij iets van een voldane glimlach te zien glijden over zijn
mager gelaat.
Hij vindt me aardig, dacht zij, een dollen sprong makend. Maar ineens neep er een
diepe rimpel op haar voorhoofd. Ach, die mannen! Nee, eigenlijk moest zij er niets
van hebben. J'en ai soupé! ‘Tenminste zoolang er geen aardige komt’, voegde zij er
wijselijk bij. En met veel bedrijvigheid begon zij haar boeken op te bergen.
De laatste leerling, die zij dien middag kreeg, was de studente in de Rechten. Nettie
vond het een leuk meisje. Met een verheugd gezicht luisterde zij naar Annie, die
vertelde in de gaarkeuken te gaan eten, wanneer zij zich een duur boek wilde
aanschaffen en die een abonnement bezat op al de volksuitvoeringen in den
Schouwburg en het Concertgebouw - Zoo had zij zelf het vroeger ook gedaan, toen
zij nog studeerde - ‘En als ik klaar ben, dan wil
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ik pleiten,’ besloot Annie. ‘Zoo'n baantje op een Stadhuis of aan een Bank, daar heb
ik geen zin in, dat is me te droog. Ik wil iets hebben, dat me boeit. Toch eenig hè,
dat je tegenwoordig als vrouw net doen kunt wat je wilt. Ik heb er thuis nog altijd
moeilijkheden over met mijn vader, die kan het niet uitstaan, dat een vrouw zooveel
praatjes maakt. “Meisjes moeten lief en zacht zijn en zich voor anderen opofferen,”
zegt hij maar wanneer je zoo zelfstandig bent als wij tegenwoordig, dan gaat dat
natuurlijk niet meer. Dan voer je eenmaal je eigen strijd om het bestaan en heb je
allerlei in jezelf ontwikkelt, waardoor je je niet meer plooien en schikken kunt. Ik
geloof zelfs dat het in onze generatie een soort van wraak is op al die onderworpenheid
en zoetsappigheid van vroeger. Maar enfin, thuis moeten ze daar niet veel van hebben
en daarom beknibbelen ze mij ook zoo op mijn geld. Maar dat kan mij niet schelen,
komen zal ik er toch!’
Wat 'n genot om nog met alles te kunnen beginnen en te doen, waar je aanleg voor
had, dacht Nettie, toen zij weer alleen was. Wat zou zij nu verder aan haar leven
hebben, zij, die zich straks in zoo'n beroerd kantoor ging opsluiten. Haar stem was
hopeloos achteruit gegaan. Ze durfde zelfs geen piano te openen, zoo griezelig vond
zij het om aan te hooren en menschen van haar eigen sfeer ontmoette ze absoluut
niet meer. Wat 'n heerlijkheid om zooals Cato je brood te kunnen verdienen met
lesgeven. In je eigen omgeving bezig te zijn, met iets waar je belang in stelde, en om
dan na elke les te gaan kijken of je kind alles had, of hij al wakker was, of hij zoet
speelde.... Maar om zooiets te beginnen moest je geld hebben en waar zou zij dat
vinden?
Zij werd gestoord door Lena, die kwam zeggen: ‘Mevrouw, de juffrouw is wakker.
Ze vraagt of u zoo gauw mogelijk komt en ik geloof, dat ik de kleine hoor.’
‘O ja, ik ga direct. Wil jij Keesje dan uit z'n bedje halen en doe 'em dat blauw
flanellen jurkje aan, dat staat 'em zoo schattig. Hij mag wel bij tante komen, want
die ziekte is niet besmettelijk.’
Cato, die den ganschen dag had geslapen, zat nu op door twee kussens gesteund.
‘Hoe is het gegaan,’ riep zij Nettie toe en voor deze iets had kunnen antwoorden: ‘Je
hebt Lousje Dufresne toch niet te moeilijke oefeningen opgegeven en heeft juffrouw
Luijten den tijd gehad om behoorlijk uit te rusten?’
‘Het is allemaal goed gegaan’, vertelde Nettie, ‘alleen had die
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mijnheer Zonneveld zijn schrift vergeten. Maar die oefeningen wist ik natuurlijk niet
allemaal en toen heb ik maar wat met hem gepraat.’
‘Gepraat’, Cato voer in een schok overeind. ‘Dat is ook wat. Komt hij daarvoor
lesnemen?
‘Hij vond het juist gezellig. We hebben een buitengewoon belangwekkend gesprek
gehad over de toepassing van wat hij bij u zoo al opstak. Hij heeft mij een half uur
van mijn kostbaren tijd ontstolen. Om twaalfuur zat hij er nog!’
‘Zoo, nou enfin, maar heb je de patiënten telkens nieuwe lakentjes gegeven?’
Nettie zag haar onthutst aan. Dat had ze vergeten.
Cato klaagde: ‘Hoe is het toch mogelijk. Dat heb ik je zóó gezegd.’ En op de wijze
van een uit het hoofd geleerde les, dreunde zij nu op: ‘In het kastje ligt voor elke
patiënt een stel lakentjes, die allemaal apart gemerkt zijn. En die worden elke week
gewasschen, ook al zijn ze maar drie keer gebruikt.’
‘Nou ja,’ zeide Nettie luchtig. ‘Die lakentjes reiken maar tot hun schouder en ze
hebben allemaal een gymnastiekpak aan. Zoo erg is het dus niet, dat ze nu voor één
keer allemaal onder hetzelfde terecht zijn gekomen.’
Maar Cato weerde af: ‘Dat doet er niet toe Nettie. Het zijn van die kleinigheden,
die er wel degelijk op aan komen en die dikwijls het geheim van je slagen uitmaken.
Voor menschen, die goed betalen, behoort alles tot in de puntjes in orde te zijn.’
‘Ik zal er dan morgen aan denken,’ beloofde Nettie.
‘Als je het dan maar doet.’
‘Natuurlijk! Ziezoo, nu ga ik het hier knus maken. Ik zal vragen of Lena het
theeblad brengt en dan haal ik de bloemen, die in uw zitkamer staan.’
Met lichten tred als raakten haar voeten nauwelijks den grond, ging zij in het
vertrek om en het werd Cato of alles wat zij aanvatte van een warmen gloed werd
vervuld.
Zoo gezellig pinkte het lichtje onder den trekpot, zoo zacht glanzend was het
porselein op de theetafel en de witte anjers, die zij toch iedere week versch kreeg,
schenen nooit zoo sterk te hebben gegeurd als dien middag. Zij dacht: Wat jammer,
dat het kind zich zoo heeft vergooid. Van een huwelijk in goede kringen is natuurlijk
nooit meer sprake. Ach, zoo verschrikkelijk was het
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nu wel niet wat haar was overkomen; er werden erger dingen getolereerd; ten slotte
berustte de veroordeeling van Nettie's levenshouding meer op een maatschappelijke
dan op een zedelijke quaestie. Maar ja, de wereld wilde die veroordeeling, want die
bestond nu eenmaal uit conventie en traditie, waaraan heel plezierige kanten waren
ook en in die wereld moest je nu eenmaal leven. Maar toch knikte zij haar nichtje
even toe: ‘Dag kind’, zeide ze met ongewone hartelijkheid.
Er werd geklopt en Lena kwam met Keesje binnen.
Het ventje was goed uitgeslapen en met oogen, groot van verbazing keek hij rond
in het vertrek, waarin hij nog nooit geweest was. Reeds wilden zijn dikke knuistjes
naar alle kanten grijpen, stuwde hij verrukte kreten uit.
‘O, wat 'n schat is het toch’, juichte Nettie. Hem overnemend van Lena ging zij
nu eerst met hem de kamer rond om alles te bekijken. Zij liet hem den kachel
bewonderen, dien hij uit wou blazen, even ruiken aan de bloemen, waarbij hij een
niesbeweging maakte en voor den spiegel liet ze hem zichzelf goeden dag zeggen.
‘Zonde toch, dat hij zoo alleen is’, verzuchtte Nettie, toen zij met Keesje op den
schoot bij Cato was gaan zitten. ‘Leuk zou dat zijn, als hij nu nog een zusje had.’
Cato vond, dat dat er nog bepaald bij moest komen, dat zou wel het toppunt zijn.
Maar zij was op dat oogenblik niet gestemd tot het zeggen van hatelijkheden en
zweeg dus.
Met haar wang tegen den bol van haar jongetje ging Nettie voort: ‘Weet u wat ik
jammer vind, tante. Dat u geen tarieven hebt. Waarom moet je toch altijd geld hebben
om zoo'n behandeling te kunnen ondergaan. Stel je eens voor, dat Keesje naderhand
het een of ander ging mankeeren, dat hij bijv. gemasseerd moest worden en dat daar
niets van zou kunnen komen omdat het te duur voor me zou zijn, dan...’
‘Maar ik heb toch tarieven’, viel Cato haar in de rede. ‘Die meisjesstudente betaalt
bijv. het halve honorarium.’
‘Nou ja, zoo'n enkele en die gebruikt u dan toch voornamelijk als proefkonijn voor
de meisjes, die u opleidt.’
‘Heeft ze je dat zelf verkondigd,’ informeerde haastig Cato.
‘O nee, maar dat begrijp ik toch direct. Van die meisjes, die u opleidt, dat vind ik
wel 'n goed idee. Als ik u was hield ik
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er een als assistente, want dan hebt u in de toekomst tijd om langer dan een half uur
met uw patienten bezig te zijn’.
‘Langer dan een half uur. Daar zou ik eenvoudig niet over denken. Dat zou veel
te vermoeiend wezen.’
‘O maar niet om te oefenen. Om eens met ze te praten, ze beter te leeren kennen.
Neem nou die juffrouw Luijten. Wil je zoo'n mensch werkelijk helpen, dan moet je
ook 'n beetje op de hoogte zijn van wat er van binnen in haar omgaat. Ik zou bijv.
dolgraag weten of ze die kwaal van haar erger hebben gemaakt door hem in haar
jeugd dood te zwijgen of dat ze zoo ziek is geworden doordat ze er te veel notitie
van genomen hebben.’
Cato gooide zich onrustig om. ‘Ja, hoor es’, zeide ze, ‘dat is een liefhebberij voor
menschen, die het uit luxe doen, maar wanneer je zooals ik er je brood mede moet
verdienen, dan schiet de tijd er niet op over.’
‘Vraagt u ze dan eens op de thee.’
‘Op de thee? Ik ben waarachtig blij, dat ik dat uurtje voor mezelf heb. Als je zoo
hard werkt als ik, gaat het er allereerst om, om je krachten te sparen.’
Nettie was bij den haard neergehurkt en Keesje op den grond zettend riep ze hem
met een kushand goeden dag toe op den onderzoekingstocht, dien hij nu kruipend
door de kamer ging ondernemen.
‘Vindt u dat werkelijk zoo erg’, ging zij eindelijk voort. Het is juist wel typisch,
om zoo met die verschillende menschen bezig te zijn. Vindt u dat niet aardig, zoo'n
juffrouw Luijten, die je eerst aanblaft als een nijdig keffertje en die dan een doodgoed
zieltje blijkt te zijn als je maar even getoond hebt om niet bang te zijn voor die
nijdasserigheid. Ik vind het juist zoo leuk al die menschen, die zich maar aan je
toevertrouwen, zoo echt zoo'n stukje van de wereld, waar je de verantwoordelijkheid
voor hebt.’
Cato antwoordde niet. Menschen, die zich aan je toevertrouwen, een stukje wereld,
waar je de verantwoordelijkheid voor hebt - klonk het in haar na.
Te vermoeid om haar energie, die zich altijd verzette tegen dat philantropische
gedoe, waar je zelf de dupe van werd, meester te blijven, gaf zij het tegenspreken
op. En slechts keek zij naar Nettie, die haar jongetje op schoot had getrokken. Met
loome
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hand woelend in zijn kuifje was deze verloren in de beschouwing van het kind, nu
ineens zoo stil, zoo aanhalig, na zijn vijfminutenlange reis. Cato bepeinsde, dat Nettie
met iets van diezelfde aandacht zich aan haar leerlingen moest hebben overgegeven
en door de flarden van haar gehavende energie voelde zij zich aangeraakt door een
plotseling begrijpen dat er ook nog wel bevrediging kon schuilen in het met je hart
opgaan in het vak, dat zij zich gekozen had.
Toen Nettie zich dien avond bij haar nederzette om de lessen van den volgenden
dag te bespreken zeide zij enkel: ‘Doe het maar zooals je gedacht hebt, kind. Het zal
wel goed zijn.’
Nu waren eindelijk de goede dagen aangebroken. Elk uurtje, dat zij vrij had kwam
Nettie gauw vertellen hoe het gegaan was en Cato luisterde geboeid naar hetgeen
haar nichtje zeide. Voor het eerst sedert haar jarenlange praktijk kende zij het genot
om met een ander van gedachten te wisselen over haar werk, dat vanuit de engte van
haar studeerkamer nu omhooggeheven scheen tot een wijdere levenssfeer. Meer en
meer ging zij zich hechten aan dat blonde kopje, waarin de warme oogen overal het
aardige, het belangwekkende, het komische schenen te ontdekken.
Ook de leerlingen, die, Cato van tijd tot tijd kwamen opzoeken, beweerden heel
tevreden te zijn over haar plaatsvervangster. Zelfs de verbitterde juffrouw Luijten
knikte voldaan en zeide dat alles goed ging. Wederom greep Cato dat verlangen aan
om haar nichtje bij zich te houden. Maar had het zich eerst slechts bepaald bij een
wensch, ditmaal was zij vast besloten om haar wensch in een daad om te zetten. Zij
wilde Nettie tot haar assistente maken en haar twee kamers afstaan, waarin zij met
Keesje zou kunnen wonen. Zij wist, dat zij iets op het spel zette; de kans bestond,
dat Nettie's geheim bekend werd en zij patienten zou verliezen, maar bleef er dan
niet een kern van menschen over die boven zoo iets verheven was? En al zouden
haar inkomsten een weinig achteruitgaan. wat baatte het haar, waar het oververdiende
haar steeds door de vingers was gegleden aan allerlei, waaraan zij ten slotte weinig
plezier had beleefd. O, nu kon die heerlijke tijd beginnen, van met iemand, die haar
na aan het hart lag, samen te streven naar eenzelfde doel. En dan de gezelligheid in
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huis! Voor Keesje wilde zij een kindermeisje nemen, zoo'n soort juffrouw in het
costuum van ‘nurse’ en Nettie moest zich vooral goed kleeden. Zij was precies een
figuurtje voor japonnen van Poiret. Wanneer zij met haar in het publiek verscheen,
zouden zij zeker de aandacht trekken. Misschien dat zij dan wel langzamerhand haar
leerlingen onder een meer artistiek soort menschen zouden vinden. En als Nettie niet
uit wilde gaan en geen nurse wilde hebben voor Keesje, wel, dan zou ze zich ook
daarin weten te schikken. Van beide kanten moesten ze toegeven.
Eenige weken lang spon zij aan haar zoete droomen, welke tot gouden draden
werden in de eentonigheid van het ziek-zijn. Niettegenstaande pijnen en eenzame
uren, niettegenstaande verhoogde uitgaven voor dokter en masseuse, liet zij zalig
zich voortwiegen op de beloften van een dieper en warmer leven, waarvan zij de
lichtende verschieten zag gloren.
Toch doofde er iets in dat zachte glanzen, toen zij genezen en gestaald door nieuwe
wilskracht en energie, voor het eerst haar werkkamer weer binnentrad. Ook in dit
vertrek met de Perzische tapijten, gekocht in den tijd toen zij freule de Wal had leeren
kennen; met het behang van donkerbruin doek, er aangebracht nadat het haar ter oore
was gekomen, dat de wanden in Line Termeer's kamer met goudleer waren bekleed;
met de vele vazen, gravures, bibelots, haar door leerlingen cadeau gedaan, ook dit
vertrek, symbool bijna van jarenlang moeizaam streven, was als een stuk van haarzelf.
Dit had toch ook recht van bestaan, in dit was toch ook charme. En terwijl zij wat
aan de snuisterijen verschikte, die door Nettie van plaats waren veranderd en neergezet
zooals deze dit het mooiste vond, maar niet in verhouding tot den maatschappelijken
welstand van de geefster, bepeinsde zij dat aan een assistentschap van haar nichtje
toch ook groote bezwaren zouden verbonden zijn. Wat, wonneer Nettie op haar
gewone eigenmachtige wijze zich minder beleefd gedroeg tegenover de
beter-gesitueerde leerlingen die zij van tijd tot tijd ook in behandeling zou krijgen,
wat, wanneer ze het niet langer kon verzwijgen en het op een goeden dag tegen wie
het hooren wilde zou uitkramen: Ach ziet u, we waren eigenlijk niet getrouwd, maar
we hielden nu eenmaal van elkander en op 'n kind hadden we heelemaal niet gerekend.
En toen is hij toch gekomen, en ja, wat moest je er aan doen? Terugsturen gaat nu
eenmaal niet.
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En ieder geval heb ik geleefd, dat is beter dan niets. En het kind, dat is gewoon een
schat!
En zoo wikte en woog zij, piekerde en peinsde en kon geen besluit nemen. Maar
de beslissing zou eerder komen dan zij dacht.
Toen zij op een middag met Nettie en Keesje theedronk bracht Lena een brief
binnen.
Het was een schrijven van freule de Wall die haar liet weten, dat zij spoedig freule
Haitsma uit Leeuwarden bij zich kon verwachten. Deze laatste was met
onaangenaamheden bij juffrouw Termeer weggegaan en wilde zich nu door Cato
voor haar asthma onder behandeling laten nemen.
Cato werd beurtelings bleek en rood en het eenige wat zij kon uitstooten was: ‘Nee
maar, nee maar...
‘Wat is er,’ vroeg Nettie.
‘Nee maar, dat is toch iets buitengewoons.’
‘Wat dan toch?’
‘Wel,’ en Cato had een lach zoo verheerlijkt, zoo gelukkig alsof zij het bezoek
van Hare Majesteit de Koningin zelf aankondigde. ‘Wel daar schrijft freule de Wall
mij, dat ze mij een leerling van juffrouw Termeer zal sturen. Een freule Haitsma, die
er heelemaal voor uit Leeuwarden komt.’
‘Aardig,’ zeide Nettie nuchter.
‘Aardig,’ bauwde Cato haar na. In plaats van dat je nu te hooren kreeg wat heerlijk,
wat prachtig, wist zij niets te verzinnen dan ‘aardig.’
‘Mij dunkt, het is toch wel iets heel bijzonders,’ begon zij weer met gepaste trots.
‘O, misschien wel,’ antwoordde Nettie. ‘Ik ben niet zoo in die adelijke kringen
thuis, maar ik vind het erg pleizierig voor u.’ Zij dacht bij zichzelf: Wat is die tante
eigenlijk nog 'n kind. Naar Keesje kijkend riep zij ineens: ‘O hemel, daar zit'ie weer
aan dien kolenbak en ik heb 'em er al driemaal vandaan gehaald.’ En als gold het een
heldendaad zoo voegde zij er op triomfantelijken toon bij: ‘Nee maar, hij wordt stout;
hij wordt echt stout.’
Maar Cato scheen het nauwelijks te hooren. Gelijk een paard, dat na langen tijd
weer den zweepslag van zijn meester voelt, zoo trilde zij van plotseling opsidderend
leven. Haar relaties met freule de Wall, haar jalouzie op den werkkring van Lize
Termeer, het autotje, waarmede zij de wereld zou overbluffen, al die ambities
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welhaast vergeten, schenen haar met versche kracht te overweldigen. Zij, die een
patiënt zou krijgen van Lize Termeer en dan nog wel iemand uit zulk een aristocratisch
milieu. Het beteekende voor haar het begin van Lize's ondergang, terwijl zijzelf aan
den vooravond stond van een nieuw tijdperk in haar leven. Naarmate zij in haar
verbeelding het instituut van Lize Termeer leeg en ontvolkt zag, groeide haar eigen
woning tot den omvang van een wijdsch gebouw en trotsch en statig werd nu
plotseling haar omgaan in de kamer, waarin Nettie en het kind waren vervluchtigd
tot figuurtjes zonder beteekenis. De zoo moeizaam opgebrandde vlam van toewijding
en genegenheid was in enkele dagen gedoofd.
Een week later was het Nettie's beurt om in de wolken te zijn. Op een avond, dat
Cato zich bezig hield met het opmaken van haar kasboek, kwam zij ineens binnen
stormen.
‘Tante,’ riep zij. ‘Ik kan een betrekking krijgen bij een journalist in Münschen om
copie over te tikken en telegrammen te seinen. Het is maar van negen tot twaalf en
van twee tot vijf. En het is een kennis van die menschen waarmede ik bevriend ben,
dus kan ik het wel vertellen van Keesje ook. O, wat dol!’ Met den brief zwaaiend
maakte zij trippelpasjes van vreugde.
Zonder antwoorden staarde Cato een oogenblik naar het lichte wenden van haar
tengere figuurtje, naar de kleine voetjes, die nauwelijks den grond raakten en het
zachte wuiven van haar blonde haar. Zij zeide eindelijk:
‘Prettig voor je.’ Maar bij zichzelf dacht ze: ‘Wat is die Nettie toch eigenlijk 'n
kind.’ Zij vroeg: ‘Wanneer denk je te gaan?’
‘De volgende week.’
‘De volgende week.’ Cato werd koud tot in de voeten. Nu zich ging verwerkelijken
wat zij de laatste dagen zoo vurig gehoopt had - dat Nettie uit eigen beweging haar
vertrek zou aankondigen - nu voelde zij plotseling dat zij ‘dat kind’ toch wel erg zou
missen. Maar onverbiddelijk sloeg zij de banden van eerzucht en geldhonger weer
om haar bevende hart. Eens moest het er toch van komen en vooral nu zij al die
nieuwe vooruitzichten had, was veel rust en concentratie het allereerste wat zij
behoefde.
Met geforceerde opgewektheid vroeg zij verder: ‘En waar ga je nu heen totdat je
'n kamer hebt?’
‘O die vrienden van me zijn terug, ik kan net zoo lang bij ze blijven, totdat ik iets
gevonden heb,’ antwoordde Nettie. Zij bla-
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derde in Cato's opschrijfboekje dat haar interesseerde, omdat zij zelf daar zooveel
lesuren in had aangeteekend en plotseling zeide Cato met een zuur lachje: ‘Prettig,
dat je zulke vrienden hebt. Dat is werkelijk een uitzondering. Ik heb ze nooit zoo
bezeten.’
Nettie sloeg het boekje dicht, en wilde weggaan, toen Cato haar tot blijven dwong
door te vragen: ‘En waar laat je Keesje tijdens die kantooruren?’
‘In een crêche.’
‘Een crêche? Ik dacht, dat die dingen alleen voor burgermenschen waren. Je moet
maar tot zooiets over kunnen gaan.’
Nettie had haar toe willen roepen: ‘Denkt u dat ik het prettig vind om mijn kind
iederen dag bij vreemde menschen af te leveren; denkt u dat het prettig voor mij is
is om niet zooals andere moeders van zijn jeugd te kunnen genieten. Maar zij zeide:
‘O ze hebben het daar best. Zulke dingen zijn allemaal zoo prachtig in orde in
Duitschland. En het is juist zoo goed voor hem om al vroeg met andere kinderen
samen te zijn. En iederen avond is het weer even heerlijk als ik hem ga halen. Die
paar uurtjs samen waardeer ik dan veel meer dan een moeder, die een heelen dag
met haar kind in de weer is.
Cato haalde de schouders op. Nettie moest het dan zelf maar weten. Haar huis was
eigenlijk ook geen kinderkamer, ieder je eigen sfeer was ten slotte het beste. En zij
liet toe, dat Nettie de betrekking aannam en voor haar vertrek nu alles in gereedheid
ging brengen. En toch met ieder voorwerp, dat voor goed verdween: of het een mantel
was van den kapstok, een muziekboek van de piano, een schaapje, dat op den stoel
van Keesje had gebengeld, bij elk stuk voelde Cato dat er een leege, een vale plek
kwam in de vertrekken, waarin zij voortaan wederom alleen zou zitten. Maar haar
gevoelens, het bleven slechts fladderende vogels om haar hart, die zij niet vermocht
te bemeesteren.
Het werd de laatste avond. Met Nettie bracht zij Keesje naar bed en samen
glimlachten zij om zijn nadrukkelijke brabbelverhalen. Zelfs vloeiden heur blikken
even ineen, maar spoedig had Nettie zich wederom afgewend. Sinds de brief van
freule de Wall voelde zij zich meer dan ooit van haar tante vervreemd.
In de wrange stilte was nu Nettie's belemmerde omgaan als de aarzelende stap van
een dief in den nacht. Cato begreep haar overbodigheid in het vertrek, dat eens zij
toch met zooveel goede be-
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doelingen had in orde gemaakt. Moest haar nichtje op een dergelijke wijze van haar
scheiden. Moest dit het einde zijn?
Zij keek naar Nettie, die, nog een wijle toevend aan het bedje van Keesje, nu haar
hoofd boog over het kussen, waaruit een laatste vage murmelkreetje omhoogsteeg.
Wat daar gesproken werd, hoorde zij niet, maar wel wist zij dat er zooiets heel liefs
en zonnigs, zooiets heel innigs en teeders langs haar heen was gegaan en dat zij
onmachtig was geweest om dat alles in zijn volle weelde te genieten. In een hulpelooze
poging om het nu nog te grijpen overlegde zij plotseling: ‘Zij moeten blijven. Ik zal
Nettie zeggen om die betrekking af te telegrapheeren en hier iets te zoeken. Om een
uitgangspunt te hebben begon ineens haar krampachtige stem:
‘Het zal wel geen gemakkelijk werk zijn het overseinen van die telegrammen.’
Nettie haalde ongeduldig de schouders op. Moest ze nu tot het laatste moment
tante's commentaar op die betrekking aanhooren. ‘Ik weet 'et niet,’ beet ze af. ‘Ik
heb nog nooit gehoord, dat het zoo moeilijk is en wanneer het dan wel moeilijk is,
dan heb ik toch alle gelegenheid om het te leeren.’
Er steeg een snelle blos naar Cato's wangen. Zij trachtte te vergoelijken. ‘Ach, jij
past je nogal gemakkelijk aan.’
Weer had Nettie die ongeduldige schouderbeweging. Ik ben oppervlakkig, ik ben
frivool, dacht ze en om te ondervangen wat zij als onaardig bedoeld dacht, blageerde
zij. ‘Natuurlijk, ik geef om niets. Gut in dien winkel, daar kon ik direct de zwaarste
doozen tillen en ik had ook onmiddellijk slag om met het publiek om te gaan. Dan
moest ik de menschen al die handschoenen aanpassen, 'n prettig werkje, vooral met
die onmogelijke dikke vingers, maar ik maakte maar 'n gekheidje, dan stonden ze
vanzelf stil en dan had ik den tijd om al die handen te bewerken.’
‘Ja, zoo'n betrekking in zoo'n winkel lijkt me niet gemakkelijk,’ was alles wat
Cato wist te antwoorden.
‘Nou,’ mompelde Nettie. Zij knielde nu neer en met een energieken ruk gooide
zij haar valies om, het onooglijke aan alle kanten geschonden valies, waarmede zij
ook haar intrede had gedaan en dat weer zat volgepropt met een rommel, die Cato
tot dusverre bij geen enkel mensch uit goeden stand had aangetroffen. Knarsend ging
het geknap van het roestige slot en met dat schorre
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knapgeluid werd het haar alsof de laatste mogelijkheid om Nettie te behouden was
afgebroken.
Haar leven en dat van haar nichtje, zij zouden nooit te verbinden zijn, hoeveel
moeite zij zich ook van weerskanten mochten geven. En om daar nu niet langer
doelloos te blijven staren naar dat figuurtje op den grond ging zij plotseling naar de
linnenkast en die openend zeide zij:
‘Hoor es, Nettie, hier heb je twee stel lakens en sloopen, want op zoo'n huurkamer
is de boel gewoonlijk maar half in orde.’ Met een smak gooide zij van haar fijnst
geborduurde stukken op het bed.
Nettie kleurde fel. ‘O, het is erg lief van u tante, maar het behoeft heelemaal niet.
Het gaat zoo wel,’ antwoordde zij verlegen.
Cato drong aan: ‘Jawel, dat moet je medenemen. Jij mag er dan onverschillig voor
zijn, maar ik vind het dan wèl noodig dat je goed in je linnengoed zit. En dan heb je
hier nog 'n paar handdoeken en badhanddoeken. Die heb je vooral met Keesje noodig.
En daar zijn zijn lakentjes. De boel van zijn bedje en de dekens kan je dan
morgenochtend nog inpakken, want ik wil niet, dat hij het koud heeft van den winter.’
En Nettie antwoordde slechts met een verward: ‘O dank u. Dank u wel.’
Een plotselinge ontroering schoot in haar op. Zij dacht aan alles wat Cato voor
haar had gedaan, aan de vele malen, dat zij lief was geweest voor Keesje, aan haar
hartelijkheid tijdens haar ziek zijn en zij dacht aan zich zelf, zij die in dit huis haar
ankers hand neergegooid en gezegd: Ziezoo, daar heb je me en nu moet jullie me
maar nemen zooals ik ben, want ik doe het precies zooals mij dat het beste uitkomt.
Zij had iets willen zeggen van: ‘Ik heb het allemaal niet zoo bedoeld, tante, als ik
onaardig was. Ik weet wel, dat u voor mij gedaan hebt wat in uw vermogen was. Ik
zal het niet vergeten. Maar ook haar bleven de woorden in de keel steken. Slechts
liep zij gedwee achter haar tante aan om een koffer te zoeken voor al dat beddegoed.
Met passen en meten om alles er in te krijgen, ging de avond voorbij.
Het was een koude Decemberdag toen zij den volgenden morgen naar het station
reden. Binnen het beslotene van de auto ging beider gedachten slechts uit naar Keesje,
die op Cato's schoot par-
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mantig naar buiten zat te kijken. Zij spraken over het mutsje, dat hem zoo grappig
stond, over zijn schoentjes, de eerste leeren, die hij aan had en zelfs toen Nettie in
de coupé had plaats genomen, spraken zij er nog over, dat een jurkje toch een veel
aardiger dracht was dan een truitje. Eerst toen de conducteur het portier kwam sluiten,
kusten zij elkander, zeide Cato iets van: ‘Nu, dag kind, hou je goed, zal je trouw
schrijven?’, mompelde Nettie: ‘Dank u wel tante, dank u wel voor alles!’ Pas toen
de trein zich in beweging zette, zagen zij door den mist harer oogen elkander aan,
Cato het langst, want Nettie keerde zich al spoedig naar Keesje, die van de bank
dreigde te vallen. En terwijl Nettie wegspoorde, al verder en verder, verliet Cato het
station. Voor haar lag het Damrak in het onheilspellende licht van den grimmigen
winterschen dag. Menschen duwde haar opzijde, fietsen dreigden haar omver te
rijden. Dien morgen voelde zij zich een vreemde tusschen de zwoegende menigte,
en haar toevlucht nemend tot een taxi, zocht zij te ontkomen aan hetgeen anders van
zoo'n innige bevrediging kon zijn van haar rustelooze Strebersnatuur.
Thuisgekomen vond zij daar twee brieven op tafel liggen: een van freule Haitsma,
die vroeg of zij den volgenden middag gewacht zou kunnen worden; een van mevrouw
Dufresne, waarin deze schreef, dat zij de behandeling van Lousje voorloopig wenschte
te staken. Met een haastige beweging gooide zij hoed en mantel van zich en zette
zich aan haar schrijftafel om beide brieven te beantwoorden. Haar eigen leven had
weer een aanvang genomen.
HENRIETTE BARBE.
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Touwhaartje
Als ik een vrijen Zaterdagavond voor me zie, en geenerlei middel om dien op
aangename wijze te vullen; geen lust - en geen noodzaak - om te werken; geen lust
om te lezen, geen prettig gezin om te gaan kaarten of praten of met de kinderen te
ping-pongen; heelemaal niets, - dan kan ik den avond altijd nog met Kees Koremans
gaan doorbrengen. Het is niet hartverheffend; zelfs niet hart-verwarmend; het is niet
dan een soort malle, cynische manier om zich te amuzeeren met - dat wil vooral
zeggen: over - een tragi-comisch individu. Maar het heeft dit nut, dat ik dan den
volgenden Zondagmorgen zeker wèl ergens lust in heb: in een lange, eenzame
wandeling, in een straffe studie, in al wat inspanning, frissche, bevrijdende inspanning
vraagt...
Stel u nu Kees Koremans niet al te luguber voor. Hij is een net mensch. Hij is
meester in de rechten. Hij is burgemeester op een dorp in een polder. Mooi is het
daar niet; maar het is er welvarend. Boomen heeft men er uitermate weinig; maar
boomen zijn ook niet zoo erg voordeelig. Men heeft er klei en vette weiden. Men
heeft er boeren, die dochters op kostschool sturen - ze komen terug, en zeggen, als
katten na haar Roomsche reis ‘miauw’ -; boeren die onwennige en zeer leelijke en
leelijk gemeubileerde villa's bezitten, met twee piano's, en die in de keuken huizen
omdat je je daar toch meer op je gemak voelt.
U zult zeggen: ‘Die Kees is dan toch nog zoo gek niet, dat hij iederen Zaterdag
behoefte heeft aan een week-end in Den Haag.’ En Scheveningen. Vergeet
Scheveningen niet. Kees baadt 's Zaterdagsmiddags op Scheveningen - 's zomers
natuurlijk - en eet er dure diners, en voelt er zich mondain. Dat vindt Kees wel fijn;
en wie zou dezen lord-mayor zijn pleizier niet gunnen? 's Winters zijn er natuurlijk
weer andere genoegens. Als daar zijn: diners in rijk verlichte restaurants, met
kerstboomen, - de antithese ‘restaurant’ en ‘Kerstboom’ is één van de vele, die onze
vlotte tijd heeft opgelost. Waarom zou je de Kerstmis nou allemaal vieren als de
Heilige Franciscus te Greccio?...
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Ja, er zijn ook meer bohême genoegens. Er zijn zich ‘cabaret’ noemende
café-chantants, waar tegenwoordig het publiek - een niet al te zwaar-op-de-handsch
publiek pleegt het te zijn - zèlf het grootste deel van het programma vult, door te
dansen; - te steppen dan, en te trotten, en te bostonnen. Daar óók, daar vooral vindt
Kees het fijn! Want daar is de tegenstelling met zijn midden-in-de-weeksch dorpsleven
het meest volkomen! En ook: de tegenstelling met Kees' vroeger leven. Want als
student was hij altijd een zeer naieve, bolwangige, blomzoete knaap geweest; een
ijverig en ietwat vaag-dwepend, en ietwat graag geprezen studentje; een kind in de
boosheid, welke hij altijd een beetje schuw en schichtig uit den weg was gegaan.
Want de boosheid waaraan de studentikoze jeugd zich wel eens schuldig maakt,
boezemde hem minstens evenveel angst in als, van tijd tot tijd, geniepige interesse.
Zijn vader en moeder, brave gezeten burgers, hadden hem dus prachtig gaaf uit dat
gevaarlijke, verleidelijke studentenleven terug zien komen, zoo gaaf, dat het den
vader zelfs eenigszins ontnuchterend, om niet te zeggen: teleurstellend, aandeed.
Maar het was dan zoo toch wel zeker erg mooi. Iedereen zei, dat Kees zoo een beste
jongen was, en gezien bij zijn professoren was hij ook wel; dat bleek hieruit, dat hij,
toen hij zeide te dwepen met het eenvoudige, patriarchale landleven, en geen groote
eischen te stellen, heele mooie aanbevelingen van hen kreeg voor een
burgemeestersplaats. Tot nog toe was er in dat dorp altijd een inboorling-boer
burgemeester geweest, maar de gecompliceerde sociale wetten begonnen eenige
juridische scholing voor dit ambt, ook plattelands, wenschelijk te maken. Dus kreeg
Mr. Kees Koremans het baantje op dat dorp. En daar zit hij nu nog. En daar is hij nu
langzamerhand zoo mondain en zoo slecht geworden. Want de deugd had zich daar
in haar meest vervelende en afschrikkende gedaante aan hem vertoond, neen!
opgedrongen. En vandaar de week-end-elijke reacties.
Toch: de deugd en - vooral - het fatsoen, waren nog geenszins uit het hart van
Kees verdreven, al zaten ze er nu ietwat nauw behuisd op den achtergrond. Dit bleek
vooral in de keuze zijner gezellinnen. Want men heeft al wel begrepen, dat die bij
de reactionnaire week-ends behoorden. Het waren, uiteraard, zeer vluchtige
verbintenissen, maar ze vergoedden in innigheid wat ze aan duur te kort kwamen.
Natuurlijk werden die connecties voor-
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namelijk gemaakt in de ‘dancings’, onder begeleiding van den saxophoon, die, als
een comische ouwe-oom begon met een neuzig, waarschuwend gebrom daarbij aan
te heffen; maar, als dat toch niet hielp, maar krakerig op de step-wijs mee-tetterde.
Daar amuzeerde Kees, de nog altijd bolwangige Kees zich! En de meisjes had je
maar voor het kiezen! Een knipoogje, een wenkje, en ze stond op en je ging aan den
dans. Soms kwam ze je zelfs met een negerlijk extatisch schouder-wiegen en in den
nek geworpen pagekopje tegemoet! Quel charme! En werkelijk, Kees had daar succes.
Je zag er wel gekker typen; en vooral ouder! Kees was in elk geval nog maar tegen
de vijf-en-dertig aan, en je zag er stijve heeren met grijze baarden, wier
gelaatsuitdrukking zweefde tusschen angstigen ernst om goed te dansen, en ietwat
liederlijke vroolijkheid. Men zag er proponents-typen en
commissaris-van-politie-typen, en olifants-typen. Nu, daartusschen maakte Kees, al
was hij dan blomzoet, een keurig figuur. En wat van werkelijk nog wel meer belang
was: Kees was royaal, en keek niet op een paar Martini-sweet's... Hij kon dus
werkelijk aan een partner - een partner, die dan nog zoowaar op een oestertje gefuifd
werd - eischen stellen. En nu was het kenmerkend, dat bij die eischen weer dat ietwat
achteraf gedrongen fatsoen zich gelden deed.
Kees wou: nette meisjes hebben. Dat begrip ‘net’ moest men natuurlijk niet al te
diep-psychologisch opvatten. Maar, enfin: nèt. Niet schreeuwerig. Niet opzichtig.
Ze mochten er verleidelijk uitzien, maar: niet te gedecolleteerd, noch te gedejambeerd.
Op een bepaald moment van den avond - nog al voldoende laat -, het moment, dat
Kees van m i j n gezelschap, na een pooze van tweeslachtigheid, naar dat van zijn
tijdelijke gezellin was gemoduleerd, placht ik dan afscheid van hem te nemen. Om
hem dan bij een volgend Zaterdagsch samentreffen gewoonlijk te begroeten, of een
gesprekpauze aan te vullen, met eenig vaag compliment over zijn vorige aanwinst.
‘Dat was wel een aardig meisje, Kees; die blonde (zwarte, bruine). Heb je nog prettig
met haar gesoupeerd?’
‘Och, ja....’ zei Kees dan onveranderlijk, met een verwendejongensgezicht, ‘dat
ging wel.’
‘Waar?’
‘Bij...’ En dan kwam er òf de naam van een stil-stratig, obscuur etablissementje,
òf van een meer ‘en vogue’ gelegenheid, waar
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men het inconvenient van de drukke straat pleegt te neutralizeeren door bij het vertrek
van de gasten het licht in de vestibule uit te draaien. - En dan mijmerde Kees over
dat verleden, over de tusschenliggende terreinen zijner ambtelijke beslommeringen
heen, en na eenige oogenblikken kwam dan, even onveranderlijk, het een of ander
bezwaar...
‘Jja... Die was wel aardig. Maar... ze was nog al hebberig.’ Of: ‘Maar... ze at zoo
ongemanierd.’ Of: ‘Maar... ze zei: ‘Ik blief dit of dat niet.’
‘Nou Kees’, zei ik dan gewoonlijk weer, ‘je bent veeleischend, man.’ En inderdaad,
dat wás de zottelijk door het leven verwende Kees. Hij wilde een meisje, dat
gedistingeerd was, geestig, eenvoudig, belangeloos... En tevens bereid hem hoogstens
anderhalven dag gezelschap te houden, om dan weer beminnelijk bescheiden, en
liefst een beetje weemoedig, afscheid te nemen. Is het wonderlijk, dat hij dit ideaal
niet zoo héél gemakkelijk vond?
***
Toch, hij hééft het gevonden. En de moraal en het moralizeeren over het schandelijk
‘bourgeois-zoontje’ (zooals Kees, niet ten onrechte, in de socialistische pers zou zijn
gesmaad - als die van zijn faits et geste hadde geweten -) dit moralizeeren dan aan
anderen overlatend, wil ik mij tot een relaas van het uiterlijk verloop bepalen.
Dat eindelijk ontdekte ideaal dan was Touwhaartje. Zoo noemden we haar - tot
haar groote, maar dadelijk in een geforceerden glimlach weggespoelde,
verontwaardiging. Zij behoorde tot de vele vrouwen, die een mislukte
permanent-waving hebben ondergaan, en wier haren ten gevolge daarvan een
volkomen dor, kroezig, uitgeplozen-touw-achtig voorkomen hebben aangenomen.
Wat haar trouwens nogal grappig stond, en haar het voorkomen gaf van een Engelsch
dans-poppetje.
Touwhaartje nu was wáárlijk een ideaal. Ze was lief, bescheiden in de consumptie,
zedig. Ja, zedig. Want bijvoorbeeld bij een onbehoorlijke uitdrukking - of zelfs een
vulgairen lach - aan een naburig tafeltje, keek ze vóór zich met een gezicht, dat
pijnlijk stond. Niets minder dan pijnlijk. Ik zeg het wat nadrukkelijk, agressief zelfs
kan het schijnen, want ik ducht ongeloof bij mijn
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lezers. Het klinkt dan ook allemaal erg onwaarschijnlijk, voor een meisje uit die
omgeving. Maar het was zoo. Ze was ‘echt een meisje’. En Kees, de romantische
Kees, zoo critisch en difficiel, was dan ook ontwapend. En meer dan dat. Hij bepeinsde
allerlei mogelijkheden, waardoor dat kind, zoo een kind, zoo een lief kind, hier
verzeild kon zijn. Hij snorde naar antecedenten in de litteratuur; hij had het over
Marguerite Gautier en Pro Domo En kwam tot het besluit, dat de meest waarschijnlijke
psycho-analyse in zake Touwhaar was, dat ze wel een beetje verdorven geweest was;
maar op het gezicht van Kees was ze plots door de liefde verreind, en ontzondigd,
en zedig geworden. Een soort geestelijke Mazdaznan-kuur.
Het gevolg was voorbeeldeloos.
Toen ik drie weken na dit eerste samentreffen met Touwhaartje weer eens een
vrijen Zaterdagavond aan Kees spendeerde, en mijn cliché-vraag tot hem richtte:
‘Dat was wel een aardig meisje, dat Touwhaartje. - Heb je prettig met haar
gesoupeerd’ -, toen antwoordde Kees droog-weg:
‘Ze komt aanstonds hier. Ik wacht op haar...’
Deze trouw was waarlijk ontstellend.
‘Heb je haar de vorige week ook ontmoet?’ vroeg ik.
‘Drie weken achter elkaar,’ zei Kees, even kurkdroog.
‘Zoo - dan ben je zeker wel zoowat een huisvriend geworden’, zei ik, om iets te
zeggen.
‘In haar huis ben ik nog nooit geweest,’ zei Kees sereen.
‘Zoo...’ zei ik. En ik voelde me plomp-cynisch.
Er was een pauze.
Toen herbegon Kees, op den eenigszins kort-affen toon van wie met terughouding
een enkel pareltje voor de zwijnen werpt:
‘Ze wil me liever niet in huis hebben. Ik heb heel sterk den indruk, dat het een
héél net meisje is.’
‘O,’ zei ik - ‘ik dacht, dat ze door de liefde voor jou verpuurd was?’
‘Neen’ - zei Kees met nobelen eenvoud, ‘dat schijnt toch wel niet zoo te wezen.
Ik geloof eer, - of eigenlijk: ik weet het wel zeker - dat ik haar eerste zonde ben.’
‘Tjonge,’ zei ik. ‘Da's 'n heele verantwoordelijkheid...’
Maar het scheen dat het meisje nu weer van alle zonde, ook van haar eerste,
teruggekomen was. Want ze verscheen niet... Dans na
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dans werd door den keurigen, maar in zijn keurig uiterlijk eenigszins de sporen van
veelvuldig drankmisbruik vertoonenden gérant, aangekondigd. Doch de danszaal
bleef zonder Touwhaar. ‘Ze zal ziek zijn,’ opperde ik, geloovig.
Dat idee sloeg in. Kees werd ongerust. Zijn blikken, die tot nog toe een soort van
waardige onverschilligheid hadden bewaard, begonnen zich steeds meer op den
ingang te concentreeren. Tenslotte keek hij naar de deur vóór hem met den starren
blik van een motormaniak. He was om medelijden mee te krijgen.
‘Ja, als je haar adres niet weet, hoe komen we er dan achter, wat haar scheelt?’
Dit woord-steentje deed den vollen emmer van Kees' gemoed overloopen. Hij
kwam los.
‘Daar zit ik aldoor al over te denken. Als ik haar adres maar wist. Het is natuurlijk
mogelijk... Enfin, àlles is mogelijk... Misschien is ze heelemaal niet ziek, maar houden
haar Papa en Mama haar opgesloten...’
‘Papa en Mama?’ zei ik...
‘Ja - daar heeft ze me al eens terloops over gesproken. - O, ze is van hééle nette
familie, da's vast...’
‘Dus... het zou geen mésalliance zijn, als je...’
‘Nou... nééj’, zei Kees. ‘Och, dat voel je dádelijk, hè. - Heel iets anders dan al die
kevers. Als die netjes praten, dan komt het er zoo uit... zoo uit een pruimemondje,
zoo geknepen... Maar bij haar... Je voelt direct: dat is natuur; dat is ràs...’
Het scheen me toch, dat hij wat doorsloeg.
‘Adel, dacht je?’
Kees trok de schouders op. En weer was er een pauze.
‘Zie je,’ begon Kees toen weer. ‘Dit was nu werkelijk een vondst. Dat is een meisje,
- laat ze nou niet naar afkomst zóó voornaam zijn... Maar dit is de èchte, innerlijke
beschaving... Ze is stellig ziek... Maar dan moet ik er heen!’
‘Ja maar, joh,’ zei ik, remmend, ‘als ze nu zoo een deftige jongedame is, - hoe zal
je je dan aandienen? Hoe zal je tot haar doordringen zonder haar te compromiteeren?’
‘Dat komt terecht,’ zei Kees zenuwachtig. ‘Als ik maar eerst haar adres wist. Ze
komt nu niet meer; het is al bij elven...’
‘Jjja’ - peinsde ik - ‘Haar adres... Zou misschien’ - ik weet
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niet, wèlk duiveltje me de onbehoorlijke onderstelling inblies, maar ze wèrd me
ingeblazen en ik sprak ze uit:
‘Zou misschien de gérant...’
‘Ben je chèk!’ blies Kees - ‘Zij...
Ja, van al die gewone typetjes, daar weet hij het adres wel van, maar van háár...
Dan zou ik het toch zeker eerder weten.’
‘Dat is wel waarschijnlijk,’ zei ik peinzend. ‘Maar het is toch het eenige
aanknoopingspunt. Hoe wil je anders je onderzoek beginnen? Zijn er hier meisjes,
waar ze wel eens mee sprak?’
‘Natuurlijk niet.’
‘Nou maar, - zal ik het dan eens vragen?’
Kees aarzelde. ‘Ga je gang,’ zei hij ten slotte minachtend.
En ik ging. De gérant zat op een estrade'tje, een beetje apart, zijn administratie bij
te houden. De dans was net uit. Het verstommen van de muziek deed hem even
opzien; er kwam een slaperig ‘bravo’ uit zijn uitdrukkingloos gezicht. En van dat
moment maakte ik gebruik om hem aan te spreken.
Het duurde een oogenblik, voor hij, naar mijn signalement, Touwhaartje had
geïdentificeerd. Maar toen wàs hij er:
‘Wipneusje? Onschuldig smoeltje? Van die Madonna-wenkbrauwen? Jawel - Da's
Keetje Katoen... O, die...’
***
Wat hij toen verder vertelde, was verbijsterend. Ik schrok. Ik vóélde mijn gezicht
lang worden. En toen ineens een wilden lachkriebel... Maar ik bedwong me. Ik
bedankte den gérant. Ik laveerde - de dans was weer begonnen - tusschen de paren
door. Ik bereikte Kees.
‘Nou?’ zei hij, nog even misprijzend, ‘hij wist het natuurlijk niet.’
‘Ja,’ zei ik. - ‘Hij wist het wel.’
‘Zoo? En wat zei hij?’
‘Ze heet Cornelia Katoen,’ zei ik ernstig.
‘Hm,’ zei hij. - ‘De naam is niet mooi...’
‘Och,’ zei ik ‘de namen in het handboekje van Neêrlands Patriciaat zijn ook niet
allemaal mooi. Maar...’
‘Wat? Wist die vent, of ze ziek is?’
‘Nou,’ zei ik - ‘ziek is ze niet. Maar ze kan niet komen.’
‘Waaróm dan niet? Schiet toch op, kerel.’

Groot Nederland. Jaargang 24

69
‘Wel,’ zei ik - ‘Ze is... opgeborgen. Wegens een beroovingszaakje...’
***
Het effect was werkelijk de moeite waard. Ik heb nog nooit zoo'n bête uitdrukking
op een gezicht gezien, als het gezicht van Mr. Kees Koremans thans vertoonde.
‘Hè...?!’ zei hij.
Niets meer.
En daar dit wat vervelend werd op den duur, zei ik na een poosje:
‘Drink je nog een whisky, of zullen we opstappen?’
JAN WALCH
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Het Geval-Huet I.
Hij scheen langzamerhand klassiek te worden. Druk weliswaar werd hij niet herdacht,
maar gewoonlijk met een bewondering, die slinkende onder de letterkundigen, nog
steeds aanwies onder de historici. De ‘Mannen van Tachtig’ mochten hem niet
onvoorwaardelijk prijzen, zij brachten hem zonder uitzondering den cijns van hun
respekt. Hunne jongeren noemden hem met onderscheiding of lieten hem in elk geval
ongemoeid; vonden zij weinig aantrekkelijks in hem, zij wisten althans van hem
geen kwaad. Zijn proza is van een zoo ouderwetsche deftigheid; hij heeft zoo weinig
ongematigds in zijn opvattingen en uitbundigs in hare uitingen dat hij de
veronderstelling voorkomt als zouden er ooit om ongepastheden harde noten over
hem zijn gekraakt; de élegance van zijn inkleeding en diktie is zoo koel en
gereserveerd dat hij elke gedachte aan onhandig- of onhebbelijkheid op een afstand
houdt; deze gentleman die als opposant tegen verkeerde zeden is opgetreden, wekt
geen verdenking als inbreker in het heiligdom der goede. Zijn figuur kwam te staan
in een sfeer van rust die eerder een onbestreden dan een vergeten reputatie deed
vermoeden en veeleer stilzwijgend erkende deugden scheen te omgeven dan verjaarde
fouten te bedekken. ......Het heeft zoo niet mogen blijven: de publiceering zijner
brieven aan Potgieter, de ergste zijner ‘gevallen’ oprakelend, heeft hem opnieuw in
opspraak gebracht; het talent, waarvan zij een overbodige getuigenis afleggen, heeft
men onbezwalkt gelaten, maar zich zeer bezwaard getoond over het karakter dat
erdoor aan 't licht komt. Op verlangen der erflaatster, Potgieters zuster, na haar
overlijden een kwart eeuw in quarantaine gehouden, hebben zij de verwachting
gewekt alsof zij wonder wat aanstootelijks inhielden voor sommige zijner
tijdgenooten, zij zijn gebleken het naar veler meening voornamelijk te doen voor de
nagedachtenis van den adressant zelven. Prof Verwey, de uitgever ervan, heeft ze
vooraf doen gaan door een portret, waarvan de onvriendelijke om niet te zeggen
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de ongunstige uitdrukking meteen als introduktie kan dienen tot de korte inleiding
waartoe zich zijn kommentaar bepaalt. De nagekomen recensies zijn voor 't
meerendeel in overeenkomstigen geest geschreven; de onwelwillendste, de vinnigste,
de vijandigste is die van Prof. Colenbrander in den Gids.
***
Wat den bommel los heeft doen breken is de z.g. kwestie-Hasselman van het jaar
'68: het eigenlijke Geval-Huet - hij zelf noemt het bij dien naam. Het werd, drie jaar
tevoren, voorafgegaan zooal niet ingeleid door een ander, dat er in de tegenwoordige
belangstelling door overschaduwd wordt, maar het in beteekenis verre overtreft: zijn
uittreden, met Potgieter, uit de redaktie van den Gids naar aanleiding van zijn beide,
befaamd geworden artikelen: ‘Een Avond aan het Hof’ en ‘De Tweede Kamer en de
Staatsbegrooting’. Er is alle reden de oudste zijner misstappen in oogenschouw te
nemen omdat deze, ook volgens Prof. Colenbrander, ertoe bijgedragen heeft om hem
tot de latere en erger geachte te verleiden; hij is erdoor ‘van zijn ankers geslagen’
beweert deze, en dreef ‘sedert 1865 op stroom en tij’; en hoe gemakkelijk drijft men
in zulk een geval niet af naar verkeerd vaarwater. Deze beide artikelen, merkwaardig
om de beruchte gevolgen waartoe zij, direkt en indirekt leidden, zijn het evenzeer
om de goede voornemens waaruit zij ontsproten.
Prof. Verwey kenschetst, tot niet geringe ontstichting van zijn collega, het ontslag
der beide vrienden als ‘het falen van het plan de Gids te verjongen’. In elk geval
waren de beide stukjes het resultaat van Huets poging het zijn eigene critische methode
of liever manier te doen. Sedert een paar jaar had hij maandelijks de litteraire
beschouwingen gepubliceerd, waarin hij met een scherpzinnigheid en grondigheid
die hem geen beletsel bleek ook gezellig en geestig te zijn, den trant van Sainte-Beuve
volgend, hunne kunstwerken in verband bracht met of trachtte te verklaren uit dè
persoonlijke eigenaardigheden der schrijvers; hoe omzichtig en discreet ook toegepast,
de methode zelve bracht mede dat hij, bij het vernuftig in 't licht stellen van zijn
voorkeur en afkeer, zijn eigen persoon tevens minder op den achtergrond had kunnen
houden dan de oudere methode van het toetsen der kunstprodukten aan de
schoonheidsregelen van hun genre medebracht en voor-
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schreef. Wie zijner lezers, wier bezwaren tegen dit onbescheiden of oneerbiedige
genre hij placht te ontwapenen door hen te doen lachen - Potgieter bracht hem er
dikwijls de aanmoedigende blijken van over - wie zou hebben vermoed dat de auteur
van deze ‘frissche en ferme’ kleine studies op den duur zelf de minste voldoening
genoot van dezen voor ons land oorspronkelijken arbeid? In een schrijven van den
30sten Mei '64 bericht hij aan zijn ouderen vriend zich te hebben vrijgemaakt van
zijn ethisch-religieuze voordrachten in de haarlemsche concertzaal - laatste uitlooper
van zijn domineeschap - ten einde, naast zijn arbeid aan de ‘Opregte Haarlemsche
Courant’ den onontbeerlijk geachten vrijen tijd te kunnen winnen voor breedere
litteraire studie. ‘Ik heb het gevoel niet dat het schieten van dit schotje mijnerzijds
een daad van ontrouw is. Er moet nu maar van komen wat kan.’ Er kwam blijkbaar
dit van, dat het, niet zonder strijd, prijsgeven zijner gewoonte van ethisch leiderschap,
zich al spoedig wreekte door een gevoel van onvoldaanheid; in den loop der jaren
tot tweede nauur geworden, liet zij zich niet plotseling onderdrukken; er bleef hem,
naast het gedwongen-objectieve ‘kantoorwerk’ aan de courant, een behoefte te stichten
en op te bouwen, waaraan zijn litterairen arbeid, onbevredigend ook om andere
redenen, niet voldoende tegemoet kwam...... Twee maanden later, den 24sten Juli,
schrijft hij, na zijn werkplan voor de resteerende afleveringen van den loopenden
jaargang te hebben ontvouwd, dat hij van genre wil veranderen, althans het wenscht
te verdiepen:
‘...al ben ik mij in 't minst niet bewust mijn taak te hebben afgewerkt, toch
beschouw ik het naderen van 1 Januari 1865 min of meer als een termijn,’
......Te verdiepen - of, wil men, te verheffen:
... reeds nu is bij mij de vraag gerezen of het badinerend element daarin
niet te zeer de overhand heeft. Er zijn, zeg ik tot mij zelven, velerlei wijzen
van vervelend te worden en tusschen amusant en assommant is vaak niet
meer dan ééne schrede... Ik maak er namelijk mijzelven somtijds een
verwijt van dat er in mijne maandelijksche kroniek zoo weinig hart, zoo
weinig gemoed, en ook zoo bitter weinig zin voor het verhevene, steekt;
of liever zoo bitter weinig voedsel voor het verhevenheidsgevoel van
anderen....’
Hij stelt zich verder de vraag of, wat voor zijn of anderer gevoel als een gemis geldt,
noodzakelijk of slechts toevallig samenhangt met den door hem gekozen litterairen
vorm. In het laatste geval,
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zegt hij, zou hij zijn ‘manier kunnen behouden en slechts zorg hebben te dragen dat
het personeele in mijn toon (werkelijk beschouw ik dit personeele als de Achilleshiel
van mijn genre) meer en meer naar den achtergrond wijke.’ Blijkt dit niet mogelijk
‘dan zou het raadzaam zijn om met den aanvang van het volgende jaar uit te zien
naar een nieuwen weg.’
***
Lag de nieuwe weg dien hij - dit ‘harde gemoed’ volgens Prof. Colenbrander - in
werkelijkheid koos bij het schrijven van zijn litteraire bijdrage voor den verschen
jaargang, niet in de richting die hij tegenover Potgieter als de wenschelijke had
geschetst? Hij had, zou men zeggen, gelukkiger kunnen zijn bij de keuze der stof,
waarin hij zijn nieuwen litterairen vorm wilde boetseeren: de recensie der
onbeteekenende en smakelooze versjes en verhaaltjes van het sedert meer dan een
kwarteeuw aan de koningin opgedragen jaarboekje ‘Aurora’ mocht een geschikte
gelegenheid aanbieden voor zijn badinage, de behoeften van ‘hart en gemoed’ liepen
groote kans erbij tekort te schieten. Een aan ‘verhevenheidsgevoel’ verwante drang
is intusschen onmiskenbaar in de motieven die hem dreven tot de executie van dit
eene der vele inheemsche wanprodukten. ‘Mijn liefde voor de nationale vlag’ schreef
hij naderhand in zijn open brief aan mevrouw Bosboom, ‘wordt er ten diepste door
gekrenkt, dat men zich tegen beter weten in niet ontziet burgers en boeren bij
voortduring in den waan te laten dat ons Hof gediend is met de opdragt van dit vaagsel
onzer literatuur’; zijn doel was: ‘het Hof te zuiveren van dien blaam’. ‘Wie voor den
ernst, het verhevene, voor de heiligheid van zulk een streven geen hart heeft, aan
diens oordeel onderwerp ik mij niet; de zoodanige mist ten deele hetgeen in mijne
oogen den edelgeboren Nederlander kenmerkt. Mijn doel was goed, en het middel
geoorloofd’...... Het middel tot dit in zoo idealistische termen bepleite doel was,
zooals men weet, de koningin die zich de gewraakte opdracht ouder gewoonte had
laten aanleunen, in den intiemen kring van haar vier hofdames, zelve den staf erover
te doen breken. Het was vernuftig gevonden voorzoover niet alleen het hof erdoor
gezuiverd werd van ‘blaam’ maar Huet zelf er mee voorkwam zijn eigen persoon er
door te markeeren. Het ‘personeele’, van de door hem afgekeurde soort, werd
zoodoende geheel vermeden: de even onbe-
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kende als onbeduidende auteurs liet hij natuurlijk niet bij de dames over den tong
gaan en hij zelf verborg zich met zijn kritiek en zijn kunstbeschouwingen achter hare
crinolines. Intusschen, ten koste hiervan dat het personeele van een ongewoner en
tevens aanstootelijker genre door deze camouflage naar voren werd gedrongen. Hij
spreekt van een ‘phantasie-vorstin’ - en Quack1) van een ‘ideële koningin omringd
door ideële hofdames’ - maar dit geldt enkel van de artistieke ideën die zijn phantasie
haar toekent zonder dat zij déze opdracht had aanvaard; en hij deed al zijn best door
het aanstippen van kenmerkende bijzonderheden van de personen en haar milieu de
gedachte aan het werkelijke nederlandsche hof van 1864 te verlevendigen. Overigens
hadden noch de koningin noch hare ‘schrandere hofdames’ reden tot klagen over 't
geen hij van en door haar zegt. Zijn badinage komt voornamelijk een harer, (‘Freule
van Heeckeren’) ten goede, wie hij tevens de scherpheid zijner afkeuring toekent.
Van de spaarzame gelegenheden die het dorre onderwerp biedt om ‘hart’ en ‘gemoed’
te toonen, doet hij de koningin profiteeren; hij maakt haar tot een beminnelijk-deftige
docente in kunstprincipes, van wie Multatuli zijne ‘Louise’ kan hebben afgekeken
ten behoeve der verspreiding zijner politieke...... En de ‘verhevenheid,’ waarvan hij
het gemis zoo sterk betreurde in zijn kritischen arbeid? Is het niet duidelijk dat hij
ernaar heeft gestreefd, waar hij aan het slot zijner behandeling van deze stugge materie
in een - eenigszins als hors d'oeuvre aandoend - verhaal eener reis in haar
geboorteland, de koningin, met behulp zijner eigen herinneringen aan Tübingen, het
panorama van den Schlossberg als voorbeeld doet aanhalen ter toelichting zijner
stelling dat de verheven gevoelens door grootsche natuurtafereelen in hart en gemoed
opgeroepen, zich niet laten beschrijven? Hij laat de koningin spreken ‘met zooveel
ernst en in een geest zoo getrouw aan hare leus uit den “Tasso”’, dat zijn toeleg
onmiskenbaar is zijn kritiek van schertsend sollen en gispen te verheffen tot een
hooger plan...... ‘Mich dünkt, hier ist die Hoheit erst an ihrem Platz, - Der Seele
Hoheit!’ Potgieter had hem de leus aan de

1) Quack was met Buys en Huet lid der redactie sedert het begin van den jaargang '63; gebonden
aan zijn betrekking bij de Exploitatiemaatschappij heeft hij aan de onderhandelingen tijdens
het geschil in '65 niet deelgenomen. Waar wij hem citeeren is het uit zijn
‘H e r i n n e r i n g e n ’ Dl. I en uit zijn opstel over Huet in zijn ‘S t u d i ë n e n S c h e t s e n ’.
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hand gedaan ‘om den greep te wettigen en de situatie te releveeren’. Het bleek spoedig
dat zij de door Huets ‘greep’ geschapen situatie niet kon redden en dat zij aan de
werkelijke koningin en hare omgeving niet besteed was: enkele dagen na de
verschijning van het Januarinummer werd namens haar aan de redaktie van den Gids
het booze briefje gezonden, dat een ‘remontrance’ inhield. De ruchtbaarheid hieraan
gegeven droeg er niet toe bij om de verontwaardiging van het publiek, in 't bijzonder
van het haagsche - plus royaliste que la reine, natuurlijk - te kalmeeren; en aldus
verwierf de auteur voor de eerste proeve zijner verbeterde methode een volledig
schandaalsuccès...... ‘Het toenmalige den Haag heeft wel midden in Boeotie gelegen’
oordeelt Prof. Colenbrander nu; en het toenmalige Amsterdam, mag men hieraan
toevoegen, lag enkel ietwat dichter bij de grenzen ervan; dáár is blijkens Huets open
brief aan mevrouw Bosboom het deel der redaktie woonachtig geweest dat zijn aan
Potgieter medegedeelde en door deze gesuste vrees voor redaktioneele ergernis bleek
te rechtvaardigen. ‘Maakt deze omstandigheid Huet tot een feniks en het “Avondje”
tot een parel? Wijs mij den man van smaak die het, na lezing, volhoudt’, gaat de
verstoorde hedendaagsche criticus voort in zijn blijkbare misvatting dat de verjonging
van den Gids volgens iemand ter wereld - Prof. Verwey incluis en Huet zelf niet
uitgezonderd - stond of viel met de publicatie speciaal van dit en het andere stukje.
Hij gispt het als ‘een onbeduidend ding’, als ‘een der pooverste stukken van Huet,
als ‘rammelend van geforceerde geestigheid’. Na de aanbevolen lezing zal men het
waarschijnlijk met hem eens zijn dat Huet er belangrijker en geestiger geschreven
heeft; maar na een aanbevelenswaardige herlezing het tevens zijn met onze meening
dat het in verband met de geringe stof en de hooge bedoelingen van den auteur
merkwaardig, ook van zijn kunstigheid verdient te heeten. Overigens: is het niet
onhistorisch van den actueelen redactie-secretaris om het den maatstaf onzer huidige
aesthetische eischen aan te leggen, waarmee hij zijn eigen kritiek gemeten wil hebben?
Voor die van Huet mogen billijkheidshalve enkel de ouderwetsche van het jaar '65
gelden; en in verband met deze beantwoorden wij zijn uitdaging met hem te wijzen
op den man van smaak die destijds nogal ingenomen was met Huets bijdrage: de
toenmalige secretaris der Gidsredaktie, Potgieter.
***
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‘Maar niet het haagsche kabaaltje heeft de breuk veroorzaakt; dit deed Huets
quasi-politieke stuk, dat van de politieke vragen van het oogenblik geen zier begreep
en het “Bijblad” slechts tot aanleiding nam voor eenige boutades, druipend van
zelfbehagen.’ Aldus Prof. Colenbrander, zijn requisitoir voortzettend. De toelichting
voorshands voor zijn rekening latend, zal men zijn oordeel in dit geval moeten
aanvaarden. Deze andere bijdrage van Huet droeg het opschrift: ‘De Tweede Kamer
en de Staatsbegrooting’ en was onderteekend: ‘Een geabonneerde op het Bijblad’;
titel zoowel als onderschrift een blijk van onhandigheid. En het artikel zelf, dat zij
omsluiten, een ander geval van majesteitsschennis.
Het mag gelden als een eerste proef van uitvoering van een ander plan uit den
genoemden brief van 29 Juli:
...‘De groote vraag is, dunkt mij, deze... of een vorm niet ongeschikt om
tot voertuig te dienen van beschouwingen over eigenlijk gezegde belletrie,
ook dán nog zou kunnen blijven dienen, indien ik in vervolg van tijd aan
mijnen horizont meer uitbreiding gaf en ook politici, ook historici, ook
mannen der wetenschap daarin opnam.’
‘Hoe hoog ik hem ook plaatse’ zegt hij even te voren omtrent Taine, met wien hij
niet eerder kennis gemaakt schijnt te hebben, ‘Sainte Beuve blijft bij mij boven aan
staan.’ Hij blijkt zijn model te willen navolgen in veelzijdigheid van belangstelling
en verscheidenheid van onderwerpen, zoo mogelijk te evenaren in encyclopedische
omvatting der geestelijke verschijnselen van heden en verleden; in de armelijke
belletrie zijns lands voelt hij zich te nauw behuisd...... Den 18den December, Potgieter
berichtend dat hij nog steeds ‘zit te tobben’ met zijn ‘Avond’ - ‘het zal een mirakel
wezen als er iets van terecht komt’ - zendt hij dezen
‘(tweede mirakel!) een politiek hoofdartikel.... Omdat ik er zeer mede
geflatteerd zou zijn indien men mij een discipel noemde van Frans Hals,
heb ik er den naam van Adr. Brouwer onder gezet; doch indien gij van
oordeel zijt dat die daad een gebrek aan “zedelijken moed” verraadt (zie
het slot) schrap den naam dan door, en zet er den mijnen voor in de plaats.
Zoo gij mijn stuk afkeurt kom ik voor het Januarinummer kopy te kort:
wees dus in 's hemels naam genadig, en laat glijden wat gij niet houden
kunt. Fraaie beginselen!’
Potgieter was ‘genadiger’ tegenover het stuk dan zestig jaar jaar later de andere
secretaris der Gidsredaktie; hij was er zeer mede ingenomen blijkens zijn antwoord
van den volgenden dag:
‘Uw stukje over de Tweede Kamer is naar Spin [de drukker]. Gij her-
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innert U dat ik de gedachte de Gids eindelijk eens het woord te doen nemen
over parlementaire welsprekendheid (?) toejuichte - en het verheugt mij,
dat Ge haar zoo gelukkig hebt uitgevoerd, Gij B.H....’
Zooals tusschen de beide vrienden gebruikelijk was bij de lezing hunner kopy, maakte
Potgieter eenige aanmerkingen en deed enkele voorslagen tot wijziging en aanvulling
van het artikel. De titel werd niet veranderd en bleef aldus de verwachting opwekken,
dat men inderdaad een ‘politiek’ artikel te lezen zou krijgen en niet een, hoofdzakelijk
althans, litteraire bijdrage die met de politiek in geen nauwer verband stond en de
staatsbegrooting niet nader betrof dan dat het de sprekers daarover aan den tand
voelde ten opzichte hunner manier van redevoeren. De onderteekening werd veranderd
maar, in afwijking van Huets voorslag, zóó dat de geheele redaktie voor de opneming
ervan verantwoordelijk werd gesteld, wat de niet onderrichte politieke leden ervan
te minder gewenscht mochten rekenen omdat het stuk niet voor gehéél onpolitiek
kon doorgaan: wél was het ‘quasi-politiek’, zooals Prof. Colenbrander opmerkt. Er
wordt in de correspondentie nauwelijks meer van dit hybridische produkt gewaagd;
geamendeerd en aangenomen door Potgieter verscheen het met de ‘Avond’ in het
Januari-nummer...... Voorafgegaan intusschen door een zuiver politieke bijdrage van
den redakteur Buys, ‘De donkere dagen vóór Kerstmis’ met de zelfde discussies over
de staatsbegrooting tot onderwerp. Potgieter schrijft den 24sten Dec. aan Huet het
juist te hebben ontvangen:
‘...Ik zie het in - het is van Buys, over de Discussie der Begrooting, neen,
eigenlijk over
Liberalisme en Conservatisme.
Dus eigenlijk geen double emploriaat, mais le frisant.
Dat komt ervan, als men weinig samenwerkt en dit dan nog p l a n l o o s
doet...’
Het was een emplooi vol verrassingen, het sekretariaatschap van den Gids: op het
redaktiebureau aan de Leliegracht blijken in de tweede helft der maand twee
redaktioneele bijdragen te zijn ingekomen over hetzelfde onderwerp; de eene geheel
onverwacht, de andere onvermoed van inhoud. ‘Geen double emploi’, troost zich de
secretaris; in zooverre met reden dat dezelfde politieke redevoeringen door den eenen
inzender als politiek, door den anderen hoofdzakelijk als redevoeringen werden
beoordeeld. ‘Mais le
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frisant’; het mocht wat: rakelings langs elkaar heen scherend op verschillende punten,
gingen zij op het gevoeligste dwars tegen elkander in.
***
Verdient het artikel van Huet den lof dien Potgieter eraan toezwaaide? Nu, zestig
jaar later, valt het moeilijk ermee in te stemmen, al kan men de geringschatting niet
deelen die Prof. Colenbrander ervoor voelt. Huet is er, dunkt ons, maar zeer matig
in geslaagd de door onbeduidendheid vervelende of door slordigheid en slechten
smaak aanstootelijke brokstukken uit de onderling samenhangende redevoeringen
door zijn aanmerkingen vermakelijk of leerzaam te maken; gewend als wij zijn aan
weinig kunstiger of gedistingeerder proeven van parlementaire welsprekendheid,
bevredigd als wij ons voelen door een leiding, die zich niet prikkelbaar betoont ten
opzichte van toon en trant der sprekers, moeten wij ons zelfs eenigszins verwonderen
over de strengheid waarmee hij het beleid van den toenmaligen voorzitter gispt. Zijn
opstel wordt eerst belangwekkend waar hij ten slotte den premier Thorbecke tot
mikpunt kiest zijner kritiek: diens pittige repliek op de voorafgaande, zeurige
aanvallen is voor den lezer een welkome afwisseling, een verademing en een
vertroosting. Te meer waar zij den criticus zelven opwekt tot grooter welsprekendheid
bij het karakteriseeren der eigenaardige gebreken waaraan die zijner groote tegenpartij
mank gaat.
‘Uit het oogpunt van stijl gezien is elke redevoering van den heer
Thorbecke, elk zijner memories van toelichting, overdreven gesproken,
een geniale kakographie. Het krielt er van ongrammatikale beknoptheden,
van grooter en kleiner geweldenarijen aan de taal gepleegd. Slag op slag
worden de regten dier schoone opgeofferd aan een eigenaardige concisie,
hare bevalligheden versmaad ter wille van een in manier ontaarde
breviloquentie, De heer Thorbecke is zoo bevreesd voor het euvel der
breedsprakigheid, dat hij er kortademig door wordt’....
Uitgangspunt voor deze kenschets vormen een drietal taal- of stijlgebreken op een
fragment van derdehalve bladzijde druks: - ge moogt geen ongelijk hebben als purist,
is men geneigd den criticus toe te voegen, met welsprekendheid hebben uwe
gerechtvaardige frikkerijen weinig uitstaande en om de groote en ongewone kwaliteit,
waarvan zij de schaduw vormen, nemen we deze kleine gebreken gaarne voor lief.
Begrijpen kunnen wij bovendien
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dat vele tijdgenooten, volgelingen van den zooal niet beminden dan toch algemeen
gerespekteerden of bewonderden leider, zich stootten aan het woord ‘kakographie’,
hoezeer zijn scherpheid werd verzacht door het complimenteuze ‘geniaal’ en al
kunnen we niet billijken, dat men - zooals de afkeurende Quack - Huets voorbehoud
voorbijzag, ‘overdrijvend’ te spreken. Het woord bleef - als zoovele andere, niet zoo
kwaad bedoelde maar ietwat bits klinkende zijner oordeelen - in 't geheugen haken
en verscherpte den pijnlijken indruk door het slot der kritiek verwekt. Thorbecke als
spreker terecht te wijzen lag in de lijn der litteraire beoordeeling, hem naar aanleiding
van enkele zijner zinsneden als politicus de les te lezen, viel er buiten. Nadrukkelijk
had hij betuigd ‘dat het hem een raadsel was, hoe men onze nieuwe grondwettige
instellingen, nieuw in zoo ver zij van 1848 dagteekenen, in verband kon brengen met
het woord volkssouvereiniteit’. Hierop vatte Huet vuur voor een gloedvolle peroratie.
‘Ten slotte een woord over doorzigt en karakter’ luidt zijn inleiding, als ter
waarschuwing tegen het vermoeden, dat hij bij vergissing van chapitre veranderd
zou zijn. Wat te denken van uw politiek doorzicht vraagt hij, wanneer ge ontkent,
dat...
‘...Men moge het beklagen of er in roemen, Nederland is sedert 1848 een
demokratische republiek met een vorst van Oranje tot erfelijken voorzitter.
Onze koning is koning bij de gratie Gods, doch in geen anderen zin dan
waarin ook 's konings kleedermaker aan de goddelijke genade het aanzijn
dankt’....
En hoe te oordeelen over iemands karakter als staatsman wanneer hij daarvan de
consequenties wil ontwijken?...
... ‘De heer Van Reenen (de voorzitter) had den heer Thorbecke moeten
berispen, toen deze zich verstoutte te vragen: waar en wanneer heb ik ooit
het woord of het beginsel van volkssouvereiniteit ingeroepen? Het woord
heeft de heer Thorbecke misschien te allen tijde en dan ook ten ontijde,
voor zich zelven gehouden. Het beginsel heeft hij ingeroepen van het
oogenblik af dat hij zijn staatkundige hervormingstaak aanvaard heeft tot
op den huidigen dag; bij ál de door hem voorgedragen wetten, ook bij de
niet-karakteristieke daaronder. Demokratie, volkssouvereiniteit: kleeft er
smaadheid aan die woorden? Zoo wees een man en draag die smaadheid’....
Hoe de schrijver zelf staat tegenover deze gesmade demokratie is nog niet gebleken;
het schijnt intusschen duidelijk door in zijn slotwoorden:
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‘Het zou in de geschiedenis van ons geslacht de eerste maal niet zijn dat
aan een onaanzienlijken oorsprong de belofte verbonden bleek van een
groote toekomst. Doch ook onafhankelijk daarvan is zedelijke moed, bij
helderheid van zelfbesef, een goede zaak.’
Het was voor de liberalen reeds hard genoeg zulke woorden tot hun leider te hooren
richten; moeilijker te verduwen moest het nog zijn voor den hoogleeraar Buys, die
in zijn ‘Donkere Dagen’ juist had bestreden, dat deze ‘volkssouvereiniteit’ zulk een
toekomst en dat zij zulk een verleden en heden had. De heer Van Foreest had bij de
behandeling der staatsbegrooting gezegd:
‘De conservatieven zijn voorstanders van de getemperde monarchie, en
niet, zooals de liberalen van die vermomde volkssouvereiniteit, die zich
plooit en schikt naar de monarchale vormen, die ja, een koning duldt, maar
onder voorwaarde dat de wil der meerderheid feitelijk de hoogste magt in
den Staat zij en de koning zich de rol óf van haar werktuig, óf van een
R o i f a i n é a n t getrooste.’
Buys verzette zich tegen deze opvatting, in de eerste plaats omdat het volgens hem
niet strookte met die van de liberalen omtrent de bedoelingen der Grondwet. Huet,
zou men zeggen, stond hem in elk geval nader, indien al niet ten opzichte van het
wenschelijke dan toch met betrekking tot het wezenlijke van de politieke
verhoudingen: hij had het koningschap de rol van een presidentschap toegekend en
getuige de rechten en plichten door hem aan den heer Van Reenen toegeschreven en
opgelegd beteekende dit alles behalve een sinecure... Maar dit kon zijn
oneerbiedigheid tegen Thorbecke niet uitwisschen en zijn onafhankelijken toon
tegenover het liberalisme niet goedmaken. Weldra kreeg hij alles aan den hals wat
zich ontstemd of gekrenkt voelde door zijn stoutigheden jegens de koningin, de
hofdames, den eersten minister en de bovendrijvende politieke partij majesteitsschennis in soorten en graden... Zijne Majesteit de koning zelf trok er zich
waarschijnlijk het minst van aan en was het meest het met hem eens.
***
In tegenstelling tot Prof. Colenbrander, bij wien, na meer dan zestig jaar, het hoofd
nog danig uit de muts is, vooral over dit ‘quasi-politieke stuk’. Zijn oordeel is
waarschijnlijk minder juist dan heftig: het klinkt overdreven dat iemand van Huets
capaciteiten - sedert jaren zeer gewaardeerd verslaggever van de
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buitenlandsche politiek in de ‘Opregte’ - van de binnenlandsche ‘geen zier’ zou
hebben gesnapt. Het oordeel is ook hierom zonderling, dat Huet zich nauwelijks
inliet met ‘de politieke vragen van het oogenblik’ - tenzij men de zeer algemeene
omtrent de ‘volkssouvereiniteit’ daaronder mocht rangschikken die al sedert meer
dan een kwarteeuw werd bediscussieerd. Misschien is een verklaring van Prof.
Colenbrander's vonnis hierin te vinden, dat Huet in het slot van zijn artikel dit niet
zóó deed dat het hem behaagt: ‘hyper-radikaal’ noemt hij hem, wat hij blijkbaar
evenmin een aanbeveling acht als zijn voorgangers, de redaktioneele leidsche
professoren van destijds. Hunne ontstemdheid vindt haar echo in de laatdunkende
afscheping door hun opvolger: de ‘volkssouvereiniteit’ stond inderdaad spoedig een
‘vraag van het oogenblik’ te worden, getuige de op handen zijnde crisisperiode van
'66-'68 en de campagne voor kiesrechtuitbreiding, die kort daarna werd ingezet. De
voorbereiding tot stelling nemen van Huet, zelfs zijn poging om op dit gevaarlijke
terrein slapende honden wakker te maken, strookte even weinig met de inzichten
zijner liberale collega's als met hunne, zoo duidelijk uit het artikel van Buys sprekende,
neiging om tegenover ‘het volk met zijn zwak politiek gestel’ dit even zwaarwichtige
als opwindende vraagstuk der ‘demokratie’ blauw-blauw te laten; tegenover ‘het
volk achter de kiezers’ vooral, waartoe Huet zelf behoorde. Uit de minachtende
kwalificaties van den heer Colenbrander spreekt nog de geest der meerderheid van
de toenmalige Gids-redaktie; en spreekt duidelijker en luidruchtiger dan zij
wenschelijk gerekend hebben er zelf stem aan te geven. Hunnerzijds is elke openbare
verklaring hunner houding achterwege gebleven; in de brieven van Potgieter hooren
wij een der mindere goden, de amsterdamsche redakteur Zimmerman, afgeven op
de ‘kakographie’ en op de ‘volkssouvereiniteit’; de hoogere, te Leiden tronend,
hebben er buiten hun kring het zwijgen toe gedaan. Het vonnis van Prof. Colenbrander
heeft, naar het ons voorkomt, de betrekkelijke verdienste, de versterkte naklank te
zijn van hunne intieme verstoordheid en hun onderdrukt gebrom. Hij fungeert als
posthume loudspeaker.
Ook waar hij Huet's artikel afkamt als ‘slechts een aanleiding’ door deze te baat
genomen voor het debiteeren ‘van eenige boutades, druipend van zelfbehagen’. Dus
was het Huet niet te doen - zoo als uit het schrijven van Potgieter blijkt, dat hij reeds
vroe-
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ger in 't schild voerde - om den standaard der verwaarloosde parlementaire
welsprekendheid, het litteraire peil van het politieke leven te verhoogen? Is des
professors eigen boutade hier noodzakelijk een blijk van eigenliefde en niet veeleer
een oversterke uitdrukking van een zelfde mishaagd zijn, als waardoor zijn tegenpartij,
Huet, werd geïnspireerd? ‘Druipt’ diens artikel overvloediger van ‘zelfbehagen’ dan
vroegere over litteraire persoonlijkheden, die hij in denzelfden ‘badinerenden’ trant
gelaakt of geprezen heeft? Waarom is de hoogleeraar er in dit geval dan dieper door
getroffen en ontziet hij zich niet om aan zijn ontstemming een in haar heftigheid
zelfs beleedigende uiting te geven? Omdat hij, naar wij meenen, evenals sommige
van Huets mederedakteuren, zich niet enkel speciaal gekrenkt voelt door diens
houding tegenover den voornaamsten vertegenwoordiger van het liberalisme, maar
in 't algemeen reeds mishaagd door de vrijpostigheid, dat een belletrist - en nog wel
een van zoo in 't oog springende politieke onbevoegdheid - zich onderwindt politieke
persoonlijkheden tot voorwerp van zijn afkeurende beschouwing, tot mikpunt van
zijn aanmatigende terechtwijzing, tot speelbal van zijn onbeschaamden spotlust te
kiezen... Er komt in dit conflikt aan de oppervlakte een verborgen verschil van
schatting tusschen belletristen en politici, waaromtrent men in een gemengd
gezelschap rekening heeft te houden en wrijvingen te vreezen. De Gidsredaktie was
er zoo een en Huet speelde hier zijn gewone rol van ‘enfant terrible’ door de
bezwaarlijkheden der goede buurschap aan 't licht te brengen en de lastige
samenwerking te bemoeilijken door zijn bemoeizucht... Het getal aanknoopingspunten
tusschen litteratuur en staatkunde is gering en hun vertegenwoordigers missen een
gemeenschappelijken breeden grondslag van belangstelling en verstandhouding. Ten
opzichte van de eigene oordeelt elk de rubriek der anderen allicht ietwat
minderwaardig; de politici komen er gemakkelijk toe de litteratuur niet hooger te
schatten dan een amusement - zij het dan het hoogste - waarvan de produkten hun
weinig belangrijk, zoo niet kinderachtig of vervelend lijken; de belletristen plegen
er niet dan beleefdheidshalve en ter bewaring van den lieven vrede, een geheim van
te maken dat zij de voortbrengselen van het politieke bedrijf weinig aantrekkelijk en
meestal grof en vervelend vinden. Voor het betreffende liberale tijdvak vindt deze
mentaliteit hare uitdrukking in de opvatting dat ‘kunst

Groot Nederland. Jaargang 24

83
geen regeeringszaak’ zou zijn, dat de regeerders als zoodanig zich van inmenging
in kunstzaken hebben te onthouden; maar dat dan ook - keerzijde der stelling - de
kunstenaars hun neus liefst niet in politieke aangelegenheden moesten steken... Huet
nu, tot kunst verheffend een kritiek die zich geen grenzen van geoorloofde inmenging
liet stellen, had door zijn onderwerp-zelf de staketsels der voegzaamheid doorbroken;
in het parlementaire gebied binnendringend, maakte hij den ontstellenden indruk van
zich op verboden terrein te wagen. En zonder de verontschuldiging er iets belangrijks
te kunnen presteeren voor de kunst, laat staan voor de politiek-zelve. Parlementaire
redevoeringen aan de eischen der aesthetiek toetsend, scheen hij een oneigenlijken
maatstaf te bezigen; parlementaire manieren keurend, zich te misdragen als een
ongeroepen professeur de maintien die zijn onbevoegdheid blootlei door zich als een
indringer aan te stellen. Hij had het er niet beter op gemaakt door het ‘badinerend
element’ ook bij deze gelegenheid niet te versmaden, het te vermengen met ‘hart en
gemoed’ tot verontwaardigden spot en ten slotte met ‘verhevenheid’ in den satirieken
boetpredikerstoon zijner slottirades. In de politiek nu - het gold destijds in hoogere
mate dan thans - verstond men geen scherts dan als symptoom van minderwaardigheid;
ernstig te zijn was de voorwaarde om au sérieux te worden genomen; Mr. Jakob van
Lennep kon ervan meespreken, die tijdens zijn kamerlidmaatschap van wege zijn
grapjes door zijn medeleden niet voor vol werd aangezien. En dan de krantenschrijver
Huet, badinerend niet onder maar over staatslieden als ongeroepen censor en
onbevoegde outsider; ook zonder zijn brutale standje aan Thorbecke's adres zou hij
het bont genoeg gemaakt hebben... ‘Druipend van zelfbehagen’: wanneer wij
tegenover deze overdrevenheid ons aan een andere schuldig maakten tot hare
verklaring dan moge dit zijn rechtvaardiging vinden in de wenschelijkheid door
vergrooting de kleine onbehagelijkheidssentimenten door Huet opgewekt, duidelijker
te doen gevoelen.
Voelt hij, in dit vreemde milieu de methode toepassend waarmee hij sedert een
paar jaar in de litteratuur zijn lezers had vertrouwd gemaakt, zelf zich wel bijzonder
op zijn gemak? Van overdrevenheid gesproken: zijn de oordeelen die hij velt, de
eischen die hij stelt, de kenschetsen die hij ontwerpt, ervan vrij te spreken? Valt hij
den toleranten voorzitter niet onnoodig hard; is hij ten opzichte
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van den goeden smaak, als verdediger waarvan hij zich opwerpt, zelf verantwoord,
wanneer hij bijv. een der gegispte sprekers, den heer Van Nierop, om geen geldiger
reden dan dat deze blijk geeft van zijn israëlietische voorkeur voor calembours, bij
een clown vergelijkt - zijn de gijntjes, die hij bij monde van een zijner hofdames in
het andere stuk voor zijne rekening neemt, van zooveel kostbaarder kwaliteit? Klinkt
de toon, dien hij, voor 't eerst zich in de politiek mengende, tegen Thorbecke, den
oudgediende, aanslaat, niet eenigszins aanmatigend? Het is alsof hij bij zijn entree
in deze ongewone omgeving zich ongedwongener dan gewoonlijk voordoet uit
onthuisheid; of ongegeneerder zich aanstelt uit een zekere ongemeenzaamheid; wat
anders mag hem weerhouden hebben juist bij deze overdrijving zijner gewone
oneerbiedigheid zich achter een pseudoniem te verbergen? Maar zijn teveel aan
onbescheidenheid is, naar het ons voorkomt, toch voornamelijk hieraan te wijten dat
hij voor dit vreemde gezelschap tevens een betrekkelijke geringschatting koestert.
Vergelijk hoe hij zich in postuur stelt tegen Thorbecke met zijn houding tegenover
den genoemden Van Lennep. Een paar weken tevoren onder het opstellen van zijn
artikel over deze, schrijft hij aan Potgieter:
...‘Zijn portret is nog niet ver gevorderd. 's Mans grijze haren zitten mij
in den weg, en telkens word ik weerhouden door de vrees dat men mij zal
uitlagchen om mijn zedemeesterstoon tegenover iemand van dien leeftijd.’
Van dergelijke scrupules jegens den grijzen staatsman schijnt hij geen hinder te
hebben, althans zij kunnen hem niet weerhouden tegenover deze een scherper toon
te voeren dan hij als kriticus van gene aan durft slaan. Thorbecke in 't regeeren groot
en Van Lennep in 't romanschrijven middelmatig schattend, geeft hij ons door dit
verschil in vrijmoedigheid tegenover hen een denkbeeld van de mate waarin hij de
litteratuur stelde boven de politiek.
***
Met wat goeden wil van weerszijde zou er aan dit geval zeker wel een mouw te
passen zijn geweest; er viel iets te vergeven en iets te voorkomen en het eene zou
het andere hebben vergemakkelijkt. Maar de poging tot toenadering der eenen werd
onvoldoende gesteund door de neiging tot opheffing der verwijdering van de anderen.
Was er aan hun kant niet veeleer een drijven naar schei-

Groot Nederland. Jaargang 24

85
ding? ‘Men begreep elkander niet in de redaktie’, oordeelt Quack, ‘en men wilde
uitéén.’ Mocht hierin waarheid steken dan geldt zij zeker alleen voor Huet's
tegenpartij. Voor haar was het voorgevallene niet een toevallig, door onvoorziene
omstandigheden verscherpt incident, maar de doorslaggevende voortzetting eener
reeks van ongerechtigheden. Er was oud zeer behalve deze versche kwetsuur en er
werd door haar een principieele beslissing gevergd ter voorkoming van nieuwe
verwaarloozing en achteruitzetting. Hare grieven kan men nalezen bij Quack, die ze
voordraagt alsof hij ze billijkte en die handelde alsof hij ze deelde. Sedert Huet erin
was opgenomen had Potgieter meer en meer met hem uitsluitend de redaktie gevoerd,
ze hem ten slotte grootendeels opgedragen; de anderen werden naar den achtergrond
gedrongen, ten bate der litteratuur moesten de politiek en de wetenschap naar het
tweede plan wijken. Met de bezwaren tegen Huets manier, die het ‘persoonlijke’
naar voren bracht in de litteraire kritiek, werd geen rekening gehouden, heet het: de
ontstemming bleek te leiden tot misverstand, immers deelde Huet zelf dit inzicht.
Auteurs, pas breedvoerig door anderen beoordeeld, werden alsof er niets, althans
niets belangrijks of beslissends was gebeurd, door hem opnieuw in behandeling
genomen; door hem tevens werden de goedgekeurde bijdragen ook van andere dan
litteraire medewerkers aan een taalkundige en stylistische zuivering en fatsoeneering
onderworpen: - Quack kan het niet helpen, wanneer men een en ander niet bijzonder
erg mocht vinden, wanneer men zelfs mocht meenen dat de redaktie van het litteraire
tijdschrift hier niet meer deed dan zij niet laten mocht. Wanneer men in deze, nu
volledige, correspondentie Huet en Potgieter onder wederzijdsche aanmoediging
naar hartelust in elkanders copy ziet kerven, wanneer men in 't bijzonder den laatste
bezig ziet mevrouw Bosbooms ‘Verrassing van Hoey’ aan te vullen, te besnoeien,
om en over te werken zóó dat men, evenals zijzelve weldra, lichtelijk zich gaat ergeren
voortdurend z i j n stem te hooren en hem dit niet ten goede houdt vóór men in de
laatste hoofdstukken tot de erkenning komt hoeveel zwakker en onzekerder de hare
klinkt - dan zal men, bij zooveel onbaatzuchtige toewijding aan de kunst, die hen
eigen gevoeligheden niet deed tellen, hun er dank voor weten dat zij uit liefde voor
het goede werk die van kleinere talenten niet ontzagen... Quack intusschen herinnert
zich na ruim
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twintig jaar nog als aanmatiging hunnerzijds wat zij zelf waarschijnlijk niet zelden
als een tijdroovende en vervelende vervulling hunner verdammte Pflicht und
Schuldigkeit beschouwden... Er was reeds verstoordheid tegen den leider en naijver
tegen den favori, zonder dat, blijkens hun vertrouwelijke brieven, zij zelf er de sterkte
van beseften en het gevaar ervan vermoedden. ‘Thans moet er gezorgd worden dat
de jaargang 1865 van den Gids in alles onberispelijk zij’, schrijft Huet, terwijl hij in
bijna heilige onschuld bezig is zijn beide incendiaire artikelen op stapel te zetten; en
Potgieter, enkel oog hebbend voor hunne litteraire bedoeling en waarde, in stede van
den jongeren collega en vriend te waarschuwen, beijvert zich nog meerdere brandstof
aan te dragen.
Waarlijk, voorzoover er van schuld sprake kan zijn bij de voorbereiding van het
conflikt, moet zij grootendeels op zijn rekening worden gebracht. Als litteraire leider
mag hij voortreffelijk zijn geweest, als die eener gemengde redaktie was hij veeleer
het tegendeel... ‘Dat komt ervan als men weinig z a m e n werkt en dit dan nog
p l a n l o o s doet’; de vergaderingen, vertelt Quack, werden langzamerhand ongeregeld
of door de pruilers in 't geheel niet meer bijgewoond: zij verliepen omdat de leider
met den gunsteling te uitsluitend en te systematisch samenwerkte. ‘Nu ik u heb,
transigeer ik niet’, schreef hij dezen in wien hij den langgemisten plaatsvervanger
van Bakhuizen van den Brink had verwelkomd en met wien hij zich vleide het eerste,
het overwegend litteraire tijdperk van den Gids te doen herleven. Maar wanneer hij
er dan zoo weinig voor gevoelde deze exclusieve taktiek door compromissen te
verzwakken of door takt aannemelijk te maken voor de niet-litteraire elementen
waarmee hij in het lange tusschenstadium - van '44 af - de redaktie had aangevuld
en het tijdschrift in stand, zij het dan niet op het oude peil, gehouden - hoe kwam hij
er dan toe hun aantal nog te vermeerderen en hun prestige te versterken door
Vissering, den ekonomist, er met den nieuwen jaargang in op te nemen, alsof de
leidsche hoogeschool niet reeds voldoende vertegenwoordigd was door Buys en
Veth? Mocht hij verwachten dat zij, eerste violen in wetenschap en politiek, de tweede
zouden willen spelen in de redaktie waarin zij zich als specialiteiten hadden laten
opnemen? Deze vraag schijnt niet bij hem opgekomen te zijn, te oordeelen naar die
welke hij, na de onverwachte ontvangst van Buys' artikel, aan Huet stelde: ‘Wat
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zullen wij besluiten? Opnemen? Maar dan dient “Donkere dagen voor Kerstmis” het
eerste opstel te zijn’, terwijl Huet's ‘Tweede Kamer’ voor de derde plaats werd
bestemd; de kwestie dus of dit redaktioneele en aktueele artikel, dat de eerste plaats
verdiende in te nemen, al of niet zou blijven liggen en oudbakken worden, wordt
hier in allen ernst opgeworpen.
‘Het zou kunnen gaan, maar liever zag ik, onder een anderen titel, de
bijdrage van Buys in 't Febr. Nr. De uwe heeft meer voor dan de prioriteit,
- zij behandelt het onderwerp van het standpunt van de Gids. De Donkere
Dagen kunnen in elk journaal worden geplaatst.’
Het laat aan duidelijkheid van opvatting niets te wenschen over: niet het politieke
artikel, dat - beteekenisvol quiproquo - een litterairen, maar het litteraire, hetwelk
een politieken titel droeg, vertegenwoordigde ‘het standpunt van de Gids’, volgens
zijn stichter en leider, die het niet onwenschelijk rekende den politieken redakteur
met zijn voor ‘elk journaal’ geschikt artikel een maand op de mat te laten staan, ten
faveure van den litterairen, die onverwacht eens in het parlement was gaan neuzen...
Prof. Colenbrander, volgens wien er ‘iets barsten moest in een redaktie die niet
voortkomen had dat in één nummer deze twee stukken verschenen’, zegt niet wat
hij denkt van d e z e oplossing om ze ná elkander te plaatsen; maar wij meenen het
te weten.
Potgieter gedraagt zich in deze aangelegenheid niet enkel als een andere, maar als
een ergere Huet. In plaats van hem tot matiging aan te sporen of in te gaan op zijn
weifelingen, juicht hij hem toe en moedigt hij hem aan. Of de andere leden der
redaktie zich niet ergeren zullen? vraagt Huet naar aanleiding van den ‘Avond’; en
hij antwoordt, dat er van ergeren, naar zijne meening, geen sprake kan zijn. Huet is
in tweestrijd ten opzichte der onderteekening van het andere artikel: zoo niet ‘Adr.
Brouwer’ dan zal het zijn werkelijke naam moeten zijn; Potgieter houdt enkel rekening
met litteraire motieven en keurt den gekozen schuilnaam af; maar toont niet het
minste begrip voor de politieke portée van 't geval en kiest een ander pseudoniem:
‘Een Geabonneerde op het Bijblad’, ‘het staat maar aan U d e geabonneerde te
worden’ voegt hij er aanmoedigend aan toe, alsof hij er niet rouwig om zou zijn dat
de drie vaste politieke abonné's in de redaktie: Buys, Vissering en Van Limburg
Brouwer door zijn vriend ter zijde werden gedrongen. Voor de eischen van ‘zedelijken
moed’ door Huet zelven
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in 't geding gebracht, toont hij geen belangstelling; niet wat deze in den aanhef van
zijn artikel zegt ten gunste van Groen en in het slot ten ongunste van Thorbecke
interesseert hem, maar wat de geheele behandeling van het onderwerp aan litteraire
breedheid te wenschen overlaat en hieraan zoekt hij door kostelijke voorslagen
tegemoet te komen. Huet, evenals hij de litteratuur stellend boven de politiek, koestert
niettemin zooveel belangstelling voor den staatsman in den spreker en schrijver
Thorbecke, dat hij zich niet kan weerhouden den ouden leider een politieke zedepreek
toe te dienen na hem de litteraire les te hebben gelezen; Potgieter daarentegen is er
niet toe te krijgen dat hij zich verwaardigt op dit ongewenschte politieke slippertje
te letten en, indien al, dan toch enkel om de litteraire verdienstelijkheid van de les;
wat de politiek als zoodanig aanbelangt, hij negeert haar uit geringschatting; ‘guarda
e passa’... Door het niet oneens te zijn met Huet helpt hij naar vermogen het conflikt
in de redaktie voorbereiden; maar zij zijn het met elkander eens zóó dat de kiem van
hun eigen latere oneenigheid erdoor aan 't licht komt.
***
Er moest werkelijk ‘iets barsten’ in de redaktie omdat door de zich verongelijkt
voelende andere leden een overmatigen eisch tot buigen werd gesteld. In den
loopenden jaargang, dien men gezamenlijk ten einde wilde brengen, zou Huet over
politiek te zwijgen hebben; onder leiding van de politieke heeren Buys en Vissering
- de derde man: Van Limburg Brouwer had reeds dadelijk zijn ontslag ingediend werd in beginsel geproclameerd dat er politieke homogeniteit in de redaktie zou zijn:
de kabinetskwestie. Huet weigerde zich te verplichten tot zwijgen over wat anderen
geoorloofd zou zijn te bespreken en hij zoomin als Potgieter wenschten de liberale
politiek als die van den Gids te erkennen in dier voege dat andere meeningen er
rigoureus uit geweerd moesten worden. Maar behalve deze zorg voor de toekomst
waren er de grieven uit het verleden: over de oude, naderhand door Quack opgerakeld,
en die trouwens op het terrein der litteratuur lagen, mag gezwegen zijn, de jongste,
in verband met het clandestine binnendringen van den litterator op dat van de politiek,
vergde bestraffing: de gekrenkte politici eischten ‘désaveu’, volgens zijn brieven
ook van Potgieter, maar speciaal van Huet. Hem werd opgelegd, zooals ook
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blijkt uit zijn lateren open brief: ‘in de dagbladen bekend te maken dat zijn stukje,
ook nadat hij zich als schrijver ervan in 't openbaar genoemd had, opgenomen en
afgedrukt was zonder medeweten der juridische faculteit te Leyden.’ ‘Mij walgt’,
antwoordt hij aan Buys ‘van het denkbeeld om zelf aan het publiek mede te deelen
dat ik door mijn mederedakteuren gedesavoueerd word. Het doen van die mededeeling
staat aan U, niet aan mij.’ Tegelijkertijd intusschen oppert hij den voorslag waardoor
zijn tegenpartij op haar kosten van voorzorg zoowel als van vergelding komt: hij wil
zijn ontslag nemen als lid der redaktie en als medewerker zich voor zijn bijdragen
aan haar oordeel onderwerpen... Dit evenwel maakte de rekening niet uit van Potgieter
voor wiens rechtvaardigheidsen aanhankelijkheidsgevoel jegens zijn vriend en
geestverwant deze oplossing even onaannemelijk was als voor zijn opvattingen
omtrent het karakter van het tijdschrift, waarvan hij de mede-oprichter en sedert bijna
dertig jaar de leider was geweest. Zoo nam hij dan zijn ontslag mét Huet; of, om het
woord van Prof. Colenbrander te gebruiken; zoo werd Huet ‘uitgestooten’; en volgde
Potgieter hem in de verbanning. Als straf voor zijn onvoorzichtigheid dat hij de
politiek het eene koekoeksei na het andere in zijn oude litteraire nest had laten leggen.
J. SAKS.
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Een ‘sentimenteele’ reis door ons land
Wie het geestige boekje van Lawrence Sterne, de Sentimental Journey through France
and Italy gelezen heeft, hetzij in het oorspronkelijke, hetzij in de voortreffelijke
vertaling van Jacob Geel, weet dat de Engelsche humorist niet bedoelde een
reisbeschrijving te geven vol topographische en historische bizonderheden, maar dat
zijn boekje wilde zijn een schildering van de gevoelens en indrukken bij hem
opgewekt door hetgeen hij op reis zag en ondervond en van de sentimenten der
personen door hem op zijn tocht ontmoet.
Zooals men in elke literatuurgeschiedenis kan lezen had het boekje een groot
succes, werd het herhaaldelijk herdrukt en in vele talen overgezet en had het talrijke
navolgers. Het merkwaardige van deze navolgingen is wel, dat zij vaak bij wijze van
aanbeveling openlijk door de schrijvers als zoodanig werden erkend op het titelblad
of in de voorrede: in the manner of the Sentimental Journey. Zoo eerlijk en zoo vol
zelfkennis zijn niet alle epigonen.
Twee van deze navolgingen, die een reis door ons land beschrijven, bevinden zich
sedert enkele jaren in de Amsterdamsche Universiteits-bibliotheek. Het eene heeft
tot titel: A trip to Holland. Containing sketches of characters: together with cursory
observations on the manners and costuums of the Dutch. Het bestaat uit twee deeltjes
in klein octavo en is een tweede uitgave van Londen 1796. Het anonyme boekje is
door den auteur, een zekere Andrew Beckett opgedragen aan Richard Joseph Sullivan,
een befaamden veelschrijver, ‘miscellaneous writer’, zooals de National Biography
hem noemt.
In het tweede deeltje staat als ‘advertisement’, dat het succes van het eerste den
schrijver heeft gebracht tot het uitgeven van het tweede. En dat hij Sterne heeft
gebruikt als model. Nu, dat is al heel gauw te merken. Zijn stijl, de indeeling, kortheid
en betiteling der hoofdstukken, de onvermijdelijke Française met hare vrijmoedige
‘complaisance’, het is ‘all in the manner of the Sentimental Journey’.
Het slot van deze ‘Trip’ is te curieus om niet over te schrijven.
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Het is echt achttiende eeuwsch pathetisch en tevens een weerlegging van wat een
beroemde landgenoot van den schrijver eens den Hollanders aanwreef. Men kan er
uit opmaken, dat het voor een in Holland reizenden Engelschman een lastig ding was
zijn phlegma te bewaren. Hij had er zijn heele philosophische wapenrusting voor
noodig. ‘Farewell then, roept hij uit, a long farewell to the Netherlands! And let me
recommand to you, my dear countrymen, when you mean to visit Holland to bring
with you, among other necessaries, the whole of your philosophy and good humour.
They will certainly be put to the test: though I must honestly acknowledge, that during
the whole of my travels, I never meet with a Dutchman of so very faulty a character
as the one described by Swift in his voyage to Laputa’.
De andere navolging van Sterne's Journey is echter wel zoo merkwaardig. Zij is
niet alleen een ‘schildering der gevoelens’ van den reiziger maar objectief genoeg
om de beschrijving van topographische en historische bizonderheden niet geheel te
verwaarloozen. De titel van het 191 bladzijden groote boekje luidt: A tour in Holland
in MDCCLXXXIV. By an American, Printed at Worcester, Massachusetts by Isaiah
Thomas, 1790. De Amerikaan die dit vermoedelijk zeldzame werkje schreef, was
Elkanah Watson. Hij werd in Plymouth, een plaatsje in den staat Massachusetts in
1758 geboren en overleed in 1842 te Port Kent. Jongeling dus toen de Amerikaansche
vrijheidsoorlog uitbrak, sloot hij zich bij de partij der ‘opstandelingen’ aan en genoot
dra het volle vertrouwen van hun leiders. Zoo kreeg hij in Augustus 1779 de
belangrijke opdracht gewichtige depêches naar Benjamin Franklin over te brengen,
die toen in Parijs vertoefde. Hij bleef daarna langen tijd in Frankrijk en stak vervolgens
over naar Engeland. Tijdens zijn verblijf daar maakte hij een uitstapje naar ons land,
naar aanleiding waarvan hij zijn boekje schreef en uitgaf. Of dit dan zoo noodzakelijk
was? Ja, zegt hij, want mijn landslieden weten van Holland zoo goed als niets af.
Als eenige bron over Holland vond hij in Fransche boekwinkels het werkje van
Madame de Genlis ‘Adèle et Théodore’ (door onze Betje Wolff, die er echter maar
matig mee ingenomen was, vertaald). En ook in Engeland kon hij geen goede
beschrijving van ons land machtig worden. En zoo nam hij dan maar zelf de pen op,
en schreef het in zijn ‘ledige uren’, want, zegt hij, ‘the mind of man must rest on
some pursuit, or he will
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drift among the rocks of dissipation.’ Zoo iets van het ‘strebend sich bemühen’ klinkt
ons hier tegen. En dan is er nog iets, dat ons in zijn boekje treft. Het is dat hij evenals
later een Motley in de geschiedenis van ons volk ziet een spiegel der historie voor
zijn eigen land. In de gouden eeuw die volgde op de bevrijding van vreemde
heerschappij ziet hij een belofte voor zijn eigen volk, dat een zelfde strijd pas achter
den rug had.
En vergeet dan vooral niet dat tot berstens gezwollen pathos, dat ons nuchtere
Hollanders en twintigste eeuwers onnatuurlijk aandoet, maar dat toch vermoedelijk
zoo echt gemeend was bij een jongeman uit het laatste kwart der achttiende eeuw.
Of zouden wij niet een vreemdeling een beetje nuchter vreemd aankijken als hij
gelijk onze Amerikaan in Hellevoetsluis bij het aan wal stappen op het gezicht van
een kalm zijn pijpje rookenden Hollander uitriep, dat ‘a spirit of universal philanthropy
possess my soul’ en dat het zien van dezen Dutchman hem herinnert hoe ons aller
geluk in deze wereld afhankelijk is van ‘those social bonds which ought to link us
all together.’ Ach ja, waarom niet, ‘alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfte
Flügel weilt,’ zong Schiller omstreeks denzelfden tijd. De overgang is dan ook wel
erg groot, als hij er koel zakelijk een beschrijving van de Hellevoetsluische pier op
laat volgen, beginnend met ‘to return’.
Hij ging het stadje binnen en het was hem of hij in een luchtballon was opgestegen
en ergens op de maan of waar ook te lande gekomen was, zoo onaardsch rein en
proper schenen hem de huizen en hun bewoners. Waarmee hij echter allerminst
beweren wil, dat de laatsten op engelen geleken. Vooral de mannen en vrouwen uit
de lagere standen zien er boersch en alles behalve levendig uit. Ze zijn, zegt hij, als
hun schepen, log en zwaar. Met de schoonheidsmoesjes op de wangen, die toen in
de mode waren en ook door de Voornsche en Puttensche schoonen niet werden
versmaad, steekt hij lichtelijk den draak. Ook de hem onbekende spionnetjes, waarmee
in een knus stadje als Den Briel de vrouwtjes de voorbijgangers en hun buurtjes
begluurden, vond hij grappig. Behalve deze spionage scheen schrobben en schuren
haar voornaamste bezigheid. Van Brielle vaart hij langs Delftshaven ‘famous for
having produced the gallant Van Tromp, the pride of Holland’ naar Rotterdam, waar
de Boompjes ‘a lovely line of trees closely knit together’ hem nog aan boord van het
schip ten deele het gezicht verborg op
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de fraaiste huizen, die hij zich herinnert ooit gezien te hebben. O, dat gezicht op de
stad, hoe verrukt het hem! Die masten, boomen, torenspitsen en huizengevels ‘all
jumbled together, as led me almost to think that nature and art had planned this
enchanting compound in a whimsical moment.’ Mij dunkt, de Rotterdammers kunnen
tevreden zijn. Wandelend door de straten verbaast hij er zich over, dat iedereen
Fransch schijnt te kennen ‘this charming language’, zoodat hij nooit een inlichting
te vergeefs vroeg. Duurde het bij zijn verblijf in Frankrijk eenige weken eer hij wat
Fransch verstond, hier hoort hij heele zinnen, die aan het Engelsch ontleend lijken,
of en dit is juister, die de Engelschen aan het Hollandsch ontleend hebben. Want,
zoo licht hij ons in, het is bekend, dat de Hollandsche taal oorspronkelijk is en het
Engelsch daarentegen ‘a compounded one’. In Rotterdam wandelt hij voorbij het
standbeeld van Erasmus naar de Groote Kerk, van welker toren hij genoot van het
prachtige uitzicht over de stad en omgeving. Meer dan een uur bleef hij bewonderend
staan op den trans, blikkend naar alle kanten over de landerijen, die zich als één
groote tuin uitstrekten tot aan den horizon. Het was als een sprookjesland, ‘an
enchanted fairyland’. En met een kijker gewapend, het moet een sterke geweest zijn,
zag hij allerwege torens oprijzen, van Delft, van Dordt, van Den Haag en Den Briel,
ja zelfs van Utrecht en Amsterdam!! In het kerkgebouw zag hij het graf van kapitein
Van Brakel, die volgens hem den ketting van Damiate in 1245 stukzeilde. Wat zijn
vaderlandslievend hart bizonder goed doet, is het gezicht van een Amerikaansch
schip in de haven, waarvan de vlag met de toen nog dertien strepen hem is als een
regenboog na het zware onweer van den bevrijdingsoorlog. Maar nog meer verheugt
het hem te zien hoe landverhuizers zich op groote Hollandsche zeilers inschepen
naar Amerika, het land van belofte. O, roept hij uit, what a feast for the soul, te
bedenken hoe nu Amerika zich openstelt als een toevluchtsoord voor de verdrukte
volkeren der aarde. Dit alleen reeds is al de moeite en ellende van den opstand waard.
En welk een verheven taak voor onze Republiek. Zoolang de wereld bestaat, was er
geen volk met zulk een hooge roeping. Het welzijn der millioenen in de komende
tijden zal te danken zijn aan de volhardende deugd der ‘present generation’. Moge
God, bidt hij, verhoeden, dat deze nog jeugdige Bond ooit geschaad worde door
tegenstrijdige belangen der afzonderlijke staten.
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De reis naar Delft werd, hoe prettig hij het varen in de trekschuit ook vond, bedorven
door het regenachtige weer, dat hem dwong in een benauwde roef de wijk te nemen,
waar de toch al niet frissche atmosfeer nog onsmakelijker werd door twee oude
mannen, die er maar op los dampten. In Delft aangekomen verzuimt hij niet de graven
van Tromp, Piet Hein en den beroemden Leeuwenhoek te bezoeken en een oogenblik
vol eerbied bij het praalgraf van den Zwijger te toeven in wiens grootheid van karakter
niet minder dan in zijn lotgevallen hij overeenkomst meent te zien met die van zijn
held Washington. Hun beider namen, zegt hij vol pathos, verdienen door de stralen
der zon aan den hemel geschreven te worden.
Van Delft bracht de schuit hem naar Den Haag. Evenals alle vreemdelingen is ook
hij verrukt over ‘this most beautiful city’. De Hagenaar lijkt graag op een inwoner
van Parijs, hij is erg complaisant en doet liefst alles ‘à la François’, zoo zelfs, dat hij
zoo min mogelijk zijn moedertaal spreekt. Ook houdt hij veel van het spel. De dames
der beau monde, die onze Amerikaan over het algemeen nog al knap vond, zijn ‘fond
of gallantry and dissipation’. Behalve het Huis ten Bosch en het Binnenhof, die hij
beiden bezocht, noemt hij nog andere openbare gebouwen, zonder dat blijkt, dat hij
ze bezichtigde. Wel kwam hij in den beroemden tuin der Bentincks, ‘distinguished
from all other gardens in the province by their style, simplicity and picturesque
views’. Met den Amerikaanschen gezant, Mr. Adams, met wien hij bevriend schijnt
geweest te zijn, herinner U zijn overbrenging van gewichtige staatsstukken naar
Parijs, maakt Watson een uitstapje naar Scheveningen. Het was in het begin der
maand Juni en daar het heerlijk weer was, was de ‘Zeestraat’ vol voetgangers en
karossen, zoodat onze Amerikaan zich kostelijk amuseerde. Zelfs een troepje lollende
meiden, die schreeuwden als katten boven een vuur, konden hem niet uit zijn humeur
brengen, hoe afschuwelijk hem het gekrijsch ook in de ooren klonk. Ik vergat nog
te zeggen, dat hij een parade bijwoonde, toen een gebeurtenis van belang. De
gelijkenis van den Prins van Oranje, die er bij tegenwoordig was met den koning
van Engeland, vond hij bizonder treffend.
Na het vorstelijke 's Gravenhage kwam het geleerde Leiden aan de beurt. Voor
den bewoner van de pas vrijgevochten Vereenigde Staten was natuurlijk het beroemde
beleg der stad het eerst het
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vermelden waard, wat hij dan ook niet nalaat te doen. Dan volgt de opsomming der
bezochte gebouwen: het stadhuis waarin toen Lucas van Leiden's Laatste Oordeel,
‘the production of the most fertile imagination’ hing, de Groote Kerk met het epitaaf
van Boerhaave, van wien hij de anecdote over den brief geadresseerd aan ‘Boerhaave
in Europa’ ook al scheen te kennen, de Burgt, de universiteit, het is alles overbekend.
Bij zijn bezoek aan de Engelsche Kerk herdenkt hij de Pilgrimfathers en hun vestiging
in Plymouth in Nieuw-Engeland in 1620.
Iets zeer origineels van hem was, dat hij ging winkelen. Je kan dan zoo op je gemak
de menschen gadeslaan en opmerken hoe ze zich tegen een vreemdeling gedragen.
Een twaalftal winkels ging hij binnen. In sommige, vertelt hij, verstond men Fransch,
maar waar dat niet het geval was, had hij er zijn vermaak in te probeeren zich in het
Hollandsch verstaanbaar te maken. De menschen waren beleefd genoeg, maar zij
doen niet als die winkelierster in Frankrijk, die je bij een knoop van je jas greep en
je dan probeerde de Fransche woorden in je hoofd te hameren. Hier doen de winkeliers
zoo vreeselijk ernstig en ze zijn zoo teergevoelig! Ze blozen direct en kunnen een
grapje noch een compliment verdragen. In het eerste zien zij een beleediging en het
tweede maakt hen verlegen. Ten slotte legde hij nog een bezoek af bij den uitgever
der Gazette de Leyde, Mr. Luzac, ‘the famous lawyer’ voor wien hij
aanbevelingsbrieven had en die, zegt hij, beroemd is door geheel Europa om zijn
ongewone talenten en zijn ‘extensive knowledge’.
En nu naar Haarlem, natuurlijk weer met de trekschuit. Onderweg merkte hij op
hoe zoowel mannen als vrouwen sans gêne deden, waarvoor Madame Ramboulet in
Sterne's Sentimental Journey even 't rijtuig liet stilstaan.1) Het was anders een heerlijke
tocht met aan de eene zijde de begroeide hellingen der duinen en aan den anderen
kant het water der Haarlemmermeer en later langs de onafgebroken reeks lusthuizen
en buitenplaatsen. De Haarlemmerhout doet hem al dadelijk denken aan onzen
Laurens Jansz. Koster en aan diens snooden knecht, John Faust, die zijn lettertypen
stal en er mee van doorging naar Maintz. Het is dezelfde Doctor Faust, die onder het
Amerikaansche volk nog bekend is om zijn verbond met den duivel. (Dit geloof werd
toen en ook later nog door anderen

1) Een Engelsche spotprent hierop vindt men afgebeeld in J.G. de Lint, Geneeskundige
volksprenten in de Nederlanden, blz. 59, 60.
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gedeeld. Zoo vertelt Heine het nog in vollen ernst in 1832 in zijn ‘Romantische
Schule’, wat hij in 1851 in ‘Der Doktor Faust’ als een dwaling erkende, zij het dan
ook ‘bedeutungsvoll und tiefsinnig’.) In de stad gekomen is zijn eerste gang naar het
standbeeld van Koster en naar de vlak bijliggende fabriek der Enschedé's, waarop
een bezoek volgt aan de Groote Kerk. Het beroemde orgel wordt genoemd en bij het
spreken over de Damiaatjes laat hij de ‘famous Admiral Braakel’ opnieuw de ketting
meer dan tweehonderd jaar te vroeg en aan den Nijl inplaats van op de Theems stuk
zeilen. Ook het beleg der stad door de Spanjaarden wordt gememoreerd. Op het
Prinsenhof bewondert hij de vele mooie schilderijen. Ten slotte vermeldt hij nog de
weefgetouwen voor linnen en gazen stoffen, lint en kant en weet hij ons te vertellen,
dat de nabijheid van het Haarlemmermeer zoo gunstig is voor de bleekerijen, waarheen
o.a. de Ieren jaarlijks groote hoeveelheden linnen te bleeken zenden.
En hiermede is Haarlem afgedaan en gaat de tocht verder, naar Amsterdam, waar
hij zijn intrek neemt in het Bijbel-Hotel, ‘the first Bible’ op de Heerengracht. Van
deze ‘extensive metropolis of the Seven Provinces’ ziet hij de havens en dokken. Er
voeren, zegt hij, toen jaarlijks een tweeduizend schepen uit. De straten vindt hij
minder net dan in Rotterdam en de huizen niet zoo fraai. Ook het gezicht van den
toren van het stadhuis is, hoe indrukwekkend ook, niet zoo imposant als dat van den
trans der St. Laurenskerk aan de Rotte. De beurs waar het den dag van zijn bezoek
zeer druk was, deed hem denken aan de korven van zijn vriend den imker en
bijen-temmer Wildman van Hightgate in Engeland.1)

1) In 1856 (2e druk 1857, met portret en gravures) gaf de zoon van Watson de Memoirs van
zijn vader uit, waarin ook de reis naar Holland zeer besnoeid is opgenomen. Daarin komt
het verhaal van het bezoek aan den bijen hypnotiseerenden imker voor. Deze hield zijn bijen
in glazen korven in tuinen dicht bij Londen gelegen. ‘He invited me’, vertelt W., ‘to visit
him, at one of his principal depots, on a particular morning, when he said, he expected ‘fine
sport’. I fortunately entered the garden at a critical moment, when two or three hives were
swarming and intermingling. He saw me, and exclaimed: ‘Run! run! I am now exercising
my highest skill!’ He stripped of his coat, and dashed into the midst of them, crying out to
me: ‘Come up, they dare not hurt you in my presence’. Although I confided in his assurance,
I approached him with caution, apprehensive lest I might be stung to death. I saw the bee
engaged in a terrible conflict, the dead falling like rain-drops. Wildman was all motion and
activity, performing his hocus-pocus operations, in the midst of a cloud of bees. At length
they separated, filing off to their respective hives. He came up to me, all in a foam, like a
general from a great battle, saying: ‘The rascals, this time have given me a great deal of
trouble’.
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Het gezoem was hetzelfde, evenals de betoonde vurige ijver om honing i.c. geld te
winnen. Maar om verder de gelijkenis door te trekken acht onze optimistische
Amerikaan, die zijn geloof in de menschen gelukkig nog niet verloren had, onbillijk.
De bijen toch vliegen van bloem tot bloem om honing en stuifmeel slechts voor eigen
gebruik bedoeld. Bij de menschen gelden gelukkig nog vaak edeler motieven.
In de synagoge waar het al even rumoerig was, hoorde hij een knaap heel hoog
en schril zingen, begeleid door Leonar, een bas, een beroemdheid in zijn soort, wiens
stem zoo weinig vocaal klonk, dat zij scheen uit een instrument voort te komen. Eén
keer ging hij naar den Hollandschen Schouwburg en tweemaal naar het Fransche
Theater. De geziene stukken noemt hij niet, maar hij amuseerde er zich best, al viel
hem het laatste als gebouw voor een stad als Amsterdam niet mee. De spelers waren
echter goed. Na afloop der voorstellingen ging hij met zijn kennissen naar Vauxhal
en zelfs eens naar een der beruchte speelhuizen. Het was wel het grootste en meest
bekende, maar hemel, wat een oord der verschrikking! Hij kon het er onmogelijk
langer dan vijf minuten uithouden, zoo dik hing er de rook en zoo vulgair was het
gezelschap. Langs de wanden der groote zaal, waar men bij het binnenkomen verplicht
was met grof geld een flesch zuren wijn te betalen, zag men een veertig à vijftig
vrouwelijke wezens opgedirkt zitten, in het midden danste een oude neger met een
‘spilhouslady’ een negerdans. Het was niet om aan te zien en onze Amerikaan voelde
zich ‘sickened to the soul’ over al deze als poppen beschilderde wrakken, lager
staande dan ‘the beasts of the field’. Den volgenden dag bezocht hij het Rasphuis,
waar wellicht velen waren, die hun verblijf daar hadden te wijten aan die beruchte
huizen. Maar genoeg hiervan.
Tijdens zijn verblijf in de hoofdstad maakte hij een uitstapje naar Zaandam en
Broek. Het gezelschap aan boord van het scheepje, dat hem naar de Zaan bracht,
leek al bizonder veel op een hedendaagsche polyglottisch troepje sight-seeers, dat
men op een warmen zomerdag van de Ruyterkade naar die overal in het buitenland
bekende plaatsen kan zien vertrekken. Het bestond n.m. grooten-
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deels uit Duitschers, Engelschen en Amerikanen. Zaandam viel hem wat grootte
betrof tegen, al vond hij het een ‘charming and very curious place’ met zijn honderden
molens, zijn scheepstimmerwerven en zijn Czaar Petershuisje. In Broek, dat puik
model van volmaakte zindelijkheid, schitterde elk voorwerp zóó ‘strongly with
neatness’, dat hem er de oogen pijn van deden, wat overdreven is ‘à la François’,
zooals hij zelf zou zeggen. Met het bezoek aan de rariteitenverzameling van een
‘clergyman’, vermoedelijk den predikant Adriaan Buurt, die zoo wijdloopig was
over elk stuk zijner collectie, dat onze Amerikaan blij was weer op straat te staan,
en een schitterend diner bij een rijken koopman Van S-ph-st zijn al zijn ervaringen
in de Amstelstad naar behooren gememoreerd. Hij vertrok nu naar Utrecht. De tocht
langs de Vecht voorbij al de prachtige buitenplaatsen der rijke Amsterdammers vond
hij ‘beautiful’. Van de bezienswaardigheden in de Stichtsche hoofdstad bezoekt hij
den Dom met den toren en de bekende zijdespinnerij en weverij van de weduwe Van
Mollem met den daarbij behoorenden tuin, het beroemde Zijdebalen. Behalve de
Maliebaan, de breedste weg in Europa zegt men, vond hij verder niets, dat een
afzonderlijke vermelding verdiende. En hiermede is feitelijk zijn reisverhaal ten
einde. Want van plan zijnde verder het land naar Westphalen door te reizen, kreeg
hij in Utrecht een brief, die hem in allerijl naar zijn vaderland terugriep. Over Woerden
vertrok hij nog per nachtschuit naar Leiden en reisde van daar over Delft en Maassluis
naar Den Briel en vervolgens naar Hellevoetsluis, waar hij zich inscheepte voor
Londen. Zijn reisverhaal is dus ten einde, het toevoegsel waarin hij een zeer beknopt
overzicht van de geschiedenis der Vereenigde Nederlanden poogt te geven, bespaar
ik den lezers, evenals ik deed met het verhaal van zijn nogal onschuldig avontuur,
dat hij had met een gehuwde Brusselsche juffrouw, winkelierster in Rotterdam. Hij
volgt daarin zijn literairen afgod Lawrence Sterne getrouwelijk en niet onverdienstelijk
na. Maar den lezers zullen meer de indrukken interesseeren, die de jonge patriottische
Amerikaan van ons land opdeed en die hij vaak zoo frisch oorspronkelijk weergaf,
wat hoop ik bij het oververtellen niet geheel verloren is gegaan.
J.N.J. JENSEN
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Literatuur
Buitenlandsche literatuur
1. Rudolf Borchardt
Degeen die meent de centrale figuren der Duitsche literatuur te kennen zal verwonderd
opzien, wanneer hij plotseling den naam van een dichter verneemt waarmede hij
waarschijnlijk in het geheel niet bekend is. Wie kent ten onzent Rudolf Borchardt?
1877 werd hij in Koningsbergen geboren. Uitvoerig heeft de dichter zelf zijn
ontwikkelingsgang beschreven (‘Eranos’ Festschrift für Huge von Hofmannsthal.
Verlag Bremer Presse.) Een mijlpaal is, aan het eind zijner studiën (die hij niet
voltooide) de kennismaking met het eerste werk van von Hofmannsthal. 1904 verlaat
hij de universitett en vestigt zich in Italië waar hij ook thans nog verblijf houdt. Hij
houdt zich de eerste jaren bezig met het uitwerken van eenige literaire plannen, vooral
ook met de studie van Herder. Ook stammen uit deze eerste jaren de ontwerpen voor
zijn vertalingen van Dante en Pindarus. De wijsbegeerte van Benedetto Croce brengt
tenslotte een verandering in zijn opvattingen op cultuurhistorisch gebied, hetgeen
vooral in zijn in 1922 te Heidelberg gehouden rede ‘Die neue Poesie und die alte
Menschheit’ tot uiting komt. Hij krijgt een nieuwe opvatting van het ‘Ambt der
Poezie’, die hij in later jaren nog dieper zal gaan uitwerken. Tijdens den oorlog doet
hij als soldaat, later als onderofficier dienst. Hij is uiterst annexionistisch gezind en
spoort openlijk tot volledige vernietiging van Frankrijk aan, als zijnde een land van
dégéneré's, dat geen enkel bestaansrecht bezit. (De bewijzen hiervoor vindt men in
zijn als brochure verschenen rede ‘Der Krieg und die Deutsche Verantwortung’).
Zijn verzamelde werken verschijnen sedert 1920 bij den uitgever Ernst Rowohlt te
Berlijn. De dichter die voor de weinigen, die van zijn bestaan wisten slechts een
legendaire verschijning was, liet thans plotseling, na in vele jaren niets te hebben
gepubliceerd, zijn verzamelde werken verschijnen: verzen, drama's, vertalingen,
novellen, essay's.
Men zal in ons land Borchardt's beteekenis terstond beter beseffen wanneer ik
mededeel, dat hij aanvankelijk tot den Kring van George behoorde (ofschoon niet
tot de eigenlijke ‘Kreis’). Hoewel de meeste literair-historici hem daartoe niet rekenen
en ook Johannes Nohl in zijn uitstekend gedocumenteerd artikel ‘George und sein
Kreis’ (‘Weltliteratur der Gegenwart’ bd. 1. Deutschland. Franz Schneider Verlag,
Berlin.) zijn naam verzwijgt, zal men mettertijd deze opvatting moeten corrigeeren.
Langzamerhand verdwijnt dus nu, bij den een eerder, bij den ander later, het waas
van geheimzinnigheid waarin de literatoren, die zich aanvankelijk om George
gegroepeerd hadden, gehuld waren. Er hing een dichte sluier - een atmosfeer van
trotsche wereldschuwe eenzaamheid om deze dichters. Velen onderteekenden hun
werk niet, stonden niemand een interview toe, lieten niet toe dat hun photografieën
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afkomst hadden vergeten en enkel
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nog wisten van hun klooster, hun broeders en hun aanbidding. Te midden van hen
troonde Stephan George in de kapel die Melchior Lechter te zijner eere had gebouwd.
Laat traden al deze dichters aan de openbaarheid, het laatst wel Rudolf Borchardt.
Hoe staat hij thans tegenover zijn vroegeren Meester? Van welken aard is en was
zijn verhouding tot hem? Enkele zijner reeds gepubliceerde literair-critische
geschriften (de publicatie zijner werken is nog lang niet ten einde, zoodat we nog
voor groote verrassingen kunnen komen te staan) geven hierop een voorloopig
antwoord. Borchardt maakt zich ongeveer van George los in de jaren, waarin ook
Hugo von Hofmannsthal zich afscheidde. Terstond plaatst hij zich naast dezen en
huldigt zijn dichterschap in zijn ‘Rede über Hofmannsthal’ die in literaire kringen
weldra een zekere vermaardheid zou genieten. Vanaf dien tijd slaat hij een anderen
weg in dan George en dateert ook zijn haat tegen de ‘Kreis’ vooral tegen George's
Eckermann - Friedrich Gundolf. Borchardt's houding tegenover George blijkt vooral
uit zijn meesterlijke, in magistraal Duitsch geschreven beschouwing over ‘der siebente
Ring’ waarop ik echter in deze, enkel oriënteerende, notitie niet nader kan ingaan.
Uit deze beschouwing bleek dat voor Borchardt - die George trouw en met eerbiedige
liefde jaren lang gediend had - de betoovering van den machtigen dichtervorst
verbroken was. Hij geeft hem hier zijn leen terug en neemt afscheid. Deze kritiek
had tot doel (zooals Borchardt zelf het uitdrukt): ‘Grenze zu schaffen wo die Zeit sie
nicht wahrnimmt’. De medewerkers van ‘Die Blätter für die Kunst’ die deze kritiek
niet alleen tegen George doch ook (en zeer terecht) tegen zichzelf gericht voelden,
bleven Borchardt het antwoord niet schuldig. Intuitief begrepen ze dat deze criticus
duidelijker en dringender dan tot nog toe één ander gedaan had, wees op den afgrond
die de geweldige figuur van George van de groep - van zijn latere aanhangers scheidde. Heftig en talrijke malen werd hij - jarenlang door de leden van het cenakel
- (vooral door Gundolf en Wolfskehl) in het ‘Jahrbuch für die geistige Bewegung’
en elders bestookt. Hij verdedigt zich - na jarenlang een hooghartig stilzwijgen te
hebben bewaard - in een uitvoerig tegenartikel (‘Intermezzo’ Proza I) dat eerst in de
‘Züddeutsche Monatshefte’ werd gepubliceerd. Borchardt's verweer groeide thans
uit tot een diepgaande kritiek der geheele Beweging, waarbij vooral Gundolf veel
van hem te duchten heeft. Deze kritiek op de latere medewerkers van de ‘Blätter für
die Kunst’ is vaak juist, al vergeet Borchardt dat George's invloed ook andere
gevolgen had - gevolgen van dieperen aard die eerst langzamerhand aan het licht
kwamen. (Zie Nohl ‘George und sein Kreis’). Het zal ondertusschen Borchardt's
roem blijven in deze beweging met scherpzienden blik kaf en koren te hebben
gescheiden. Willen wij tot het wezen van Rudolf Borchardt doordringen, dan dienen
we vooral de aandacht op zijn vertalingen te vestigen. Deze zijn bij hem geen bijzaak
doch vormen een hoofdzakelijk bestanddeel in zijn dichterlijk levenswerk. Hij heeft
veel vertaald en uit verschillende talen. Uit het Grieksch de zoogenaamde Homerische
Hymnen, liederen van Pindarus en Plato's ‘Lysis’, uit het Latijn Tacitus' ‘Germania’,
uit het Italiaansch Dante's ‘Commedia’ en ‘Vita Nuova’, gedichten van Carducci;
uit het Engelsch gedichten van Swinburne en enkele der ‘Imaginary Portraits’ van
Walter Savage Landor.
Hij vertaalde de ‘Vita Nuova’ in meesterlijk archaisch Duitsch, daarmede
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Gabriel Rossetti navolgend, die immers ook Dante in Chaucer's taal overbracht.
Talrijke vergeten woorden werden door hem in eere hersteld, talrijke verouderde
zinswendingen door hem opnieuw gebruikt. Hij putte niet alleen uit het moderne
Duitsch doch ook en vooral uit Herder, Luther, Hans Sachs en Walter von der
Vogelweide. Waren nu het bezit eener rijke woordenschat en de beschikking over
een onovertroffen taalrijkdom enkel criterium voor groote poezie dan was Rudolf
Borchardt thans ongetwijfeld Duitschland's grootste dichter. Nu is hij diens meest
belangrijke Vertaler. Ik hoop hier den lezer voldoende over Borchardt's
persoonlijkheid en werk te hebben ingelicht om belangstelling voor den dichter te
wekken. Het spreekt vanzelf, dat men in een zoo korte oriënteerende notitie de
belangrijkheid van zijn oeuvre niet kan aantoonen. Wilde men dit doen en het wezen
van dezen dichter benaderen dan zou men Borchardt's definitie van archaisch Duisch
nauwkeurig dienen te ontleden, tevens zijn Joodsche afstamming in verband moeten
brengen met de hoofdkenmerken van zijn oeuvre. Men zou dan na een nauwkeurig
onderzoek tot de conclusie komen, dat Rudolf Borchardt voor ons een dichter is
wiens wezen wortelt in een kunstmatige, een gekunstelde wereld, een poëet, die niet
schept uit den ongebreidelden rijkdom van het Leven zelf. Hij blijkt dan een
vernieuwer, die ons echter niet het nieuwe brengt waarna we zoo hunkerend uitzien
- een pionier, die ons naar onvruchtbare doode landen voert.

2. Max Hermann (Neisse)
Max Hermann (Neisse) is een auteur, waaraan door de kritiek meestal niet genoeg
aandacht besteed wordt. Mogelijk vindt dit feit zijn oorzaak in de politieke gezindheid
van den dichter. Hermann is - naar ik meen - communist, en als zoodanig bij de
officieele kritiek niet zeer gezien. Hij is ondertusschen een der zuiverste en
betrouwbaarste Duitsche prozaisten. Behalve talrijke dichtbundels en enkele romans,
noem ik als zijn voornaamste werken der laatste jaren: ‘Die bürgerliche
Literaturgeschichte und das Proletariat’ en een monografie over Zola. (Beide
versehenen bij het Verlag ‘Die Aktion’ Berlijn). Beide boeken doen den dichter (die
thans tusschen de veertig en vijftig zijn zal), kennen als een bizonder literair-historicus,
die een groote zaak op zich genomen heeft.
‘Die Begegnung’ (Elena Gottschalk Verlag Berlin 1925) heet een bundel
vertellingen. Vooral de laatste dezer vertellingen ‘Die Klinkerts’ verdient onze
aandacht. Schreef deze auteur in zijn vorige prozawerken steeds over prostituees en
kermisgasten, zoo ging ditmaal zijn belangstelling uit naar den Duitschen arbeider.
Het is voor de eerste maal, dat Hermann deze stof tot de zijne maakt. Hij had het tot
heden vermeden - zeker niet uit gebrek aan kennis of kunnen - deze wereld te
verbeelden. Thans, nu een mislukte Duitsche Revolutie achter ons ligt, vroeg ook
hij zich af wat hiervan toch de oorzaak was, waarom de Duitsche arbeider terugschrok
en niet in staat bleek deze omwenteling tot een zegevierend einde te brengen. De
dichter stelde zich hier de vraag: wie heeft hier schuld - waarom moest dit alles zoo
eindigen? Hij schreef zijn novelle ‘Die Klinkerts’ en probeerde hierin een antwoord
te geven. ‘Die Klinkerts’ is de geschiedenis van een Duitschen arbeider onder Wilhelm
II, het verhaal van den werkman die in de houding staan gaat, zoodra de leider der
fabriek hem een berisping toedient, die steeds onderdaniger wordt, des te slechter
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men hem behandelt. Natuurlijk zijn niet alle Duitsche arbeiders zoo, doch slechts
een deel.
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Van dit deel, van deze Klinkerts heeft Max Hermann Neisse een beeld gegeven, dat
nog lang zijn waarde zal behouden. Degeen die weten wil waarom de
Novemberrevolutie van 1918 mislukt is, leze deze novelle.

3. Walter Serner
Walter Serner is eveneens een naam, die door de Duitsche kritiek niet vaak genoeg
genoemd wordt. Hij behoorde aanvankelijk tot de Dadaisten en liet bij Paul
Steegemann te Hannover twee bundels schetsen en novellen ‘L e t z t e L o c k e r u n g ’
en ‘Z u m b l a u e n A f f e n ’ verschijnen, die echter toendertijd niet genoeg onder
de aandacht vielen, doch door enkele critici ten zeerste geprezen werden. Serner
heeft daarna jarenlang gezwegen tot hij thans plotseling met twee nieuwe werken;
een roman uit het Parijsche nachtleven ‘D i e T i g e r i n ’ en ‘D e r P f i f f u m d i e
E c k e ’ (22 Spitzel- und Detektivgeschichten’) wederom onze aandacht vraagt. Hij
is anarchist, met een in de Duitsche literatuur ongekenden haat zoowel tegen het
burgerlijke als tegen het star revolutionaire. Zijn romans en novellen zijn geschreven
met een meesterlijke techniek en getuigen van een meer dan buitengewone
psychologische kennis. Serner toont hier een haat tegen de burgerlijke moraal te
bezitten, waarmede slechts weinigen zullen kunnen instemmen en die zeker dikwijls
al te individualistisch van opvatting is. Zijn werken zijn gespeend van elke
sentimentaliteit en geschreven met een koud weloverlegde nuchterheid - zooals een
Lord Lister deze - (wanneer hij werkelijk bestond) zou moeten bezitten. Serner heeft
in meerdere opzichten iets van een gentleman-misdadiger, wanneer hij zijn lezers
bewijst hoe voos en huichelachtig deze burgerlijke cultuur is, hoe men elke daad
begaan kan zonder de hedendaagsche moraal geweld aan te doen. Zijn roman ‘D i e
T i g e r i n ’ is een werk, zoo knap en overtuigend geschreven dat alle werken van
Francis Carco er naast verbleeken. Ik zou in Holland om belangstelling voor dezen
auteur willen vragen die meer kan, meer capaciteiten bezit dan beroemdheden als
Max Brod of Jacob Wassermann.

4. Nieuwe Duitsche tijdschriften
Moritz Heimann heeft eens geschreven, dat het hedendaagsche Duitschland geen
literaire cultuur bezit. Deze opmerking is juist en treft de kern. Hier vooral schuilt
de hoofdoorzaak van de onbekendheid der moderne Duitschers in het buitenland.
Men heeft te weinig goede literaire week- en maandbladen, waarin de verschillende
figuren regelmatig en grondig besproken worden. Op deze wijze is het bijv. te
verklaren, dat een belangrijke figuur als de onlangs overleden Franz Kafka zoo weinig
bekendheid genoot. Het buitenland weet zoodoende niet hoe het zich moet oriënteeren,
welke figuren en stroomingen van wezenlijk belang zijn. De laatste jaren was hierin
vooral door de ‘Neue Merkur’ verbetering gekomen. Het was het beste Duitsche
maandblad, scherper dan ‘Die neue Rundschau’, wezenlijker.
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Helaas heeft de redacteur Efraim Frisch, in het begin van het jaar na een moeilijk
bestaan de uitgave moeten staken - een nederlaag, die in deze tijden bijna eervoller
is dan een gemakkelijk behaalde overwinning. Eenige nieuwe periodieken vragen
ondertusschen onze aandacht. ‘D i e n e u e B ü c h e r s c h a u ’, eerst zoo
onaanzienlijk, is thans een tijdschrift geworden dat meetelt. Het is zelfs onder de
Duitsche literaire bladen een der belangrijkste en zuiverste
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geworden, dat zonder in dienst van het communisme te staan een zeer revolutionaire
strekking vertoont.
Het standpunt der redactie treedt vooral duidelijk op den voorgrond, wanneer
Gerhart Pohl constateert dat ‘die bürgerliche Kultur die unser Leben und dessen
Arbeit bestimmte, im sterben liegt.’ Uit ‘die neue Bücherschau’ bemerken we dat
een deel der Duitsche jongeren zich van de prometheisch-humanistische fraseologie
van een Werfel en Toller afwendt, zich niet meer zoo aanstonds aan illussies overgeeft,
doch bewust een nieuwe, nuchterder oriëntatie zoekt. Redacteur en ziel van dit
tijdschrift is Gerhart Pohl, die zich bij de bevrijding van Felix Fechenbach zoo groote
verdiensten verwierf. Van de medewerkers noem ik Kurt Kersten, Max Hermann
(Neisse) en Klaus Herrmann.
‘M o b ’ is een onregelmatig verschijnend blad, dat door de sympathieke brutaliteit
van de redactioneele mededeeling op de eerste pagina terstond vertrouwen wekt:
‘Mob’ erscheint unperiodisch und wird von der Polizei verfolgt. Die Herausgeber
wechseln die Namen, wie gewordene Minister ihr Karakter ändern. Sie heissen
augenblicklich Fritz Kühne (16 Jahre) Friedrich Kaiser (18 Jahre) und Gerda
Hauptmann (17 Jahre). Es sind Kinder von Arbeiter, Studienräten, Polizei-präsidenten
und andern Spiessern.’ De inhoud van dit tijdschrift brengt steeds een bonte
verscheidenheid der meest uiteenloopende bijdragen. Deze jongelieden bezitten een
zóó sympathiek zelfvertrouwen, een zóó krachtigen natuurlijken overmoed, dat we
terstond aan hun waarde gaan gelooven.
‘Die literarische Welt’ (Rowohlt Verlag), een weekblad dat nog slechts enkele
maanden verschijnt, heeft zich reeds spoedig een eigen plaats verworven. Redacteur
van dit blad is Willy Haas, die eenige jaren geleden de aandacht op zich vestigde
door zijn essayband ‘Das Spiel mit dem Feuer’ (Verlag Die Schmiede). Het blad wil
vooral oriënteerend werken en geeft er de voorkeur aan geen vast program te hebben.
Ik citeer hier eenige zinsneden, die de geest waarin ‘Die literarische Welt’ geredigeerd
wordt, weergeven. ‘Wichtiger als die Kritik, die doch mit sich selbst nicht einmal
über die primitivsten Grundfragen einig werden kann, ist hier die Pflicht der
Information und zwar in jenem sehr erweiterten Sinn, dass die bedeutenderen Köpfe
der modernen Literatur in einer sehr kurzen Auswahl, die die Redaktion überhaupt
noch für literarisch diskutabel hält, möglichst selbst zu Worte kommen sollen, und,
wo das nicht möglich ist eher durch den Interpreten, den nachformenden Essayisten
oder den referierenden Interviewer sprechen, als durch den bloszen Kritiker, der die
oft gar nicht vorhandene Kenntnis seines kritisierten Objektes beim Leser voraussetzt.
Ueberhaupt sollen die allgemeinen Theorien vermieden, durch Gestaltung oder
allermindestens durch das sachliche Referat ersetzt werden. Wir bitten uns zu glauben,
dass ein “grundlegender” Essay über das Ethos des modernen Rythmus des
dynamischen Mythos vom Untergang des Abendlandes für die Redaktion nicht
schwer zu beschaffen wäre - jeder siebzehnjährige schreibts ja aus dem Handgelenk,
oft gar nicht ganz geistlos, aber wir mögens eben nicht. wir glauben nicht an einem
Gott der aus dem Füllfederhalter flieszt, wenn man ihn nur aufschraubt.’ ‘Die
literarische Welt’ oriënteert tevens uitmuntend op het gebied der buitenlandsche
literatuur en bezit een uitgebreide staf van voortreffelijke medewerkers, waaronder
vooral Axel Eggebrecht, Friedrich Sternthal, Kurt Kersten, Paul Wiegler en Valery
Marcu dienen te worden genoemd.
NICO ROST.
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Literatuur
H. Marsman, Penthesileia. Palladium-uitgave van Hijman, Stenfert Kroeze
en Van der Zande. Arnhem 1925.
Ter karakterizeering van deze verzen zou men het best een oude, versleten vergelijking
kunnen benutten, welke in dit geval meer oplevert dan gewoonlijk pleegt te
geschieden: zij zijn als juweelen. Dit beduidt, zoowel hun kostelijk en kostbaar
vorm-schoon als den dubbelzinnigen grond van hun wezen: het niets meer zijn dan
een versiering en.... het duister geheim van elk sieraad, waarin het lot van geslachten
besloten ligt.
De strijd tusschen vitaliteit en traditie, die de kern vormt van den bundel ‘Verzen’,
werd in deze zeven gedichten ten gunste van de laatste beslecht. Aan het formeele
werd de levenskracht verbruikt en daarmede blootgelegd gevaar en tragiek van een
deel van het hedendaagsch dichterschap: het gevaar om wederom te verhongeren in
den ivoren toren, de tragiek van het gemis aan eenheid van levens-stijl en -dynamiek.
Niet in den platten zin van ‘de een zijn dood is den ander zijn brood’, maar als een
totale gespletenheid van leven, waarvan elke helft nog een positieve waarde
vertegenwoordigt.
De doodelijke vermoeidheid, die dit werk doortrekt, het streng afronden en zich
afgesloten houden, de gestadige vlucht naar den spiegel van Sneeuwwitje, maken
deze verzen tot een nieuw symptoom van den ondergang van het Individualisme,
doch degenen, die er niet meer in weten te zien, zijn aan de diepten van Marsman's
talent achteloos voorbijgegaan. Het volgend citaat moge bewijzen, in hoeverre zijn
dichterschap meer dan de fraaie dood van een generatie kan zijn:
Nu is alle luister gedoofd;
elk gaat zijn eenzaamheid in was het donker ons niet beloofd
als een gemeenzaam begin en de nacht als een vochtige schaûuw
die ons, sluimrend flank aan flank,
zou drenken met diepen dauw,
twee bloemen aan éénen rank?
De duisternis is een gericht
en de nacht een tweesnijdend zwaard.
is dit masker uw eigen gezicht?
is dit masker mijn eigen gelaat?
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de nacht gaat over ons heen diep onder het raam slaapt het dorp,
ver achter de huizen de zee -

R.H.

Marie W. Vos: Opgang. Verzen. Amsterdam, Em. Querido, 1925.
‘Sterk en fris’ noemt de Heer A.M. de Jong deze poëzie, in zijn woord ‘ter inleiding’.
En hij spreekt verder van ‘de grote ontroering van de door nieuwe gedachten
gegrepene’. Waarbij ‘nieuwe gedachten’ een kringtalisme is voor socialisme.
Nu, de frischheid en de ontroering heb ik er ook, met vreugde, in gevonden; ook
wel iets ‘sterks’, in gevoel en drang naar scherp-rake verklanking. Maar het sterke
openbaart zich niet in die technische tucht, die stage zelfcritiek, die een Adama van
Scheltema te baat had; bij de vervolmaking zijner ten slotte van vorm eenvoudige,
maar intusschen zoo staag en gevoelig bewerkte, zoo bijzonder effectvolle verzen.
En toch, als men aan hem denkt, bij het lezen der gedichten van zijn jonge
medestandster, dan valt die vergelijking niet heelemaal in haar nadeel uit. Men voelt
in haar wel eens wat rafelige poëzieslierten: hier zingt iemand, - en spreekt en stamelt
soms - die zich gééft; die, als zij haar vreugde uit aan uitingen van jonge kracht
(‘Smidsjong’ bijvoorbeeld), en haar ontroering legt in een landschapsbeeld (‘Eerste
Sneeuw’ bijvoorbeeld), ten volle meeleeft. En bij het knapste der in strenge,
eenvoudige wijs gevangen - maar in wezen niet zoo simplistische - verzen van
Scheltema, was altijd op den achtergrond voelbaar: iemand die zich instelde op
‘volkspoëzie’. Dat hij dit deed, en dit wilde, dat heeft hij trouwens gezegd en
geschreven. Maar het doet even aan als paedagogiek; en 't is altijd toch heerlijker
iemand te hooren spreken met enkel liefde voor zijn onderwerp, dan met tevens een
voelbaar wijs-beleid in het voordragen ervan.
Laat ik liever nog alleen over Marie Vos iets zeggen. Ondanks onvolkomenheden
is haar boekje mooi. Want deze totaalindruk blijft ons bij: het is direct; het is echt.
En 't is toch wel prachtig, dat een ideaal iemand zoo waarachtig en heerlijk kan
bezielen. En: iemand, die tevens bij de weergave van haar andere, haar natuur-vizies
een zoo zuiver gevoel en een zoo zuivere stem toont. Het kan ons dan wel verbazen,
dat soort idealisme. Maar dat doet alle soort idealisme (of is er eigenlijk maar één?)
de elders heenzienden altijd. En méér: de nuchteren!
J.W.

Albert Verwey, Rondom mijn Werk. 1890-1923. Saadpoort, C.A. Mees,
1925.
De geloovige gemeente staart al wat des heiligen is, met eerbied aan; en de geloovige
Verwey-gemeente is groot. Maar ieder die daar niet toe behoort, moet, geloof ik,
toch wel met gemengde gewaarwordingen ook van dit nieuwe bundeltje kennis
nemen. Het doet soms zelfs als een mystificatie aan. ‘Ten geleide’ staan
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bijvoorbeeld voorin deze drie orakels:
Van het ongewoon gewone
Ik de dichter en verkonder.

Dat is één. Dan:
Mijn vader was graag dichter,
Graag priesteres mijn moeder,
Hij in het leven lichter,
Zij in t geloof verwoeder.
Maar moeder niet noch vader
Werd heel wat elk begeerde;
Ik kwam hun droombeeld nader
Doordat ik dichtte en leerde.

Ten slotte:
Ontberen doet de schoonheid zeker vinden.

Is dit niets; of mal; of erg diepzinnig? We willen natuurlijk graag het laatste aannemen.
Maar, wat gelei-biljet No. 1 betreft, - maakt niet iedere dichter het gewone ongewoon
door zijn verkonden? ‘Make familiar things as if they were not familiar’, zei Leigh
Hunt. En wat het tweede betreft, ik beken, dat ik die moederlijke verwoedheid moeilijk
anders kan begrijpen, dan als rijmdwang....; het is waar, dat machtig veel diepzinnige
zij-sprongen in Verwey's poëzie van de laatste twintig jaren, die op bijzondere
gedachten-associaties schijnen te wijzen, op deze plat-eenvoudige manier mij 't meest
overtuigend schijnen te worden verklaard.....
Maar, ik sprak van gemengde gewaarwordingen. Inderdaad zijn er, vooral in het
tweede gedeelte van dit bundeltje, en speciaal in de rijmlooze verzen, vele, waarin
Verwey erin slaagde de hem zoo weerbarstige Taal te dwingen. Bleef zijn vers vaak
een gedachte, ons moeilijk en soms verwrongen meegedeeld, er zijn ook vele verzen,
en fragmenten van verzen vooral, te vinden, waarin het bedoelde beeld schoon en
helder is uitgehouwen. En daar de gedachten van Verwey over het leven - zij het dat
zij ons zelden als ‘zieningen’ verschijnen - wel-eens de moeite waard zijn, aanvaarden
we dankbaar deze rezultaten van zijn lateren dichtersarbeid; die getuigen dat hij, van
de ‘natuurlijke’ phase, soms over het doode punt van intellectualisme heen weet te
raken, en ons van ‘verbeeldings’-poëzie ook een aantal waardevolle specimina wist
te geven.
J.W.

H. van Elro, Hesperiden. Em. Querido, Amsterdam, 1925.
In zijn voorbericht voor den tweeden druk van ‘Nieuwe Geluiden’ (geschreven in
April 1925) noemt Dirk Coster de kunst van H. van Elro (een vrij doorzichtig
pseudoniem), als een voorbeeld van ‘het statische, gestyleerde vers, dat meestal zich
blijkt te verbinden met een eenzaam, hooghartig bewustzijn’; en dat een reactie zou
zijn op het ‘dynamische, stroomende vers, dat meestal humane tendenzen dient’.
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Het is mogelijk dat deze voorstelling juist is; dat deze soort verzen inderdaad een
reactie beduiden; een uiterste intooming van het ‘vers libre’; de Heer Coster is wel
de man om ons dat op zijn suggestieve wijze te doen aannemen;
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zijn qualificaties zijn vaak zóó fijn van zegging, dat men zichzelf daartegenover
eenigszins ‘grof’ voelt, als men in zich de geneigdheid ontwaart, er toch niet heelemaal
aan te gelooven. Maar toch, laten we dat ‘slecht figuur’ trotseeren, en bekennen, dat
de genesis toch óók wel eenigszins anders kan zijn, en dat de Heer Coster misschien
wel eens 't slachtoffer kon wezen van een te zware taak: de geschiedenis te schrijven
van het heden. Inderdaad, van een nog niet in zijn volledig verloop te overziene
periode is het minstens gezegd: moeilijk, de historische lijn aan te geven, en ieder
verschijnseltje daarin te rijen; al neem ik gaarne aan, dat de Stem-leider heel wat
weten kan van de gesteldheid van velen zijner koor-leden. Maar aan deze overweging
verbindt zich dadelijk weer de onderstelling: ziet hij, wat hem zoo nabij staat, niet
als te groot?
Ik wil maar zeggen, dat ik niet zal meedoen in het pogen, een litteratuur-verschijnsel
van het heden historisch te zien; critiek op, en geschiedenis van de litteratuur zijn
twee. Om dan tot het eerste van de twee te komen: de verzen van H. van Elro kan
men kenschetsen als kaatsingen van levens-momenten in den spiegel der contemplatie.
Ze zijn: mystisch in den zuiversten, meest stelselloozen zin van het woord. Dat wil
zeggen: ze zijn verstilde essentie van waarneming; ze hebben de stileering die de
herinnering heeft boven de ervaring: mèt die - niet met woorden te zeggen, maar
slechts in de even, licht-kantelig stille, beweging van een sober rhythme voelbare vreugde aan het eeuwige, die de begeerte- en gedachtelooze, de ‘grondelooze’,
schouwing eigen is. En een bijzondere compleetheid voelen we in deze mystiek,
doordat ze ook zeer zinnelijke senzaties in verstilde gestaltenis weergeeft.
J.W.

René de Clercq: Meidoorn. Amsterdam, L.J. Veen, z.j.
De latere verzen van den eens zoo verrukkend levensrijken Vlaamschen dichter
schijnen mij belangrijk minder dan de vroegere; zijn smachtende en berustende
ballingschaps-poëzie mist de fel eigen accenten die zijn jeugdwerk, dat welig en wild
uit het contact tusschen hem en zijn geliefde Vlaamsche land ontsprong, eigen waren:
het is niet alleen anders, het is valer van stemming, onbelangrijker van uitdrukking.
Het is waar, nu en dan komt men nog wel eens een paar verzen tegen die ons treffen.
B.v. dit:
Mijn schoon geluk, mijn schoon geluk.
als ik u aan mijn harte druk,
van al de donkre droppen
is daar geen dropken in mijn bloed,
dat zich niet spoedt, dat zich niet spoedt,
om op uw hart te kloppen....

En de slotwoorden van dit gedichtje:
Wie daar rijzen, wie daar vielen,
voor het licht dat leven leent,
in den drijf der zielen
stroomen wij vereend,
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stuwen uit en strevend blijven
trouw om trouwe en trotsch om trotsch,
tot we samen drijven
in de diepten Gods.

Maar het geheel is zoo arm, als zijn vroegere poëzie rijk was.
J.W.

Ernst Vermeer: Sylvia. 's-Gravenhage, H.P. Leopold's Uitg. Maatschappij,
z.j.
Dit boek maakt op mij den indruk geschreven te zijn door iemand, die - terecht - het
besef heeft, dat hij ‘schrijven’ kan; en die nu ook schrijven wil; maar dat niet doet
uit dien profetisch-vizionnairen aandrift, die toch maar de eenig ware blijft. Hij schijnt
mij een concreet geval voor oogen te hebben gehad, dat verteederde belangstelling
en meegevoel in hem heeft gewekt; ook in de beschrijving der - Zwitsersche landschappen en van bepaalde eigenaardige personen - b.v. een maestro-violist - zit,
naar 't mij voorkomt, dat vasthouden aan realiteiten, dat in de moderne romankunst
in belangrijke mate de fantaizie heeft vervangen; en dat op mij altijd een eenigszins
benepen indruk maakt.
We worden dan onderhouden over een bijzonder muzikaal, temperamentrijk en
schroomvol meisje - ‘Rehlein’ noemt haar verloofde haar; (vandaar het Rehlein op
den omslag) -; dat een viertal mannen in haar leven ontmoet, waarvan twee min of
meer bruut tegen haar optreden, terwijl de beide andere een sterk contrast van
ingetogenheid demonstreeren. Er is wel iets kunstmatigs in deze flankeering; dat
naar wat mannen van evenwichtige middelmaat doet verlangen. Al erkennen we, dat
de schrijver het uitzonderlijke der situaties wel eenigszins verklaart door opmerkingen
te maken over Sylvia's onbewuste, opvallende kinderlijkheid.
De beide brute mannen dan hebben een zeer afschrikwekkende uitwerking op
haar; maar bij den laatste van de twee komt dat afschrikwekkende pas laat; nadat hij
eerst groote sympathie in haar heeft gewekt door zijn distinctie, zijn muzikaliteit,
zijn zachte vriendelijkheid. En zijn hartstocht, die haar dan doodsangstig maakt, heeft
toch tevens een soort macht over haar. Die geslingerdheden van haar hart worden
dan, in verband met haar zwakke gezondheid, haar dood.
Het is triest; maar het doet me niet veel. Het is te veel klein-ademig geval gebleven;
een minutieus bekeken, hier en daar 'n beetje fraaiïg opgesierd brokje leven. Dat ik
niet voel bewegen op de waaiïng van de groote senzatie. Moge die nog eens over
den schrijver komen. Zijn taal-instrument is voldoende om haar te vertolken.
J.W.

Het Eeuwige Licht, C. en M. Scharten-Antink. Mpij. voor g. en g. lect. 1925..
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Het derde deel van H e t l e v e n v a n F r a n c e s c o C a m p a n a , een zeer
omvangrijk deel van 377 bladzijden. Wij verlieten eenigen tijd geleden bedoelden
Francesco, schier bedolven onder of vastgeloopen in D e D u i s t e r e
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Wa a r h e i d . Dat kwam zoo. Francesco was een gevoelig idealistisch jongetje bij
een liefdevollen, naïef-wijzen grootvader in een idyllische bergomgeving opgevoed.
Op die stille hoogten boven een wazigschoone wereld was zijn kinderlijkpoëtische
droom van het schoone leven schier onverstoord gebleven, hij zelf ongehard tegen
de nuchtere werkelijkheid. Die kwam toen, met den dood van den grootvader,
plotseling en overweldigend. Uit zijn bloeiende bergdreven werd het gevoelig ventje
ineens overgeplant naar een grauw-leelijk fabrieksstadje, in het milieu van een
plat-egoïst middenstandsgezin, om daar het werkelijke leven in al zijn inzichtlooze
kleinigheid en vreugdelooze eentonigheid te ondergaan. Geen wonder, dat zijn broos
kinderidealisme omsloeg tot cynische bitterheid en hij de goden zijner jeugd grimmig
verloochende. Hij had daarbij onder kunnen gaan. Menigeen is zulk een ontgoocheling
nooit te boven gekomen, als het leven geen betere kansen bood. Doch hem aldus te
laten, lag niet in de bedoeling van zijn makers, C. en M. Scharten-Antink, Immers,
Francesco Campana was wel het talentvolle, Italiaansche boerenjongetje, dat een
zoekend dichter, een edele onbevredigde zou blijken, doch tevens - en vrees ik, vooral
- C. en M. Scharten-Antink zelven,, wier uit-eindelijk levensinzicht hier in dit
schijnbaar objectief romantisch verhaal werd neergelegd. Stond deze Francesco in
het eerste deel nog tamelijk wel op eigen objectieve beenen, in het tweede, al
omwroetend in de duistere werkelijkheid, schijnt hij ons reeds meer cliché en
redeneering dan bloedrijk menschenkind. En in dit Eeuwige Licht is het hek geheel
van den dam, bij wijze van zeggen. Ik meen dan, dat hier wel geen onderscheidend
lezer meer aan de waarheid (duister of niet) van de Francesco-figuur zal gelooven,
aan een zoodanige ontwikkeling van een nederig monteurtje ergens in een Italiaansche
stad. Zoo bestaan zij toch niet, zal ook die meest goedgunstige lezer denken; en het
is maar al te duidelijk,, dat niet eenige Francesco, maar C. en M. hun zielsontwikkeling
hier komen uitleven. Z i j waren het, wie de verwarrende, wreede werkelijkheid der
zinnen heeft benauwd na een dichterlijken droom van Recht, Waarheid en Schoonheid.
En z i j weer zijn het, die, den sluier der Maja erkennend, tot het eeuwige licht van
de wezenlijke eenheid zijn opgestegen, om bij tijd en wijle God in 't aangezicht te
zien. Dat is natuurlijk een verheugende gebeurtenis, waarmede men de betrokkenen
hartelijk feliciteeren kan. Het gaat in deze levens- en geloofsbelijdenis soms wat erg
poëtisch en niet geheel en al logisch toe... Zoo waar het blijkt, dat de ‘duivelsche’
schijn der zinnelijke wereld enkel is geschapen als krachtproef voor de liefde, n.l.
om er doorheen te zien en die akeligheid stijf te negeeren (p. 282-'83).
Maar dit is bijzaak voor ons, die alleen met den roman als zoodanig te maken
hebben en dan constateeren, dat hier toch wel een belangrijk te kort aan beelding is.
Los naast elkaar staan de talrijke fijn-suggestieve, melodieuze schilderingen van het
Italiaansche land en zijn bewoners èn deze uitgesponnen, niet altijd belangrijke
ontwikkelingshistorie van den onwaarschijnlijken Held, die dagboeken schrijft en
Shakespeare leest en het Evangelie critiseert. En zelfs waar het niet de gedachten,
maar de simpele lotgevallen van dien Held betreft, is het boek akelig onwezenlijk
en worden wij tot weewordens verzadigd van een idylliteit als zoete vlâ. Bij voorbeeld:
Als het eenvoudige vrouwtje Agata zwanger is, heet het: ‘Met een ontroerden eerbied
beschouwde Francesco haar zwellend lijf, waarin het wonder groeide. Hoe zuiver
en argeloos droeg zij dien
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schat voor zich uit!... Er gloorde iets van heiligheid... over de droomerige uitdrukking
van haar gelaat.’ Dit staat op pag 269 en de lezer verbaast zich, zoo hij dat na al het
vorige niet verleerd heeft. In het laatste hoofdstuk van Francesco in den oorlog komen
dan wel weer ontroerende passages voor, al hangt ook dit oorlogsgeval niet essentieel
met de geschiedenis samen.
Zoo blijkt dan ten slotte dit derde deel der groote romantrilogie meer lyrisch dan
episch - van een beminnelijke lyriek! - omdat de kunst van het schrijverspaar
Scharten-Antink hier te kort schoot. Bij alle waardeering van de fijngevoelige en
scherpzinnige bijzonderheden, de bij uitnemendheid dichterlijke natuurvisie en de
vaak treffende karakteristiek der uiterlijke persoonlijkheden, kan men toch niet anders
zeggen. Een roman is een episch verhaal van verdichte menschen, volgens een
definitie, die waarlijk niet te eng mag heeten, en het komt niet te pas vrijwel
onverholen zich zelf uit te spreken in een boek, dat een roman belooft. Het komt niet
te pas, omdat het niet gaat, omdat de gansche toestel van verbeelding wankelt en
omvalt. Waar ons Francesco Campana beloofd werd, willen wij niet C. en M.
Scharten-Antink zien. Laten zij liever een brochure schrijven, als zij hun gewonnen
levensbeschouwing kond willen doen. Dan weten wij waar aan we toe zijn en kan
het ons al of niet interesseeren.
Daarnaast mogen zij dan pogen het eenvoudige leven van een Italiaansch monteurtje
aantrekkelijk te maken, zich daarbij liefst hoedend voor weeke sentimentaliteit, die
eerder des C. dan der M. Scharten-Antink is....
F.C.

De Kudde van Jef Vermeer door Jef Vermeer. J. Ploegsma - Zeist - 1924.
Zijnde - volgens den schrijver zelf - noch een roman, noch een opvoedingsgeschrift,
noch ‘een pleidooi’ voor de vorming van groote gezinnen. Dat alles is het niet. Maar
wat is het dan wel? Mijmeringen, enkel mijmeringen over het eigen en het
gezinsleven, verklaart weer de schrijver, geschreven ter wille der uiting zelve. En
dat zal dan wel waar zijn.
Doch de diepere waarheid is, dat hier een mensch tracht, op wel merkwaardige
wijze, een compromis te vinden tusschen zijn persoonlijk begeeren en de eischen
van het leven, een leven, dat hij ten deele zelf gewild en gemaakt heeft. Maar dat ten
deele ook buiten en boven hem omhoog gegroeid is, tot hij al zijn redelijkheid noodig
had om het te verdragen en al zijn zelfbegoocheling om het goed te vinden. Want
Jef Vermeer, die als de meesten een ‘gezellig dier’ (als ik het zoo zeggen mag) blijkt,
vormde, vanzelfsprekend, een vrij groot gezin en kwam toen, even vanzelfsprekend,
in het nauw, nog niet zoo zeer finantieel, als wel moreel, omdat hij ook een weetgierig,
belangstellend en nadenkend man was. Die laatste eigenschappen echter zijn moeilijk
te vereenigen met een drukke betrekking en een druk gezin van niet altijd ‘makkelijke’
kinderen. En ziedaar nog een probleem! Hoe moet men opvoeden? Wat begrijpt ‘een
ouder’ van zijn kind? Als men er dan toch voor voelt en er zijn tijd aan spendeert,
wil men ook resultaat zien, en het blijkt telkens dat de ouderlijke leiding maar illusoir
is. Waarna men dan ook weer illusoire troost behoeft, die zich soms zelfs als zoodanig
onthult en aldus geen troost meer is. Er zijn fijngevoelige en scherpzinnige
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opmerkingen in dit boekje, maar de eindindruk over het leven in een groot gezin met
een zeer matig inkomen is toch wel, dat er zeker krampachtig optimisme noodig is,
om zich staande te houden in dat inderdaad ‘volle leven’, dat dan menigmaal t e vol
blijkt, zelfs voor den optimist a priori, die het nu eenmaal er op gezet heeft het leven
goed te vinden.
F.C.

Het Goed van Cronaert, door H. Kuijper-Van Oordt Hollandia-drukkerij
- Baarn - 1925
Op het omslag staat een ouderwetsch huis afgebeeld met boven en onder ingewikkelde
krulletters, die op ijzer stoepwerk gelijken, en zoo is ook wel de aard van dit boekje:
er staat een huis in met een verhaal er om heen. De familie Cronaert bezat dat huis
en den grooten tuin van ouder tot ouder in een stadswijk, die langzamerhand
degenereert tot vulgair middenstands- en winkelkwartier. En het geslacht Cronaert
verviel ook, zoowel physiek als materieel, maar tot het laatst bleef het statige
Huis-en-Erve in het bezit van Gregorius Cronaert, die er als mee vergroeid was. Over
hem gaat nu het verhaal en over zijn ongetrouwd gebleven nicht Jacoba, en verder
in tweede linie over de andere familie en de buren van ‘Vijverlust’, voorzoover zij
tot dat lustoord in betrekking staan. En het is alles fijntjes en weemoedig van
ondergang, en zoo'n beetje bloedeloos. Het is of de schrijfster inderdaad van een
bestaande familie de kroniek geschreven heeft. Zoo leven waarlijk die menschen,
zoo gaat en vergaat het leven zulker geslachten, en het is vrijwel melancholiek, maar
ook niet erg belangrijk. Om het belangrijk te maken, moest men toch meer talent
bezitten dan deze schrijfster blijkbaar eigen is, al zal niemand ontkennen, dat hier in
een zeer goed Hollandsch geschreven werd van ouderwetsche Hollandsche menschen
en dingen, die ons allen ten slotte van ver of nabij aangaan.
F.C.

Merijntje Gijzens Jeugd. Het Verraad. A M. de Jong. L. Querido Amsterdam - 1925.
Ik geloof wel, dat het boekje een idylle is - namelijk iets niet werkelijks - deze
vriendschap tusschen den onguren geweldenaar en strooper en het argeloos
onschuldige Merijntje. Maar wat doet het er toe, als de schrijver het ons weet waar
te maken? Merijntje toch is geen zoetelijk gekleurd bidprentje, geen flauw,
zelfvertederd idealistisch afschijnsel van zijn schepper, maar wij gevoelen hem als
een heuzig boerenjoggie, wiens niet altijd pleizierige uiterlijke verschijning wij
gaarne vergeten voor de bekoorlijke rechtuit-heid van zijn zieltje, dat dan weer naar
buiten schijnt in zijn ronde toet met de diepe oogjes. Het komt er in de kunst maar
op aan zelf te gelooven, de eigen schepping als een werkelijkheid naast zich te zien,
en dat doet deze schrijver blijkbaar zoo duidelijk, dat hij ons, lezers, het gevoel klaar
suggereert. Zoo vinden wij het dan niet eens vreemd, dat Goort, de strooper, die
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eigenlijk een schuw, kwaadwillig beest is, zich definitief verteedert voor dit kleine
positieve baasje, Merijntje, en zich op den duur zelfs nu en dan door hem laat
beïnvloeden. Tusschen deze beide volmaakt gescheiden werelden, elk apart in haar
sfeer, blijkt een vreemd, ontroerend en toch niet onmogelijk contact te bestaan, een
contact, dat het leven van den
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eenzamen woestaard verzacht en bevredigt, maar hem ten slotte door een zonderling
toeval tot verderf wordt. Bij het onderzoek naar een moord, waarvan men den strooper
verdenkt, verraadt Merijntje, argeloos als immer, dat het bebloede mes, in een sloot
gevonden, dat zijns vriend is. Daarmee is diens schuld aan de misdaad in eens
volkomen zekerheid geworden en begint Merijntje tot het smartelijk besef van zijn
argeloosheid te komen, dat hem verder opvoeden zal. Dit boek is n.l. nog maar het
eerste deel van een serie Merijntje's en wij zijn belust op het vervolg van deze teere
historie, die den auteur van H e t E v a n g e l i e v a n d e H a a t ineens in zulk een
beminlijk licht stelt. Zijn landschapbeschrijvingen zijn ietwat te zwaar bewerkt en
niet gansch uit de verf, wat dan zeer zichtbaar contrasteert met de journalistieke
vlotheid en geestigheid van zijn verder verhaal. Hij is voorloopig nog meer een
psycholoog en humorist, dan een dichterlijke visionnair, en de bekoringen van zijn
werk liggen zeer bepaald in dat verteederd humoristische, dat den innerlijken aard
der dingen en hun zoo verschillend uiterlijk aanzien schijnbaar onopzettelijk naast
elkander stelt.
F.C.

Nederlandsch leesboek, ten dienste van het voortgezet lager-, middelbaaren gymnasiaal onderwijs, door G. Bolkestein, M.A.P.C. Poelhekkeen Dr.
J. Prinsen. 1e deel. J.B. Wolters - Groningen - Den Haag - 1925 - 4e druk.
Blijkens dezen 4en druk heeft dit Leesboek zijn verdiensten, of wel die zijner
samenstellers, erkend gezien door het in tien jaar tijds tot vier drukken te brengen.
Tegenover dit feit past dan ook een bescheiden zwijgen, want de practijk is in dezen
maar alles en the proof of the pudding is the eating.
Hoogstens blijft het dan geoorloofd zich oyer de practijk zelve te verbazen, die in
zooveel ‘verscheidenheid’ smaak en aan zooveel heterogeniteit behoefte heeft. Want
een journalistiek artikel van Leo Faust presenteert zich hier naast een vers van Vader
Cats en de ‘volksdichter’ J.P. Heije (langgeleder nagedachtenisse) wordt voorafgegaan
door G.O. Curwood, dien ik wel nooit voor een Holandschen schrijver had durven
verslijten. Wat toch het geval moet zijn, zullen de ‘veelzijdige uitingen der
Nederlandsche taal’ inderdaad tot derzelver recht komen. In mijn reeds eenigszins
langgeleden L.O. schooljaren lazen we in bundeltjes, die S t o f g o u d of B o n t e
S t e e n e n heetten, en ook voldoende verscheidenheid bevatten, maar toch niet zoo
dwaselijk heen en weer sprongen als dit boek. Zij waren meer eenvoudig-litterair en
bleven dichter bij huis, zou ik zeggen. Gewis bevatten zij vertalingen, vele zelfs,
maar hoedden zich voor de bewering, dat dit speciaal uitingen der Nederlandsche
taal zouden zijn. Reclame-biljetten, veilingaankondigingen en spoorboekjes zijn dat
ook niet, al staan er Hollandsche woorden in.
Edoch, gelijk reeds werd opgemerkt: elke critiek loopt hier het hoofd te pletter
tegen den muur van dezes boeks onmiskenbare populariteit. Cats en Jan Feith en
Heije en Curwood w i l l e n samen gelezen en genoten worden.
F.C.
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Het leven en de dood in den ast
Ego autem sum vermis, et non homo: opprobrium, et abjectio plebis.
Psalmus XXI v. 7.
De schuur met de dubbele poortluiken breed open, gelijkt een tooneel waar, in de
gapende diepte, door havelooze mannen, in haastig tempo, een spel wordt opgevoerd.
Het gebouw staat er alleen op de verlatene vlakte; het tooneel zonder toeschouwers,
en de spelers doende achter een sluier van watermist die 't al omdoezeld houdt. De
mannen vervullen elk zijne aangewezen rol, - handeling welke aaneensluit als een
geordend werktuig dat in 't ijle draait - een schouwspel dat in 't tijd- en ruimtelooze
afspint.
Van den torenhoogen stapel, bezijds, schept de man met den ruifel, altijd maar
wortelen in den draagbak, die effen aan door twee anderen opgenomen, weggedragen,
in den open trechter van het snijpeerd omgekanteld en ledig teruggebracht, bij den
hoop neervalt om weer gevuld te worden. De vierde man draait de vrange waar het
messenwiel de wortelen opvangt, die knarzelend dooreenwentelen en in stukken
gesneden, langs de geul uitstroomen. Een forsige kerel schept de gemalen boonen
met groote ruifelgrepen op, en gooit ze met machtigen zwaai in de diepte tegen den
donkeren achterwand der schuur, waar de hoop gestadig aangroeit.
Zonder toeven of verpoozen, ononderbroken, gehaast, vordert het werk in
eenbaarlijk herhalen derzelfde beweging, het een door 't ander in gang gehouden,
voortgestuwd, zonder zichtbaar doel of uitkomst, oneindig, streng en onmeedoogend
gelijk de wanhopig gispende regen, 't lijfelijk blazen van den wind, de onafzienbare
grauwheid der wolkenvracht die loodzwaar over de wereld weegt. Aan 't derve gelaat
van den dag is de gang der uren niet te onderscheiden, - alle dagen der week zijn
eender van uitzicht, vervuld met 't zelfde weerkeerend werk.
In hun hoofd hebben de mannen geen flauw besef meer van den naam der dagen,
- van 't leven en de doening der menschen op 't dorp weten ze minder dan niets, onverschillig zijn ze geworden
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aan alles wat ginder gebeurt. Ze leven hier met hun vijven, afgezonderd, buiten alle
gemeenschap met de wereld, als op een schip in volle zee, - dag en nacht aan 't porren
en wroeten om dien torenhoogen stapel wortelen - die van ver aangebracht, altijd
maar hooger wordt - af te voeren, door den snijmolen te draaien, op den ast te laden,
waar de boonen gekeerd en gewend, boven de vuren gedroogd, in zakken gevuld,
weer de wereld ingaan. Hetgeen zij hier uitrichten is het voortdurend herhalen en
herdoen, het wentelen in zotten kring, het vullen van een vat zonder bodem, het
trappelen ter plaats, arbeiden ten ondomme, waar niemand het eind of 't begin, het
doel of het nut van bespeuren kan...
Op een stom teeken van den opperdroger vallen de schoppen neer, het knarzen
van het snijpeerd houdt stil - een bedrijf is afgespeeld, en zonder tusschenpoos begint
het volgend: de mannen trekken hun natte bovenkleeren uit, klimmen den steiger op,
duwen de zoldervalle naar omhoog, gooien de luiken der dakvensters open en,
onzichtbaar in den dikken damp, doorroefelen zij de droge boonen. Twee die
scheppen, twee die de zakken openhouden, en één die ze langs den anderen steiger
naar beneden draagt en daar opstapelt. Hier weer past de handeling werktuigelijk
ineen, met eigen rhythme, vlug en gehaast, zonder nuttelooze gebaren. Vier keeren
scheppen - juist geteld - is de zak vol; met een handigen draai den krop toegewrongen;
op het gepaste moment verschijnt de man boven op de trap - getweeën tillen ze den
zak op en zwaaien hem over den rug van den drager, die zoo gauw in 't donker gat
verdwijnt, en wanneer hij weer opduikt, staat opnieuw een zak gevuld, wordt met
denzelfden zwaai opgeladen en weggedragen. Het gelijkt een aangeleerd spel, door
danig herhalen, zonder inspanning van de hand gaand, - iets om voor toeschouwers
opgevoerd te worden.
Hier op den droogzolder geschiedt de handeling echter op den tast en in 't blinde,
- de mannen zijn van elkaar niet te onderscheiden, staan er omwonden door den
sterkgeurenden damp die heel de ruimte vervult en langs de opene luiken der
dakvensters uitwarrelend, het daglicht onderschept, - als vage schimmen wier
geweldige gebaren in een droomnevel vergaan en onwerkelijk schijnen. Op het
grinzelen der ijzeren schop over de steenen droogplaat moeten ze raden waar het
werk vordert. In gelijkig herhalen van scheppen, opzwaaien en wegdragen van gevulde
zakken, wordt de lading droge boonen over heel de oppervlakte van den ast
leeggeruifeld, tot ook dit bedrijf is ten eind gespeeld.
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Onverwijld nu zal het derde vertoon van het schouwspel aanvangen.
Druipend van het heete dampwater en bezweet, komen de mannen langs den steiger
in de schuur, waar ze haastig de bovenkleeren aantrekken en weer in de werkelijkheid
van den grijzen dag, met de voeten op vasten bodem, elk in hunne gedaante duidelijk
te onderkennen zijn.
De Maf en Lot - twee jonge, stevig gebouwde kerels; Blomme, de bejaarde doch
pezige vent met houterig wezen; Hutsebolle, de opperdroger - de norsche zwijger
die 't bevel geeft; en Fliepo, het schamel stuk mensch, met een zak van een broek
om de lutterbeenen, een wanstaltig gelaat met hazenlip en een paar weioogen.
In 't decor der opene schuur zal dit vijftal nu het derde bedrijf van het werktooneel
opvoeren. Ze staan weer in hun menschenkleeren, met de grijze, modderige belichting
van den regendag, elk in eigen bekend voorkomen en gestalte. Zonder een woord of
aanwijzing - elk kent immers zijne rol en werktaak - nemen ze hunne plaats in. De
Maf en Lot hebben reeds hun ruifel in de hand; Hutsebolle en Fliepo zullen de zakken
ophouden en Blomme dragen. Van eerst af zet de bezigheid in en vordert met de
vereischte regelmaat: de twee schoppen schraven schrankend over den steenen vloer
en scheppen met volle lading in den opengehouden zak. Op 't gepaste oogenblik staat
Blomme gereed, de krop wordt toegewrongen, en de zak opgezwaaid, komt tusschen
hals en schouder van den drager terecht, - deze grijpt hem vast en kloutert er mede
den steiger op. Boven ploft de zak neer en de inhoud wordt op den droogvloer
uitgegoten. Zoo gauw is Blomme daar weer - vlugger dan zijn oud, mager postuur
het uitgeeft - torscht hij de vracht naar boven en daalt gezwind naar beneden, in
lijfelijk gaan en keeren, zonder een minuut tusschentijd, want De Maf en Lot scheppen
gelijkmatig, gehaast, met volle ruifels den zak vol. En alzoo vordert de handeling
als een werktuig waarvan de verschillende onderdeelen aaneensluiten en 't een 't
ander voortstuwt, in geregelden gang. Alsof hij het getal zakken die boven gedragen
zijn, geteld had, neemt Hutsebolle ineens Blomme's plaats in en de twee verwisselen
van rol, zonder dat de bezigheid maar een oogenblik stopt en 't laden van den ast
onderbroken wordt. Dit geschiedt in ernstig stilzwijgen - door aanhoudend en
voortdurend samenleven hebben de vijf het spreken ontleerd, en bijzonderlijk onder
't werk wordt
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zelden een woord gewisseld - ze hebben hun asem anders te benuttigen, en 't is uit
een soort aangenomen gewoonte, alsof de handeling zelf eene zekere ingekeerdheid
en eerbied vereischt.
Maar nu dagen de eerste toeschouwers op - boerenknapen en jongens van 't hof
en uit den omtrek - die hunne verveling ontvluchten en doelloos aan 't slenteren,
komen schuilen in de schuur om er gezelschap te vinden. Hun verschijnen hier
herinnert de mannen dat 't dageinde naakt en dat 't Zondag is op 't dorp. Met een
enkel woord, bedeesd, vangt het gesprek aan: eene spotreden over en weer, wat
plagerij, kout zonder zin, in 't gemeene, tusschen de gapers die tegen den wand
geleund staan toe te kijken en de dragers die onversaagd hun werk voortzetten. Op
lustigen toon tracht De Maf en Lot van den koeier gedaan te krijgen dat hij naar 't
hof eene flesch jenever halen zou; met gemaakten ernst dringen zij aan, met looze
beloften en bedreigingen zoeken zij hem te bewilligen, maar de jongen - een nuchtere
pierewaai - lacht onnoozel en vermijd, doch is er niet toe te bewegen die bescheten
boodschap uit te voeren. Met eene droge opmerking geeft Blomme den jongen gelijk,
en nu triomfeert deze in stilte, maar durft niet spreken. Aangezet door den luchtigen
toon van De Maf en Lot, wagen de toeschouwers vooruit te komen en gaan
gezamenlijk Fliepo te keer, die een gemakkelijke prooi schijnt voor hun spotlust.
Telkens die zich verdedigen wil en den snater roert, brengt hij een gebrabbel uit als
van een kalkoen; door de opgewonden drift valt er van zijn betoog geen woord te
verstaan, dat is te grappiger en wekt algemeen gelach. Fliepo blijft echter op zijn
stuk, verweert zich dapper, maar mag niet van zijn werk wegkijken. In 't voorbijgaan
doet Hutsebolle af en toe alsof hij den duts verdedigen en steunen wil, hem in
bescherming neemt. Blomme hoort toe, laat praten, maar mengt zich niet in de
zottemarterij. Het gesprek verloopt in onsamenhangende algemeenheden, waar elk
zijn woord in 't midden brengt, dat meestal zonder weerklank wegvalt en door iets
geheel anders wordt voortgezet. Het ijle van het gezegde is in eenklank met de
heerschende stemming, eigen aan den avondval en den drensregen van den zeurigen
winter-Zondag, waarvan men hier niet eens 't bestaan vermoedt. De boerenknapen
hebben er wat leven en afleiding gebracht, - de drogers werken gezwinder, met
zwieriger gebaar, gelijk tooneelspelers die een publiek gekregen hebben. Ze voelen
zich echter de meerderen boven hunne toeschouwers, en in den toon laten
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ze goed de minachting doorschijnen voor de leegloopers die, omdat zij niets beters
te doen hebben, hier hun tijd komen verluieren. Uit toegevendheid enkel wordt hunne
aanwezigheid geduld, omdat het toch altijd eenige afwisseling medebrengt, en de
tijd eenzaam gesleten, lang schijnt. Maar als er een der laveiers in den weg loopt, op
gevaar den gang van 't werk te storen, wordt hem een zak op den nek geklaaid of
eene schop in de pooten geduwd en moet hij gedwongen meewerken, - 't geen
waarvoor de boerenknapen soms wel te vinden zijn en het uit vrijen wil aangrijpen,
uit liefhebberij, om maar wàt te verrichten, en meest nog om in de gunst der drogers
te komen en zich alzoo t recht van verblijf in den ast te verzekeren.
- Ho-o! roept Hutsebolle van boven op den steiger. 't Teeken dat de ast volladen
is. De schoppen vallen neer en de vijf trekken den steiger op, waar de uitgestorte
boonen met houtene harken over den droogvloer opengestrieweld worden, tot ze
overal even dik en de opperste laag schoon effen gespreid is.
Nu maakt Hutsebolle met zorg de luiken dicht, laat de valdeuren neer, en de drogers
komen langs den steiger aan den anderen kant in de ovenkamer. De ijzeren rolpoort
schuift op losse hengsels open evenals 't gordijn van een tooneel, en geeft uitzicht
over naakte land en begrimmelde lucht. De boerenknapen en jongens zijn langs de
schuur omgeloopen en staan in de poort.
De ovenkamer is een beluik met donkere diepten, geheime insprongen, en tusschen
een nauwe gang, van weerszijden in de wanden, geven de vuurmonden der droogovens
uit. De hitte die van daar de heele plaats vervult, maakt het verblijf hier gezelliger,
- 't is goed om van hier uit, door het vierkante poortraam, op 't slecht weer te kijken
- men voorvoelt het behagelijke van het nachtbedrijf dat hier in dit beluik afspelen
zal.
Onverwijld zijn De Maf en Lot met den kruiwagen aan den gang om kolen bij te
voeren, die zij in gaan en keeren, buiten van den hoogen stapel opscheppen en in 't
beschot naast den stookput uitstorten. Blomme en Hutsebolle zijn met 't lange
pookijzer doende om één voor één de ovens te zuiveren: den sintels moeten uit de
roosterijzers losgemaakt worden, gloeiende deefels ertssmeltsel afgetrokken, asch
doorkoteren, en wanneer het vuur heelemaal blank ligt, met volle ruifels kolen
opschieten, - in halenden zwaai, tot tenden toe en tot boven vol. Alsdan wordt aan
iederen ovenmuil de
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dubbele plaat voorgeschoven om er den trek in te brengen, en zoo gauw beginnen
de cokes te spokkeren. Nu is dit bedrijf ook afgeloopen. De vuren moet men nog
enkel bewaken; als ze geheel in gloed zijn, zal de plaat weggeschoven worden om
de hitte te regelen. Voor de drogers beteekent dit eene rustpoos van vier uren. Jachtig
om gedaan, hebben De Maf en Lot al langs om vlugger hun bakwagen gevoerd en
kolen gestort, en nu de voorraad voor den nacht gestapeld is, snappen ze naar den
ketel, putten water uit de gracht, spelen baai en hemd uit, en spoelen 't vuil en zweet
van kop en hals, borst en armen, tot heel hun krachtig, schoon, jong lijf weer zuiver
is en wit. Uit de verdiepen halen ze hun zondagskleeren, besteden veel zorg aan hun
opschik, trekken schoenen aan, zetten hun muts op, en zonder omslag of goenavond
zeggen, zijn ze de gaten uit.
De andere drie doen in 't geheel niet gehaast - de drang om weg hebben ze sedert
lang ontleerd - ze vegen 't zweet van hun wezen, trekken hun zelfde bovenkleeren
weer aan, en vinden nog wat te doen om voor den nacht alles in orde te brengen. En
dan gaan ze gedrieën elk aan eenen kant neerzitten om hun vesperei te nemen.
Traag en gezapig spelen zij de dikke stuiten binnen, met nu en dan een slok koude
koffie uit de blikken drinkpul. Ondertusschen komen er altijd zondaggasten bij dubbele jongens die ondereen staan te poepgaaien, te boerten en zottepraats vertellen,
uit kortswijl. Zij zoeken hier schuiling voor regen en koude, worden er aangetrokken
door 't gezelschap om in bende te zijn. Eens dat 't donker is, de rolpoort
dichtgeschoven en 't lampje brandt, blijft de hitte der ovens binnen en wordt het hier
goed in de warmte en 't geheimzinnig deemster.
De ovenkamer geraakt vol - voortdurend komen laveiers tusschen de spleet der
poort binnenkruipen: jongens en meisjes, groot en klein - elk zoekt zijn soort en
hokken samen in hoek of spelonk, waar de eenen aan 't spel, de anderen aan 't
pierewaaien, 't foefelen, 't hakeweeren, over kamphanen en speelduiven bezig, of
met vetten praat aan 't lachen zijn.
Blomme en Hutsebolle laten begaan, doen lijk gastheeren, onverschillig aan 't
geen in hun werkplaats gebeurt. Fliepo is met de bende jonkheden gemoeid, zit met
de verrukking op den dwazen smikkel te luisteren naar 't geen hij met brokken en
stukken van

Groot Nederland. Jaargang 24

119
kluchtigheden kan snappen, en weet niet dat men hem voor den aap houdt. Het geraas
en geronk is als in een bijennest, met uitbarstend gelach en wilde kreten. Niemand
die opkijkt of acht geeft als er nu en dan een kerel sluipend binnenkomt en plaats
zoekt in de menigte. In een hoek zitten een bende jongens en meisjes bijeen geheuteld,
te luisteren naar een die vertelsels afspint. Verder zijn anderen het liedje van den
Mosselman aan 't zeuren. Ginder een troep die pijken-zot jagen, en na ieder spel,
wanneer de Zot gevallen is, de verliezer het te verduren krijgt, terwijl de kaart afgeteld
wordt: voor elke Vrouw een neep (vrouwke-piep!); voor elken Zot een slag
(zotse-paf!) den Heer: een dreelke (heerke geneest het àl!) de Tien: een boks met de
vuist (tiene botertuite!) het Aas: al maar door meppen op maat van het lied dat
drenzend wordt uitgegalmd:
Van heke de peke
de parmenteke
de boer zit op zijn eersgat
boer, boer, peerdstront
met de pijp al in zijn mond.

Als Pijkenzot die de strafoefening besluiten moet, gevallen is, gaat de heele bende
den duts op 't lijf, zoolang tot hij met fluiten zich zelven verlost. Dan herneemt het
spel van voor af aan...
Gescholen in den donkeren hoek zijn groote loeders met langpootige deernen aan
't kallegaaien, aan 't foefelen, robbelen in verward kluwen dooreen, verrichten in den
duik kattenspel, met ingehouden angstkreten en lachen.
De drogers hebben de ijzeren platen weggeschoven en de vier ovenmonden stralen
hitte door 't beluik, werpen rooden gloed op 't spektakel. Niemand schaft op uur of
tijd - het spel is in vollen gang, als de rolpoort ineens met harden ruk wegschuift en
de boer in de opening verschijnt. Zijn wezen en gestalte vangt den rossen gloed op
van het vuur, en hij staat er verlicht als het beeld van den eigenaar die zijne
onderhoorigen op heeterdaad betrapt. Zijne aanwezigheid maakt op den stond een
eind aan 't woelig vertier, en eer hij nog een woord gesproken heeft, ligt alles stil,
maakt ieder zich klein, gereed om te vluchten.
- Uit den ast en naar uw nest! gespuis! Met dreigend gebaar van den arm wijst hij
naar buiten, waar de duisternis gaapt als een gat zonder bodem, waar de wereld alleen
te raden ligt aan 't ge-
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rucht van den regen en den wind die uit oneindige verten komt aanrollen.
Gelijk eene bende schuwe musschen vliegen ze hals over kop, van 't licht in 't
donker, van de hitte in de koude; en buiten gaan de kreten van meiden en meisjes
die in de vlucht gegrepen worden, - 't gelach en gestoei van knapen en jongens die
hen achterna zitten. Na eene poos is alles stil in den ast, - 't gerucht van buiten met
't toeslaan der ijzeren poort, glad afgesloten. De boer ontsteekt zijne pijp aan de
gloeiende asch in den stookput en blijft praten met Blomme en Hutsebolle. Fliepo
houdt zich koes en gebaart te luisteren, doch zijne gedachten zijn op de plotse
tegenstelling van gerucht en stilte, en in de verbeelding volgt hij de bende waar al
dit jonge volk langs de wegen in 't duister zijn ondergedompeld, de leute en 't vertier
met zich medenemend.
't Gesprek tusschen boer en drogers gaat gezapig, over bekende onderwerpen: 't
werk, het weder, de suikereien, den prijs der boonen. Het is een vormelijk gekeuvel,
hetzelfde van alle dagen, zonder drift of begeestering, uit gewoonte, omdat het zoo
hoort als men samen zit, met gapingen telkens een onderwerp is afgehandeld;
ondertusschen blijft elk met de eigen gedachten bezig, die met 't gesprek niets te
maken hebben - dingen welke men liefst onuitgesproken houdt, die effen aan opkomen
en gewekt worden door een woord in verre verband of in geheel anderen zin waarop
het uitgesproken werd. Want hetgeen den boer op de ziele drukt, daarmede moet hij
bij 't werkvolk niet afkomen; en zij evenmin zullen hem mededeelen wat hun gemoed
bezwaart. In de stiltepoozen gaat de aandacht op het tikken van den wekker die naast
de lanteern tegen den zwarten wand, zijn wit gelaat vertoont. Meteen ziet Hutsebolle
dat de wijzers op negen ure staan. Hij werkt zich recht, speelt de bovenkleeren uit.
De anderen weten wat het beteekent: zij komen op de beenen, en maken zich gereed.
De boer wenscht goenavond en vertrekt. Gedrieën gaan de drogers met de lanteern
naar boven, komen te kloffe in den warmen, sterkgeurenden damp die hen tegenslaat
als een heete watermist. Het licht der lanteern is er door versmoord - een vunzend
lapje nog met een rooden hof er rond, het ànder al dikke pap. Op den tast gaan de
houten ruifels aan 't werk in de vettige boonen die tot tegen de steenen droogplaat
opgeschept, omgewoeld worden, onderst te boven gekeerd, en dan met de houten
hark weer effen gestrieweld. Lekend van 't
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zweet en den natten damp, komen de drogers uit den dikken smoor weer in de
hittelucht beneden bij de vuren, waar ze het gelaat afvegen en de bovenkleeren
aantrekken. De lanteern hangt weer tegen den wand, zoodat er een klaarteschemer
in 't middenruim valt, doch diepten en hoeken, evenals 't gebinte van 't dak in
ploezezwarte donker blijft. De drie mannen nemen hun zelfde plaats in: d' een in den
ponkel, d' ander op een hoop ledige baalzakken, en Fliepo, die zijn gemak niet kent,
op de knuistige cokes. Ze verorberen hun avondmaal. Nu blijft binnen alles rustig de plechtige rust van den naderenden nacht; de vuren gloeien. 't Lijkt wel of de
drogers uitgepraat en niets meer te zeggen weten - alsof ze wildvreemd voor elkander
geworden waren. De regen spettert, de wind beukt met stooten tegen de losse ijzeren
poort die akelig rammelt. Daardoor ondergaan de mannen het behagelijk gevoel om
hier beveiligd te zijn voor water en wind, hunne leden gekoesterd door de weldoende
hitte welke heel de droogkamer vervult.
Hoeveel tijd is er verloopen?
Op den verren steenweg, door 't geloei van 't kwaad weer, gaat de klop van
peerdshoeven in den draf tegen de kasseien, - 't geen de hofhonden bassen doet. (De
jonge boer die zijne lusten gaat vieren...) Het heien van den wilden hengst klinkt
uitdagend over de streek als de lach van den jongen overweldiger zelf. ('t Is alsof
men den asem hoort dien hij in twee sterke stralen door de neusgaten blaast.) Op den
slag wekt dit gerucht bij de drie drogers tegelijk, het inzicht over de daden van den
jongen boer: hun binnenwaartsche blik overschouwt in één vlucht zijn bestaan opkomende jeugd, de aanvang in 't midden waar hij als knaap, onmondig nog, uit
school teruggekeerd, zijne plaats heeft ingenomen en zich wist te doen gelden als
man. Langs verschillende richtingen en andere volgorde, komen de gebeurtenissen
hen voor den geest; elk houdt er eene eigen meening op na, die onuitgesproken blijft
- beschouwingen mededeelen is hier overbodig, 't is oudgekend nieuws. (De inzichten
van den boer zijn al bij 't begin verkeerd uitgevallen - 't geen hij zoo zeker in de hand
hield, heeft tegen zijn wil een andere wending genomen: een rijke boerendochter
kiezen voor zijn zoon, eene van deftigen huize en even hoog in stand, - die eer aan
de familie zou doen... En nu was 't reeds de derde meid die op de hoeve misbruikt,
met schande op straat werd gezet! Propere
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aanvang voor een jongen van zulke familie - zonder 't geen de onstuimige kermiskerel
dan nog buitenhuis beging, met geld moest vereffend worden en stilgelegd, maar
hem alevenwel zijn naam en vermaardheid van rokridder over heel de streek bezorgd
had).
Hutsebolle denkt aan 't tooneel der scharminkeling verleden zomer: negen dagen
achtereenvolgend, elken avond toeloop van menschen rond het hof, helsch gedruisch
met potten en ketels, zweepkletsen, klakbossen... Duidelijk hoort hij nog het akelig
geloei van den tromphoorn die de schande uitroept over 't omliggende - 't symbool
van de volkswraak die op eigen hand gerechtigheid voert. (De oude boer had toen,
uitzinnig van wrok en spijt, baloorig in zijne onmacht, wildweg in de bende geschoten,
en dan waren er de gendarmen mede bemoeid.) - Alsof hij vergeten was, de oude, 't
geen hij zelf in zijn jongde had uitgericht! De bejaarde menschen die 't beleefd
hadden, wisten het nog goed - loontje komt om zijn boontje. De deftigheid verkrijgt
men met de jaren. Troost u, boer, waarom zou uw zoon, als zijn eerste furte is
uitgewoed, geen snelle, rijke boerendochter trouwen? 't Geld maakt recht wat krom
is, wijs wat dom is. De bedrogen meisjes worden betaald om te zwijgen, en als ze
nog van hun jan maken moesten, wie ziet er naar om? wie denkt er nog aan, eens dat
hun aap gevangen is? - ze hebben immers de schande zelf gezocht... Wààr is er eene
rijke dochter te vinden die 't er niet op wagen durft met een ruischebuische wildewagen
van een boerenzoon te trouwen, als hij maar goed in zijn koorneerde zit en een koffer
vol spijkers heeft? ‘Dat betert met trouwen’ zal de moeder hare dochter wijsmaken,
‘o gij truntekouse, zie maar dat ge hem in den riem houdt, 't worden allen de beste
venten!’ Gestaat en fortuin doen al die fratsen vergeten - jongelingszonden heet dat
- laat den kastar zijne tuimen maar uitwerken, boer, er steekt ras in den kerel! Later
wordt hij zoo braaf als gij,... zorgt dat er op 't hof geen beestigheden gebeuren, streng
over meiden en knechten gewaakt wordt, dat alles in deftigheid geschiedt, juist gelijk
gij het nu begaat, - en als gij dood zijt, wordt hij kerkmeester in uwe plaats... Elk
zijne beurt!
Fliepo woelt in 't onduidelijke, volgt 't gerucht op de richting af van het peerd, om
te raden: wààr 't vanavond te doen is, wie er aan de beurt komt. Wetens en willens
zondigt hij met gedachten en begeerten tegen 't negende gebod, en daarom houdt hij
schijn-
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heilig zijn wezen in 't donker. (Met behagen blijft hij haperen in de bijzonderheden
die hij heeft hooren vertellen. Die jonge boer groeit in zijne verbeelding tot een Woen
die op een gevleugeld ros door de lucht rijdt. Bij dien reus vergeleken steekt zijn
eigen, schamel figuur af als een worm tegenover God-den-Vader.)
Blomme's gedachten verbuigen al de keerzijden van de boerin haar schraapzucht
(is de duivel gieriger, dan zal 't zijn omdat hij ouder is). Al heur centen heeft zij met
zorgen en slaven bijeen gescharreld, en die gooit haar zoon nu te grabbel - de twee
meisjes krijgen zooveel te meer te verduren. Maar de draf van den wilden hengst op
den steenweg voert zijne gedachten op een tweede spoor, brengt hem eene andere
gebeurtenis in 't geheugen. Dadelijk staat het hem voor in al zijne bijzonderheden,
zoodat hij het uitspreken moet:
- Alzoo heb ik een boer slaggelings van zijn peerd zien vallen; op den Fiertel te
Ronse: een fiksche, oude boer van rond de zestig, op een dikke, grijze merrie - hij
was aan 't eeretoeren rond de kerk, ontwaart eene kennis, snapt het hoofd om, het
peerd sliert uit, en de boer met den kop tegen de steenen... stokkedood!
De opmerking die Blomme spontaan heeft uitgesproken, blijft als een kattemaartje,
zonder bijval, wekt geen wederwoord; - de twee anderen volgen hun eigen
gedachtengang in de richting van den jongen boer op zijne bremstige tochten. (Dàt
geeft Blomme gelegenheid zijn jongen tijd te overzien, in verband met die gebeurtenis
op den Fiertel te Ronse. Nu staat het hem voor den geest als een dag waarover de
eeuwige stilte woog en alles in doorschijnende helderheid uitgebeeld stond. Al de
bijzonderheden, met de atmosfeer en de stemming, komen hem weer te binnen, in
de volgorde waarop de gebeurtenissen voorgevallen waren, en met hun samenhang,
- het schiet alles in leven, hij overschouwt het van op eene hoogte, als een vergezicht.
Het overdenken berijdt hem met een behagelijk gevoel, en hij weerstaat niet langer
om dit genoegen in 't vertellen uit te werken. Alsof 't voor zich zelven alleen ware,
begint hij met de bemerking:
- Dàt was een dag vol amestraties...
Nu moet hij voortgaan. Op den stond is hij op dreef, en de draad van 't verhaal
gevonden:
- Ik was afgesproken met mijn lief, en moest haar vinden te Ronse, waar heur
zuster getrouwd was. Op den noene zette ik uit

Groot Nederland. Jaargang 24

124
met Polfliet en Wipper - die twee waren toen mijn vaste kameraden, en we gingen
alle Zondagen samen uit. Ik had in Avelghem nog iets te doen, en we kwamen te
gaar bij Polfliets tante op den Waterhoek. Ik vond hen daar aan de koffie, en te vrijen
met een nichtje dat bij Polfliets rante inwoonde. Ik schoof al gauw bij, en zoo dichte
mogelijk bij dat nichtje, dat een vriendelijk, smierlig meiske was. We koutten daar
wat ondereen, en ik zag al gauw welken veugel we hier aan de hand hadden. Nichtje
zou ons uitgeleid doen tot aan de Schelde. Zonder veel moeite kregen we haar mee,
gelijk ze was: in haar katoenen jakje en voorschoot. Hoe het nu kwam, op weg door
den scheldemeersch kreeg ik nichtje alleen aan den kout, en welhaast aan den arm Polfliet en Wipper mochten voorop gaan - het was een slanke tiete met lagetzwarte
oogen, en uitgeslapen zag ze er uit. In de weerdij van vijf minuten praten had ik haar
gelijmd - ze luisterde lijk een vinke en loech mij vlak in 't wezen - ze liep aan mijnen
arm en genaakte geen grond. (In mijnen tijd kon ik gelijk welk meisje tukkezot maken
- ge moet maar weten hoe ze aan te pakken, veel zottepraats vertellen... Maar dat
was er nu eene die mij vervloedig zot miek). Die schuiferluite had iets in heur oogen
en in heel heur lijf dat ik niet uitleggen kon en nooit ondervonden had.
( Die bloote mededeeling van dat ongeluk te Ronse, welke Blomme als eene
alleenspraak bij zich zelf gemeumeld had, en zonder bijval of weergalm gevallen
was in de stilte, vorderde op den toon van een verhaal, waarop een groot publiek met
aandacht luisteren zou. En inderdaad, na de eerste woorden begon de suggestie te
werken: 't beluik van de ovenkamer viel weg, 't beschot der zwarte wanden schoof
open als de schermen op het tooneel, en daar glansde zoo figuurlijk de blauwe hemel
met zonneschijn over 't wijde groen van den meersch; men ademde er de warme
zomerlucht, den eigensten van dien derden Juni-Zondag waarop de Fiertel uitgaat te
Ronse; als de jongens den roep van den merel nadoen:
Waar zit de zot?
Al in zijn kot!
Wat doet hij daar?
Eiers zuipen
Met heele kuipen.
Zijn die eiers goed?
Neens, menheere, ze zijn àl bebroed! be-broe-oed!
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Bij Hutsebolle en Fliepo schakelde dit visioen in de persoonlijke verbeelding hunner
eigen jeugd. Aan den draad van 't geen ze zelf van dien Fiertel wisten, volgen ze
gewillig het speur door Blomme voorgetrokken, en herkennen zienderoogen staat
en ligging waar het verhaal ontspint.
-... Aan 't veer waar we over de Schelde moesten, was 't afscheid - we trachtten
nichtje nog mee te krijgen, en ze zou meegegaan zijn ook, maar gekleed gelijk ze
was - ze wees op haar voorschoot - kon ze toch niet naar den Fiertel. Ze keek me
alevel drukkelijk in de oogen, overdaan door de liefde, - op dien korten tijd had ik
het zoover gebakkeleerd dat ze mij voor 't afscheid een kus gaf; eer de anderen het
gewaarwerden, was 't al afgeloopen! Toen had ik in mijn leven al menig meiske
gekust, maar 't geen ik met dees slamiete daar ondervond, dreef al mijn bloed naar
den kop en gaf mij een stamp in 't hert van alteratie, - zulk een jong ding nog, en van
kussen kende ze den truc dien ze, god-weet-wààr moest geleerd hebben! Ik was er
heel door bedonderd, en 't is me naderhand nog lang bijgebleven...
Hutsebolle en Fliepo rechten terzelfder tijde thoofd op om te vernemen wat er
voor raars was aan dien kus.
- Hewel?
- Ik heb het toen zelfs aan Polfliet noch aan Wipper verteld. (Blomme stond het
voor als eene oneerbaarheid die niet te zeggen was. Dat nichtje van Polfliets tante
moest wel eene geslepene ruffe zijn - rijpe voor hare jaren. Met al de aantrekkelijkheid
van haar lijf, had 't geen hij daar bij 't veer ondervond, hem schuw gemaakt en
weerhouden er nog ooit naartoe om te zien - hij wist niet wat er van dat verdorven
schepsel geworden was.)
Hutsebolle tracht zich Blomme voor te stellen hoe hij er in zijn jongde mocht
uitgezien hebben, om al de meisjes op hem verzot te maken. Gelijk de pezige vent
daar nu zit, aan zijn baardbranderke te lutten, en 't gedacht aan zijn dulle griete van
een wijf, zijn bende groote jongens, die hem de ooren afgegeten hebben, lijkt het
eerder koddig en ongelooflijk. Maar de toon van zijn verhaal is opgewekt en
overtuigend - er steekt nog sap in den ouden tjok.
-... Zoo we trokken al over den Kluisberg, en in de dreef van het bosch komen we
daar eene bende meiskes tegen die er aan 't spel waren. Nuchtere speitkerten die, als
ze jonkheden ontwaarden, den schrik in 't lijf kregen en opschormden gelijk veugels,
gereed
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om te vluchten. De eenen wilden weg en trokken en sleurden om de anderen mee te
krijgen - gemaakt spel van: goeste genoeg maar geen durf! 't Moet zijn dat we er zoo
gruwelijk wreed niet uitzagen zooals ze 't eerst meenden, want na wat vriendelijken
kout en toespraak van wederkanten, bleek het dat er kennissen onder waren, en 't en
duurde dan ook geen amerij of we hadden er elk een koppel aan den arm, en al
zottebollen en schetteren gelijk de eksters, trokken we in bende den weg op naar
Ronse. ('k Wil had ik er bij geweest! denkt Fliepo, die zucht van genot, maar zwijgt.
Gelijk hij van God geschapen was - te leelijk om te helpen donderen - had nooit een
vrouwmensch hem willen benaderen, daarom zag hij zich gedwongen geneugte te
zoeken in drank, zijne lusten te voldoen in donkere kabberdoeskes, maar nog veel
meer met zijne gedachten, want met er van te hooren was hem ook al een geluk.)
-... Aan de voorstad was 't afgeloopen: de armen losten en we gingen uiteen, want
er kwam volk op de baan en de menschen mochten het niet zien; ten ander, die
meiskes moesten hun vrijer gaan vinden en wij ons lief. Met de mijne was er juist
geen haast bij - ze stond mij toen niet al te wel aan. Maar die Fiertel? Onderwege
hadden wij zoo weinig op ure en tijd geschaft en ons overal beziggehouden, dat 't
wel vijf ure namiddag geworden was. We ontmoetten daar een knaap en 'k vroeg
hem: ‘Ventje, hoe is dat hier nu eigenlijk met dien Fiertel?’ - ‘Hij ligt al lang op z'
streu’, zei de jongen, die meende met spotters te doen te hebben. Zoo, we gingen
dan maar het lief opzoeken, of beter: we slenterden wat rond op goed geluk. Eerlang
liepen wij haar toch in den bek, met heel haar gezelschap: heur zuster met heuren
man, zijn broer en eenige kinders. Op den slag kreeg ik 't in de gaten dat ze niet
welgezind was (haar neusvleugels trilden, en dàt was teeken van onweer). - Het was
een kwâ bette, braaf genoeg, maar niet om op haar teenen te laten trappen. Ik begon
maar wat te lamoezen en den zoetelaar te scheren, en beweerde dat ik haar overal
gezocht had. - ‘g'En doet, we zijn u gaan afhalen aan den trein en ge waart er niet’,
ging het kortaf. Daarop een lange leugenhistorie: hoe we den trein gemist hadden en
te voet gekomen al ons haastend om op tijds te zijn; maar ze bleef ongeloovig. Op
't eind gerocht de vrede geteekend en we spraken van ander dingen. We moesten alle
drie mee naar heur zusters waar ons koffie met krentenboterhammen voorgezet werd.
't Liep er goed af, tot we op weg naar
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de statie, weerom ruzie kregen - ze haalde het nog eens op; ze wantrouwde mij - en
met reden! - ‘Ge laat mij hier heel den achternoen alleen, en mijn schoonbroer kan
ik van mijn rok niet keeren’. Dat was eene klacht en een verwijt meteen, maar het
bracht mij op den inval en 'k vond er zelf eene reden in om 't heur kwalijk te nemen.
Ik zocht eigenlijk al lang naar eene uitvlucht om ruzie te maken en er van af te zijn,
want dat lief hing mij de botten uit, omdat ze zoo jaloersch was. Nu greep ik de
gelegenheid vast, en deed alsof ik te klagen had over heur gedrag. - ‘'k Kon u
waarachtig wel eer gemoet hebben, maar meent ge dat ik het niet gezien heb? Kon
ik bij u komen als ge met dien vent ronddweilt lijk met een vrijer?’ Ze vatte wel dat
't met de haren er bij gesleurd was, maar al pratend wond ik me zelf op, meende 't
achterna en hield vol, zoodat zij alleen met den trein vertrok, en ik met Polfliet en
Wipper achterbleef om te voet naar huis te gaan. Het was lijk een keten van mijn
been; met de vrijheid voelde ik den lust om mijn duivels te ontbinden. We kwamen
voorbij 't lokaal der socialisten, waar veel volk binnentrok. Het orgel speelde en we
gingen dansen. De zaal was krielende vol, maar niemand van kennis. In een wink
hadden Polfliet en Wipper een meissen vast - en ze grepen naar de schoonste 't eerst;
ik, uit voorzichtigheid, nam een leelijken donder met pompbeenen en een kachtelgat.
Polfliet was een gladde kerel, Wipper een stoute luis, en dat begon de mannen van
Ronse te vervelen aan te zien hoe die vreemde sloebers hier al de schoonste meisjes
van voor hun neus wegkaapten - ze wierden jaloersch en bezagen ons leelijk. Als er
iemand opzettelijk de beenen ver uitsteekt, kan 't niet anders of ge moet er op trappen,
- ze zochten ruzie en er zou gevochten worden. Wipper, die een voorvechter was,
riep naar mij om 't hun te laten hooren: ‘Ze zouden zeker nog veel volk moeten
bijhalen om ons te keer te gaan!’ Dat was stout gesproken, maar toch gewaagd; ik
deed alsof we makkers buiten hadden, gereed om ons te helpen, maar bewilligde
toch in den duik Polfliet en Wipper om er met eere van onder te trekken, anders
wierden we daar vijgeplat geslagen. Op een pleintje vonden we toen een jongen met
een trekorgel, en we mieken akkoord: drie deuntjes voor vijf cent; we lieten er hem
voor elk drie, dat was negen deuntjes, aflappen. Na de drie eerste stond het pleintje
vol toehoorders, en ondertusschen zaten wij buiten aan eene herberg dat spel af te
muizen. Toen was 't al avond, en we hadden honger.
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We kochten een krentenbrood en aten het op. Alzoo pratend over 't geen we gezien
en gehoord hadden (dààr was 't dat de boer slaggelings van zijn peerd tegen de steenen
viel en dood opgeraapt werd - een preusche heereboer die voor al 't volk ten tooge
zat.)
(Die tusschenzin brengt Hutsebolle weer bij den aanvang van 't verhaal, blijft er
over nadenken, zonder te hooren wat Blomme verder vertelt; - hoe die boer, feestelijk
uitgetogen, in al zijn glorie te peerd gezeten, als door den donder getroffen, de dood
ingaat, - hoe alles voor hem ineens uit is: zijne lakene kleeren, het peerd, de boerderij,
de werkregeling van den anderen dag, heel het verder bedrijf van den zomer - de
dagen en de jaren waarop hij gerekend had - knip, als met de schaar afgesneden, en
't bestaat niet meer. Hoe dat nieuws op de hoeve vermond wordt, de ontsteltenis van
de boerin, 't verdriet van zonen en dochters - het volk, de geburen... de eerste slag,
zoodat een heele tijd noodig is om aan 't ongeluk te gelooven, en nog veel langer om
er aan te wennen,... tot het eindelijk ook vergeten geraakt, en er niets meer van
overblijft dan de indruk bij elke verjaring van den Fiertel, niet meer als feest en
processie van Sint-Hermes, maar als de ongeluksdag, vanwaar de boer niet meer
levend is teruggekeerd...)
- ... liepen we voort zonder op onzen weg te letten. We moeten eene verkeerde
straat ingeslagen zijn, want toen we ons herkenden, stonden we voor de kerk te
Sulsique! We mieken daarom geen misbaar: de avond was aan ons, en we konden
toch nooit uit de wereld loopen, maar 't was zeker wel bij den twaalven van den nacht
als we te Berchem kwamen. Daar vinden we op de markt een troep volk staan rond
een kunstenmaker, met eene geit die toeren doet op eene flesch. We drunden in de
menigte, en zie 'k me daar geen meiske waarmede ik alle Zondagen kwam dansen
in den Valentino te Berchem? (Onder 't vertellen maakt Blomme bij zich zelf de
bemerking: hoe hij in dien tijd wel twintig liefs zitten had, van allen om ter best
gezien en gegeerd, zoodat hij met de eene na de andere in ruzie vallen moest, omdat
hij de afspraken niet bijhouden kon. Hoe had hij het druk in die jaren, met niets dan
plezier in zijn hoofd!...)
- ... Ze vroeg ons mee naar heur huis - 't was herberg - en daar waren ze godorie
aan den wafelbak! We moesten bijzitten en sloegen er onzen karel vol. Daarna weer
aan 't dansen... 't Begon te klaren en 't klepte drie op den toren te Tieghem als we op
de
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plaatse van elkander scheidden en elk naar huis trok. Ik meende lillebeenend naar
mijn bed te sluipen, mijn wekekleers aan te trekken en klaver te gaan maaien, gelijk
een die in den vrede Gods geslapen heeft, maar moeder was al aan 't werk, en ze zat
mij achterna met 't kapmes, en ze zou mij waarachtig den kop ingeslagen hebben,
zoo kwaad was ze, zuiveruit omdat late thuiskomen, want we'n hadden niets misdaan,
we waren niet eens zat - geen van de drie en hadden we 't op den drank gezien, met
de leute hadden we genoeg, maar dat ongelukkig dingen er niet te kunnen uitscheiden
om op tijd naar huis te gaan, - anders alles in bravigheid... Nog nooit gelijk dien dag
en heb ik zooveel amestaties beleefd...
De geest van 't verhaal blijft als een lichtende schijn, hangen; de woordengang
ruischt na als 't wagen van den wind; de toehoorders zijn doordrenkt van zomerlucht
en zonneschijn, ze herleven elk op zijn wijze, de atmosfeer hunner eigen jeugd, toen
ze volop van 't leven genieten mochten en geen zorgen kenden. Nu zijn ze gekomen
waar hunnen ouders toen waren, die nu al dood en vertrokken zijn. (In 't rondkijken
merken ze op, hoeveel er rondom hen neergevallen zijn, die alleen nog bestaan als
ze in de herinnering opgeroepen worden, - die na hen komen, zullen er enkel van
weten door 't hooren vertellen). Alle drie staan ze nu zelf aan de endeldeur; de kinders
zijn opgegroeid en gereed om hunne plaats in te nemen - eeuwige beurtgang - en 't
is voorbij eer men er aan gedacht heeft. Bij 't nagaan van 't verleden blijkt het toch
een lang eind. Van elkaar maken ze beschouwingen over hun stand in 't leven, en
daarmede raken zij dingen aan die zelfs niet onder 't eigen bloed, of tusschen
naastbestaanden, ooit uitgesproken worden; zelfs op de plechtige stonden van het
leven praat men daarover heen, want bij ingeving en gevoel maakt ieder bij zich
zelven het onderscheid in 't geen gezegd en 't geen verzwegen wordt, - omdat 't een
aan 't oppervlak van het wezen ligt, 't ander in de onderste lade verborgen blijft; zelfs
als de nood aan mededeeling het naar boven dwingt, voelt men de onmacht, daar het
buiten den toon der gewone gesprekken valt, en aanstellerig, valsch klinken zou, en
daarenboven niemand over woorden beschikt om het uit te drukken.
Fliepo ondergaat de deernis, gelijk een knaap die aan de laatste bladzijde van zijn
boek gekomen is, en zou willen dat de geschiedenis voortloopt tot in 't oneindige.
Zijn geest is enkel vatbaar voor
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eenvoudige gevoelens - hij ondergaat ze zonder wederwerking of beredeneeren, en
neemt alles op gelijk het hem voorkomt. Niemand heeft hem ooit als ernstig aanzien,
en daardoor twijfelt hij ook aan zich zelf, en is maar gelukkig als hij niet geplaagd
of geduiveld wordt.
Door den gang van zijn eigen verhaal is Blomme aan 't mijmeren - laat de
gebeurtenissen uit zijne jeugd aan den binnenwaartschen blik ontrollen, en vergelijkt
den toestand uit die jaren met dien van nu...
Bij Hutsebolle wekt het verhaal de gedachten aan zijn eigen avontuur, - hij tracht
er de verwarde slingerkrullen van te ontcijferen, met de vraag: hoe het gekomen is?
hoe het komen kan?... Men geraakt behekst door eene vrouw, men loopt er voor de
voeten van 't lijf, vergeet er eten en slapen bij, tot men een tijd er mede getrouwd,
zij ‘het wijf’ geworden is, iets van uw eigen, iets dat men gebruikt zonder het nog
te zien - eene pregge die helpt zorgen en wroeten om het nest in stand te houden, de klungel bekomt zelfs geen medelijden als ze, afgesloofd en versleten van moederen,
op 't bezwijken staat... Dan is de man sedert lang weer in zijn oude speur en gewonen
doen teruggekeerd, leeft voor zich zelf, wil zijn weister en vrijheid heroveren, en om
den last en 't slameur van het huisgezin af te schudden, gaat hij buitenhuis plezier
zoeken. Het komt op als eene koorts, men wordt de bravigheid moe, men wil
beestigheden uitrichten - drinken, zwieren en bij 't vrouwvolk zitten - tot men
doodgezopen neervalt, en heel ontgeest, verzeeuwd, de lenden gebroken, weer tot
de zinnen komt, opnieuw aan 't werk valt, en weken naar een, den Zondag bij 't wijf
en de jongens thuiszit zonder nog eene herberg te bezien. Dat zijn de vlagen die
komen en gaan, en zoo gauw voorbij, vergeten geraken, - maar... op een wijf
verslingerd zijn, verkikkerd op eene meid puidonnoozel verliefd gelijk een
schijtjongen van de eerste broek, aangedaan door diezelfde kwaal gelijk voor men
getrouwd was, - gepakt door de bekoorlijkheid van een jonge, malsche slavetse, dàt
is erg! En dat komt onvoorziens, door een dom toeval, met een ontmoeten, of een
simpelen oogopslag die de brand ineens ontsteekt; maar nu wordt het eene andere
historie - eene plaag die voortduurt, ruzie en meserie meebrengt: ge krijgt krakeel in
't huishouden en een nasleep van moeilijkheden; door den nood van 't bestaan voelt
men zich aan 't werk en aan 't huis gebonden, en men wil er
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uit weg zijn; ge krijgt heel de wereld tegen u, en 't sop is de kool niet weerd! want
als de plaag over is, staat ge beschaamd over uw eigen stommigheid - maar 't moet
vanzelf overgaan, anders geen duivel die 't u uit den kop praten kan; ge voelt u lam,
gekluisterd, vastgeloopen in een straatje-zonder-eind, ge weet niet hoe er uit of van
te geraken, want als 't bij u gedaan is, duurt het bij haar voort, en 't is genoeg dat zij
van u af wil, opdat ge er nog meer van houden zult!... 't Geen met mij gebeurd is (hij
kijkt rond in zijn verbeelding en heeft de gevallen voor 't grijpen) komt ook aan een
ander voor - elk mensch draagt een afgrond in zijn binnenst, en gelijk de kleeren het
lijf bedekken, kan men achter een bakkes veel verdoken houden... Het valt u ten
ander verraads op, als een ongeluk, - niet te weerstaan, geen kop te bieden - men
ondergaat het als een noodlot, - het maakt deel uit van 't leven: we zijn zoo gesneden
en moeten zoo vernaaid worden! Het ligt in de lijn welke ieder voorgetrokken is en
die men volgen moet. Geeft men er aan toe, dan is 't spel om zeep, de heele boel
verbrod, het gezin valt uiteen, en zelf moet men ten onder; anders gaat het wel vanzelf
weer over, gelijk eene ziekte, - dan geraakt men er weer bovenop, en 't zottespel is
vergeten.
Terwijl hij daarover muizeneert - niet dat hij verwacht er 't fijne van te vernemen,
of Blomme's planeet te ontdekken, maar enkel uit aandrang, om zijn vermoeden
bevestigd te zien, te weten of het anderen werkelijk overkomen is, 't geen hij
ondervonden heeft, vraagt Hutsebolle op een toon, als ware 't alleen maar om den
klap in 't land te houden:
- Blomme, hoe zijt gij, met al uw liefs, eindelijk aan uw wijf gerocht en getrouwd?
Om op die vraag te antwoorden zou Blomme heel zijn binnenst moeten openleggen,
en dat doet hij niet - eergierigheid weerhoudt hem, en terwijl hij luchthartig en
ongedwongen antwoordt:
- Gelijk alleman, verdome, - hoe geraakt iemand getrouwd? Men komt aan de
jaren dat 't jong leven u verveelt, en om te doen gelijk d' ander: er valt eene plek open
die sorteert, en dan komt het er niet op aan met wie: een wijf is een wijf, en eene
kuip is eene boterstande...
is hij in de ziel overtuigd dat het een leelijke kroezel en wèl de dwaaste sprong
geweest was dien hij ooit had uitgericht. Aan zich zelven had hij de waarheid van
het spreekwoord ondervonden: dat de beste vrijers de slechtste trouwers zijn.
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- En sedert dien, is er u nooit meer iets overkomen?
- Van wat?
- Dat ge 't vier in uw broek kreegt...
Blomme hangt den onnoozele uit.)
- Ja, verdikke, dat ge naar een ander vrouwmensch gekeken hebt?
- Neen, dàt nooit! zegt Blomme beslist. Maar terwijl Hutsebolle nu, voor de klucht,
Fliepo aan 't uitvragen is, en met dezen voortleutert over trouwen en vrijen, en
Blomme daar ook soms een woord in meespreekt, blijft hij ondertusschen met zichzelf
aan 't soezen, vraagt zich af: hoe 't toch gods-mogelijk geweest is zoo stom te zijn,
- dat er nu eigenlijk ne keer géén gaven waren aan dat schepsel, - dat hij er zelfs nooit
verliefd op was geweest - een vrijerij zonder meenste, uit zottigheid... Dit huwelijk
staat hem nu in de verbeelding als een schromelijke grenspaal die zijn jong leven
afgesloten heeft. De leute ineens uit, rads gelijk met een mes... En hoe was het tot
trouwen gekomen? God weet het! Al gauw waren hem de oogen open gegaan. Na
eenige weken: àl de nieuwigheid er af! Ze stonden tegenover elkaar in hun schamel,
bloot wezen, hadden niets meer te toonen of te verduiken, en voelden zich
aaneengebonden gelijk een koppel ossen aan 't zelfde juk... Sedert dien was 't
eenbaarlijk trekken geweest, en dan nog niet altijd aan denzelfden streng, want de
een wilde soms juit als de ander tuik wilde; van toegeven aan malkaar, geen spraak
voortaan - liever ruzie en krakeel. Tot we beiden, overvoerd door slameur van werk
en jongens, eindelijk tam en murw geworden zijn, ons om 't even schooren moesten
om ons brokke brood. Met oud te worden went een mensch aan alles, ook aan een
kwaad wijf, men geraakt onverschillig aan de dingen waar vroeger al het belang in
gelegen was, omdat men voor de ondervinding staat dat alles op niets uitloopt en ten
ondomme geschiedt. Vroeger welde soms nog de spijt om 't gedacht aan 't geen
voorbij was en nooit meer zou terugkomen, maar dàt ook geraakt achterna bij den
brol en 't oudijzer. En toch blijft er altijd een zekere treurnis en twijfel aan de
mogelijkheid om 't geen ànders had kunnen zijn... (Blomme betreurt in gelatenheid
de lusten van zijn jong leven: àl die meisjes welke hij zoo gemakkelijk den kop heeft
verdraaid - van de beste en de schoonste, die zot verliefd op hem waren - en heeft
laten voorbijgaan). Telkens het op trouwen aankwam, denkt hij, ben ik
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baloorig geworden, er is een kappe op mijnen kop gevallen, en ik heb de stomste
pelse genomen, die van eersten af meester wist te spelen, nooit van hartelijkheid
heeft willen weten - van àl de liefs die ik gekend heb, is 't juist de eenigste die ik had
moeten vermijden... Maar hij troost zich met 't gedacht: van de leute heb ik toch wel
mijn deel gehad, en aan alles komt er een eind...
- Weet ge waarmede ze naar huis kwam? Wat ze met haar tien frank gekocht had?...
Een paraplu, godome! en niemand heeft dat meubel ooit durven gebruiken - hij staat
nu nog op den zolder. Omdat ze 't bij mirakel gekregen had, moest dat geld nutteloos
verdaan worden, moest ze iets koopen, iets van luxe - hadden we 't maar verdronken,
denkt Fliepo.
- In ieder huishouden komt dat voor, jongen: een mensch heeft altijd iets waar hij
op verslingerd is en naar tracht - altijd roggen stuiten met koude pap hangt achterna
ook de keel uit - een werkmensch moet toch ook iets hebben - jonkheden stellen hun
zin op speelduiven of vechtershanen, of op vrouwvolk - oude menschen krijgen ook
nog van die luimen; bij ons thuis was 't een zetel! Vader kwam ne keer terug van de
markt - door een open venster moet hij in een rijk huis naar binnen gekeken hebben,
en daar een zetel zien staan - dat meubel stak hem alevel de oogen uit. - ‘Jongens,
zei hij, als we 't ne keer kunnen doen, koopen we 'nen zetel!’ Moeder trok de
schouders op, want ze wist, de sloore, dat we met sparen en krebbebijten, toch nooit
de einden aan een kregen: als er een stuiver weg lag, kon hij al tien kanten gebruikt
worden om 't doodnoodige te koopen, - de jongens hun kleeren hingen van 't lijf,
vader liep met de teenen door zijn schoenen, of de pacht moest betaald worden; zoo
wierd de zetel weer een jaar in 't dak gestoken. Maar bij winteravonde, als we allen
rond den heerd zaten, kwam de zetel weer te berde: vader praatte er zoolang over tot
we er aan geloofden als aan iets dat komen moest. Die zetel verbeeldde in ons gedacht
iets als 't geluk; we drongen het elkander op, zoodanig dat we er al zoo fel aan
geloofden en er naar verlangden, als vader zelf. Wanneer er van den zetel gesproken
werd, was 't teeken dat 't goed zat, anders - in tijden van krot en meserie - ware 't te
gek geweest dat ding te vernoemen. Vader en moeder zijn met dit gedacht en dit
verlangen oude menschen geworden; heel mijn leven heb ik thuis van dien zetel
hooren spreken, als van een wonder dat ons voorbeschikt was en de weelde zou
meebrengen...
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(Sei, denkt Blomme, bestaat dat bij anderen ook? en hij ondervindt de voldoening
om niet alleen te zijn met 't geen hij zelf, als een gek droombeeld in zijn binnenst
heeft gedragen, zonder er ooit aan iemand te durven over reppen. Hij oordeelt het
best er zich niet in te mengen, en luistert met aandacht om den uitval te vernemen
van 't geen Hutsebolle aan 't vertellen is.)
-... Dat bleef alzoo aanhouden tot de jongens al grootgekweekt waren en de oudsten
begonnen geld in te brengen, - toen mocht het er af, maar vader noch moeder repten
geen woord meer van den zetel...
(Juist als ze hem noodig hadden en gebruiken konden, denkt Blomme.)
-... En toch is 't er van gekomen. Onder ons wierd het besloten, en op een Zondag
trokken wij te voet naar stad, heel de bende. We liepen al de straten af, keken aan al
de winkels, en eindelijk ontdekten we ons affaire. We kochten een zetel van acht en
veertig franken. Omdat ik de oudste was, mocht ik hem dragen. Ik plaatste hem met
de zate op mijn hoofd en hield hem bij de pikkels. Mijn nek werd stijf en mijn armen
blamot van 't dragen, maar voor geen geld ter wereld had ik hem willen lossen: we
brachten onzen schat triomfantelijk naar huis. We waren allen om 't even welgezind
en preusch met den koop. Den eersten avond was 't een feest: vader, moeder gingen
er beurtelings op zitten, lijk op een troon. Met hun beste kleeren aan ging dat nog,
maar 's anderen daags keerde 't blad: moeder miek 't eerst de opmerking, dat 't niet
‘stond’ in een huis van arme werkmenschen. Hare uitspraak was 't geen vader, uit
eerlijke schaamte, niet had durven zeggen, - hij ook vond dat het geen ding was voor
ons. Die zetel deed daar ‘vreemd’, hij vloekte in 't huishouden: nu zagen wij het ook,
we wierden beschaamd dat de geburen er zouden mede lachen, en hij moest uit onze
oogen, we waren geen van allen nog op ons gemak met dien zetel bij den heerd;
niemand dorst of wilde er nog in zitten, hij stond overal in den weg, en op een
schoonen uchtend was hij verdwenen: eer we opstonden had vader hem gekloven en
als brandhout aan den heerd gelegd - nooit heeft er nog iemand naar gevraagd, - we
voelden ons weer gemakkelijk.
Omdat hij het onwillekeurig met zijn stokpeerd vergelijken moet, had het slot van
die geschiedenis Blomme eenigszins ontstemd. Van 't verlangen dat hij eigenlijk
door heel zijn leven meedroeg, kon het
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onmogelijk op zulk eene ontgoocheling uitloopen. 't Was ook al te zot zijn gedachten
te stellen op een zetel! Nooit aan een mensch had hij het zijne durven mededeelen,
maar hij geloofde er aan, dat het eens komen zou (vanwaar of van wie deed er niets
toe): een brief uit den Oost, een erfdeel van een onbekenden kozen, eene namelooze
gift van een rijken heer die 't in den kop krijgt iemand gelukkig te maken, het groot
lot, - enfin, iets dat hem in staat stellen zou... een koeiplekje te bespringen en op zijn
eigen te gaan boeren - een schoon, net koeiplekje met alzoo een veertig honderd
akkerland... (met wat minder zou hij 't ook wel doen, maar... een koppel koetjes aan
den ploeg, dàt ware de volledigheid van zijn wensch en begeerte - 't opperste geluk!)
Van in zijne jongde had Blomme met de overtuiging rondgeloopen dat hij voor iets
beters bestemd was, en geen daglooner zou blijven. Waarop die overtuiging gesteund
was, liet hij onaangeroerd, want dàt bracht zijn geloof aan 't wankelen - in heel zijne
wereld had hij niets of van niemand iets te verwachten - maar tegen sterren en wind
wilde hij zijn ‘doelwit’ in 't oog houden (met wenschen en begeeren moest hij het
verkrijgen). Een paraplu, een zetel, dat zijn kinderachtigheden, dàt moet op een blaas
uitloopen... Uit een soort van bijgeloovige overtuiging meende hij zijn geluk te
verbeuren als hij het aan iemand mededeelen moest of er kennis van gaf voor het
verwezenlijkt werd, - en daarom meende hij zijn droom als een geheim in 't diepst
van zijn binnenkamer verborgen (alhoewel hij er, in bedekte woorden, tegen
god-en-alle-man voortdurend over bezig was.) - Ziet ge dat ze jaloersch worden, dat
ze mij benijden en mij uitlachen! Dat was ten ander voor Blomme geen
onwaarschijnlijkheid, het gebeurde meer dat er iemand een geluk uit den hemel valt.
En als het niet komt, behoud ik toch de voldoening met er naar verlangd te hebben...
- Of ik toekomenden winter hier nog in dien ponkel zal zitten? vraagt hij zich af. Nu
komt hem ineens die spreuk van Hutsebolle weer te binnen: of hij nog ooit naar een
ander vrouwmensch gekeken heeft? - Waar bemoeit die kerel zich mede? Waar wil
hij komen? Voor een getrouwd mensch moet het toch uit zijn met vrijers en lieven?
En, met zulk een champetter gelijk de mijne was er geen nood dat men uit de schreef
zou loopen! (Blomme is zich zelf aan 't beliegen, maar onwillekeurig dringt het
gedacht aan zijne tegenkomsten naar boven, - hij duwt het weg. maar 't behagen is
hem te machtig, -
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gij oude gek! - Gelukkig dat niemand het ooit te weten kreeg, en die meid heeft
kunnen zwijgen (ze is met Mezure getrouwd, en doet alsof ze 't vergeten heeft wanneer
ik haar ontmoet). Nu hij er aan terugdenkt, moet hij zich schamen voor den openen
glimlach van Fideelken, zijn jongsten zoon. Gelukkig is 't lang geleden, voorbij, het
bestaat niet meer, het ligt onder een diep water verborgen, en hij zoekt zijn verschoon
met de schuld af te wenden:... de gelegenheid, en hoe een mensch soms uitgedaagd
wordt door eene prije van een vrouwmensch, en zonder kwaad inzicht er toe gebracht
weer aan de liefde te beginnen. (Al de bijzonderheden komen hem voor den geest:
het konkelfoes in den duik, de vrees in 't genot, en den bitteren nasmaak; hij lijdt nu
nog onder de schaamte, en heeft het nooit over zijne tong gekregen om het aan den
pastor voluit te gaan biechten, maar zoozeer bewimpeld en verdraaid dat het toch
een aangezicht kreeg, en hij zich ontlast voelde als die steen hem van 't hart was. En
daarmede had hij zijn geweten in slaap gewiegd.
Hutsebolle en Fliepo zijn stilgevallen. De nacht weegt hen op 't gemoed. Blomme
is beu van 't denken, - hij zou willen alles vergeten, en rusten. Als algemeene indruk
blijft hem: de verveling der altijd weerkeerende bezigheid, zonder afwisseling of
uitkomst, - niet dat hij 't werken ontziet, of de arbeid hem te lastig valt - hij ondergeeft
zich nog niet, want daar is het koeiplekje, en dàn zal hij zich nog anders moeten
inspannen. Het koeiplekje! Twijfelen mag hij niet, - maar nu en dan komt de mismoed,
schijnt het hem onbereikbaar, heel ver af... Zijn gansche bestaan lijkt wel een streven
naar een doel dat altijd achteruitschuift, eene luchtspiegeling. Alhoewel hij vast
overtuigd blijft, het als eene zekerheid beschouwt die komen moet, trekt zijn
dubbelganger niettemin een bedenkelijk gezicht en staart zijn makker met een greintje
medelijden aan (deze heeft een nuchteren kijk op de dingen, neemt ze gelijk ze zijn,
en windt er geen doekjes om als hij aan 't redeneeren gaat)...: 's Menschen leven is
een doortocht; waarom al dat wroeten en trachten naar iets dat men na korten tijd
moet laten liggen?... Blomme weet het: tegen dien kerel kan hij het niet bokken - in
't praten is hij hem de sterkste en haalt immer gelijk, - maar Blomme blijft toch van
een andere meening: we moeten leven één dag teenegader, alsof het voor eeuwig
ware; aan 't einde niet denken - dàt is God beschikt. Maar bij stonden dringt het zich
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op, men kan het niet wegcijferen. Blomme's bestaan ontrolt als een landschap door
't raam van een trein gezien: zijne jeugd in 't groen en den zonneglinster (in één
zwong voorbij) - het leven met zijn wijf, slameur met den kinderkweek, in krot en
armoede,... tot een bende kleuters het heele huis vervullen, zoodat het een zoemende
bijenkorf gelijkt, waaruit men soms wegvluchten moet... tot ze eindelijk groot
gegroeid, beginnen mee te tellen in 't leven - zes langpooters van dochters en twee
felle zonen, - jong goedje, vol lust en geweld. De oudsten helpen al wat in 't werk,
maar 't geen ze verdienen gaat op in snuisterij en fikfak, waarover vader geen inzicht
heeft en buitengelaten wordt, - Blomme voelt hoe zijn gezag aan 't inkrimpen was
(bij zijn wijf heeft hij nooit veel te zeggen gehad, en bij de jongens wordt het nu
eender, maar dat doet hem niets) en zonen en dochters hem boven den kop groeien,
alhoewel hij alleen de geldwinner blijft en heel den last van 't gezin te dragen heeft.
Toch was het toen een plezierige tijd!... Het huis geleek wel een bloeiende appelaar,
frisch en geurig, waar de vogels op afkwamen, met zang en klang, lachen en gabberen
van 's morgens tot 's avonds, - een zwerm vrijers rond de deur. Tot de eene voor, de
andere na, de meiskes, door de vogelaars gelokt, mee- en wegflodderden, en het nest
eindelijk leeg en verlaten, de ouden alleen blijven zitten - geen mensch meer naar
de plek omziet waar al die leute en jolijt heeft plaats gehad: de appelaar was
uitgebloeid, de appels geplukt!... Nu nog doorvoelt Blomme somtijds de treurnis, en
weegt hem de verlatenheid, bijzonder die stille Zondagen dat hij en zijn wijf alleen
zitten, en dat schoone verleden bemijmeren. Nu hebben zonen en dochters ook al
kinders, en komen de ouden nog enkel bezoeken om te panderen - ze zouden àlles
naar hun eigen nest medesleepen! - en telkens het in hun eigen huishouden berooid
gaat en ze hulpe noodig hebben... Dàt is de beurtgang van 't leven op de wereld:
gelijk zij het nu doen, hebben wij het gedaan - eeuwig hetzelfde, dat voor een ieder
uitloopt naar het einde... Alhoewel hij weet dat zijn beste deel ver voorbij is, wil
Blomme het zich zelven niet bekennen: - Ik ben nog kloek en sterk, zou mijn jongens
nog op hun gat werken - we zullen het eens zien, als ik op een hoveken zit en mijn
eigen baas ben!... Daar geraakt hij weer in zijn vaarwater, - ziet zich bezig aan de
dricht, den beestenkweek, - gelijk elken avond be-
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leeft Blomme in den droom waarmede hij inslaapt, zijn geluk alsof het werkelijkheid
geworden ware.
Ziet hij het in zijn droom? De ijzeren poort grinzelt op hare hengsels; door de spleet
komt een zwarte ongedaante naar binnen, met slodderige palullen omhangen die
leken van 't water; zijn aangezicht is gedoken in een wilden baard, onder een
besmeurden hoed. - 't Is Knorre; hij komt schuilen. Daar trekt hij de poort weer toe,
zwemelt naar den overkant en valt gelijk een zak in den donkeren hoek, tegen den
muur. Afgeloopen. Nu kan hij voortdroomen: twee koeien en eene veers, een zwijn,
schaap, geit, hoenders en dertien honderd akkervruchten. Hij ziet de ligging, herkent
de gebouwen in 't landschap... maar nu dooft het licht van de zon plotselings uit - de
heldere glans met de zomerstemming van den Fiertel die heel den avond door zijne
verbeelding geschitterd heeft, is als eene lamp die uitgeblazen werd door den trok
bij 't opengaan der poort, bij 't binnenkomen van Knorre, die nachtlaveier! Daar is
niets meer tenzij de akelige werkelijkheid: de wanden van den ast staan weer overeind
en vormen 't beluik der ovenkamer; dat brengt Blomme de spijtige treurnis die aandoet
als eene ontgoocheling. De regen trommelt op 't dak, de wind blaast ongenadig tegen
de ijzeren poort... de heele boeie wakelt als een oude schuite, midden eene zwarte
oneindigheid van water, - torenhooge baren wentelen er voortdurend tegen aan, om
de wanden te doen splijten... De schuite zwalpt voort, zonder stuur, de bemanning
slaapt - De Maf en Lot zijn gevlucht en hebben hunne maats in den nood achtergelaten.
Nu Knorre, die ongeluksmensch, als drenkeling werd opgenomen, blijkt dit een te
zware ballast, en de oorzaak dat de schamele boot zal vergaan. Blomme voorziet de
ramp - het koeiplekje is in den watersnood verzwolgen - er is alleen nog dat wrak
op de woelige, inktzwarte zee...
Bij 't binnenkomen uit de koude, slaat de hitte Knorre weldoende tegen; neergezakt
omwindt het donker hem als een donzige deken; hij voelt zich aangekomen waar hij
wezen moet - veilig voor een nacht - en alteenegader lost alles wat hem nog aan 't
bewustzijn vasthield, - ontgeest en verdoofd verlaat hem alle gevoel, alle betrek met
de wereld heeft opgehouden.
(Woedt vervolgd)
STIJN STREUVELS
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Rika Doormans
Derde bedrijf.
(Volgende morgen. Kamer van het eerste bedrijf. Rika staat bij haar werktafeltje en kijkt
beschreven vellen na. Bert komt spoedig binnen. Hij ziet ontdaan als van een doorwaakte
nacht. Rika kijkt zwijgend naar hem alsof zij met inspanning terugdenkt aan wat is
voorgevallen.)

Rika
(na pauze in diepe ontsteltenis):

Bert!
Bert:

Zeg dat niet zoo, want ik ben niet dezelfde van hiervóór!
Rika
(aarzelend):

Ik ben ook niet dezelfde...
Bert:

Nee, we zijn beide afschuwelijk veranderd.
(Rika ziet hem aan en maakt een beweging alsof zij naar hem toe wil snellen, doch zijn blik
houdt haar terug. Hij gaat voort):

Zeg alleen maar of jij 't werkelijk geweest bent die eergisteravond in gezelschap van
Henk Wiegers in dat cafee zat dat je zoo goed kent.
Rika
((beheerscht en langzaam):

Ja, ik was het. En hij was het. En wij hoorden bij elkaar, die avond.
Bert:

Ik kwam alleen hier om van jezelf te hooren of het waar, of het wáár is - en dat weet
ik nu.
(Hij gaat haastig heen.)

Rika
(tot Bert, terwijl hij de deur sluit):

't Is waar, ja, werkelijk waar!
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(Zij blijft eerst als verdoofd staan, richt daarna langzamerhand weer de aandacht op haar
werk. Gaat spoedig met de vellen papier naar de zijkamer rechts.

Sofie komt even later binnen. Ziet naar het werktafeltje, kijkt dan donker naar de gesloten deur
der zijkamer en blijft weifelend. Dominee Riebeek komt daarna.)

Dominee Riebeek
(haar waarnemend):

Heb je hier iets onaangenaams gevonden?
Sofie:

Was 't niet beter geweest als je maatregels genomen had om haar hier vandaan te
houden vanmorgen?
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Dominee Riebeek:

Ze was nog noodig voor Bert. Om nog een laatste twijfel bij hem weg te nemen.
Sofie:

Twijfelt hij dan nog aan iets?
Dominee Riebeek:

Nu niet meer. Maar hij wou door haar zelf die samenkomst in dat cafee bevestigd
hebben. Hij dacht nog aan een spookfiguur die op Henk Wiegers zou lijken en
misschien ook zooiets voor haar in de plaats.
Sofie
(gevoelig):

Hij laat je zulk ondankbaar werk doen.
Dominee Riebeek:

Als het gelukt dan is het niet ondankbaar.
Sofie
(verschrikt):

Als het gelukt? Denk je dan dat er nog gevaar is?
Dominee Riebeek
(na pauze):

Zeker. Er is nog wel gevaar.
Sofie:

Zij moet in elk geval zoo gauw mogelijk van hier verwijderd worden.
Dominee Riebeek:

Dat is eenvoudig genoeg. Haar aanwezigheid hier is trouwens zoo'n oogenblikkelijk
gevaar niet.
Sofie:

Ik heb papa zooeven de zaak uitgelegd. Hij nam alles ontzettend gewichtig en somber
op en bleef stil zitten piekeren; daarom ging ik maar zelf hier naar toe om haar te
beduiden weg te gaan. Maar ik zal het toch liever aan hem overlaten.
Dominee Riebeek:

Als je haar kon beduiden weg te gaan uit Bert z'n hart dan was er meer gewonnen.
Sofie
(peinzend):
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Zij moet zich wel bewust zijn dat ze hem verloren heeft. Haar eigen gevoel zal 't haar
zeggen.
Dominee Riebeek:

En zijn gevoel zegt dat ook. En wij steunen dat gevoel.
Sofie:

Je was meer zeker van je zaak gister!
Dominee Riebeek:

Mijn zekerheid is de rede. Ik wist van het begin af dat ik gelijk had en de feiten liepen
nog mee. Maar de hartstocht kan nog een zonderlinge draai nemen, daar moet ik op
bedacht zijn.
Sofie:

Hij was zoo heftig tegen haar, gisteravond!
Dominee Riebeek:

Na het gesprek met haar daareven wordt hij kalmer. Hij denkt na, ik zag het. Het is
beter dat hij kalm en verzoenend is tegenover haar dan heftig vijandig.
(Mijnheer Losser komt binnen en gaat met donker gezicht en zwaarwichtig in het vertrek om.
Sofie verwijdert zich.)
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Dominee Riebeek
(na pauze):

U zult juffrouw Doormans moeten zeggen dat zij haar werk op kantoor heeft deze
korte tijd dat zij nog in uw dienst is. Bert moet haar hier liever niet meer ontmoeten.
Mijnheer Losser
(na pauze luid en somber):

Het is toch voorgoed afgesprongen?
Dominee Riebeek
(ironisch):

Ja en het zou wel dom zijn als het door onze nalatigheid weer werd aangeknoopt.
Mijnheer Losser
(zwaar):

Ik zal mijn plicht doen. En meer!
Dominee Riebeek:

't Beste is natuurlijk om geen scène te maken. U kunt haar zeggen dat Sofie deze
taak op zich neemt. Zij zal alles dadelijk begrijpen.
Mijnheer Losser
(als voren):

Laat dat aan mij over.
Dominee Riebeek:

Graag, als u er maar niet mee talmt. Ook voor haarzelf wordt deze toestand heel
onaangenaam.
Mijnheer Losser:

Ik zal haar iets zeggen dat doodelijk zal zijn voor haar liefde.
Dominee Riebeek
((kijkt verwonderd en vorschend even naar de ander. Zegt):

Ik voorvoel iets. Maar ik geloof niet dat zij voor dat zware argument bezwijken zal.
Mijnheer Losser:

Het zwaarste argument dat er in de wereld bestaat!
Dominee Riebeek:
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Niet voor jonge krachten.
(Rika komt uit de zijkamer met vellen getypt papier en begeeft zich naar het tafeltje. Nog voor
ze gaat zitten wendt mijnheer Losser zich tot haar.)

Mijnheer Losser:

U hoeft dat werk hier niet meer voort te zetten.
Rika
(ziet ernstig en kalm op, zegt rustig):

Bedoelt u dat ik nu dadelijk naar kantoor zal gaan?
Mijnheer Losser:

Ja, wacht een oogenblik.
(Hij denkt even, begint dan):

Dit werk hier zal gestaakt worden omdat ik van plan veranderd ben. Ik zal deze
papieren doen vernietigen.
Rika
(zeer verbaasd):

U bent dan wel erg veranderd op dat punt.
Mijnheer Losser:

Ja, ik ben erg veranderd op dat punt. Ik heb uitgemaakt dat het een kostbare onzin
is om uit piëteit voor

Groot Nederland. Jaargang 24

142
de overledene deze geschriften uit te geven. Ik heb ontdekt dat het tijd voor mij wordt
om me de dingen klaar voor oogen te stellen.
Rika:

En kan ik nu heengaan, mijnheer?
Mijnheer Losser:

Ik wensch dat u mij nog even aanhoort. Wij hebben hier samen eenige dagen in de
nevelen doorgebracht en nu moet er ook voor u helder licht komen. Wij hier, onze
firma, onze familie, - wij zijn niet rijk zooals u en alle buitenstaanders denken en
zooals dat vroeger het geval was. Wij hebben eenige geduchte knauwen gehad en
wij zijn op 't oogenblik arm, bijna zoo arm als u bent, juffrouw Doormans. Dat is de
helderheid die ik voor u even wou laten doorbreken, hoe ongewoon het ook zijn mag
dat iemand als ik uitleg geeft van zijn zaken aan een ondergeschikte. Maar het is
noodig voor u en voor ons dat u dat weet. (wat bewogen):

U weet nu ook dat niemand dit werk van u hier zal voortzetten en wat u gedaan hebt
waardeer ik om de wille van de overledene.
(Tot dominee Riebeek):

Heb je nog iets hieraan toe te voegen?
Dominee Riebeek:

Nee, hoe zou ik? Juffrouw Doormans zal aan uw woorden wel niet twijfelen.
(Rika staat nog aarzelend, is op het punt heen te gaan. Mijnheer Losser is zeer bewogen en
begeeft zich inees bruusk en besloten naar de deur links die naar het aangrenzende huis leidt.
Hij opent die, vat blijkbaar al zijn energie samen en verdwijnt, de deur achter zich sluitend.
Dominee Riebeek en Rika zien verbaasd toe. Dan wendt Rika zich tot deze.)

Rika:

Het spijt mij dat mijnheer Losser zooveel moeite heeft verspild voor niets. - Wat u
betreft, dominee, u hebt het spelletje gewonnen!
Dominee Riebeek:

Het spelletje?
Rika:

Ja. U hebt Henk Wiegers hier in deze kamer gebracht. Maar het spijt mij toch niet
dat ik hem heb teruggezien.
Dominee Riebeek:

U neemt mij dus niet kwalijk wat ik gedaan heb?
Rika:

Ja, dat doe ik wel.
Dominee Riebeek:
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Waarom hebt u zoo leugenachtig gehandeld in die geschiedenis? U hebt het geheel
aan mij overgelaten de waarheid uit te brengen.
Rika
(koel en afgetrokken):

Ik weet niet waarom. Ik heb wel veel uitgebracht. Maar de waarheid werd van mij
niet verlangd.
Dominee Riebeek:

Uw verbintenis met mijn zwager was
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een vergissing. Dat wou ik aantoonen en daarom deed ik wat ik deed.
Rika
(met koele trots)::

Misschien hebt u gelijk dat het een vergissing was. Ik heb zelf ook zoo gedacht en
er naar gedaan. Ik heb Henk Wiegers gisteravond aangeboden met hèm te trouwen,
maar hij wou niet, hij was bang dat hij met mij naar de kelder zou gaan.
Dominee Riebeek
(verrast):

Wou u dat? Dat is meer dan ik van u verwachtte!
Rika:

Maar die vlieger is immers niet opgegaan zeg ik u.
Dominee Riebeek:

Maar, - zou daar niets aan te doen zijn?
Rika:

Nee. Ik ben te lichtzinnig. Ik had hem willen losrukken van u en van de kerk en hij
heeft zich nog daaraan vastgeklampt.
Dominee Riebeek:

U bent zeer strijdhaftig!
Rika:

U ook. U zou mij heel graag winnen zooals u hem hebt gewonnen.
Dominee Riebeek
(ernstig):

Ik zou graag voor u de weg effenen tot dat huwelijk, ondanks de booze plannen die
u hebt met mij en de kerk.
Rika:

Ja, dat kan ik me van u begrijpen. Maar het is toch geen spelletje zooals ik eerst zei
en ik zal u dat uitleggen.
(met gevoel en nadruk):

Ik voelde mij een oogenblik weer aangetrokken tot - die vroegere vriend van me
omdat ik zeker iemand haatte. En ik haatte die zeker iemand omdat hij zich
minachtend had uitgelaten over - Henk Wiegers en zijnsgelijken, nadat dat kastje
hier gebrach was.
Dominee Riebeek:

Toen is uw liefde ineens in haat omgeslagen?
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Rika:

Ja, - maar de liefde is wel gebleven!
Dominee Riebeek:

Ik geloof daarin niet.
Rika:

Het is toch waar. Ik zeg het u omdat ik het aan iemand moet uitspreken. Het doet er
verder niets toe, dat weet ik wel.
Dominee Riebeek:

Het is goed dat u dit aan mij uitspreekt. Uw meedeeling is bij mij goed bewaard,
maar mijn meening over de heele geschiedenis verandert er niet door.
Rika:

Uw meening is voor anderen van waarde. Niet voor mij.
(Zij gaat heen. Dominee Riebeek zet zich, hij blijft nog even onder
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de indruk van het gesprokene en schijnt voor zich zijn houding verder te willen bepalen.

Bert komt even later binnen. Hij neemt dominee Riebeek even waar, die hem koel en rustig
aanziet.)

Bert
(gedwongen-koel):

Heb je met haar gesproken?
Dominee Riebeek:

Ja. Ze is net weggegaan.
Bert
(spreekt langzaam, is oogenschijnlijk zeer rustig):

Ik zag haar. Zij mij niet. - Wees gerust, het compas staat op veilig. Ik had zelfs geen
aanvechting haar te weerhouden, of nog iets te zeggen, ik zag haar alleen weggaan,
dat is alles.
Dominee Riebeek:

Ze is een wonderlijk mengsel van leugen en eerlijkheid. Ze vertelde me dat ze Henk
Wiegers heeft aangeboden om met hem te trouwen, maar dat hij haar niet nam, uit
vrees van met haar naar de kelder te gaan.
Bert
(langzaam):

Zoo. Ja, dat is wonderlijk.
(Hij loopt even heem en weer en blijft dan pal staan voor Rika's werktafel, met gebogen hoofd.
Dominee Riebeek ziet naar hem en gaat na kleine pauze heen.

Even later komt Sofie de kamer in. Zij ziet naar Bert en gaat afwachtend en in eenige spanning
zitten. Bert blijft eerst onbeweeglijk, wendt zich dan tot haar en zegt zoo beheerscht hij kan):
Ze wou trouwen met Henk Wiegers. Dat snijdt iets in me weg dat nog levend was. Het is gek,
maar 't is zoo.

Sofie
(kalm, na pauze):

Ik dacht dat je al genezen was sedert je wist dat ze je heeft voorgelogen.
Bert:

Wil je me even rustig aanhooren?
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Sofie
(met gevoel):

Natuurlijk wil ik dat.
Bert:

Gister vroeg ze me om haar nog een beetje te verdedigen tegen jullie, ze dacht dat
de ergste beschuldiging van jullie zou komen, maar dat was niet zoo, ikzelf heb haar
een leugenaarster en een bedriegster genoemd gisteravond.
Sofie:

Ik heb haar dadelijk verdedigd, toen je zoo heftig was.
Bert:

Ja, maar ik wil je nu zeggen hoe het eigenlijk gegaan is, ik zie het nu duidelijk. Dat
zij loog en oneerlijk was kwam meer door mijn zwakheid dan de hare. Ik verhinderde
haar aldoor om eerlijk te zijn.
Sofie:

Je gaat toch niet terug, Bert!
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Bert:

Ik vroeg of je me rustig wou aanhooren. Ik sta voor een muur en zij is aan de andere
kant van de muur. Wil je nu dat ik met mijn hoofd tegen die muur bonk en zoo mezelf
breek zonder de muur te breken?
(Sofie zit voorover geleund op de ellebogen, in donker gepeins. Bert gaat kalmer voort):

Ik wou je alleen uitleggen dat onze scheiding heel anders, veel behoorlijker had
kunnen verloopen. Als ik het gewild had, als ik open geweest was voor haar
bekentenissen, want dan zou ze mij dadelijk nadat zij die man gezien had alles verteld
hebben.
(met bittere spot):

En dan had ik haar dadelijk met wat waardigheid kunnen verklaren dat een dergelijk
medeminnaarschap me tegen was, zóó tegen, dat.... Nu vul zelf maar aan.
Sofie
(gedwongen-kalm):

Je idealiseert haar nu. Als zij van waarheid hield, had ze eenvoudig niet gelogen.
Bert:

Ik weet m'n schuld en dat wil ik nu eerlijk belijden. Ik was bang voor de waarheid
en zoo hield ik er haar van af om openhartig te zijn. Het was geen listig overleg, ik
maakte me niet vooraf bewust wat ik deed, maar achterna besef ik dat het gelijk stond
met de ergste list. Om de waarheid tot het laatst toe op een afstand te houden!
Sofie
(als voren):

Al zou het zoo zijn als je nu zegt en al had je misschien beter kunnen handelen, dan
toch was het resultaat hetzelfde geweest.
Bert:

Misschien. Ze heeft mij leeren zien als klein en ik heb van haar het onmogelijke
gezien.
Sofie:

Ze had een zinnelijk verlangen naar meer dan één man, denk ik.
(wat heftig):

Gelukkig dat je daar niet àl te groot tegenover staat. Niet zoo groot dat je over de
dingen heen kijkt en geen belangstelling hebt voor het kleine gedoe hier beneden dat
toch je leven zou kunnen bederven!
Bert:
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Nee, ik sta niet boven de dingen, wees daar niet bang voor.
Sofie:

Maar je hoeft daarom ook niet alle trots op zij te stellen! Wij zijn die we zijn!
Bert:

Juist, die gedachte was ook in mij, meer nog dan ik wist. En die gedachte heeft me
van haar vandaan getrokken naar de leegte, naar de hel als ik 't zoo noemen mag. In
dat deel van de hel, waar de duivels je alleen maar pijnigen door je uit te lachen. Je
zou willen meelachen maar je kunt niet.
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Sofie:

Ik voel mee met je, al kan ik je in die gedachten niet volgen.
Bert:

Het zal lang duren eer m'n gedachten terugkeeren in de hoek waar jij ze zou wenschen.
(met hartstocht):

Ze zijn bij haar, zie je, ze zijn toch bij haar! - Maar wees gerust, ik zal me niet
vernederen. Niet omdat ik nog te veel trots heb, maar omdat ik te veel - twijfel! Die
zinnelijke liefde voor méér dan één man! - Zeg nu maar niets meer, het is zoo - heel
erg - voldoende....
(Hij wendt zich in hevige onrust af, Sofie staat op en gaat na eenige weifeling heen. Hij blijft
een tijdje alleen, in gedachten verzonken, minder onrustig.

Dan wordt geklopt en zonder antwoord af te wachten komt juffrouw Melles binnen.)

Juffrouw Melles:

Bent u hier meneer? Ik ben zoo geschrokken.
Bert
(zonder aandacht):

Waarvan?
Juffrouw Melles:

Ik hoor voetstappen hiernaast in 't leege huis. Zware voetstappen.
Bert:

Der is niks gebleven dat ze kunnen stelen, hè?
Juffrouw Melles:

Nee, daar denk ik niet aan.
Bert
(achteloos):

Waar denkt u dan aan?
Juffrouw Melles:

Het is zoo vreemd. En meneer uw vader zie ik nergens.
Bert:

Het is mogelijk...
Juffrouw Melles:

Maar die kwam daar bepaald nooit meer, meneer.

Groot Nederland. Jaargang 24

Bert:

't Zal een geest zijn. Als ik 't hoor zal ik hem wegjagen. Gaat u maar gerust weer uw
gang. - Is mijn zwager nog in huis?
Juffrouw Melles:

Ja, meneer.
(Zij gaat heen.
Even later komt dominee Riebeek binnen.)

Dominee Riebeek:

Je liet me roepen?
Bert:

Nee, maar nu je er toch bent wil ik nog wel iets van je hooren.
(strak):

Je hebt me daareven wel heel weinig verteld van haar. Alleen dat eene feit. Niet hoe
ze was. Je moet een indruk gekregen hebben van haar gevoelens.
Dominee Riebeek
(na pauze, kalm en wat honend):

Ik wil je wel zeggen dat ze je dadelijk terug zal nemen als je 't haar vraagt. Dat was
mijn indruk.
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Bert
(met moeite):

Dat is niet wat ik wenschte te weten. Ik zocht naar je eerlijke overtuiging omtrent
haar - liefde. Of die toch nog mij geldt, ondanks wat er gebeurd is.
(meer gelaten):

Maar ik zie wel, - die overtuiging krijg ik niet uit je.
Dominee Riebeek
(schouderophalend):

Ze zal je nemen en zich verbeelden dat ze weer van je houdt. En ze zal blij toe zijn
dat het avontuur zoo goed afloopt, al leek het eerst anders.
Bert
(schamper):

Wees verliefd en blind, wil je zeggen, en alles zal terechtkomen.
Dominee Riebeek
(sterk):

Toon karakter! Kruip niet terug omdat je nu een beetje in de kouwe wind staat!
(Mijnheer Losser komt terug door de linker zijdeur. Hij is zeer ernstig, aangedaan en
zwaarwichtig. Bert en dominee Riebeek zien in zwijgende en verwonderde afwachting naar
hem.)

Mijnheer Losser
(eenigszins plechtig):

Ja, ik kom daar vandaan. Ik was daar in gedachte nog even met mijn zuster samen,
omdat ik van nu af op haar weg niet meer zal komen.
(heftiger):

Mijn genegenheid blijft, maar ik spreek hier het schuldig uit over haar wat betreft
het verknoeien van kapitaal en het opvoeden van menschen uit het volk tot onze
gelijken, - en mezelf veroordeel ik ook omdat ik niet, toen het nog tijd was, mij heb
gekeerd tegen dat streven.
(tot Bert, terwijl hij aanstalten maakt heen te gaan):

Aan jou blijft nu de taak om goed te maken wat wij misdreven hebben.
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Bert:

Bedoelt u - een nieuwe taak?
Mijnheer Losser:

Je moet je leven in één richting brengen, anders zal het mislukken!
(Hij nadert de deur achter.)

Bert
(roept weerhoudend tot hem):

Wacht even, ik wil u niet zonder antwoord laten gaan. Van zulke wenschen, als u nu
hebt, zonder een groote hartstocht, daarvan bouw je alleen kaartenhuisjes. Zoo is het
Huis Losser ook indertijd niet gebouwd. En die groote hartstocht voor onze firma,
die is er bij mij niet en bij u komt die - te laat!
Mijnheer Losser
(wendt zich nog even om, spreekt verzoenend):

Het is goed dat je nu tenminste je aandacht op de kwestie hebt gericht. Het is
eenvoudig, veel eenvoudiger dan het je nu lijkt.
(Hij verwijdert zich.)

Bert
(met schampere spot):

Wat houdt dat laatste in? Heel eenvoudig: je moet een rijke vrouw zoeken en alles
zal erg mee-
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vallen. Dat is de schoone oplossing van de heele zaak!
(dominee Riebeek waarnemend):

Jij kijkt ernstig? Mag je je geen spot veroorloven ten opzichte van een zoo ingrijpende
kwestie?
Dominee Riebeek
(koeltjes, terwijl hij gaat zitten):

Je spot er in je hart niet mee. Met wat hier op 't tapijt is gebracht. Waarom zal ik het
dan doen?
Bert:

Speel je nu de ondoorgrondelijke? Zeg liever wat je meening is in deze. Moet ik een
rijke vrouw zoeken of moet ik de mooie ouwe firma laten zakken en, wie weet, laten
zinken? Het is een moeilijk probleem. Geef jij een oplossing?
Dominee Riebeek:

Ik denk er niet aan.
Bert
(donker en ernstig):

Hij is nooit heelemaal echt in zijn betuigingen, noch naar de eene noch naar de andere
kant. Maar als het Huis valt dan weet ik dat er een heel echte, hopelooze bedroefdheid
in hem zal komen en dat grijpt me machtig aan als ik er aan denk.
(innig en overtuigd)::

Ik zal altijd het zotte in hem zien en toch zal ik om zijnentwil mijn best doen om een
catastrofe te voorkomen, - als ik voor me zelf al een gevoel heb van inzakking en
onverschilligheid zooals nu.
(dominee Riebeek aanziende):

Jij speelt weer de ondoorgrondelijke. Geef je niet zooveel moeite. Ik weet heel goed
wat je apprecieert in me en wat niet.
Dominee Riebeek:

Wat je daareven zei was natuurlijk erg in de goede richting.
Bert
(uitdagend):

Moet ik in onze benarde omstandigheden een rijke vrouw zoeken of niet?
Dominee Riebeek
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(gelaten):

Je zult niet zoo oppervlakkig zijn om deze liefde dadelijk te vergeten. Maar je zult
je ook niet heelemaal van de wereld afzonderen.
Bert:

Dat is heel vaag, heel vaag, maar ik bespeur er wel een richting in. Je zult je niet
afzonderen wil zeggen: je zult in enkele huizen, in enkele gezelschappen blijven
komen. Je zult het zoo aanleggen dat het niet mogelijk is weer een vergissing te
begaan. Je zult óók niets anders willen, slechts passief zijn en afwachten, een paar
jaar lang, tot het oude sterke gevoel versleten is. Zeg eerlijk of het je niet zóó voor
oogen staat nu!
Dominee Riebeek
(met klem):

Ja, als je 't dan weten wilt! Zoo en juist zoo staat het me voor oogen. Als je zoo
handelt heb je mijn achting, als je er van afwijkt zal ik je een zwakkeling vinden.
Bert
(verdiept en ernstig):

Ik weet het nu. Zooals zij getrokken
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werd naar die man eergister, zoo voel ik nu mezelf naar een andere kant getrokken.
En alleen één ding zou me kunnen weerhouden: m'n geloof in háár liefde. En dat is
geschokt, 't is te erg in de knel gekomen. En ik kan het haarzelf niet vragen...
Dominee Riebeek:

Nee. Want ze zal eenvoudig ja zeggen als je haar om liefde vraagt.
Bert:

En de andere zal ook ja zeggen als 't me wat meeloopt. Is het ja van de eene zooveel
meer waard dan van de andere? Ja, dat is toch zoo. Ja, - ja!
(Er wordt geklopt en daarna komt Kees, de pakhuisknecht, binnen met hamer en spijkers. Bert
vraagt):

Wat kom je hier uitvoeren?
Kees
(wijst naar de deur links):

Ik moet van meneer die deur dichtspijkeren.
Bert:

Aha, dat is positief. Dat is wat we hier noodig hebben. Ga je gang maar. Heb je wel
eens geesten gezien?
Kees
(onderwijl reeds bezig):

'k Heb vrijwat gezien in m'n leven. Maar dat nog nooit.
Bert:

Je was koloniaal vroeger, hé? Ik herinner me nog dat ik je met een mooi pakkie zag
toen je met verlof over was. Ik was een kleine jongen toen. - 't Is waar, je hadt indertijd
ook al een vrouw en een paar kinderen.
Kees:

En daarvóór was ik wat ik nou ben. Ook al bij deze firma.
Bert:

Ja, juist. Je ging uit baloorigheid een poosje de wijde wereld in, zeker?
Kees
(vertelt steeds tusschen het hameren door):

Ja, en om de waarheid te zeggen, ik kreeg ruzie om het loon, meneer. Omdat de
verdienst hier toen niet meer was dan een schijntje. U hoeft u daar niets van aan te
trekken, want 't was vóór uw tijd en uw vader had het hier toen ook nog niet te zeggen,
- maar 't was zoo.
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Bert:

En wie zorgde zoolang voor je kinderen?
Kees:

Dat het mijn vrouw alleen klaargespeeld. - Ik vocht laarginds, - zij vocht hier en zij
had de zwaarste partij.
Bert:

Deden ze hier niks voor ze?
Kees:

Ze hielpen aan werkhuizen, meneer. - Moet ik deze deur dichtspijkeren om geesten
te weren, meneer?
Bert:

Nou, de geest van de weldadigheid bijvoorbeeld.
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Kees:

'k Heb 't al begrepen. - Maar 't zal wel om de dieven te doen zijn.
(met nog een paar slagen het karwei beëindigend):

Zonder een goed breekijzer komen ze hier vannacht niet binnen. Maar voor een geest
sta ik heelemaal niet in. 'k Heb nooit gehoord dat die bang waren voor hout en spijkers.
Bert:

Nee, daar heb je andere dingen voor noodig.
(Kees gaat heen. Dominee Riebeek zit in afgetrokken gedachten achterover geleund. Bert
vervolgt na pauze):

Een armzalige oplossing, die deur dicht te spijkeren waardoor zij het eerst is
binnengekomen. Armzalig en belachelijk!
Dominee Riebeek:

Die deur slaat niet op haar.
Bert:

Op 't verleden. De ouwe heer is symbolisch. Hoeveel geesten zouden er door die
verboden deur naar binnen komen als ieder die met de ouwe firma nog wat te
vereffenen had, zich geliefde te vertoonen?
Dominee Riebeek
(lakoniek):

Dat weet ik niet. Misschien een legertje.
(richt zich dan op en gaat voort, wat dof en ingehouden):

Maar je kunt die firma wel laten rusten. Je hebt toch alleen te verantwoorden wat je
zelf doet. En die verantwoordelijkheid is op 't oogenblik voor jou heel groot!
Bert
(langzaam):

Juist. Het is goed dat je me wakker maakt.
(de ander sterk aanziende en besloten):

Ik neem die verantwoordelijkheid op mij!
Dominee Riebeek
(gespannen):

Verstaan wij elkaar goed op 't oogenblik?
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Bert:

Ja, ik geloof 't wel.
(met klem):

Zij kon niet anders handelen dan ze gedaan heeft! Zij moest die man opzoeken nu
ze dacht dat hij in zooveel slechter omstandigheden was dan zij. En ze moest zich
aan hem geven, ze moest hem aanbieden z'n vrouw te worden!
Dominee Riebeek
(staat op. Zegt beheerscht):

Je weet dat de firma nog overeind staat, mee door mijn steun?
Bert:

Natuurlijk, dat is zoo.
Dominee Riebeek:

Ik onttrek van nu af die steun daaraan.
Bert:

Is dat je laatste argument?
Dominee Riebeek:

Ja. Nu al het betere gefaald heeft.
Bert:

Dit laatste middel faalt ook.
(Dominee Riebeek wil zich verwijderen. Bert gaat voort):

Je hebt dit laatste doodelijke wapen zorgvuldig achterbaks gehouden.
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Dominee Riebeek:

't Is geen doodelijk wapen. Het is eenvoudig zelfweer. Ik heb m'n finantieele steunpunt
gezocht in de firma, ik zal dat voortaan daarbuiten zoeken.
Bert:

Dat is - heel koel overlegd en logisch.
Dominee Riebeek
(met scherpe nadruk):

Geloof je dat ik alleen maar koel overlegd ben?
Bert
(hem met aandacht beschouwend):

Nee, der is een wonderlijk brandend vuur in je ziel. Godsdienst, rijkdom en de wetten
van het behoud, alles smeult daar door elkaar. Maar je kunt mij met dat vuur niet
meer aantasten - en ook haar niet!
Dominee Riebeek
(trotsch en gelaten):

Wij hebben met elkaar afgedaan.
(Hij gaat heen.
Bijna tegelijk komt juffrouw Melles met veger en blik en gaat bij de gespijkerde deur wat
bijvegen. Zij wil zich terstond weer verwijderen.)

Bert
(is zichtbaar bewogen, zegt snel tot haar):

Wacht eens. Ik wou graag dat u iets voor me deed.
Juffrouw Melles
(ziet hem aan met ernstige belangstelling):

En dat is?
Bert:

Naar juffrouw Doormans gaan en vragen of zij hier komt. Ik kan niet met haar praten
op een vol kantoor.
Juffrouw Melles
(met instemming):
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Ja, dat zal ik doen.
Bert:

De voetstappen zijn weg.
Juffrouw Melles
(met rustige zekerheid):

Ja, de voetstappen zijn weg en het onweer is overgetrokken.
(Zij gaat heen. Bert gaat zitten en wacht stil en in spanning. Als hij gerucht hoort komt hij snel
overeind en wendt zich naar de deur.

Rika komt binnen. Zij is verwonderd en onzeker.)

Rika
(weifelend en niet luid):

Ben je nog niet heelemaal klaar met me?
Bert
(aangedaan en onvast):

Nee, het is alles nog erg onklaar.
Rika
(gedwongen-kalm):

Wat heb je me nog te zeggen?
Bert:

Ben je zoo onbewogen als je woorden klinken?
Rika:

Ja, dat geloof ik wel. Ik ben verdoofd en ik kan niet denken.
Bert:

Laat ik je eerst nog iets meedeelen dat je niet weet. Ik ben gisteravond met dominee
Riebeek naar dat cafee geweest waar
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jij eenmaal gewoond hebt. (beschaamd en opgewonden):

Nou, die was goed, nietwaar?
Rika:

Ja, dat was heel slim. Wat een grondig onderzoek!
Bert
(ernstig en ontroerd):

Ik zou nu de moed hebben met jou over vroeger te praten. Ik kan nu - werkelijk
belang daarin stellen. Nu het misschien te laat is.
Rika
(schuldbewust):

Je moet heel wat verduurd hebben sedert eergistermiddag. Ik had ook niet genoeg
belangstelling voor jou toen. Ik was wèg van je.
Bert:

Ik weet dat het kwam door mijn minachting. Die heb ik niet meer. Ik kan nu ook in
die man waar je van gehouden hebt, - waar je misschien nog van houdt, belangstellen.
Rika
(aarzelend):

En dan niet op de manier van dominee Riebeek?
Bert:

Nee, op de manier van jou!
Rika
(verrast en bewogen):

Daarom heb je me hier geroepen? Om me dat nog te zeggen voor een afscheid?
Bert
(zacht):

Denk je zoo vast dat het een afscheid moet zijn?
Rika:

Ik ben weer verliefd geraakt op Henk Wiegers die avond.
Bert
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(rustig en gelaten):

Ik weet dat het zoo moest gaan.
Rika:

Gister toen jij kwam was hij net bij me geweest. Ook dat zal je nu wel geraden hebben.
Bert:

En hield je toen weer van mij en liet je hem daarom gaan?
Rika:

Nee, gisteravond hield ik noch van jou, noch van hem genoeg.
(nerveus en luid):

Gisteravond hield ik van de ijskoude leugen!
(zachter en Bert aanziende):

Omdat ik je nog haatte!
Bert
(rustig en zacht):

Maar nu haat je me niet meer?
Rika:

Nee, dat is nu allemaal voorbij.
Bert:

En wie van ons twee neem je?
Rika:

Ik had hem gisteravond willen aannemen, maar hij wou mij niet.
Bert
(weifelend):

Je zou hem gisteravond genomen hebben uit medelijden?
Rika:

Liefde en medelijden tegelijk.
(hem aanziende):

Weet je wat een sterke band dat maakt?
Bert:

Ik weet het. Ik zie het aan jou oogen. En daarom ben ik nu niet bang je te vragen. Er
zal gelegenheid genoeg zijn dat je voortaan ook met mij medelijden kunt hebben.
Maar, - wil je me terugnemen?
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Rika
(naar hem toekomend):

Heb je me dan de leugen en alles vergeven?
Bert:

'k Denk er zelfs niet meer aan. Ik zie het nu alles heel anders dan alleen als schuld
van jou!
Rika:

Wat ben je nu mooi, - wat ben je nu open!
(half ontroerd, half schertsend):

Nu moet ik je een belofte doen dat ik je voortaan trouw zal zijn, ondanks m'n trouwelooze aard. Het is een beetje - als een lichtekooi die een accoordje maakt met
de heiligen. - Wil je me toch hebben?
Bert
(sluit haar in de armen):

Ik wil m'n geluk weerom dat ik verloren had!
(Einde van het laatste bedrijf.)
NINE VAN DER SCHAAF
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Uleken
Van oud en jong (Slot)
XLVIII.
Op 1 December, ruim veertien dagen vroeger dan ze eerst geschikt waren, had het
huwelijk plaats. Het was een prachtige najaarsdag, warm als in den zomer, met nog
iets van gouden herfsttooi in de kruinen van sommige boomen. Eulalietje zag er
keurig uit, met witte handschoenen, lichte kousen en kort rokje, als voor een
zomerwandeling. Allewies daarentegen had, ondanks het milde weer, zijn gelen
regenmantel en zijn bruine kaplaarzen aangetrokken, omdat hij vond dat het hem
zoo goed stond. Hij zag er uit als een echte ‘impermeabelheer’, die ergens naar een
paardemarkt gaat, vooral toen hij zijn nieuwe pet opzette, eene met enorme grijze
en witte ruiten, die in elkaar versmolten. Uleken en Natsen, heel detfig in 't zwart,
met al haar juweelen, leken wel zeer van den goeden ouden tijd naast dat jeugdig en
voortvarend echtpaar. Na de kerkelijke inzegening gingen zij chocolade gebruiken
met mastellen bij Irma, die hen daartoe uitgenoodigd had. Daar ontvingen zij de
gelukwenschen van Marzelien, Fietriene en de heele buurt. Zelfs de oude Brossé
kwam hen schalsch feliciteeren, wat Uleken zeer ongepast vond, want dat die oude
kerel een echte schurk was, wist ze nu wel met zekerheid; zij had van buren vernomen
hoeveel hij opgestreken had om het huisje naast dat van Irma tegen haar op te jagen.
Om tien uur kwam de sjees van Broospèr hen afhalen en zoo reden zij terug naar
de Floncke, waar de gansche familie zich op 't boerderijtje om den feestdisch zou
vereenigen.
Het ging er vroolijk en luidruchtig toe. De mannen aten en dronken overdadig en
de gewaagde grappen waren niet van de lucht. Broospèr, die naast Uleken zat, smolt
letterlijk in zijn vet en
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zinspeelde nog in weinig bedekte woorden op den ouden tijd, toen hij probeerde
Uleken voor zichzelf te veroveren. Die oude herinneringen stemden hem nu tot
uitbundige vroolijkheid en hij poogde zelfs nog, onder de tafel, Uleken's knie te
pakken.
- ‘Houd ou handen thuis, leuleken bok!’ bromde Uleken, die verontwaardigd van
hem wegschoof. Hij lachte vetrood en dronkerig en probeerde 't dan aan de andere
zijde met Natsen, die sprak van hem haar hand in het gezicht te slaan.
Reeds tegen half vier begon het schemerig te worden in de ruime, zwartgebalkte
keuken, waar zij om den feestdisch zaten. De gezichten blaakten, de oogen stonden
waterig. De mannen knoopten hun broekband los, de vrouwen bliezen en lieten de
‘binders’ van haar mutsen naar achter over de schouders waaien. Het was toch ook
een ongekend warm weer voor 1 December. Allewies hield zijn arm geslagen om 't
middel van Eulalietje, die zat te blozen als een kriek, zalig-glimlachend, met vochtig
glinsterende oogen. Door de kleine, groenachtige ruitjes drong den gloed der
ondergaande zon, die als een roode bol zonder stralen in de naakte boomgaardkruinen
scheen te branden.
Toen merkten plotseling de gasten, met schrik en verbazing, dat Uleken in stilte
op haar stoel zat te schreien.
- ‘Wa scheelt er dan?’ vroeg Irma, die vlak tegenover zat.
- ‘'t Pakt mij aan mijn herte!’ zuchtte Uleken. ‘'K hè hier toch zue lange geweund!
'K hè hier voader en moeder weten stirven!’
Haar hoofd knakte voorover, haar gouden oorbellen bibberden heen en weer onder
het zenuwachtig schokken van haar schouders. Het werkte aanstekelijk; ook Natsen
barstte plotseling in tranen uit en zelfs Irma en Fietriene werden aangedaan en moesten
haar zakdoek uithalen. Marzelien, de wijze man, expliceerde op bedaarden toon, dat
zulke ontroering onder de gegeven omstandigheden niets anders als natuurlijk en
zelfs onvermijdelijk was. Dat heette heimwee, zei hij; een gevoel dat over je kwam
als je een bepaalde plek, waar je lange jaren gewoond had, voor goed moest verlaten;
en hij haalde een typisch voorbeeld daarvan aan: een oude kennis van hem die van
Axpoele naar Vannelaer verhuisde en in dit laatste dorp, dat er toch vlak naast lag,
niet aarden kon, alleen maar omdat de hanen er anders kraaiden dan in Axpoele.
Marzelien, die veel gegeten en gedronken had, lachte griezelig terwijl hij
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dat vertelde; zijn lichte oogen blonken glazig in zijn valen doodshoofdskop; zijn
breede mond met groote, gele tanden leek op een kuil, waarin iets gaat verdwijnen.
Zijn vroolijkheid werkte aanstekelijk, evenals Uleken's droefheid had gedaan: allen
moesten uitbundig schaterlachen om dat grappige verhaal van Marzelien en dat was
ten slotte nog een leuk einde aan een stemming, die dreigde storend en treurig te
worden.
Uleken was opgestaan en de meeste gasten volgden haar voorbeeld. Zij wilde
graag voor donkeren in 't huisje zijn, waar zij nu voor het eerst zou slapen. Broospèr
stelde voor haar en Natsen per sjees daarheen te brengen, maar het weer was zoo
zacht en mooi; zij zouden maar liever kalmpjes zooverre wandelen, met Irma en
Fietriene en Marzelien. Het zou hen allen deugd doen.
Eulalietje stond met Allewies aan 't uiteinde der tafel en de genoodigden kwamen
afscheid van hen nemen. Hij hield zijn rechterhand om haar middel geslagen. Zij
glimlachte, met stralende oogen. Enkele gasten maakten gewaagde zinspelingen.
- ‘Tante, en Natsen,’ zei Eulalietje, ‘'k hope da g' hier nog dikkels zilt komen. Ge
zilt altijd stijf wel gekomen zijn.’
- ‘Merci.... merci....’ antwoordde Uleken, ‘moar 't goa winter en slecht weere
worden; 't zal wel lente moeten zijn ier da g' ons weere ziet.’
- ‘'K zal mij ne piedesiekel kuepen mee ne schietecar en ou komen afhoalen!’ zei
Allewies.
- ‘Oo!... doar 'n zoe 'k mij niet durven in reschieren!’ hoofdschudde Uleken
langzaam naar de deur toe gaande.
De gasten moesten hardop lachen. Zij volgden luidruchtig pratend Uleken en
Natsen naar de voordeur, in een gestommel van kudde. Marzelien gaf een
beschouwing over odemobiels en piedesiekels, die in 't gejoel verloren ging.
Zij waren weg. In de duisterende boerenkeuken viel eensklaps groote stilte. Men
hoorde de klok hard tikken. Eulalietje, roerloos aan het uiteinde der tafel, keek hen
nog even met haar stralende oogen na.
- ‘Nu zijn w' alliene!’ zei Allewies.
Hij trok haar dicht tegen zich aan. Even draaide hij veroverend aan zijn snorretje
en drukte haar een langen, hartstochtelijken zoen op de lippen.
- ‘Kom nu, kom nu,’ streelde hij zacht-dringend.
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XLIX.
't Geluk, evenals het ongeluk, schuilt soms in een heel klein hoekje....
Met tegenzin en droefheid, noodgedwongen, omdat het niet anders meer ging,
hadden Uleken en Natsen het mooie boerderijtje verlaten, om in het dorp haar verder
leven te gaan uitrentenieren. Zonder illuzie, zonder verwachting en vol heimwee
waren zij er gekomen; en wat gebeurde nu na slechts luttele dagen? Zij vonden het
er heerlijk, zij waren verrukt, opgetogen, in zulke mate, dat ze zichzelven soms haar
genoegen en geluk als een verraad tegen haar vroegere leven verweten.
Dat was zeker het nieuwe wat haar zoo verraste. Alles was eensklaps zoo heel
anders en zooveel gemakkelijker. Geen vroeg opstaan meer, in ongezellige koude
en duisternis; geen slonsig sjouwen met veevoeder en emmers naar de beesten in de
stallen; geen zorgen of alles wel gebeurde zooals 't moest; geen tobberijen meer over
mesten, ploegen, zaaien, wieden, oogsten; en 's avonds niet die doodsche eenzaamheid,
die sombere verlatenheid van 't boerenleven op de verwijderde gehuchten. Er was
steeds afwisseling en beweging om haar heen; zij voelden zich nooit vereenzaamd
of verlaten; zij hadden, voor het eerst in haar bestaan, een gevoel van gezellige
saamhoorigheid met wie om haar heen woonden.
Zij ontwaakten bij het geluid der klokken op den nabijen toren en, na zich netjes
aangekleed en haastig een kopje koffie gedronken te hebben, gingen zij samen naar
de kerk om er de vroegmis bij te wonen. Dat hoorde zoo bij haar fatsoenlijk
rentenierstersleven. Al de renteniers van 't dorpje deden het en daar waren ook steeds
de nonnetjes uit het klooster: zwarte, stille verschijningen, in biddende vroomheid
neergebogen op haar stoelen. De lichtjes brandden stemmig en geheimenisvol op het
hoogaltaar; de priester vouwde en ontvouwde zijn handen en prevelde in stilte; en
daarbuiten werd de dag geboren in gedempte geluiden van ontwakende bedrijvigheid.
Zij hoorden het getjilp der musschen en de lichte stemmetjes der kinderen, die reeds
naar school toe gingen; zij hoorden het klappen van een zweep en het geratel van
een kar. Zij hadden honger toen zij uit de kerk terugkwamen en het ontbijt dat Melanie
voor haar had klaar gezet was een volmaakte heer-
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lijkheid. Zoo, dichtbij de warme kachel, die rood gloeide; met haar beidjes tegenover
elkaar gezeten, o, dat was misschien wel het heerlijkste uur van gansch den dag.
Toen kwam de jongen met het stuiverskrantje en dat was telkens weer een andere
heerlijkheid vol van verrassingen. Om beurten lazen zij er hardop uit voor. 't Was
zoo gemakkelijk; je kreeg direkt voor oogen wat je kon interesseeren door de in vette
letters gedrukte hoofdregels. ‘Op reis door den Congo’, ‘Treinongelukken in
Frankrijk’, ‘Moord of Zelfmoord’, ‘Inbrekers gesnapt’, ‘Automobielramp te Leuven’,
‘Gouden Bruiloft te Brussel’, van alles had je, het kon je ganschen ochtend vullen.
Zij waren geboeid of zij griezelden, al naar gelang van wat zij lazen; en telkens
dachten zij dat zij toch veilig zaten in het dorp, zoo dicht bij de kerk en bij de
menschen en voelden nu ook soms wel na-angsten om de vele gevaren die zij wellicht
onbewust geloopen hadden, toen zij daar als vrouwen alleen, met een paar
dienstboden, op de verre Floncke woonden.
Maar zij lazen niet den ganschen ochtend aan één stuk door in haar krantje; zij
legden het zorgvuldig op zij, voor later op den dag en gingen bij haar raampje zitten,
vanwaar zij de beweging in de straat en op de dorpsplaats konden zien. Dat was een
afleiding voor heel den verderen ochtend. Op de Floncke zagen ze nooit iets; hier
was er altijd wat nieuws. Meestal tegen tien uur kwam meneer Santiel (wat zag hij
er oud en afgeleefd uit!) met zijn automobiel naar het Gemeentehuis gereden, om er
zijn ambtelijken plicht als burgemeester waar te nemen; om elf uur keerde hij naar
zijn kasteel terug; kwart over elf, niet later, als meneer Santiel veilig weg was, verliet
de gemeente-secretaris zijn kantoor om in ‘d'Ope van Vreede’ zijn borreltje te gaan
drinken; om half twaalf kwamen de kinderen van de meisjesschool, even uitgeleid
door een paar nonnetjes, en kwart voor twaalf de jongens, gadegeslagen door den
onderwijzer, over de dorpsplaats. De meisjes liepen in een lange, ingetogen rij over
het pleintje, maar de jongens hielden zich daar op als hun meester den rug was gekeerd
en speelden er luidruchtig met tollen en knikkers, onder de oude linden. Toen sloeg
de kerkklok twaalf uur, het etensuur voor arm of rijk en een heele poos leek het
dorpje als uitgestorven. Alleen de stamenee-heeren, die zich in de herbergen verlaat
hadden, kwamen nog even door de stille straat; en 't waren steeds dezelfde: de
secretaris met zijn schrale beentjes en zijn puntig buikje; de kolenhandelaar, die paars

Groot Nederland. Jaargang 24

159
en blauw zag met stramme armen en waterige oogen en meneer Fitòr, die bleek en
geel zag, of hij niets dan water dronk, terwijl het toch algemeen bekend was, dat hij
zich dagelijks aan sterken drank te buiten ging.
Uleken en Natsen rustten een paar uurtjes na haar eten, terwijl Melanie, in rustig
gestommel, afwiesch en opruimde. Om vier uur gebruikten zij koffie met
boterhammen en daarna gingen zij meestal een uurtje bij Irma en Fietriene keuvelen.
Zij waren heel innig geworden met elkaar en Irma's winkeltje was als een
onuitputtelijke bron van al 't locale nieuws, want al wie daar kwam had iets te vertellen
en alles wat verteld werd was boeiend voor de beide vrouwen. Marzelien zat daar
rustig in zijn hoek te rooken en sprak wijze woorden en de uren vlogen voorbij zonder
dat ze 't merkten. Zij waren weer heelemaal met Irma verzoend en hadden haar het
gekonkel met de huur van het huisje vergeven; alleen tegen den ouden Brossé bleven
zij een scherpen hekel voelen. Zij werden wantrouwig stilzwijgend zoodra hij daar
verscheen; zij konden zijn spotachtig gezicht met de sluw-flikkerende oogen niet
goed uitstaan en ruimden ook meestal spoedig de plaats voor hem.
's Zondags, elken Zondagochtend, ontvingen zij geregeld het bezoek van Allewies
en Eulalietje. Goed weer of slecht weer, altijd kwamen zij op hun fietsen aangereden
en lieten die bij Uleken staan, terwijl zij naar de hoogmis gingen. Zoodra de dienst
was afgeloopen kwam Eulalietje bij haar tante iets gebruiken en bleef daar wachten
op Allewies, die eens met zijn vrienden een paar dorpsherbergen bezocht.
Allewies had geen vrienden als de meeste boerenzonen. Zijn getrouwen behoorden
meestal tot een anderen, zoo niet hoogeren stand. Deze, waar men hem het meest
mee zag, waren meester Lauwereyns, de pas-benoemde hulponderwijzer van het
dorp en meneer Spilthoorn, de jonge onderpastoor van het naburig dorp Vannelaer.
Met Lauwereyns had Allewies kennis gemaakt in 't regiment. Hij was het, die in
Allewies het Vlaamsch nationaal bewustzijn had wakkergeschud. Hij was het, die
er den gloed in had gebracht en ook de heftigheid eener zeer intransigante opvatting.
Zij hielden er enkele vaste spreuken op na: ‘In Vlaanderen Vlaamsch’, ‘Wat Waalsch
is valsch’, die zij gaarne te pas en ook wel eens te onpas gebruikten. Meester
Lauwereyns sprak altijd correct op de letter
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en drong er sterk bij Allewies en Eulalietje op aan, dat zij het ook zouden doen.
Allewies aarzelde. Hij zou wel gaarne willen, maar durfde nog niet. ‘De meinschen
zoên mee mij lachen,’ zei hij. ‘Laat ze lachen, heb eerbied voor je taal!’ drong de
meester met nadruk aan.
Ook meneer Spilthoorn, de jeugdige onderpastoor van Vannelaer, was een overtuigd
voorstaander van de beschaafde uitspraak, doch in de praktijk handelde hij niet geheel
naar zijn beginselen. Zijn sermoenen hield hij in correcte boekentaal, maar in den
gewonen omgang had hij een soort middenweg gevonden, half boekentaal, half
plaatselijk dialekt, waarmee hij beide opvattingen met elkander poogde te verzoenen.
Gedurende de week, - vooral nu de dagen zoo kort waren, - was er weinig
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, maar elken Zondagochtend, na de hoogmis,
verscheen meester Lauwereyns vast en zeker bij Uleken of bij Irma en daar had hij
lange gesprekken met Allewies, met Marzelien en met de vrouwen, mitsgaders met
meneer Spilthoorn, wanneer deze de gelegenheid had om eventjes uit zijn naburig
dorp over te wippen. Meester Lauwereyns doceerde, 't Was of er leerlingen op
schoolbanken vóór hem zaten. Hij droeg een grooten bril over zijn zwakke oogen
en hij maakte vreemde grimassen onder 't spreken, alsof hij kiespijn had. Hij herhaalde
graag wat hij gezegd had en vroeg dan: ‘Begrijpt ge goed, wat ik bedoel, meneer
Marcelien? En gij ook, juffrouw Nathalie en juffrouw Eulalie?’
- ‘Ha moar jongens da zijn dijngen. 'K 'n verstoa ik hem nie goed,’ zuchtte soms
Uleken met kinderlijke oprechtheid.
- ‘Ziet ge wel!’ triomfeerde dan de meester zich tot de anderen wendend; ‘de
juffrouw begrijpt mij niet omdat ik de taal spreek zooals zij dient gesproken te worden;
Is dat niet oprecht bedroevend? Is het niet de hoogste tijd, méér dan de hoogste tijd,
dat daar verandering in kome!’
- ‘Gent en Brugge zijn niet op één dag geschapen; ge moet 'n beetse passiëncie
hebben,’ meende meneer de onderpastoor, als hij daar toevallig aanwezig was.
Maar de jonge meester Lauwereyns had in 't geheel geen ‘passiëncie’. Geduld in
dit geval, was zwakheid en lafheid, zei hij. Vlaanderen moest gered worden;
Vlaanderen was als een drenkeling te water; handelen moest men op elk gebied en
zonder
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uitstel; anders was Vlaanderen verloren. ‘In Vlaanderen Vlaamsch!’ ‘En goed
Vlaamsch!’ riep hij, in hartstochtelijke opwinding.
- ‘Wat Waalsch is, valsch is!’ echode Allewies met stekende oogen en gebalde
vuisten.
Meneer de onderpastoor had een gebaar van zalving en verzoening.
- ‘Geen haat, geen blinde haat!’ predikte hij. ‘Liefde moeten wij voelen en in ons
herte aankweeken, ook voor de Walen, die onze broeders zijn. In Vlaanderen
Vlaamsch; en Vlaamsch vooruit! Ik ben het met u eens, maar omdat wij onze taal
geerne zien mogen wij daarom het Fransch niet haten, evenmin als wij het Engelsch
en het Duitsch en 't is gelijk welke andere taal mogen haten. Onze kracht zit in
waardeering en liefde; niet in verachting en haat!’
Hij wond zich minder hartstochtelijk op dan de twee anderen, maar zijn overtuiging
was daarom niet geringer dan de hunne en van zijn vriendelijk, bijna
meisjesachtig-zacht gezicht met sprekende oogen en licht-blozende wangen, ging
een groote, innemende bekoring uit. De anderen vonden hem te zwak, te week en
zeiden 't hem weleens in krasse woorden, maar toen zalfden zijn handen in zachtheid
terwijl hij deemoedig glimlachte en zij voelden toch, ondanks hun onverzoenlijke
weerspannigheid, de innige waarde van zijn kalm betoog.
Marzelien, in zijn hoek, zat roerloos te rooken en te luisteren, meestal zonder een
woord te spreken; maar zijn vale doodshoofdkop kreeg harder kleuren en zijn strakke
oogen glinsterden diep in hun kassen. Zijn gewone wijsheid van bezadigd man met
groote levens-ervaring schoot hier te kort; hij stond voor een nieuw en onbekend
probleem, waaraan hij nog nooit gedacht had. Hij zat te luisteren en te leeren; later
zou hij daar ook wel het zijne over zeggen.
De vrouwen, daarentegen, waren hartstochtelijk geboeid. Eulalietje voelde net
zooals haar man en was bij elke gelegenheid het echo van zijn woorden, zooals deze
het echo waren van de woorden en gevoelens van meester Lauwereyns. Fietriene
geraakte soms heftig en bijna hysterisch opgewonden en schold dan in het wilde op
de rijken en de machtigen, hoewel de meester en de onderpastoor dadelijk met kracht
betoogden, dat dit met de zaak
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heelemaal niets te maken had. Irma, van haar kant, herhaalde telkens dat zij die
heeren toch zuedoanig geirne over die onderwerpen hoorde klappen; en Uleken en
Natsen sloegen haar handen in elkaar, en schudden het hoofd, en lachten soms hardop,
en zeiden dat de wereld toch zoodanig was veranderd en dat oudere menschen niet
meer begrijpen konden wat er tegenwoordig al omging.
- ‘Joajoa, de weireld es zuk 'n oardige prochie!’ zei soms Marzelien met
doodskopgrijnslach.
- ‘Moar de weireld zal veranderen. D' hieren 'n zillen nie altijd alles alliene mier
te zeggen hèn!’ riep soms Allewies met plotsen hartstocht.
Dat was alweer heelemaal naast de zaak waarover het ging en meneer de
onderpastoor en meester Lauwereyns deden 't hem wel degelijk opmerken. Maar
Allewies hield koppig vol en Fietriene sprong dadelijk naast hem in de bres, wat dan
verzet uitlokte van Marzelien en ook van Irma, die vonden dat zij te verre ging.
Zoo verwarde meer dan eens de discussie en de opwinding deed de koppen
glimmen. Meneer Spilthoorn, die naar zijn dorp terug moest, stond eindelijk op en
de anderen volgden weldra zijn voorbeeld; en zonder verdere afspraak vonden zij
elkander den volgenden Zondag weer op dezelfde plaats terug.

L.
Er hing iets in de lucht; er broeide iets in de geesten. De menschen hadden als 't ware
andere gezichten gekregen. Evenals wat men ‘de mode’ noemde, van lieverlede totaal
gewijzigd en veranderd was, zoo had zich ook de levensopvatting en het gemoed der
menschen gewijzigd. Er waren twee, lijnrecht tegenover elkander staande
levensopvattingen: de oude en de nieuwe; en die beide partijen leverden elkaar,
ingehouden nog, een feilen strijd.
Allewies en Eulalietje stonden gansch anders tegenover hun eigenaar meneer
Santiel en zijn familie dan Broospèr en Uleken en Natsen en hun ouders destijds
hadden gestaan. Van de vroegere, kruiperige onderdanigheid geen spoor meer.
Wanneer Allewies meneer Santiel of meneer André tegenkwam, groette hij nog wel,
maar anders dan zijn vader en zijn moeder groetten. 't Was ongeveer als meester
Lauwereyns, wanneer de school-opziener in zijn klasse kwam. De school-opziener
verscheen in bontjas en
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hoogen hoed met opgestreken snor en bekeek meester Lauwereyns door zijn gouden
lorgnet uit de hoogte. Meester Lauwereyns deed of hij zulks niet merkte. Hij gaf
zakelijk de gewenschte toelichtingen. Hij was beleefd zonder meer. De inspecteur
bekeek hem met moeilijk bedwongen toorn en verachting, maar meester Lauwereyns
nam er kalm geen notitie van. Hij wist dat hij in regel was. Dat was hem voldoende.
En ook meneer Spilthoorn oefende op zijn dorp die stille, degelijke kracht uit
tegenover zijn zwaarlijvigen, veeleischenden pastoor-deken: een beleefde houding
zonder meer; een kalm zwijgen bij onverdiende opmerkingen; een diep bewustzijn
van moreele en intellectueele superioriteit door traditioneele tucht in streng bedwang
gehouden.
Ja, er hing iets in de lucht; er broeide iets in de gemoederen. Meneer Santiel kon
moeilijk zijn ergernis verbijten, maar voelde zijn machteloosheid om het nog als van
ouds naar zijn zin te krijgen. En zelfs onder de ouderen kwamen er wankelmoedigen,
die gingen twijfelen of ze zich in hun vroegere levensopvatting niet totaal vergist
hadden. Irma, Uleken en Natsen en zelfs Marzelien, de wijze man, in weerwil van
hunzelven meegesleept door den nieuwen tijd, voelden zich soms ontredderd en
vroegen zich angstig af, waar het met de wereld heenging.

LI.
Zoo kreeg Uleken eens een onverwacht bezoek, dat haar geweldig ontstelde.
Op een ochtend kwam de mooie auto van meneer Santiel zacht voorgereden en
bleef vóór Uleken's huisje staan. Meneer Santiel stapte er moeizaam uit, steunend
op een wandelstok, en hinkte naar de deur toe, die hij opende.
- ‘Es er gien belet?’ vroeg hij, met nog al barsche stem.
- ‘Kom binnen als 't u blieft, menier Santiel,’ trad Uleken hem voorkomend
tegemoet. Maar zij was zoo ontsteld en geschokt, dat haar adem hijgde en dat zij de
hand op haar kloppend hart moest drukken. Ook meneer Santiel hijgde hoorbaar,
maar dat was van de inspanning; hij had veel last van rheumatiek.
- ‘Iefer Elemetier,’ begon hij, zoodra hij gezeten was, ‘'k ben ou ne kier komen
spreken over Allewies en ou nichtsjen.’
- ‘Es 't woar, menier Santiel? Toch gien zwoarigheid. hoop ik.’
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- ‘'K 'n weet niet; 'k 'n weet niet; 'k 'n ben toch nie kontent over hem,’ zei meneer
Santiel met chagrijnig gezicht.
- ‘Ha moar Hiere Godheid toch!’ schrikte Uleken.
- ‘Dat 'n zijn gien boeren; ze leven of ze menier en madam woaren!’ bromde
meneer Santiel.
Uleken sloeg de handen in elkaar; haar oogen werden rond van angst; de oude
onderdanigheid tegenover den kasteelheer overweldigde haar weer geheel.
- ‘Ha moar wat da ge toch zegt, menier Santiel! 'K miende dat 't toch zuk ne goejen
boer was.’
Meneer Santiel bewoog zich zenuwachtig op zijn stoel, die kraakte. Zijn zuur
gezicht trok een grimas van pijn.
- ‘Hiet-e gij da ne goejen boer, die halve doagen van zijn hof wig es en hem mee
politiek bezig houdt? Hiet-e gij da ne goejen boer, die onbeleefd es tegen zijn miesters
en te nauwernued zijn klak afpakt os hij ulder tegenkomt? Hiet-e gij da ne goejen
boer die, in ploatse van zijn geld te spoaren, zijn vreiwe klieren en hoejen en mantels
loat droagen lijk 'n dame en soamen mee heur op ne motocycle uitrijdt?’
- ‘Wa zegde doar, menier Santiel? 'T 'n es toch gien woar!’ kreet Uleken.
- ‘Meneer André es er hem gisteren mee tegen gekomen, bij zueverre dat hij hoast
uit de wig nie 'n wilde en dat 't gien hoar 'n school of hij moest hem omverre rijen,’
bromde meneer Santiel, rood van toorn.
Uleken sloeg geconsterneerd de handen in elkaar.
- ‘Ne piedesiekel mee ne schietekar....’ sprak ze langzaam. ‘Joa, menier Santiel,
'k hè ik hem doar wel heuren over klappen, moar 'k hè ik gepeisd da dat om te lachen
was.’
- ‘Dat 'n es hoegenaam nie om te lachen; da es heul serieus,’ gromde meneer
Santiel; ‘en ik zoe geiren hèn, da g' hem doar ne kier over onderhoudt. Azue 'n kan
da nie bestoan; da verstoaje gij toch uek wel. Os nen boer gienen boer meer 'n wil
zijn, hij 'n moe moar van zijn hofstee goan.’
Meneer Santiel was opgestaan. Hij had gezegd wat hij te zeggen had en vond het
blijkbaar niet noodig daar nog langer te vertoeven. Hij strompelde naar de deur en
opende die, juist op het oogenblik toen Natsen, die even in de buurt om winkelwaren
was gegaan, weer binnenkwam. 't Was twijfelachtig of meneer Santiel
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haar wel herkende. Hij tikte aan zijn hoed en groette vagelijk. Hij stapte met moeite
in de mooie auto, die zacht met hem wegzoemde.
- ‘Wat es er toch gebeurd?’ vroeg Natsen met verschrikt gezicht, toen zij merkte
dat Uleken tranen in de oogen had.
Uleken vertelde 't haar.
- ‘'K 'n wist ik doar niets van, van die piedesiekel mee ne schietekar,’ zuchtte zij.
‘Wist-e gij doar iets van?’
- ‘Niets,’ zei Natsen, ‘en 'k 'n kan 't hoast nie geleuven. Zoed-ie hij da gekocht
hèn zonder ou te zeggen?’
- ‘Hij es er wel in stoat toe,’ vreesde Uleken.
Eensklaps schrikten zij beiden weer geweldig op. Daar kwam de mooie auto terug
en hield voor de deur stil.
- ‘Och Hiere toch!’ gilden zij dof.
De deur ging open en de chauffeur kwam binnen. Het was een Waal en hij vroeg
iets in 't Fransch, dat de beide vrouwen niet verstonden.
- ‘Monsieur, qui a oblié ses gants!’ herhaalde de man eenigszins ongeduldig.
Uleken zag de met wol gevoerde handschoenen op een stoel liggen en begreep.
- ‘Ha joa joa, meneer hè zijn wanten vergeten!’
Zij gaf ze aan den chauffeur, die even merci-de en haastig vertrok.
Natsen glimlachte:
- ‘'N joar of viertig geléen zoed hij zelve wel zijn handschoenen weere komen
hoalen hèn.’
Ook Uleken glimlachte even, maar zij was te triestig, zij ging daar niet verder op
in.
- ‘Wat es de weireld toch veranderd.... veranderd,’ zuchtte zij hoofdschuddend.

LII.
Twee dagen later, - 's zondags ochtends, - was Allewies daar werkelijk met een
‘piedesiekel’ in plaats van een rijwiel en Eulalietje zat naast hem in de ‘schietekar’!
- ‘Hoe durfde toch! Hoe durfde toch!’ riep Uleken met in elkaar geslagen handen.
- ‘Woarom niet?’ lachte hij. ‘Wilt-e ne kier 'n endeken meerijjen?’
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Uleken sloeg haar handen in de hoogte en vluchtte van schrik in huis.
- ‘Menier Santiel es doar toch zue kwoad veuren!’ jammerde zij, toen Allewies
en Eulalietje haar naar binnen gevolgd hadden.
- ‘Zue kwoad! Woarveuren! Wa goat hem dat aan?’ riep Allewies uitdagend. ‘Os
ik mijne pacht betoale en mijn hofstee goed oppasse, ben ik toch zeker wel liber van
verder te doen wat da 'k wille!’
- ‘Hij es zue van den ouwen tijd,’ zuchtte Uleken. ‘Hij hè hier geweest om over
ou te kloagen. 'K vreeze dat hij ou zal doen verhuizen.’
- ‘Dat 'n kan hij niet. 'K hè de Wet veur mij!’ riep Allewies onbeschroomd. ‘We
'n zijn gien sloaven mier lijk vroeger, tante!’
- ‘We 'n doen wij doar toch niemand gien kwoad mee,’ zei Eulalietje op haar beurt.
- ‘'K 'n wee nie van woar da ge 't geld hoalt; hij zal uldere pacht opsloan!’ jammerde
Uleken.
- ‘Dà zillen w' afwachten!’ antwoordde Allewies ongegeneerd.
Zij lieten de ‘piedesiekel’ voor Uleken's deur staan en gingen naar de mis toe.
Vlak bij de kerk stond meneer Santiel's luxe-auto ook te wachten. De waalsche
chauffeur, in livrei achter 't stuurrad, keek met een spotlach van minachting naar
Allewies' vervoermiddel. Maar toen de mis gedaan was en de menschen in drommen
buiten kwamen, ging alle belangstelling naar de ‘piedesiekel’, terwijl haast geen
mensch meer notitie nam van de mooie auto, waaraan men reeds gewend was. Meneer
Santiel en ook zijn zoon zagen er woedend uit en praatten even druk met den
chauffeur, die uitleggingen scheen te geven. Mevrouw Santiel was dadelijk in de
pracht-limousine verdwenen zonder de ‘piedesiekel’ een blik te gunnen.
Een dichte groep nieuwsgierigen stond om Uleken's deur geschaard en staarde
met belangstelling naar 't kleine mekaniek.
- ‘'K zoe ik doar uek willen inzitten!’ riep Fietriene opgewonden.
- ‘Wilt-e ne kier?’ vroeg Allewies.
- ‘Joajoa ik; veur 'n kurt endeken.’
- ‘Moar Fietriene toch! Hoe durfde gij?’ riep Irma ontdaan.
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‘'t Es wel da Marzelien nog nie thuis 'n es. Ge 'n zoedt nie meugen!’
- ‘'K goa 't doen ier dat hij hier es!’ gilde Fietriene. En meteen stapte zij in de
‘schietekar’.
Allewies zette den ploffenden motor in gang en zacht stak hij van wal. De kijkers
stoven lachend uit elkaar, en meteen zagen zij boven het ding een klein, geel vlaggetje
met zwarten leeuw opwapperen, dat zij eerst niet gemerkt hadden. De ‘piedesiekel’
zwenkte sierlijk over 't kerkplein, juist op het oogenblik dat meneer Santiel ook met
zijn limousine vertrok en 't was als een keffertje, dat het rijtuig van zijn meester
achterna blaft. Maar Allewies gaf gas en als een orkaan, het vlaggetje strak gestrekt,
kwam hij voorbij Uleken's huisje geraasd. In een oogwenk was hij buiten zicht en
men hoorde hem achter de tuinen ploffen.
- ‘Ho, da es toch 'n dijngen en da geeluw drapeautje doarop! Wa zal menier Santiel
toch kwoad zijn!’ zuchtte Uleken.
‘Maar juffrouw Eulalie,... de leeuwenvlag, onze schoone Vlaamsche vlag is toch
geen schandvlag!’ klonk eensklaps, uit de groep toeschouwers, de deftige stem van
meester Lauwereyns.
- ‘Joa moar, 'k voag ik doar mijne rok aan. 'K zeg ik dat hij da veel beter nie 'n
zoe doen,’ bromde Uleken ontstemd.
- ‘Wel, dat vind ik toch zeer overdreven, juffrouw Eulalie,’ weerlegde de meester.
- ‘Tuttuttut 'k 'n ben ik geen juffrouw; 'k 'n ben ik moar 'n boeremeinsch en 'k zeg
ik da we mee onz' hieren moeten overeenkomen,’ pruttelde Uleken.
- ‘Vrijheid blijheid; en in Vloanderen Vloamsch!’ klonk eensklaps een luide stem
uit de menigte.
Verbaasd keken de menschen op. Daar stond een groepje jongelui met strakke
gezichten en vreemd-schitterende oogen. Enkelen waren uit het dorp; anderen
behoorden tot naburige dorpen; nog anderen waren onbekenden en zagen er uit als
stedelingen. De meesten droegen volle baarden. Waar kwamen ze vandaan en hoe
waren ze daar ineens zoo talrijk! En wat hadden ze daar allen in hun knoopsgat: een
geel, metalen schijfje, waarop, in miniatuur, een zwart leeuwtje stond geprent?....
Daar kwam de ‘piedesiekel’ weer aangeraasd, met Fietriene in de ‘schietekar’, die
in de razende vaart met beide handen haar hoed op het hoofd moest vasthouden. En
eensklaps, alsof zij uit den
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grond was opgerezen, werd in de groep der vreemde jongelui een enorme leeuwenvlag
ontplooid en klonk hartstochtelijk, uit dertig kelen te gelijk, den heldenzang:
Zij zullen hem niet temmen
Den fieren Vlaamschen leeuw.

De menschen keken op, met ronde oogen van verbazing. Wat was er? Wat gebeurde
er? Zoo plotseling! Zoo onverwacht! De ‘piedesiekel’ hield voor 't huisje stil en
meteen steeg een gejuich op, oorverdoovend, met armen wuivend in de hoogte.
- ‘Leve Allewies! In Vlaanderen Vlaamsch! Wat waalsch is valsch is!’ En dan
weer het hartstochtelijk-dreunend gezang:
De tijd verslindt de steden,
Geen tronen blijven staan.
De legerbenden sneven,
Een volk kan niet vergaan.
De vijand trekt te velde,
Omringd van doodsgevaar;
Wij lachen met zijn woede:
De Vlaamsche leeuw is daar.
Zij zullen hem niet temmen,
Den fieren Vlaamschen leeuw....

De menschen stroomden toe, omringden de zangers om hun vaandel geschaard,
waarvan een blonde reus met vollen baard en schitterende blauwe oogen den stok
krampachtig hield omkneld. En een tweede man, - een bleeke zwartharige - sprong
boven op een stoel, die uit een herberg was gehaald en hield daar in de open lucht
een geestdriftige redevoering.
De menschen luisterden, met open monden. Wellicht begrepen zij niet goed al wat
gezegd werd, maar zij ondergingen een gevoel van meeslepende kracht, die hen
opzweepte en vervoerde. Meester Lauwereyns stond naast den spreker en knikte
aanhoudend en goedkeurend met het hoofd. Meneer de onderpastoor Spilthoorn liep
gejaagd achter de groepen heen en weer.
Een schok door het gedrang!.... Daar kwam in haast de dorpsveldwachter met
getrokken sabel, gevolgd door de luxe-auto van meneer Santiel, die rechts omkeer
had gemaakt. Meneer Santiel steeg uit, vuurrood en hinkend en gilde, dreigend met
zijn stok:
- ‘Schei uit! Ik verbied het, in name van de Wet!’
Een oogenblik doodsche stilte. De spreker onderbrak zijn rede
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en keerde zich, steeds overeind staande op zijn stoel, tot den kasteelheer om.
- ‘Uitscheiden! Ik verbied het in name van de Wet!’ herhaalde deze woedend.
De bleeke man met donker haar glimlachte kalm en wendde zich tot zijn kameraden
om. Doodsche stilte heerschte een oogenblik; de gezichten van de menigte stonden
verstard. Men zag de doodskoptronie van Marzelien als een rechtopstaande lijk tegen
den muur.
- ‘Vrienden.... moet ik....?’ vroeg de bleeke man.
- ‘Neen! Neen!’ klonk het woest; en de blonde reus stak zijn vaandel nog hooger
in de lucht.
- ‘Weg met dat ding! Ik verbied het!’ gilde meneer Santiel.
Een tiental mannen sprongen met gebalde vuisten naar hem toe. Hun woede-oogen
laaiden in zijn oogen. Hun monden scholden.
- ‘Papa! Papa! Laisse cette crapule! Maman est affolée!’ gilde zijn zoon van uit
de auto.
De redenaar sprong van zijn stoel. ‘Weg!’ riep hij op zijn beurt tot meneer Santiel.
‘En weg met de auto! Mannen, komaan!’
't Was als een vloed die kolkt en stroomt. Meneer Santiel en zijn veldwachter
werden onweerstaanbaar teruggedrongen en de auto-zelf werd met de handen achteruit
geduwd.
- ‘Marche arrière! Marche arrière!’ riep de donkere man gebiedend tot den
lijkbleeken chauffeur, die angstig-sidderend zijn hefboom en stuurrad bewoog. En
de zwarte menigte duwde en deed de auto om het kerkplein heenzwenken. De
dorpelingen stonden er verstard van schrik naar te kijken. 't Gebeurde als in een
droom, als in een nachtmerrie. De motor werd aangezet, de auto verdween onder
gebrul en hoongelach; de spreker beklom weer zijn gestoelte....
Snikkend, buiten zichzelve van ontzetting, kwam Uleken naar de mannen
toegesneld:
- ‘Zij-je guider nie beschoamd, azue 'n laweid moaken; en mee dien geeluwen
drapeau! 't Es 'n schande! 'n Schande! We zillen d'r veuren moeten verhuizen!’
De bleeke man, die alvast weer aan 't spreken was, bond in en neeg tot Uleken.
‘Juffrouw,’ riep hij driftig, ‘ik verbied u onze vlag te beleedigen.’
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- ‘'K 'n verstoa ulder hueg vloamsch niet; ge zij 'n bende zotten!’ riposteerde Uleken.
Marzelien, de wijze man, kwam verzoenend in het midden.
- ‘Ge zijt te geweldig, meniers,’ zei hij bedaard tot den hoofdman. ‘Da es amoal
wel en goed van hier te komen manifesteeren; van hier goa-je gulder elders en we
'n zien ulder nie meer. Moar wij die hier vlijven krijgen de vloage os ge guider wig
zijt. Zij moar zeker da Allewies morgen of overmorgen zijn verbod zal hèn om te
verhuizen.’
- ‘Wie is zijn eigenaar?’ vroeg de spreker opgewonden.
- ‘Menier Santiel, meniere, die ge doar zue schuene behandeld hèt.’
- ‘Woar weunt hij?’
- ‘Op zijn kasteel, ginter aan de Floncke.’
Met een breed gebaar keerde de leider zich tot zijn volgelingen om.
- ‘Hoog de leeuwenvlag!’ riep hij met stentorstem.
De blonde reus met vollen baard stak hoog de mooie vlag, die sierlijk wapperde.
- ‘Naar 't kasteel!’ brulde hij.
De mannen maakten rechtsomkeer, als door een veer bewogen.
- ‘Het lied!....’
‘Zij zullen hem niet temmen,
Den fieren Vlaamschen Leeuw,
Zoolang er nog in Vlaanderen
Een enkele Vlaming leeft.’

In kadans, met trotschen, vasten tred, zingend met volle kelen, zoo stapten zij! De
groote vlag wapperde statig; een dichte menschenmassa stroomde mee.
- ‘Ze zijn zot! Ze zijn zot!’ kreet Uleken verontwaardigd.
- ‘Ze zijn wijs, tante!’ riep Allewies met stekende oogen. En hij wipte op zijn
‘piedesiekel’, met Eulalietje naast hem in de ‘schietekar’.
- ‘Ge 'n moet het moar weten. Ik 'n trek er mij niets meer van aan!’ gilde Uleken
hem na.
Marzelien schudde meewarig zijn doodshoofdtronie:
‘Hij es ziendelijen bezig mee hem te reineweeren....’
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LIII.
Dàt wat Uleken en Marzelien als onontkoombaar vreesden, gebeurde echter niet....
De bende kwam bij het kasteel en brulde er het leeuwenlied. Meneer Santiel en
meneer André lieten er hun honden op los, die wel blaften maar niet beten. Toen
haalden zij den huisknecht, den chauffeur en de twee koddebeiers, die zij wapenden
met revolvers en geweren; maar die dachten er niet aan om naar de menigte te
schieten; zij bleven, ondanks de woedende vermaningen van meneer Santiel en zijn
zoon, roerloos op 't perron staan, wachtend wat er zou gebeuren.
Er gebeurde niets.... Toen de leeuw was uitgebruld rolden de betoogers hun mooi
vaandel op en trokken naar de Floncke, waar zij hun dorst aan talrijke glazen bier
leschten. Toen brachten zij Allewies en Eulalietje plechtig terug naar hun hoeve en
brulden daar nog eens den leeuw en deden ook nog eens hun mooi vaandel wuiven.
Toen was het afgeloopen. In bende vertrokken zij, romantisch opgewonden, om in
andere dorpen te gaan manifesteeren.
Den volgenden ochtend al vroeg verwachtte Allewies zijn ‘verbod. Hij twijfelde
er geen oogenblik aan, of dat zou meneer Santiel's allereerste wraakneming zijn.
Maar de ochtend verliep, en ook verder de dag, en er kwam niets. Ook den volgenden
dag kwam er niets en verder ook de heele week niets. Toen het zondag werd kwam
Allewies alweer met Eulalietje op de ‘piedesiekel’ ter hoogmis. Het gele vlaggetje
woei er van de stuurstang en meneer Santiel en zijn familie konden het duidelijk
genoeg zien, toen zij uit hun eigen luxe-auto stapten. Zij deden of ze niets zagen. Zij
gunden het geen blik.
Marzelien, de wijze man, bekwam er niet van; en Uleken en Natsen nog minder.
- ‘Nou 'n verstoa 'k mij toch aan de weireld nie mier!’ hoofdschudde Uleken met
in elkaar geslagen handen.
- ‘De weireld es veranderd, tante!’ riep Allewies triomfant.
- ‘En zoe meester Lauwereyns nou uek nie afgesteld worden en menier Spiltheurn
verploatst?’ vroeg nog Uleken.
- ‘Vroag het ulder, tante, kijk, zij komen doar.’
Daar kwamen inderdaad, als bijna elken zondag, de onderpastoor en de
hulponderwijzer samen aangewandeld. Meneer Spilt-
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hoorn zag er wel wat bleek en zenuwachtig uit; maar meester Lauwereyns glimlachte
en wreef blijmoedig in zijn handen.
- ‘Ha 'k ben verwonderd da g' hier nog luept; da ge nog nie afgesteld 'n zijt!’ kon
Uleken niet nalaten te zeggen.
- ‘Geen vrees, juffrouw Eulalie. Wij hebben het volk met ons. Vlaanderen is
ontwaakt. Vlaanderen is tot bewustzijn gekomen!’ antwoordde, in sierlijke taal, de
jeugdige onderwijzer, terwijl hij triomfantelijk zijn handen over elkaar wreef.
- ‘'K 'n verstoa ulder niet; ge zij zot!’ smaalde Uleken.
Zij lachten alle bei en stapten vroolijk verder.
Marzelien grijnsde, allergriezeligst. Irma en Fietriene, die aan haar deur kwamen
staan, keken met onbehouden-nieuwsgierige oogen.

LIV.
Twee oude vrouwtjes zaten eenzaam in haar stille huisje en keken naar de verdere
wereld niet veel meer om.... Zij hoorden van dichtbij de klanken van de kerkklok in
den toren en van op haar drempel zagen zij het ouderwetsche kerkje met er omheen
het kerkhof waar veel kruisjes stonden en waar vader en moeder nu al vele jaren
lagen te wachten. Te wachten tot ook zij er kwamen...
Er bloeiden 's zomers mooie bloemen buiten langs haar vensterramen en daar zaten
zij soms uren naar te kijken, in vage gepeinzen verzonken. Het waren witte lelies,
roode papavers, oranjegele amaryllis, blauwe riddersporen, ouderwetsche bloemen
allemaal, zooals zij vroeger langs de geveltjes en in de tuintjes van de oude boerderijen
bloeiden. Dat waren herinneringen van vroeger, uit de kinderjaren, uit den goeden
ouden tijd. De tegenwoordige tijd, de nieuwe tijd trok haar niet aan. Zij leefden in 't
verleden.
Het nieuwe leven deinde om haar heen, zonder haar aan te roeren. Zij begrepen
het ook niet. Zij hadden het liever niet te begrijpen. Wanneer zij Allewies en Eulalietje
zagen, Allewies op zijn piedesiekel, met slobkousen en regenjas, Eulalietje kortgerokt
met vleeschkleurige kousen en bloote armen, dan was het Uleken te moede of zij
niet meer tot haar familieleden behoorden. Zij werden haar onverschillig; zij werden
vreemden voor haar. Zij ver-
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baasde zich niet meer; zij zei niets meer; het waren menschen uit een andere wereld.
Eens toch schrok ze nog geweldig. Dat was op een zondag ochtend, toen ze Eulalietje
uit de schietekar zag stappen met een soort omgekeerden bloemenkorf op 't hoofd,
een dik zwart vel om den hals en daartusschen niets, of ze geen haar meer had.
- ‘Ha moar jong toch, wa hèt-e gij gedoan?’ riep Uleken verbaasd.
Glimlachend nam Eulalietje het hoofddeksel af en liet zien wat daaronder was:
kort geknipt krulhaar als van een jongen!
- ‘De nieuwe mode, tante!’
Uleken keerde zich om en sloeg een kruis. - ‘Nou es 't 't einde van de weireld,’
zuchtte zij.
- ‘Fietriene goa 't uek doen. Morgen uchtijnk snijdt ze 't af.’
- ‘'t Einde van de weireld,’ herhaalde zuchtend Uleken.
Stil-hoofdschuddend ging zij weer in huis en sloot haar deurtje. Maar zij moest
het dadelijk weer openen voor Natsen, die ook binnen kwam.
- ‘Hè-je gezien wat dat Eulalietje nou gedoan het!’ riep Natsen met schrikoogen.
Uleken kon eerst niet antwoorden. 't Had haar aan 't herte gepakt. Haar onderlip
beefde en het kwam Natsen voor alsof zij tranen in de oogen had.
- ‘Woar es onzen tijd?... Onzen schuene jongen tijd?’ fluisterde zij eindelijk.
Natsen nam een stoel en zonk er, als geknakt, op neer. Zij sloeg haar handen van
ontzetting in elkaar. Op den nabijen kerktoren begon de klok te luiden. De beide
oude vrouwtjes keken elkander zwijgend aan en in een en zelfde gebaar vouwden
zij haar handen en prevelden vroom een ‘Onze Vader’.
Buiten, vóór het raampje in de zon wiegelden zacht in 't briesje de laatste, schoone,
ouderwetsche zomerbloemen: de witte lelies, de roode papavers, de blauwe
riddersporen en de gouden amaryllis...
Boven op de stuurstang van den ‘piedesiekel’ stond het leeuwenvlaggetje licht te
wapperen....
CYRIEL BUYSSE
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Schetsen uit Britsch-Indieë
Rup-Kolee, de rajahsolifant.
In langzame, balanceerende cadans beweegt zich Rup-Kolee door de dichte Jungle...
Rup-Kolee de reus. De incarnatie van massieve, kolossale, beheerschte kracht. Met
oneindige rust schrijdt zij voort, voorzichtig en geruischloos de groote ronde voeten
op de zandige ongelijke bodem plaatsend en bij elke beweging plooit zich de ruwe,
taaie, dofgrauwe huid en de kleine geelbruine oogen, die als verzonken schijnen in
de diepte der oogkassen onder het wijd, peinzend, massief gebogen voorhoofd,
schijnen geheel de omringende natuur in zich op te nemen.... alles te begrijpen met
die intelligentie zulk een evenwichtig en reusachtig gemoed eigen.... Terwijl zij zoo
voortstapt wiegt zij het hoofd zachtjes héén en weer en ook hare groote waaiervormige
ooren flappen gelijkmatig heen en weer, rhythmiesch beheerscht zoo als al hare
bewegingen. Alles wijkt voor die enorme kracht. De struiken krimpen in één onder
de zwaarte der groote ronde voeten. De wreede doornen klampen zich even vast aan
de lederen huid om weer terug te zwiepen, voor het eerst machteloos, en de sterke
lianen gerankt van boom tot boom.... deinzen uit één als groote vertoornde slangen
in hun rust gestoord.... Verder.... verder stapt de Olifant.... langs naakte fantastiesche
rotsen.... door hoog knetterend ruischend gras.... dat achter haar weer opspringt als
verbolgen over die onderdrukking, door rossige, zandige, geheimzinnige paadjes....
door de duizenden lichamen en voeten der jungle-bewoners geschapen.... Het statige
Sambur hert met zijn dof bruine kudde, de ruwharige kleine jakhals.... de slanke
lenige flanken van de panter en de kleine, gespoorde, moedige jungle-haan met zijn
roode kam en lange sleepende staart. Verder, verder stapt Rup-Kolee, niets schijnt
haar te deren.... Van tijd tot tijd rukt zij een zware tak van de boomen en rolt die héén
en weer tusschen hare lange,
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slappe lippen, of kraakt die tusschen hare rotsige, gele, sterke tanden. Soms slaat zij
met de tak zichzelf om de ooren om een vermetele vlieg te weren, die haar hindert
of wier gezoem haar sterk gehoor schijnt te kwellen.... Dáár.... in de verte bruischt
het.... en op eens ontwaart zij door het donkere loof het schel verlichte zilverachtig
glinsteren van een rivier.... De groote kolos versnelt haar tred.... en hare gele oogjes
beginnen te fonkelen, en zij laat een eigenaardig snorrend gerommel hooren.... een
gerommel als komend diep uit haar gemoed. Haar geheele lichaam schijnt als bezield,
verrukt. Daar bereikt zij den oever en langzaam, voorzichtig, al hare kracht
balanceerend, daalt zij neer en met een zucht van verlichting zinkt als het ware
gelijdelijk in het water tot een massa van grijs-grauwe, enorme ontspanning en
wellustig genoegen.... Met de groote slurf speelt zij even in de heerlijke koelte van
de rivier of blaast lange stralen over hare verhitte, waaiervormige ooren.... dan ligt
zij stil droomerig tevreden.... haar wensch is vervuld.... haar doel bereikt.

Indrukken van Kashmir
Kashmir! Het land van droomen! Om tot Kashmir te komen, tot die rust, die poëzie....
de reis van uit de brandend heete vlakte! Een reis die nu voorbij.... bijna vergeten
schijnt.... door de ons nu omringende, intense schoonheid bijna geheel uitgewischt.
En toch.... nog eenige beelden flitsen door ons brein.... beelden als uit een fel verlicht
verleden.... Eerst de zon.... de verzengende, verschroeiende.... wreede zon.... de
geelbruine jungle.... uitgedroogd.... gebarsten gloeiend. Het matte, uitgehongerde
vee dat voorbij wankelt.... moedeloos, bijna te vergeefs naar voedsel zoekend.... of
met hangend hoofd en holle oogen voor den knarsenden, zwaren wagen gespannen,
in een wolk van stof. Die bruingeele stof die overal opstuift, alles bedekt, alles
omfloerst, zij is een van de groote plagen van Indië. De menschen, half naakt, in
hunne heete, verschroeide dorpen en huizen, schijnen overal aan die zon te willen
ontkomen. Hun bestaan is kleurloos, bijna automatisch, pijnigend geworden. Men
ziet ze overal wegkruipen uit de zon in de smalle schaduw van een stoffige
palmboom.... dan wéér achter een oude verbrokkelde muur.... of somtijds onder
hunne wagens
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verscholen.... En overal waar er water is.... ziet men ze voorovergebogen met de hand
drinken en hun gelaat en hals en armen wasschen, of de smalle harde voeten lavend.
Zelfs de kindertjes, zitten stil of bewegen zich langzaam achter de dof-blauwe,
sombere, voorwereldlijke buffels of achter de langoorige, bottige geiten, die af en
toe ontmoedigd de harde, verdorde bladeren der struiken beknabbelen. Des nachts
het janken der honden.... die ruw met steenen en stokken geweerd worden, maar
altijd weer terug komen, als geruischlooze kwellende geesten. Het klagend huilen
der koortsige kinderen, die wegen de hitte slapeloos zijn en het melancholiesch-dof
geroffel der tomtoms, die ademloos, rhythmiesch, onophoudelijk de benauwde, zware
lucht vervullen.... En door dit alles heen, ‘raast’ nu de trein.... door al dat menschen
en dierenleed heen, door al dat verdriet.... door al die strijd om te leven en niet onder
te gaan raast de trein. Die nachten, die heete, zoele, brandende, drukkende nachten!
Hijgend ligt men op de banken en alléén de electrische waaiers brengen beweging
in die zwoele, zware lucht.... en men kan ademen.... de bedrukte borst hijgt.... en men
verlangt, men bidt voor een koel windje, een briesje om even te ontspannen... De
nachten in een Indiesch station! Schel flitsen de lichten en een geluid van stemmen....
stemmen hoog, stemmen laag.... een zee van onstuimige stemmen.... Zij schijnen
allen tesamen te schreeuwen, te spreken.... allen te zamen te roepen en te verwijten....
Alles dreunt van de stemmen. Het is alsof eene groote, dringende menigte uit hun
slaap opeens was opgeschrikt... als bijen die zoemend verward uit elkander stuiven!....
De trein die hun met angst bezielt.... willen zij toch beheerschen.... en zij openen de
portieren en klimmen, dringen of stuiven naar binnen, luidkeels door de inzittenden
begroet of ruw teruggedrongen.... schel geweerd.... Elk station de zelfde worsteling!
De Inlander zal nooit aan den trein gewennen.... Zij heeft een onheilige attractie voor
hem, als een ongezonde liefde voor een monster. Hij moet met den trein mee, zoo
niet in de derde dan in de tweede of eerste klas en de arme conducteurs hebben de
handen vol. Als men overdag naar buiten kijkt, dan ziet men angstige families, met
al hun huisgereedschap, hunne matrassen, koperen potten.... kleedingstukken....
groenten.... eten.... alles wat zij zoowat bezitten op het hoofd of onder den arm.... of
achter zich aan slepend.... Hunne vrouwen, wier groote, zwarte oogen vol wan-
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hoop, zij strompelen voort onder de last van bundels en kinderen.... en struikelen
over hunne rinkelende enkelringen die onstuimig tegen elkander slaan.... één hand
klampt de bontkleurige sari vast die in de jacht dreigt af te waaien en de meisjes in
hunne schelle kleertjes en de jongetjes met hunne geborduurde mutsjes of in hunne
naaktheid, volgen zoo goed als zij kunnen, bevend van opwinding en van angst. Dáár
tusschen dóór wilde fakirs met lang zwart haar, dat somtijds als een groote waaier
om hun hals en schouders hangt of in een chignon boven op het hoofd geknoopt is.
Lange kralen kettingen hangen om hun nek op de bloote borst, het koperen
aalmoesbakje is in hun land, een oude deken of antilopenvel bedekt hunne schouders
en met hunne oogen.... hunne mystiesch wilde oogen, blikken zij onrustig, schichtig
sluw om zich heen, totdat zij stilletjes ergens naar binnen kruipen. Men ziet Pathanen
- groote flinke gespierde mannen - met hunne middeneeuwsche kapsels en Sikhs met
hun opgerold haar en baard. Gurkhas met hunne platte Mongoolsche geestige
gezichten en smalle Chineesche oogen... Alles krioelt door elkander.... Purdha
vrouwen (Mahomedaansche echtgenooten) geheel bedekt met een dichte witte sluier,
die half tartend hijgend hun zenuwachtigen man volgen. Gewichtige babu's met
dikken buik, gouden bril en deftigen tred.... ‘Eurasian gentlemen’ geel, slap.... traag
in prachtige vesten, schelbruine schoenen, elegante stokjes in de hand en
fijngebalanceerde hoedjes op het hoofd.... nette, rustige, sober gekleede Engelsche
verpleegsters en officieren in khaki, de bruine ceintuur om borst en lendenen en de
eeuwige Tommie Atkins die overal thuis is, een afgrijselijk Hindustani spreekt en
massa's ijskoude limonade drinkt of groote geele sinaasappelen verorbert. Dan de
verkoopers van sinaasappelen.... bananas.... meloenen. Inlandsch voedsel zwemmend
in geitenvet en ‘ghee’.... granen, koekjes.... alles opgestapeld in groote platte manden
bedekt met zwermen van vliegen.... Verkoopers van bonte waaiers, nagemaakte
vogeltjes, ballen enz....alles in een combinatie van de scheltste tinten, speelgoed voor
kinderen, brullende leeuwen en tijgers schelgeel geverfd met schitterende, vuurroode
tongen.... arm en enkelringen van bontkleurig glas.... Aardewerk potten rozig rood,
soms sierlijk getooid met Oostersche versieringen van bladeren en bloemen....
Waterdragers die in een gezwollen huid van een geit, water aandragen en ijsverkoopers
die groote blokken
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ijs komen aanbieden, bedekt met rossig bruin zaagsel.... Water, in de warmte! Zoodra
de trein stilhoudt, stuiven de reizigers naar de pomp of kraan. Alles wordt gevuld,
hunne koperen potjes, aardewerk bakjes.... hunne handen.... zelfs hunne mutsen....
en oud en jong verdringt zich lachend en schreeuwend. Het water spat om hen heen,
zij wasschen zich.... laven zich.... en dit duurt totdat zij streng door de conducteurs
gewaarschuwd worden en terug worden gejaagd, somtijds maar even bij tijds terwijl
de trein reeds langzaam het station uitstoomt.... Het is een vreemd schouwspel, een
kaleidoscoop van kleur en van beweging.... Men duizelt er van.... En toch van tijd
tot tijd welke prachtige momenten! welke prachtige gezichten van intense schoonheid.
De silhouet van een enorme eeuwenoude ‘banyah’ boom.... met vreemde, afhangende
wortelen en knoestige, schilderachtige massieve stam.... tegen de blauwachtige, door
de maan beschenen lucht, afgeteekend. Het stille figuur van een slaper prachtig
gemoduleerd onder een witgrijs laken.... of een fijn droomerig profiel door een rood
houtvuurtje verlicht....
Wij komen aan.... een dichte schaar koelies verdringen zich om onze coupé om
gedeeltelijk geweerd te worden.... en in eene ‘tonga’ met een mager, somber paard,
op het hoofd getooid met schelkleurige papieren bloemen, symbool van artificialiteit
en disharmonie, draven wij naar het hotel om den volgenden dag de reis per auto te
hervatten!

Kashmir.
Van Rawal Pundi naar Baramulz, in een groote zwarte automobiel.... wier lang
lichaam een indruk geeft van kracht en snelheid. Diep in zijn zetel gedrongen, de
grauwe tulband om het hoofd, de donkere oogen rustig voor zich uit starend, de
zwarte gekrulde baard als een intense schaduw om zijn lichtbruin, rossig gelaat....
rijdt de chauffeur. Met koele behendigheid bestuurt hij den grooten wagen door de
nauwe straten, langs kudden traag vee, langs groote zware karren, die de weg
gedeeltelijk versperren, langs groepen rookende mannen, die gehurkt en ongestoord
verder rooken en gesticuleerend samen praten.... en maar even de bloote voeten
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intrekken.... langs lachende kinderen die onbezonnen plagend over de straat loopen
en springen. Langs krabbende, bottige, schurftige honden, kakelende hennen en
deftige, stoffige hanen. Dan langs sombere, lage huisjes, zoo somber, zoo donker
dat zij bijna onbewoonbaar schijnen en eindelijk naar buiten.... naar buiten op den
grooten, breeden weg die naar de hooge Murreebergen.... de steile, ruwe eenzame
Murreebergen leidt.... De bergpas.... welk een creatie, welk een reuzenwerk. Welk
een kracht.... welk een oneindig geduld was er noodig om deze weg in zijn geheel
te ontwerpen en te voltooien.... In groote kronkelingen slingert hij zich naar boven....
altijd opwaarts.... opwaarts, om rotsen heen, langs steile rotsblokken.... door bosschen
van zacht blauwachtig groene déodars, wier heerlijke geur de lucht vervult, langs
slanke, fiere, eenzame, door den storm geteisterde dennen. Langs zwaar beladen
ossenwagens wier bestuurders te traag zijn om hunne dieren te besturen, maar hen
even met een slag van den stok of den zweep, of met een schoone kreet, doen wijken
en dan half droomend, onverschillig naar ons opkijken.... Opwaarts, opwaarts klimt
de auto. Langs pakdieren die in langen rij achter elkaar dezen volgen.... kleine
ruwharige hitjes en muilezels en ezels en soms kleine ossen, die behendig, hun last
op den rug balanceerend langs den afgrond loopen.... zij struikelen maar zelden....
van tijd tot tijd trachten zij een takje of een grashalmpje te bemachtigen.... maar altijd
door worden zij voortgedreven, voort, voort, altijd naar boven. Opwaarts, steeds
opwaarts klimt de groote wagen totdat wij in een sepia-kleurig dorpje stilhouden.
De auto moet met frisch bergwater gekoeld worden.... en terwijl wij daar staan nadert
ons stilletjes, bescheiden een straatmuzikant met zijn eigenaardige guitaar - viool...
Hij legt die even onder zijn kin.... en terstond, terwijl de strijkstok over de snaren
glijdt, weerklinkt een deuntje, zoo zacht, zoo zuiver, zoo kristal helder, zoo
rythmiesch, dat het onzen geest dadelijk met zich medevoert, als op een ruischend,
zacht golvend beekje, gedragen. Voort, voort vloeit het liedje.... eeuwig voort,
ongestoord en als van zelf gaat het over in een dans.... maar een dans van teere elfen....
een dans deinend als op de lucht, zwevend gedragen.... In onze gedachten verdwijnt
de werkelijkheid.... het leven.... de weg, de menschen de dieren om ons heen.... Dat
liedje heeft ons geheel beheerscht.... in zijn rhythme van poëtische, dringende macht....
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Daar zwijgt de viool.... er werd geld geworpen.... voorbij de bekoring! Alles is nu
verbroken.... en voort rolt weer de wagen.... voort.... altijd maar voort - Murree! en
nu begint de weg te dalen.... te dalen.... en hoort!! uit de verte een bruischen! En in
wilde, schuimende, golvende vaart breekt de Jhelum door de bergen.... de onstuimige,
onbevaarbare Jhelum op haar ruw bed van glanzende steenen.... Verder dwaalt de
wagen totdat hij eindelijk de bergstroom nadert en haar langs hare rotsige oevers
begeleidt tot hij te Kohala over de brug rijdt en te Kashmir den overkant bereikt: De
grens.... het doel van onze reis.... eindelijk het land van droomen.... En.... alsof een
wonder moest gebeuren.... beginnen hier en dáár langs den kant.... bloemen te
bloeien.... witte, blanke teere.... wilde rozen en dieprozige wilde rozen en dieprozige
wilde oleanderbloesems.... Hun geur vervult de lucht.... het is als of zij ons wilden
begroeten. Naast ons nog de schuimende Jhelum.... en rotsen, vreemde, hooge,
puntige, of rond koepelvormige rotsen. Dan weer rijden wij door een poort van
rotsen.... dan weer langs een hooge rotsmuur.... langs een fantastiesche, als door
reuzen gebouwde rotsvesting.... en dáár! - de bergen beginnen aan de overzijde terug
te wijken en ziet: bij een bocht - plotseling een vallei.... Een vallei van een schoonheid
onbeschrijfelijk! Wij zien voor ons een weelde van groen.... zacht glooiend groen,
slanke populieren.... geel-bruine, platte, houten huisjes.... vee dat rustig in de heerlijke
maische weilanden graast.... Overal heggen van witte rozen.... overal welvaart, vrede
en rust.... Zachtjes.... zachtjes begint de zon te dalen.... en met een zucht als van
tevredenheid stopt de wagen voor een laag huisje, waar wij den nacht zullen
doorbrengen.... en rustig hopen te slapen.... Den volgenden dag naar Baramula.... en
dáár, op de rivier, wacht onze ‘houseboat’.
M. BARNARDISTON VAN RIEMSDIJK
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Het geval-Huet II.
‘Den Heere E.J. Potgieter, tot eene rustige gedachtenis aan stormachtige dagen, van
zijn erkentelijken vriend Cd. Busken Huet. Haarlem, 10 Februarij 1865’; - aldus luidt
de eigenhandig geschreven opdracht in Potgieters exemplaar van den open brief ‘Aan
Mevrouw Bosboom-Toussaint’. ‘Stormachtig’ mogen deze dagen geweest zijn, die
voor beiden een breuk in hunne litteraire carrière, een schok in hun geestesleven
beteekenden, aan hunne correspondentie is het nauwelijks te merken. ‘De brieven
van Huet aan Potgieter, en omgekeerd, bevatten als een duidelijk zichtbare
bovenstrooming hun geheele gemoedsverkeer, zooals dit voortloopt tusschen een
bedding van gebeurtenissen en denkbeelden. Daaraan valt niets te verklaren’, beweert
Prof. Verwey in het begin van een alinea waarover zijn meergenoemde collega zich
niet zonder reden ontsticht betoont. Dit gemoedsverkeer, voorzoover het zich toont
in hunne briefjes uit dezen tijd - min of meer toevallige aanvullingen van hun
mondeling onderhoud - is een zoo zwakke echo van hun gemoedsléven, levert een
zoo flets beeld van wat er in hen omging dat men mevrouw Huet erkentelijk mag
zijn voor haar frissche epistel aan Potgieter, waarin de storm der gevoelens
onbedwongen woedt en de baren der verontwaardiging niet onder de olie van
zelfbeheersching en vormelijkheid worden gezet - en den heer Verwey tevens, dat
hij ten minste dezen eenen heeft gepubliceerd van de vele die als aanvulling der
brieven van haren echtgenoot kunnen dienen. Potgieter is zoo heftig aangegrepen
door het conflikt, dat hij vier-en-een-half jaar later (brief van 26 Juli '69) in herinnering
aan zijn conferentie met de leidsche mederedacteuren aan Huet kan schrijven:
‘Verleden week ben ik naar Leiden geweest. Ik had het eer moeten doen, maar mijn
herinneringen van '65 weerhielden mij’...; enkele maanden te voren (brief van 16
Febr. '69) verslag gevend van een bezoek aan Schimmel, ten huize van wien de laatste
redactie-vergadering van den Gids, waaraan hij
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deelnam, werd belegd, spreekt hij met huivering over ‘dezelfde kamers, in eene van
welke wij als beschuldigden zaten’... ‘Vier jaren waren verloopen sedert zoovele
mijner uitzigten voor onze letterkunde in dat huis werden teleurgesteld en verijdeld’...
En Huet, die met zulke groote voornemens en zooveel vurigen ijver dit ongeluksjaar
'65 was binnengetreden - hoor hem zich verontschuldigen over zijn weinige
ongewektheid gedurende het tochtje naar Florence, waartoe Potgieter hem had
meegenoodigd: ‘...ik vrees maar al te zeer dat ik u doorgaands met mijne
stilzwijgendheid erg verveeld heb. Of het komt van mijne doorgestane ervaringen
in het verleden dan wel van het voorgevoel mijner zorgen in de toekomst, weet ik
niet; maar le fait est dat ik aan een vermoedelijk ongeneeselijke ingetrokkenheid
laboreer...’: welk een verwoesting moeten de ‘stormachtige dagen’ onder zijne idealen
en uitzichten hebben aangericht!
Men kan voortaan in zijn toon niet zelden een verbittering beluisteren die nog
ontbreekt in den open brief, waarin hij zijn teleurstelling toelicht en zijn onwelkome
opvattingen beredeneert met hoffelijke verschooning en waardeering zijner tegenpartij;
zijn houding in den strijd, erkent Quack, was ‘eenvoudig en waardig’. Ook tegenover
de Rotterdammers, bij wie hij fiasco maakte met een voorlezing uit Molière's werken;
de teleurstellingen accumuleerden zich: alsof veel niet genoeg ware, dreigde terzelfder
tijd een poging tot finantieele ondersteuning van den zenuwzwakken Bosboom te
mislukken, waarvoor hij - het ‘harde gemoed’ - zich bijzonder interesseerde en
sprongen tevens de onderhandelingen af die hem uitzicht schenen te bieden op een
verbetering zijner positie door een redakteurschap van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Maar het waren noch tegenspoeden noch tegenwerking die hem blijvend
konden drukken, laat staan verbitteren: gelijktijdige zorgen bovendien plegen elkander
veeleer gedeeltelijk op te heffen dan wederkeerig te versterken; en hij was een te
veerkrachtig strijder om rancune te voeden over de schrammen en te sukkelen aan
napijn van de wonden, die hij opliep in een eerlijk gevecht. Wat hem in het gemoed
bleef haken was de grief van het onrecht, voor 't minst van de onridderlijkheid hem
door vrienden aangedaan: ‘Roem en recht waren niet aan den kant van Huet’ in dit
conflict, volgens Prof. Colenbrander; wij achten het oordeel weinig benijdenswaard
dat ze vindt aan de zijde dergenen, die op wat hoogstens als een onbehoorlijkheid
kon
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gelden de straf stelden van een misdrijf. ‘De jeugd dier dagen’, vertelt Quack, was
van een andere meening ‘en gaf aan ons die bleven niet le beau rôle.’ En hij-zelf,
jongste zoo niet jeugdigste der redakteuren, van wien het edelmoedige maar
onpraktische voorstel was uitgegaan, dat allen zich zouden terugtrekken en aan
Potgieter de vrije keus overlaten met wie hij verder den Gids wilde redigeeren - hij,
juist in dezen tijd sterk onder den invloed van Buys verkeerend, onttrok zich niet aan
dezen kring - ondanks de geëischte homogeniteit ten opzichte van het hem weinig
sympathieke liberalisme - omdat die het recht ‘formeel’ aan zijn kant had. Kort daarna
had hij blijkbaar ontdekt, waar het essentieele te vinden was: de tijdelijk verbroken
connecties met Huet, van wien hij hield, werden door bemiddeling van diens zwager
Van der Tholl alras weder aangeknoopt en Huet meldt in zijn brief van den 24sten
Maart '65 aan Potgieter ‘een bevredigend antwoord’ van Quack te hebben ontvangen.
‘Bevredigend noem ik het, omdat het niet uit explikatiën maar uitsluitend uit een
schuldbekentenis bestaat’: - wij hebben alle reden tot de veronderstelling dat geen
ander dan het conflikt van vóór twee maanden tot een dergelijke explikatie of
schuldbekentenis aanleiding kon geven.
***
De bejegening door hem ondervonden in dit conflikt van '65 is voor Huet eene
aanleiding geworden tot zijn Geval van drie jaar later. De verongelijking, waarvan
hij het slachtoffer was geworden, vloeide niet voort uit het minderwaardige karakter
zijner voornaamste tegenstanders - hij doet in zijn open brief aan hun inborst zoowel
als aan hunne talenten alle recht wedervaren - maar uit hunne politieke inzichten; en
wat hunne hem onbewuste persoonlijke gevoeligheden tot het resultaat mogen
bijgedragen hebben, werd uit deze inzichten mede toegelicht. Zoowel door zijn
uitgangspunt als door zijn beslechting bleek het geschil van politieken aard te zijn:
als liberalen voelden zijn collega's zich beleedigd en als liberalen stelden en
handhaafden zij den eisch van politieke homogeniteit der redaktie. ‘Uitgestooten’
werd hijzelf en losgelaten werd Potgieter, niet omdat zij als litteratoren minder hoog
werden gesteld, noch zelfs omdat zij als redakteuren hadden te kort geschoten, maar
zoo niet enkel dan toch voornamelijk omdat zij als liberalen
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waren gewogen en te licht bevonden. Op Potgieters politieke meeningen had dit, ook
in den vervolge, geen invloed: hij bleef het ‘overijsselsche patriottenkind’, zijn
vorming was ook in dit opzicht voltooid. Anders bij Huet: hij, de zooveel jongere,
verkeerde nog in veelzijdige ontwikkeling en was ten opzichte van politieke
beginselen en opvattingen nog slechts aan het begin ervan. Wel hield hij zich, blijkens
zijn onderhandelingen met de Nieuwe Rotterdamsche Courant, voor liberaal, evenzeer
als hij er om zijn vrijzinnige theologische opvattingen voor gehouden wérd, maar
feitelijk was hij het slechts voorzoover hij zich op weg bevond het te worden en
voorzoover hij het was mocht het de vraag zijn of hij het zou blijven. Zijn geestelijke
groei, die hem van de theologie in de litteratuur had gevoerd, was een kritische
orienteering gebleken, die hem achtereenvolgens de kerk den rug deed toekeeren en
voor de meeste vaderlandsche letterkundigen den neus deed ophalen; zijn arbeidsveld
uitbreidend, was hij begonnen zich met de politici bezig te houden, gereed de
geschiedschrijvers tevens aan den tand te voelen. Voorshands zou hij hen als belletrist
beoordeelen, maar zoo weinig lag het in zijn aard zich in zijn kritische belangstelling
te beperken - en zoo weinig tevens rekende hij zich dit door collegiale
welvoegelijkheid voorgeschreven - dat zijn aanvangsproef van litterair-politieken
aard meteen een aanloop tot zuiver-staatkundige beschouwing en beginselverklaring
was gebleken; ja zelfs op een scherpe terechtwijzing van den liberalen leider was
uitgeloopen, die tevens hemzelven op 't stuk van de ‘demokratie’ reeds met het
toonaangevende liberalisme in disharmonie bracht. Zooals zijn litteraire studie een
toetsing van eigen smaak, zijn theologisch onderzoek een herziening van eigen
inzichten had beteekend, zoo kon het moeielijk uitblijven of zijn versche bemoeiingen
moesten een bewustwording en herziening zijner aanvankelijke politieke neigingen
en opvattingen ten gevolge hebben; de hinderpalen aan de openbaarmaking der
resultaten van dit proces in den weg gelegd, waren minder geschikt om het in zijn
eenmaal aangevangen loop te stuiten, dan wel te verhaasten in zijn gedwongen
verborgenheid. - Standpunten waren voor hem geen aanwijzingen voor duurzame
vestiging, maar pleisterplaatsen waar hij zich voorbereidde tot het bereiken van
hooger uitzichtspunten.
‘In andere personen is het misschien verdienstelijk levenslang getrouw te
blijven aan die inzigten in wetenschap of staatkunde, welke zij hunne
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beginselen noemen. In mij zou dat geene verdienste zijn. Want ik hecht
zoo weinig waarde aan de eene meening boven de andere, beider verschil
is in mijn schatting zoo betrekkelijk, dat een geringe aanleiding voldoende
is om mij de eene boven de andere te doen verkiezen. Doch tevens gevoel
ik, dat welke meening men ook toegedaan zij, men zich daarvoor desnoods
alles behoort te getroosten...’
Een man van beginselen dus, al is hij het niet altijd van dezelfde: eenige regels verder
wraakt hij den aandrang van Potgieter om tot zijn vroeger leven en opvattingen terug
te keeren als een poging om hem te doen ‘vervallen tot die soort van beginselloosheid’,
welke hem ‘onbestaanbaar schijnt met waardigheid en karakter’. Een die daarbij
tegelijkertijd protest aanteekent tegen het vermoeden als zou zijn veranderlijkheid
van inzicht aan oppervlakkigheid of lichtzinnigheid geweten moeten worden: ‘zal
mijn leven niet een failure blijken den behoor ik het bewijs te leveren, dat het niet
door grillen of luimen, maar door een zelfstandig inzicht bestuurd wordt.’ Een
scepticus wat den inhoud en tevens - zooals hij op dezen tijd van omstreeks '65
terugziend, zich betitelt - een ‘fanaticus’ wat de drijfkracht zijner beginselen betreft.
Geenszins iemand van gevestigde meeningen - zij schijnen slechts aan hem te hangen
veeleer dan dat hij hare aanhanger is - maar tegenover wie hij zich, zoolang ze zijn
zelfstandig toegekende voorkeur verdienen, ten volle van de zwaarste plichten der
gastvrijheid kwijt. Van dien voorkeur uitgesloten zijn de opinies die algemeen in
trek zijn: in een brief van veertien dagen later (26 Oct. '69) hooren wij hem verklaren:
...‘Datgene wat mij interesseert (de keerzijde van algemeen aangenomen
opinies te bestudeeren, die keerzijde in het licht te stellen, en aan den vorm
waarin ik dit doe, de meest mogelijke zorg te besteden) is eene liefhebberij,
welke de meeste menschen koel moet laten en mij in de verdenking van
onhartelijkheid moet brengen’...
Het wordt gezegd als instemming met de bewering zijner vrouw: dat hij niet van de
menschen houdt; het licht feitelijk slechts toe waarom zij niet houden van hem en
waarom het voor hem ‘weggelegd schijnt te zijn aan beide zijden der linie de
menschen boos te maken’. Begonnen met in 't openbaar aan hun zoo niet dierbaarste
dan toch voor eerbiedwaardigst gehouden meeningen, de theologische, in plaats van
zijne hartelijkheid zijne kritiek te spendeeren en zijn naasten aldus bejegenend alsof
ook zij sceptici waren, heeft hij velen hunner als fanatici tegen zich in 't harnas
gejaagd
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en is hij door de miskennning zijner goede bedoelingen langzamerhand toegankelijk
geworden voor zooal niet reeds vervallen tot de gematigde misantropie, die hem
aanvankelijk geheel vreemd was. Volgens Quack - na Potgieter de vriend, die het
intiemst, althans het minst gereserveerd met hem heeft omgegaan - was hij, nog in
het begin van zijn theologischen strijd, omstreeks '60 ‘nooit zwartgallig of bitter...
Hij haatte de zonde maar de zondaren had hij soms lief’. ‘Veel behoefte aan liefde
en vriendschap’ gevoelend, had hij den weg ingeslagen waarop hij ze het zekerst mis
moest loopen; en zich op zijn beurt te vervreemden van de menschen ondervond hij
alras als de noodzakelijkheid om zich tegen hen te verharden. ‘Een ingeboren knoop
van baloorigheid’ schrijft Prof. Verwey hem toe, inderhaast hiermede iets doorhakkend
wat ontward behoorde te worden. Wij zouden liever zeggen: een aangeboren
scherpzinnigheid en moed, en een daarmee verworven hooghartigheid die onder
invloed van bittere ontgoochelingen op lateren leeftijd niet zelden tot uiting komt in
onwil en laatdunkendheid. Men zou zijn aanleg en vroegere omstandigheden beter
moeten kennen om een gedétailleerd beeld van zijn ontwikkeling te kunnen ontwerpen.
Moest men haar zoo kort mogelijk kenschetsen, het zou kunnen heeten: een verzuurd
idealisme.
Was hij door zijn wantrouwen tegen algemeene opinies geraakt tot een zekère
algemeene geringschatting van de menschen, eenmaal tot dezen twijfel aan hun
idealisme gekomen moest hij er licht toe vervallen zijn désillusie omtrent hunne
handelingen om te zetten in vooringenomenheid tegen hunne meeningen; met deze
uitwerking van zijn strijd - waarin hij zoo kwetsbaar was door zijn onbemiddeldheid
- valt rekening te houden, wil men den invloed niet onderschatten van het conflikt
met zijn mederedakteuren, behoorend tot den kleinen kring van meest oude vrienden
en kennissen tot welke hij zijn genegenheid was gaan beperken. - Blijkens zijn geringe
aanhankelijkheid aan eenig idee in 't bijzonder, niet enkel omdat het ‘algemeen’ door
zijn verspreiding maar tevens voorzoover het dit was om zijn inhoud, kenmerkte hij
zich niet alleen door een individualistischen maar tevens door een praktischen veeleer
dan door een theoretischen aanleg. Het liberalisme was in zijn dagen een ‘algemeen
aangenomen opinie’, dus kon het niet ontkomen aan zijn lust er de ‘keerzijde’ van
te ‘bestuderen’; intusschen voorzoover het een algemeen idee, speciaal dat van
‘vrijheid’ belichaamde, borg
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deze studie weinig gevaar in zich hem begeerig te maken naar het volgen van andere
politieke richtingen, wier algemeenheden evenmin een ‘keerzijde’ misten. Het
liberalisme dat hem tot steun of tot bestrijding kon prikkelen was veeleer het
bijzondere, concrete stel van politieke en ekonomische eischen, dat zijn
vertegenwoordigers voor ons land wilden verwerkelijken: maar ook dit bood hem
niet veel houvast voor afbraak of opbouw, want in deze dagen wenschten de liberalen
weinig anders dan te behouden wat de conservatievenzelve, nu het er eenmaal was,
nauwelijks wenschten te missen, te minder daar zij het waren die de liberale eischen
voor een belangrijk deel op hunne minder leerstellige en meer praktische manier tot
uitvoering hadden gebracht. Het liberalisme hetwelk hem in werkelijkheid uit zijn
tent lokte, dat waren de liberalen in levenden lijve en in hunne gedragingen. Daarin
vond hij de werkelijke motieven in plaats van de beweerde ‘beginselen’; de leer kon
bij hem niet meer gelden dan het leven zoomin als het kunstwerk meer waard kon
zijn dan zijn maker, door zijn talent niet alleen maar mede door zijn overige
eigenaardigheden. En het waren in de politiek natuurlijk niet de gewone partijgangers,
de bij- en de meeloopers, maar de leiders, die de richting aangaven en wier praktijk
haren aard en waarde bepaalde. Met zulke voorgangers nu, kwam hij, toen zijn
belangstelling zich uit ging strekken naar de ‘politici en historici’ (destijds bij voorkeur
van politieke en diplomatieke geschiedenis) in botsing tijdens het Gids-conflikt,
waarbij Potgieter en hij, weigerend te voldoen aan een exclusief-liberalen eisch, als
te kort schietende liberalen aan den dijk werden gezet: met Buys en Vissering
inzonderheid, de wetenschappelijke vertegenwoordigers bij uitnemendheid der
binnenlandsche liberale politiek en ekonomie, met Veth, een sterke steunpilaar van
het liberale koloniale program - met de verpersoonlijkingen van het liberalisme, als
leer en als partij. Deze inwijding van den student in het praktische liberalisme was
wel geschikt hem grondig te ontgroenen. Zij verhaastte den groei der kiemen van
opstand die reeds in zijn ‘quasi-politieke’ artikel zijn te konstateeren, aanvangend
met Groen, den reaktionair, in bescherming te nemen, eindigend met Thorbecke in
beschuldiging te stellen wegens verloochening der ‘volkssouvereiniteit’: zijn
onvoldaanheid met, zijn reeds ingetreden ‘baloorigheid’ tegen de liberalen vond
uiting in een anti-liberale voorkeur zoowel van conservatieven als van radikalen aard.
Ook hier als enfant terrible
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optredend bracht hij slechts aan het licht wat er aan ontbindingsfaktoren sluimerde
in de liberale partij zelve: een geest van voldaanheid die weldra als militante
behoudzucht de grens tusschen liberalen en konservatieven zou verdoezelen zoo niet
uitwisschen, waartegenover een van onbevredigdheid, die binnenkort als aankondiger
der radikale partij zijn aanloop zou nemen naar kiesrechtuitbreiding en ‘sociale
politiek’. Wat in de partij op den duur niet bijeen kon blijven, maar dank zij een
uiterst los en rekbaar organisatorisch verband er voorshands onsamenhangend en in
voortdurende disharmonie bleef samenhokken, dat meende Huet harmonisch in eigen
persoon te kunnen vereenigen. Paradoxaal - zooals hij het in de letteren soms was
uit overdrijving van pikanterie - kondigde drie jaar later de scepticus (die nu evenwel
‘niet langer fanaticus wilde zijn’) zich bij zijn officieele intrede in de politiek aan
als ‘konservatieve radikaal’.
***
Gedurende die jaren liet hij weinig van zich hooren; sedert het begin van '66 tegen
een hoog salaris behalve des Zondags geheel in beslag genomen door de courant der
Enschedés, had hij er nauwelijks vrijen tijd voor; in onmin met den Gids miste hij
er tevens de geschikste gelegenheid toe. Wat hij publiceerde bewees naar zijn kwaliteit
dat de leeuw in hem wel gekooid maar het tegendeel van getemd was: het ‘Ongevraagd
Advies’, waarmee hij optrad tegen Réville naar aanleiding van diens aanval op den
uit de kerk getreden Allard Pierson, de ridiculiseering in ‘Ernst of Kortswijl?’ van
‘Klaasje Zevenster’, waarbij de grijze haren van den auteur minder dan ooit
geëerbiedigd werden, de uitkleeding van Ten Kate's ‘Schepping’, waren blijken van
een kritischen zin, meedoogenloozer dan ooit, veeleer dan voortgezette pogingen
om in 't gevlei te komen bij de behoeften van ‘hart en gemoed’ der lezers. - Bijna
niemand dan Potgieter mag hebben geweten dat deze uitingen van toenemende
ontevredenheid met het geestelijke leven ten onzent, gelijken tred hielden met des
schrijvers stijgenden weerzin in zijn journalistieken werkkring en zijn
maatschappelijke positie. Eenig opzien baarde dan ook het bericht in het begin van
'68, dat hij zich als redakteur verbonden had aan den - tot dusver liberaal
geredigeerden - Java-Bode te Batavia. Nauwelijks had hij daar - den 1ste
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Juli - zijn betrekking aanvaard of het lekte uit dat hij, voor liberaal gehouden, zijn
overtocht had laten bekostigen door het conservatieve ministerie hier te lande. De
verontwaardiging wies nog aan toen eenige maanden na hare aftreding de nieuwe,
liberale minister van kolonien, de Waal, aan de Kamer de stukken overlegde, waaruit
bleek dat hij deze vergoeding had ontvangen voor de aanvaarding eener opdracht
van den vorigen minister Hasselman, om - zooals diens voordracht ervan aan den
koning luidde -:
‘...na zich ook in Indië met de journalistiek van nabij te hebben bekend
gemaakt, het indische bestuur te dienen van consideratien en advies omtrent
de vraag: Welke maatregelen daar te lande van bestuurswege worden
vereischt tot breideling van de uitspattingen der drukpers, zonder de
vrijheid om zijne gedachten en gevoelens te uiten en openlijk mede te
deelen meer te belemmeren dan tot verzekering der openbare orde
gevorderd wordt.’
Ziedaar de zakelijke kern van het Geval. Eenmaal aan 't rollen gebracht heeft zij zich
ombolsterd met zooveel kritiek en polemiek dat zij is aangewassen tot een lawine
vol ontwortelde sympathieën, bemodderende beschuldigingen en steenigende
rotsblokken.
***
Er is een kwestie die vóór alles oplossing vergt, voorzoover mogelijk in plaats van
door beschouwingen, door feiten: is Huet van beginselen veranderd omdat hij er
profijt in zag; heeft hij zich verkocht? ‘Geen gave persoonlijkheid’ te zijn geweest,
zooals Prof. Colenbrander hem aanwrijft, zou afdoend gestaafd zijn door het bewijs
dat deze vraag toestemmend beantwoord moet worden; aan beweringen daaromtrent
heeft het indertijd niet ontbroken... Wat hield de bekeering van Huet - zoo het er
eene was - wat zijn overgang van de ‘liberale’ tot de ‘conservatieve’ richting
hoofdzakelijk in; wat was hare algemeene strekking ten opzichte van de koloniale
politiek, waarmee hij zich voortaan als redakteur van een indisch blad bij voorkeur
zou moeten bezighouden? Deze, dat hij zich voor het behoud van het kultuurstelsel
verklaarde, althans tegen de opheffing ervan zoo als deze door de voorstanders van
‘Vrije-Arbeid’ werd verlangd: dit koloniale was van alle verschilpunten tusschen
liberalen en conservatieven - omtrent de binnenlandsche waarvan Buys zich in zijn
‘Donkere Dagen’ zoo sceptisch had uit-
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gelaten - niet alleen het verreweg belangrijkste maar tevens het eenige scherp
omschrevene. Het is niet waarschijnlijk dat Huet zich in 't verleden met dit eenigszins
exotische veel meer dan met de interne politieke en ekonomische vraagstukken heeft
beziggehouden. Wat zijn aandacht erop kan hebben gevestigd, wat waarschijnlijk
zijn belangstelling erin heeft gewekt, zijn de geruchtmakende discussies over de
Kultuurwet van Fransen van de Putte, ten vorigen jare ('66) in de Tweede Kamer
gehouden, welke tot den val van diens ministerie hadden geleid. Zij kunnen ertoe
hebben bijgedragen om hem een overtuiging te doen vormen en mochten zij een
vroegere opvatting hebben gewijzigd, dan bevond hij zich hier in het eerbare
gezelschap van de acht liberale kamerleden, onder wie niemand minder dan Thorbecke
zelf, die door hun votum genoemd wetsvoorstel en daarmede het ministerie hadden
doen vallen. Maar, versch gevormd of bekeerd, Huet was ‘behouder’ in de
belangrijkste kwestie die liberalen en konservatieven scheidde, was in dit opzicht
aanhanger van dat konservatieve ministerie Van Zuylen-Heemskerk dat door het
aftreden van Fransen van de Putte aan 't roer was gekomen, was in deze kardinale
kwestie partijganger van het indische gouvernement - vóór hij in aanraking kwam
met één dezer machten en zich in de gelegenheid zag gesteld er munt uit te slaan.
Den 18den Dec. 1867 schrijft Multatuli hem een brief in antwoord op zijn ‘vragen’
in verband met zijn eventueelen indischen werkkring; de eerste betreft zijn ‘program’:
... ‘Ik schreef sedert dagen aan een stuk... daarin zult ge vinden wat ik in
de koloniale kwesties van den dag voor waarheid houd, en dat komt geloof
ik vrij wel overeen met uw program.’
We zien hieruit - Dr. Tielrooy wees hierop reeds1) - dat Dekker overeenstemming
konstateert tusschen zijn eigen anti-Vrije-Arbeids-ideën die hij bezig is te ontvouwen
in het geschrift, dat later zou verschijnen onder den titel: ‘Nog eens Vrije-Arbeid’,
en de denkbeelden, hem daarover door Huet voorgelegd. Uit zijn volgende antwoorden
blijkt bovendien welke informaties Huet verder bij hem trachtte in te winnen en dit
des te duidelijker omdat hij deze in hun oorspronkelijken vorm herhaalt: ‘Mannen
in Nederland, die zich zullen interesseeren voor uw program? Ik denk ja...’ Voorts:
‘Zoodra ik in den Haag ben, zal ik u en mij... in regtstreeksche

1) In ‘de Stem’, vorige jaargang.
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aanraking brengen met den focus van 't behoud, dat ook dát gedeelte van uw program
moet aannemen, waar ge van hervormingen spreekt...’ En daarna: ‘Kan er in Indie
zulk een courant geschreven worden (d.i. volgens uw program)? Dit is een
gewetensvraag...’ Het program van Huet, dat behoud wil van het bestaande stelsel
en dit door hervormingen wil verbeteren, was dus gereed vóór hij eraan dacht met
de regeering in aanraking te komen; het was op het nippertje, want er blijkt uit
denzelfden brief van Dekker dat het voor deze de aanleiding wordt om die aanraking
tot stand te brengen.
Voor Huet was er alle reden om op Dekkers aanbod, in anderen vorm in diens
brief herhaald, in te gaan; hij kon ze putten uit dit schrijven zelf. De vooruitzichten
toch om met zulk een program in den Oost opgang te maken, zich een aanhang te
werven, zijn volgens Dekker niet bijzonder gunstig. De ‘gewetensvraag’ ontlokt hem
de opmerking, die voor Huet als een verzuchting moet hebben geklonken: ‘Over het
geheel is een onrijpe, jongensachtige maatschappij als die der... Javasche
hoofdplaatsers, slechts gediend met vinnige, piquante oppositie (de makkelijkste
schrijverij)’.... ‘Eene richting volgen?’ luidt de laatste vraag van Huet, waarvan de
beteekenis gecompleteerd wordt door Dekkers antwoord: ‘Ik spreek nu niet van uw
talent en geweten, maar van mogelijkheid om te slagen als onderneming. - Zie dat
zal moeilijk zijn! Uw taak zou de zwaarste zijn, die er is, wijl ge conscientieus de
waarheid zoudt willen zeggen, en misschien zoudt ge in gewildheid te kort schieten
bij den eersten den besten die in stelselmatige oppositie deed...’ Huet kon en, blijkens
zijn formuleering, heeft voorzien dat het met zijn oppositie tegen de heerschende
oppositie in den Oost niet van een leien dakje zou gaan. Hij had zich omtrent de
overwegend belangrijke koloniale kwestie een overtuiging gevormd waarvan
voorshands de duidelijkste hoedanigheid was dat zij hem en het aan zijn leiding toe
te vertrouwen blad niet de lichtste taak oplegde; hij vond zich door deze lastige
overtuiging weder tegenover een meerderheid gesteld, wier sterkte in getal en
middelen hij door talent en ijver onschadelijk moest maken; gemak en gewin zouden
beter gediend zijn geweest met de tegengestelde inzichten. Maar hij heeft misschien
niet verwacht dat zijn opvattingen hem als redakteur zoo gemakkelijk in moeilijkheid
konden brengen als Dekker zeide te voorzien. Hij zag zich gesteld nu voor de keus
tus-
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schen een werkkring waarvan hij beu was om vele redenen, weliswaar, maar waardoor
zijn stoffelijk bestaan althans ruim verzekerd werd, en een waardoor dit opnieuw
werd bedreigd. Na jaren sukkelens wegens het verlies van oude overtuigingen openden
de nieuw verworvene hem blijkens Dekkers ontmoedigende beschouwingen het
voorland van andere jaren tobbens. ‘Hebt gij eenige zekerheid que l'on (is uw on
solide) qu'on ne vous plantera pas là? Dat ge ook in dat geval, op Batavia, na eenig
tobben, wel teregt zoudt komen, weet ik wel. Maar ge gaat er niet heen om te tobben.’
Deze verzekering moet Huet weinig geruststellend geklonken hebben: zijn adressant
zelf was een voorbeeld van het gevaar dat men ondanks alle tobben niet terecht kwam.
Het kan niet anders of het lot van Multatuli, met wien hij sedert eenigen tijd druk
correspondeerde, moet in dit kritieke tijdperk van invloed zijn geweest op zijn
handelingen: nimmer te voren was diens toestand zoo ondragelijk geweest als nu:
langs den Rijn zwervend, bijna zonder middelen van bestaan, niet in staat zijn vrouw,
die in Italië ziek was geworden, eenige hulp te bieden, noch voor de opvoeding zijner
kinderen zorg te dragen: - ziedaar wat er terecht kon komen van een man van talent,
die te weinig rekening had gehouden met het ‘dagelijksche’. Is het te verwonderen,
dat Huet, in de laatste maanden met dit afschrikwekkende voorbeeld bijna dagelijks
voor oogen, naar middelen heeft uitgezien om zijn huisgezin te vrijwaren voor een
dergelijke misère? Zijn eigen materieele positie was zoo hachelijk dat zij er maar al
te licht de inleiding toe kon worden: uit zijn correspondentie met Potgieter blijkt dat
hij in 't bezit was van f 3000 en het dubbele noodig had voor zijn uitrusting en
overtocht; de uitgever der courant, waaraan hij zich stond te verbinden, waarborgde
hem niets dan de uitbetaling van zijn traktement, niet eer dan hij in funktie trad en
niet langer dan hij haar uitoefende, volgens het aangeboden kontrakt voorshands
gedurende niet meer dan een jaar. Waarop kon hij rekenen, waarop mocht hij hopen
wanneer hij een schadepost bleek voor zijn nieuwen patroon? Zijn anti-liberale
opvattingen, wanneer zij in den Oost hem een blok aan 't been waren geworden,
maakten hem hier te lande bij de enkele kapitaalkrachtige persorganen even
onmogelijk als ginder. Bezig zijn oude schepen bij de ‘Opregte’ te verbranden, moet
de wenk dat hij op een zeer onzekeren nieuwen bodem zee ging kiezen hem te
ernstiger getroffen hebben, waar zij van een verongelukte uitging. - In ver-
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schillende richting zien we hem dan ook van nu af aan pogingen aanwenden om zijne
zwakke positie te versterken.
***
Dekker, die de vrees voor schipbreuk lijden bij hem had versterkt, wees hem
tegelijkertijd op iets dat hem als reddingsboei zou kunnen dienen: hij stelde voor en
slaagde er weldra in, hem kennis te doen maken met den oud-minister en vroegeren
gouverneur-generaal Rochussen, lid van de Tweede Kamer en schoonvader van een
neef van den minister van Zuylen. Kort na de ontvangst van den geciteerden brief,
op een der Kerstdagen van '67 werd Huet door deze ontvangen; waar het onderhoud
voorloopig toe leidde, leeren wij uit het, 3 Januari 1868 gedateerde dokument, door
Prof. Colenbrander aan 't licht gebracht en gebezigd als grondslag voor zijn kort
maar geweldig requisitoir.
Hij deelt mede lang te hebben gewacht alvorens het openbaar te maken; en ook
nu nog neemt hij er den tijd toe. De lezers, mits zij op hunne beurt geen haast hebben
met de verrassing in kennis te worden gesteld, zullen zich daarover wellicht niet
onvoorwaardelijk beklagen. De glimlach of het gelach dat zijn omstandige inleiding
aanvankelijk bij hen op mag wekken, komt geheel voor rekening van Prof. Verwey,
wiens ‘op magistertoon voorgedragen’ beschouwing omtrent het ‘geheele
gemoedsverkeer’ tusschen Potgieter en Huet tot uitgangspunt wordt gekozen voor
eene ironische terechtstelling, waarbij het slachtoffer, in onderscheid met de snelle
executie van Huet, à petit feu wordt behandeld. De uitgever der brieven, na te hebben
beweerd dat er aan genoemd verkeer ‘zooals dit voortloopt tusschen de bedding van
gebeurtenissen en denkbeelden, niets te verklaren valt’, gaat voort: ‘Integendeel
verklaart alles wat van zoodanige uiting [des gemoeds] erin voorkomt, diezelfde
denkbeelden en gebeurtenissen voorzoover wij ze onvolkomen kenden’. Prof.
Colenbrander leest hieruit, na een nauwkeurig taalkundig onderzoek, dat
‘wanneer men dit gemoedsverkeer maar geheel doorvoelt, men de
gebeurtenissen vanzelf kent.’
Geen wonder dat hij zich verbaast over dit resultaat zijner interpretatie van Verwey's
(voorzoover duidelijk, zeer betwistbare) tekst:
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‘In den mond van een hoogleeraar een zonderlinge verklaring. Zij stelt
divinatie in plaats van eruditie. Wij schoolvossen onder elkaar hechten
nogal veel aan deze laatste. Dat de dichter meer voor de divinatie gevoelt
is dichters recht; maar de dichters als zij niet anders zijn dan dat, laten
zich in den regel niet over de beste wijze van uitgeven van historische
teksten uit...’
Zoo moduleert hij genoegelijk naar een door hem ontdekten brief, de ‘historische
tekst’ die over de verborgenheden der verhouding van Huet tot... verschillende
betrokkenen bij de ‘Hasselmanzaak’ het licht zal verspreiden dat Verwey door zijn
kennis van het gemoedsverkeer tusschen Huet en Potgieter heet te bezitten. Maar
ten slotte meer tot eigen genoegen, vreezen wij, dan ten pleiziere van de lezers: met
dit absurde gegeven hen een paar pagina's lang te vermaken, schijnt ons een te krasse
opgaaf voor zijn satyrisch talent te zijn geweest. Een van Huets artikelen hoorden
wij hem veroordeelen als ‘rammelend van geforceerde geestigheid’, een ander als
‘druipend van zelfbehagen: - hij had nu een schoone gelegenheid te toonen hoe het
eigenlijk behoort en blijkt het enkel een weinig minder erg te maken door ‘mit wenig
Witz und viel Behagen’ zoo langdurig om zijn vondst heen te draaien.
...‘De heer Verwey heeft dan ook omtrent de ware toedracht der
Hasselmanzaak ongetwijfeld alle licht - al onthoudt hij het ons - verkregen;
het kan niet anders of hij zou immers zijn formule ondeugdelijk hebben
bevonden en ze daarna niet als proefhoudend hebben aangeboden. Ik buig
mij gaarne voor het wonder dat te Noordwijk moet zijn geschied, doch
daar mijzelven zulke genade nooit overkomt, meen ik, die op zekerheid
al even veel prijs stel als de heer Verwey, met ondichterlijke methodes tot
benadering der waarheid te moeten voortvaren. Die methodes hebben mij
geleerd...’
enfin, dat men van zooveel mogelijk bronnen moet gebruik maken, ze nauwkeurig
moet onderzoeken en met elkander vergelijken etc.: scherts die in al haar zwaarte op
hem zelven terug kan vallen als hij blijken mocht de ermee aangelengde wijsheden,
aan den tot hoogleeraar benoemden dichter voorgehouden, in dit geval zelf vrij
gebrekkig in praktijk gebracht en ondanks zijn secure, ondichterlijke methode een
aan het duister ontlokte uil voor een valk te hebben aangezien.
‘La pièce’, dat na de lange proloog tot opvoering komt, is een brief van Huet aan
Groen van Prinsterer, aan wien hij mededeeling doet van zijn voornemen om de
redaktie van den Java-Bode te aan-
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vaarden en van zijn voorbereidende maatregelen om via Van Zuylen met den minister
van kolonien, Hasselman, in aanraking te komen. Aan Rochussen heeft hij schriftelijk
gevraagd hem ‘met een dier twee ministers, bij voorbeeld met den Graaf van Zuylen
een onderhoud te bezorgen’; tot Groen richt hij nu het verzoek om steun en
aanbeveling bij genoemden minister. Wat hij het liefst van de regeering zou wenschen:
‘een ter beschikking-stelling van den Gouverneur-Generaal, met wachtgeld’, daarop
is weinig uitzicht; beter kans schijnt er, dat hem ‘uit de post der onvoorziene uitgaven
een subsidie verstrekt’ wordt. Zijn poging om van dit ministerie in een of anderen
vorm steun te ontvangen, motiveert hij aldus:
‘In een vertrouwelijk onderhoudt heb ik den heer Rochussen gevraagd of
het tegenwoordige gouvernement, dat zich mijns inziens in een goede
rigting beweegt en eene toekomst heeft, er prijs op zou stellen, dat althans
één (op dit oogenblik het voornaamste) der te Batavia verschijnende bladen,
op hield stelselmatig oppositie te voeren, en zoo ja, of er in dat geval
mogelijkheid zou bestaan, mij niet geheel en al à la merci te laten van een
uitgever, die wellicht beginnen zou met mij verwonderd aan te zien, en
nog zou moeten leeren vertrouwen in mij te stellen.’
De hulp van Groen, aldus geeft hij ten slotte te verstaan is voor hem zeer wenschelijk
omdat hij met het oog op het ‘definitieve’ en voor hem ‘gewichtige besluit’ dat hij
‘zeer spoedig’ zal moeten nemen
‘er groot belang bij heeft van meer dan ééne zijde op een denkbeeld te
zien aandringen (regeneratie der journalistiek in gouvernementeele rigting)
dat mij wel practisch en urgent toeschijnt, doch niettemin ligtelijk ter wille
van andere staatsbeslommeringen uit het oog zou kunnen verloren worden.’
Het is goed dat Prof. Colenbrander dezen brief openbaar heeft gemaakt: hij leert ons
met zekerheid wat de aanloop is geweest tot de overeenkomst ten aanzien van den
vrijen overtocht. Minder goed schijnen ons de conclusies die hij uit haar trekt: hij
‘vreest’ dat zij ‘beslissend’ is:
‘Huet is door het gouvernement of de conservatieve partij niet aangezocht,
maar heeft zichzelf ten dringendste aangeboden voor de taak der
omloodsing van de Java-Bode “in gouvernementeeele rigting”.’
Deze voorstelling zou tot misverstand kunnen leiden: zij veroorlooft een ander dan
het juiste verband te leggen tusschen Huets verzoek om den steun der regeering en
zijn voornemen der ‘omloodsing’. In den brief aan Groen gaat aan de mededeeling
omtrent het ‘vertrouwelijk onderhoud’, waarin de schrijver zich zoo gunstig
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over de konservatieve regeering uitlaat, deze nog belangrijkere verklaring vooraf:
‘Daar ik in de koloniale kwestie (voorzoover het een leek betaamt over
zulke zaken mee te spreken) zeer bepaald een voorstander van het
kultuurstelsel ben of het althans er voor houd, dat het liberale systeem van
laissez-faire nergens minder vatbaar is voor toepassing dan in Indië, heb
ik niet geschroomd gebruik te maken van eene mij aangeboden gelegenheid
om in relatie te komen met den heer Rochussen.’
In overeenstemming met wat hij een paar weken te voren aan Dekker mededeelde
omtrent zijn ‘program’, begint hij dus met zich tot aanhanger van de koloniale politiek
der regeering te verklaren - ‘of althans’ als tegenstander van de liberale richting.
Maar tevens erkent hij ‘een leek’ te zijn in deze kwestie; geheel zéker van zijn zaak
is hij nog niet en, zooals uit latere brieven aan Potgieter blijkt, niet voornemens om
de ‘omloodsing’ van stonde af aan te gaan voltrekken; de tijd, de mate, de wijze
daarvan, wil hij doen afhangen van de indrukken, die hij zal ontvangen in de voor
hem zoo vreemde omgeving. Uit kracht nu van de door hem aangenomen hooge
waarschijnlijkheid dat zijn oude zullen worden bevestigd, meldt hij zich aan om
steun bij de overeenkomstig gezinde regeering. Juist dat hij zich - te voren onbekend
als aanhanger van sommige konservatieve meeningen - aanbood om op zijn beurt
de destijds in de verdrukking zijnde regeering te steunen, maakt zijn positie veel
zuiverder dan wanneer hij - te boek staand als liberaal - ingegaan ware op een
overeenkomstig aanbod van de regeering of van de conservatieve partij. Dit zou naar
omkooping geroken hebben, terwijl er nu enkel sprake kon zijn van een verzekering,
bij een bondgenoot gesloten tegen eventueele schade, opgeloopen in dienst van
gemeenschappelijke belangen: een voorzorgsmaatregel, enkel ‘beslissend’ voor Huets
voorzichtigheid. Beslissend ook - omdat er duidelijk uit blijkt, hoeveel er aan die
voorzichtigheid ontbrak. Want zichzelven een leek schattend ten opzichte van
koloniale vraagstukken, stelde hij zich bloot aan het gevaar van subsidie te hebben
ontvangen in verband met een houding die hij bij een door hemzelven niet voor
onmogelijk gehouden verandering van inzicht als eerlijk man zou moeten prijsgeven;
vandaag haar bondgenoot, kon hij morgen zich verplicht zien eene regeering te
bestrijden, die hij wegens de van haar ontvangen financieele hulp geneigd moest
blijven te steunen. Niet, intusschen, dezen moreelen tweestrijd geriskeerd te hebben
is ‘beslissend’ voor de ‘gaafheid’ van karakter,
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die Prof. Colenbrander hem ontzegt, maar de uitslag ervan had het kunnen worden.
De kriticus legt het zwaartepunt zijner beschuldiging evenwel ergens anders: zijn
grief is niet dat hij de konservatieve regeering wellicht een kat in den zak deed koopen,
maar dat hij dit den uitgever van den Java-Bode met zekerheid en welbewust deed.
Huet, aldus luidt de beschuldiging, heeft zich aangeboden voor de ‘omloodsing’ van
genoemde courant
...‘bij de volle wetenschap dat van Dorp, die evenals alle Indische
dagbladeigenaars van die dagen in de anti-gouvernementeele rigting heil
en voordeel zag, hem liet uitkomen om zijn reputatie van niets ontziend
radikaal.’
Is u daar wel zeker van? heeft Dr. Tielrooy den professor gevraagd - tot dusver, in
't openbaar althans - zonder vrucht. Inderdaad, waar mag deze zijn ‘volle wetenschap’
omtrent Van Dorps motieven hebben opgedaan? Toch niet bij Huet? Deze zien wij
immers hier in den brief aan Groen konstateeren hoe er aan zijn wetenschap
daaromtrent juist de volheid ontbreekt. Wanneer Van Dorp ging bemerken dat zijn
nieuwe redakteur niet, zooals in zijn blad gebruikelijk was, stelselmatig oppositie
voerde tegen het indische gouvernement, dan zou hij ‘wellicht’ beginnen met zich
daarover te verwonderen: - had hij hem uitdrukkelijk aangeworven als zulk een
opposant dan zou hij zich - moest Huet veronderstellen niet alleen, maar weten daarover zeker ‘verwonderd’ en niet enkel verbaasd maar geërgerd hebben. De
uitgever Van Dorp liet Huet ‘uitkomen om zijn reputatie van niets-ontziend radikaal’
verzekert Prof. Colenbrander. Wat weet hij ervan, uit welke ‘historische tekst’ heeft
hij het opgediept? Huet stond bekend als een weinig ontziend kriticus op theologisch
en litterair terrein; over binnenlandsche noch koloniale politiek had hij zich in den
‘Gids’ of in de ‘Opregte’ uit mogen laten; maar als redakteur van het tijdschrift had
hij zich doen kennen als een uitstekend schrijver, als redakteur van de courant als
een bekwaam journalist: was het niet waarschijnlijk dat Van Dorp hem om die
waarborgen voor zijn ‘heil en voordeel’ deed uitkomen? - Indien er iets met zekerheid
te lezen is uit dezen brief dan is het dit: dat Huet niet wist hoe Van Dorp het op zou
nemen als de Java-Bode ‘in gouvernementeele rigting’ werd ‘omgeloodst’. Ook
Groen - die geen dichter maar befaamd onderzoeker van historische teksten was heeft er dit in
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gevonden, anders had hij den schrijver in zijn door Prof. Colenbrander vermeld
antwoord niet om zijn ‘exceptioneele oprechtheid’ kunnen prijzen. Huet zou overigens
wel exceptioneel onnoozel hebben moeten zijn om voor een zoo laakbaar voornemen
als Prof. Colenbrander hem op grond van dit dokument toeschrijft, den bijstand van
Groen van Prinsterer te zoeken: - daarvoor was hij bij dezen man, wiens
scherpzinnigheid en zuiver karakter hij kende nu juist aan 't rechte kantoor!
***
De beschuldiging den uitgever Van Dorp bij de onderhandelingen misleid te hebben
vindt haar duplikaat in deze andere: den aftredenden redakteur van Gennep terzelfder
gelegenheid bij den neus te hebben gehad. In zijn brief van den 18den November
1868 - hij staat dan sedert den eersten Juli aan het hoofd van den Java-Bode - schrijft
Huet aan Potgieter:
‘Op de voorzijde van een der nummers vindt gij een démenti van Van
Dorp aan Van der Hoeven. Het is gerigt tegen “een protest” van V. d. H.
in de Samarangsche “Locomotief”, hetwelk ik hierbij insluit...’
Prof. Verwey heeft het in een noot opgenomen; het luidt als volgt:
‘Maar wij noemen het een schandelijk misbruik van het vertrouwen des
Heeren van Gennep, een man dien geheel Indië met ons hoogacht als een
gentilhomme sans peur et sans reproche om zijn aanbiedingen aan te
nemen, wanneer men wist dat hij meende die aan een man van zijne
beginselen omtrent voegzaamheid en goede trouw te doen. Wij noemen
het een misbruik van vertrouwen jegens de ingezetenen van Ned.-Indië
de redaktie van den Java-Bode uit handen van den Heer van Gennep te
durven overnemen, nadat men zijne handen had doen vullen door een
Ministerie dat aan geheel Ned.-Indië een walging en een gruwel was.’
De eerste aanklacht is zoo sterk dat zij de toevoeging van de zwakkere tweede
gevoegelijk had kunnen ontberen; zij wint bovendien aan belangwekkendheid wat
zij schijnt te verliezen aan waarschijnlijkheid door het vermelde démenti, dat ons
den uitgever Van Dorp niet achter Van Gennep maar tegenover hem en naast Huet
doet zien. De situatie is intusschen bij uitstek duister en lokt allerlei vermoedens uit:
of de uitgever misschien misleid is geworden, in plaats van door Huet, door den
scheidenden liberalen redakteur; of Van Gennep wellicht naderhand verloochend
werd door den uitgever; of er mogelijk door alle partijen fraude is gepleegd, dan wel
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door geen enkele: het zou ook kunnen zijn dat de geheele beschuldiging neerkwam
op een misverstand van wien haar uitte: de reeds vóór Huets aankomst te Batavia
naar Samarang vertrokken journalist Van der Hoeven. Dit laatste blijkt inderdaad
wanneer men zich de moeite geeft, die zich - ten onrechte, dunkt ons - de uitgever
der brieven heeft bespaard: kennis te nemen van het genoemde ‘démenti’, dat
voorkomt in het nummer van 11 November 1868 van den Java-Bode. Met groote,
vette letter gedrukt en onderteekend door Van Dorp, luidt het in hoofdzaak:
‘De heer Busken Huet heeft over het aanvaarden der redaktie van den
Java-Bode in het geheel niet onderhandeld met Mr. J. van Gennep.
Dit blijkt ten overvloede uit een schrijven van den heer Van Gennep aan
mij, heden ontvangen, waarin het volgende voorkomt:
‘Tegenover mij (Mr. J. van Gennep) heeft de heer Huet bij de aanvaarding
der redaktie van den Java-Bode geenerlei verpligtingen op zich genomen.’
De onderhandelingen met den Heer Huet zijn uitsluitend gevoerd door
den Heer Noordendorp, mijnen korrespondent te Amsterdam.
Ook dit wordt bevestigd door hetgeen de Heer Van Gennep mij schrijft:
‘De Heer Van der Hoeven wist, dat ik mij, in overeenstemming met U,
tot den partikulieren korrespondent van den Java-Bode had gewend ten
einde, in overleg met Uwen Amsterdamschen handelskorrespondent, een
bekwamen redakteur van den Java-Bode op te sporen. Wat de Heer Van
der Hoeven echter niet wist, is, dat bij aankomst van mijn vertraagd
schrijven, de overeenkomst tusschen den Heer Huet en Uwen
handelskorrespondent reeds tot stand gekomen was...’
Zoo liep althans dit relletje met een sisser af. Van Gennep heeft zich, natuurlijk niet
buiten overleg met Van Dorp, tot den ongenoemden partikulieren korrespondent
gewend voor het opsporen niet van een liberalen, maar zooals hij erkent: van een
bekwamen opvolger; en de uitgever zelf in zijn opdracht aan den handelskorrespondent
Noordendorp, waar hij Van Gennep naar een bekwamen zonder meer liet uitzien,
heeft zeker niet expres een liberalen gewenscht; anders zou, bovendien, Noordendorp
- in de correspondentie als den ‘rechtschapene’ aangeduid - Huet daarover niet hebben
gelaten in het onzekere, waarvan diens schrijven aan Groen getuigt. Huet heeft de
risico aanvaard als redakteur een richting in te slaan, waarmede Van Dorp ‘wellicht’
niet of ‘aanvankelijk’ niet ingenomen zou zijn; in 't ergste geval kon hij er dan op
rekenen na een jaar kontraktueel ‘op de keien’ van Batavia te worden gezet:
eventualiteit, waartegen hij zich zoo goed mogelijk trachtte te dekken.
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Maar - al of niet daarin versterkt door inlichtingen van Noordendorp - hij heeft het
zeer wel mogelijk gerekend dat de uitgever er niet rouwig om zou zijn, in zijn blad
niet langer ‘stelselmatig oppositie’ tegen het gouvernement te zien gevoerd en het
in dit opzicht een uitzondering te zien maken met alle andere konkurreerende bladen:
dit strookt met zijn latere inlichtingen aan Potgieter en iets anders aan te nemen zou
hem een lichtzinnigheid aanwrijven geheel in strijd met de omzichtigheid die hem
overigens in deze aangelegenheid kenmerkt. Zijn journalistieke flair bleek hem op
het juiste spoor te hebben gebracht: in denzelfden brief (van 7 Aug. '68) waarin hij,
nog slechts enkele weken in funktie, aan Potgieter mededeeling doet van den storm
die tegen hem is opgestoken - de beide andere bataviasche bladen, omtrent het feit
van den vrijen overtocht ingelicht, trekken woedend op hem los, de machtige
Bataviasche Handelsvereeniging boycot zijn blad - kan hij schrijven:
...‘De uitgever van den Java-Bode is op mijne hand, en dat is ook een groot
deel van dat publiek, hetwelk wel couranten leest, maar daarin niet
schrijft...’
Ook uit geen enkele der volgende brieven komt eenigerlei ontevredenheid of
teleurstelling van Van Dorp aan het licht; deze zijn evenwel van minder belang
voorzoover hij later ‘geleerd’ zou kunnen hebben in zijn redakteur ‘vertrouwen te
stellen’. Uit deze eerste intusschen blijkt duidelijk dat hijzelf niet uitsluitend of zelfs
bij voorkeur zijn ‘heil en voordeel’ in de ‘anti-gouvernementeele richting’ heeft
gezien. De ‘volle wetenschap’ van het tegendeel behoort enkel aan Prof. Colenbrander.
Hij heeft uit Huets brieven aan Potgieter te weinig en uit dien aan Groen veel te
veel gehaald. Hij legt zeer ten onrechte in dit vrij onbeteekenende dokument het
zwaartepunt van het Geval-Huet. Zijn ‘vrees’ er het ‘beslissende’ bewijs van diens
moreele minderwaardigheid of ongaafheid in aan te treffen is niet alleen overdreven
maar overbodig: het moge hem - die zich trotsch verklaart op wat Huet heeft gewrocht
- eerder dan tot beschaming strekken tot troost. - Die welke wij anderen - dichters
of niet - bij eventueele ontdekking onzer overeenkomstige blunders uit dit geval
kunnen putten, mag zijn dat ook een officieele historicus niet tegen misvattingen is
gevrijwaard en soms onbewust ‘divinatie in plaats van eruditie’ stelt.
J. SAKS
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Hamlet-studiën
Dr. B.A.P. van Dam, The Text of Shakespeare's Hamlet. - London, John
Lane, The Bodley Head Limited, 1924.
Shakespeare's Hamlet, vertaald door Dr. B.A.P. van Dam. - Maastricht,
Boosten & Stols, 1924.
I
Dr. B.A.P. van Dam, die zijn medische loopbaan liet volgen door een
philologisch-litteraire, heeft, nu twee jaar geleden, op dit laatste terrein een levenswerk
voltooid; een ontzachlijken arbeid, verricht met groote scherpzinnigheid en nooit
falenden ijver. Hij heeft het rezultaat van zijn studie van vele jaren betreffende den
Hamlet, een studie, waarvan hij de voorloopige uitkomsten reeds bij verschillende
gelegenheden had gepubliceerd, samengevat in een uitgave van den tekst, naar zijn
inzicht gereconstrueerd, en van zijn vaak zeer ingrijpende emendaties rekenschap
gegeven in een stevig gedocumenteerde inleiding; zóó stevig gedocumenteerd, en
daardoor tot zulk een omvang uitgedijd, dat ze er bij eerste inzage, ik moet het
erkennen, ietwat schrikwekkend uitziet. Maar wie zich de moeite geeft, het betoog
te volgen, ziet dat ook in dezen de goden voor arbeid goede dingen veil hebben; want
de uitkomsten van deze beschouwingen zijn allerbelangrijkst.
In het eerste hoofdstuk van zijn werk bespreekt Dr. van Dam de quarto-uitgave
van 1603; in 1823 ontdekt en in 1825 herdrukt. In een uitvoerige uiteenzetting betoogt
hij, dat deze uitgave (de Q.S.) het stuk geeft, zooals het gespeeld werd, opgeteekend
uit den mond der acteurs. Dat is te zeggen: het is een, met het oog op de opvoering,
veelszins verkorte, en hier en daar veranderde lezing.
Dat zien we, wanneeer we deze uitgave met de quarto-uitgave van 1604 vergelijken.
Afgezien van de fouten van den toehoorder-no-
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teerder en den drukker, worden de meeste andere verschillen ons waarschijnlijk
gemaakt als door de genoemde bekorting en verandering te zijn ontstaan. Zoo wordt
ons dan de in 1604 verschenen uitgave voorgesteld als vermoedelijk gedrukt naar
het handschrift van Shakespeare, dat echter een doorloopende bewerking heeft
ondergaan om den tekst voor het schouwburgpubliek bevattelijker en treffender te
maken. Dit in tegenstelling met de veel-verspreide meening, dat de uitgave van 1603
een eerste schets, die van 1604 de door Shakespeare verbeterde redactie zou wezen.
Dat de Q.S. een opteekening uit den mond der spelers zou zijn, wordt nog
waarschijnlijker gemaakt door de verklaring van een aantal andere afwijkingen als
door de acteurs bij hun voordracht gemaakte fouten. Dat is een element van Dr. van
Dam's beschouwing, dat vóór hem nog niet, of ternauwernood, in 't geding is gebracht
bij de vergelijking der teksten. De schrijver geeft hier merkwaardige aanwijzingen
van verplaatsingen van stukken tekst, een enkele maal worden zelfs gedeelten uit
andere stukken door den acteur geïnterpoleerd. Een groot gebrek aan rolvastheid
moeten we daarbij aannemen, maar de in de tooneellitteratuur van dien tijd zeer
belezen schrijver slaagt erin, ons zijn betoog aannemelijk te maken.
Het volgende hoofdstuk bespreekt, wat de schrijver als interpolaties in den quarto
van 1604 en de eerste folio-uitgave (van 1623) beschouwt. Hij gaat uit van het
standpunt - in het zesde hoofdstuk nader toegelicht - dat Shakespeare's ‘blank verse’
zeer regelmatig is (10 lettergrepig). Wat deze regelmaat verbreekt, is latere
toevoeging... En inderdaad, met verrassing en instemming leest men de
beschouwingen over de verschillende ‘insertions to suit the acting’ (blz. 75-84).
Bijvoorbeeld. Shakespeare eindigt dikwijls een tooneel met twee rijmende regels.
In ongeveer veertig gevallen nu, deelt Dr. van Dam ons mee, opgeteld uit al zijn
stukken, volgen er, na dat ‘eindrijm’ enkele woorden, die, naar ons oordeel, beter
weggebleven waren. Bijvoorbeeld aan het einde van het eerste bedrijf van den Hamlet:
H a m l e t ...... let vs goe in together,
And still your fingers on your lips I pray,
The time is out of ioynt, ó cursed spight
That euer I was borne to set it right.
Nay come, lets goe together.
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Wat dien laatsten regel nu betreft, die is overbodig, want herhaalt wat reeds vier
regels vroeger gezegd is, verbreekt den regelmatigen gang der verzen; en, zegt de
heer Van Dan, bederft den diepen indruk, door de beide laatste regels teweeg gebracht.
(Het komt mij voor dat dit laatste nog niet het geval behoeft te zijn; als de acteur
maar een lange rust na die twee rijmende regels maakt). Zou het niet een interpolatie
zijn? De heer Van Dam betoogt de waarschijnlijkheid dezer onderstelling, behalve
door de reeds aangevoerde argumenten, hiermee, dat in Shakespeare's tijd de woorden
en de actie der spelers krachtiger een bedrijf moesten afsluiten; het gordijn, dat dit
nu zoo bijzonder duidelijk doet, was er toen niet. Zoo moeten de spelers hier werkelijk
heengaan; en moet dat heengaan liefst ook nog eens met woorden overduidelijk
worden aangegeven. Het is een wel zeer overtuigend betoog; een ei van Columbus!
Trouwens het is, niet alleen bij Shakespeare, opvallend, hoe weinig latere uitgevers
en commentatoren van oude tooneelstukken gedacht hebben aan het feit, dat de tekst
hier wordt gezegd en gespeeld! Dr. van Dam geeft, door dit verschil met leesteksten
te laten gelden, ménige verheldering. En weer: zijn belezenheid wat het werk van
Shakespeare's tijdgenooten betreft, stelt hem in staat verschillende paralellen in dezen
te trekken. Handelden de spelers, die zoo'n zinnetje invoegden, trouwens niet geheel
volgens de les van Shakespeare-Hamlet: ‘sute the action to the word, the word to the
action?’1)
Niet alleen bij het verlaten van het tooneel interpoleeren de acteurs een paar - uit
het vers-schema vallende - woorden; ook bij begroetingen; ook om een sterker indruk
op het publiek te maken; om beter een karakter te kunnen typeeren; om meer actie
te kunnen geven; enz. enz.
Wat dat meer-actie-geven betreft, - laat ik hiervan een voorbeeld aanhalen; het is
kort en duidelijk, terwijl bij vele andere invoegingen nogal wat verklaring noodig
is.
In III, 1, 100-101 dan zegt Ophelia, als ze Hamlet zijn geschenken wil teruggeven:
Take these againe, for to the noble mind
Rich gifts wax poore when giuers prooue vnkind,
There my Lord.2)

1) Hamlet III, 2, 19-20.
2) Wat Dr. Van Dam zegt over II, 2, 519 (op blz. 79 van zijn boek) schijnt me niet geheel
overtuigend. Mythologische en Christelijke voorstelling toch worden, de geheele
Middeleeuwen door, door elkaar gewerkt. Zelfs in 't apocriefe evangelie van Nicodemus ligt
een Tartarus onder de hel, en stort Christus de duivelen daar in.
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In dit tweede hoofdstuk worden dan verder een aantal ‘invoegsels ter verklaring’
(explanatory insertions) aangewezen; verzachtende invoegsels van allerlei soort,
invoegsels van drukkers, enz. enz. Een enkel voorbeeld wil ik nog van die
‘verzachtende invoegsels’ aanhalen, om een denkbeeld te geven, hoe ingrijpende
veranderingen in den tekst Dr. van Dam soms meent te moeten aanbrengen; en
hoezeer hij die emendaties aannemelijk weet te maken. Ik resumeer dan zijn
opmerkingen in zake I, 2, 184 vgg.
My father, me thinkes I see my father,
H o r a : Where my Lord?
H a m .: In my mindes eye Horatio.
H o r a : I saw him once, a was goodly King.
H a m .: A was a man take him for all in all
I shall not looke oppon his like againe.
H o r a : My Lord I thinke I saw him yesternight.
H a m .: Saw, who?
‘All the words italicized above,’ zegt Dr. van Dam, ‘are redundant and break the
metre; if we omit them we keep an excellent text of five lines of regular blank verse,
instead of the seven lines which are accepted in the Globe edition. Is it not strange
that Horatio should have seen Hamlet's father only once? Horatio is Hamlet's friend,
he was a student at Wittenberg, and now returns to attend the funeral of Hamlet's
father. Let us turn to other passages when he refers to the old Hamlet: (I, 2, 211-212).
H o r a :...... I knewe your father,
These hands are not more like.
En I, 2, 240-242:
H a m .: His beard was grissl'd, no.
H o r a : It was as I have seene it in his life
A sabie siluer'd
Bernardo and Marcellus too ask Horatio whether the ghost looks like the king,
and why should they ask unless they knew Horatio to be well informed on the subject.’
Dr. van Dam haalt dan I, 1, 43-44 en I, 1, 58-63 aan, en overtuigt ons, door een
uitvoerig voortgezet betoog, van de groote

Groot Nederland. Jaargang 24

205
waarschijnlijkheid zijner emendatie. En als hij de invoegsels van allerlei aard, die
hij in de quarto's van 1603 en 1604 en in den folio van 1623 als zoodanig beschouwt,
heeft besproken, geeft hij nog eens een volledige lijst daarvan aan 't eind van zijn
hoofdstuk (blz. 105-109), om dit te besluiten met een opmerking die wel allerminst
bij dezen emendator texti van de neiging tot emendare scriptorem getuigt. In
aanmerking nemende, dat een tooneelspel-tekst in zichzelf, zooals hij den lezer
verschijnt, dus zonder het spel der acteurs, onvolledig is; en dat Shakespeare zelf
zich onderworpen heeft aan de eischen der dramatische kunst, deelt hij ons mee, dat
hij den volledigen tekst zal geven, zooals die dan, blijkbaar al zéér spoedig, is gezegd;
maar wat zijns inziens interpolaties zijn, liet hij met ander lettertype drukken; soms,
waar de tekst al te veel bedorven was, geeft hij ze in noten.
In het derde hoofdstuk worden de varianten in vorm1) en woord tusschen de
quarto-uitgave van 1604, de folio van 1623 en den origineelen tekst, in het vierde
de weglatingen in beide genoemde edities besproken; in het vijfde tracht de schrijver
een antwoord te geven op de vraag: wat is de Q. (quarto 1604), en wat is de F. (folio
1623). Concluzies:
1. Er zijn drukfouten die Q.S. (1603) en Q. gemeen hebben; zoodat Q. gedeeltelijk
een herdruk van Q.S. is Verder zijn er redenen, die het waarschijnlijk maken,
dat de Q. gedrukt werd naar Shakespeare's handschrift, dat voor het gebruik op
het tooneel was geadapteerd.
2. Er zijn drukfouten die Q. en F. gemeen hebben, zoodat F. gedeeltelijk een
herdruk van Q. is. Overigens werd F. gedrukt naar een souffleurs-boek ouder
dan de Q. of naar een copy van dat souffleurs-boek. Waarna de schrijver dan
nog eens duidelijk de waarde aangeeft die de drie genoemde drukken (Q.S., Q.,
F.) z.i. hebben als weergaven van den oorspronkelijken tekst.
Alvorens zijn geëmendeerden tekst te geven, wijdt Dr. van Dam dan nog een paar
hoofdstukken aan beschouwingen omtrent Shakespeares prosodie. Het zijn vooral
deze hoofdstukken, die, men mag wel zeggen: een zekere opschudding onder de
Shakespeare-kenners hebben verwekt. Dr. van Dam bespreekt de verschillende
meeningen die in dezen bestonden; en na aanwijzing van de woorden die meer en
die minder lettergrepen hadden dan tegenwoordig en van de ver-

1) Proza of poëzie b.v.
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schillen tusschen spelling en uitspraak, concludeert hij, dat Shakespeare's blank verse,
geregeld, bestaat uit tien (elf) lettergrepen. De schijnbare meerdere lettergrepen, die
niet bij correcte uitspraak verdwijnen, moeten aan corruptie worden toegeschreven.
Deze uitspraak is volkomen in overeenstemming met wat de prosodisten van
Shakespeare's tijd - en lang daarna, tot in de XVIIIe eeuw - zeggen. En wat meer
beteekent: met de practijk der dichters (zie blz. 212). Hieraan verbinden zich
beschouwingen over klemtoon- en ‘musical’ (rhythmiek)-theorieën, en, in het VIIe
hoofdstuk, over het gebruik van rijm en proza bij Shakespeare, en over enkele
passages, die de auteur ‘broken verse’ noemt. In de geregeld voortloopende ‘blank
verse’ van den Hamlet-tekst heeft hij ieder van de schijnbare halve blank-verse-regels
verklaard uit corruptie. Maar bij den overgang van blank verse tot een lied of tot
proza komt het 'n enkelen - vijf - keer voor, dat we halve blank-verse-regels zien,
waarbij van corruptie geen sprake kan zijn, terwijl die eigenaardige regels ook vrij
dikwijls voorkomen te midden van proza-clauzen. De schrijver komt tot dit - m.i.
zeer plauzibel - besluit, dat het afwisselend gebruik van gebonden taal en proza voor
Shakespeare een hulpmiddel is om stijlwendingen en -contrasten sterker te doen
uitkomen.
Dan volgt de tekst zelf van den Hamlet, met inachtneming en toepassing van al
de voorafgegane beschouwingen; de afwijkingen worden door ander lettertype en
voetnoten op duidelijke, overzichtelijke en tevens nooit de lectuur belemmerende
wijze kenbaar gemaakt. Waarna nog over een aantal andere stukken beschouwingen
worden gegeven, door toepassing van de bij deze Hamlet-studie verkregen rezultaten.
***
De critische behandeling van teksten is een arbeid, waarbij men nooit op wiskundige
zekerheden steunt; het is steeds het opbouwen van hypothezen met meer of min
plauzibele aanwending van het aanwezige materiaal; terwijl ook bij de waardeering
van dit materiaal, of van een bepaald deel daarvan, het persoonlijk oordeel telkens
meespreekt. Dit moet men nooit uit het oog verliezen. Maar zonder dit te doen,
hebben we toch volkomen het recht te zeggen, dat Dr. van Dam uitstekend werk
heeft gedaan. Op een gebied,
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dat, naar 't scheen, reeds zoo volkomen bewerkt was, dat - en van dit standpunt ging
bijv. Furness stilzwijgend bij zijn ‘New Variorum Edition’ uit - er eigenlijk niets
nieuws van te zeggen viel. Maar Dr. van Dam heeft toch wel nieuws, revolutionnair
veel nieuws gebracht; onder andere door wat over Shakespeare's prosodie door
veelvuldige herhaling en overneming zoo langzamerhand als waarheid was gaan
gelden, niet voetstoots over te nemen; meer nog: door een belangrijk nieuw element
ter sprake te brengen, nl. de variaties welke de spelers in een tekst binnenloodsen;
variaties, zooals we zagen, deels door de eischen der actie, deels om andere redenen
- ter wille der duidelijkheid bijv. - en door andere oorzaken - als: gebrekkige rolkennis,
verwarring van den tekst met dien van een ander stuk - aangebracht, en van welke
door Shakespeare zelf vele achteraf mogen zijn aanvaard. We zijn zeker, dat Dr. van
Dam's arbeid - misschien niet dadelijk en ten volle - maar op den duur, een
belangrijken invloed zal hebben op de Engelsche en de Duitsche studie van het
tooneel der Elizabeth-periode.

II
De geleerde tekst-criticus heeft zich daarna op een aangrenzend, maar toch wel zeer
verscheiden, terrein gewaagd: hij heeft den door hem zoo danig geëmendeerden tekst
in het Nederlandsch vertaald. (Een vertaling, voorafgegaan door een verwijzing naar
het hiervoor besproken boek, waarvan de concluzies zeer eenvoudig en overzichtelijk
in de inleiding zijn opgenomen.)
Hier zien we onzen geleerde dus als collega van Burgersdijk en Van Looy. Heeft
hij, behalve de geleerdheid, ook de ongeëvenaarde handigheid en
woord-vindingrijkheid van den eerste betoond; en de artistieke gevoeligheid van den
laatste?
Wel, - hij heeft ze natuurlijk - van iemand, zoo ijverig en nauwgezet, is 't niet
anders te onderstellen - bij zijn werk geraadpleegd.
Maar laten we het rezultaat bezien. Ter kenschetsing van Dr. van Dam's vertaling
dan, vergelijken we zijn weergeving van Hamlet's beroemden monoloog ‘To be or
not to be,’ met die der genoemde vroegere vertalers. Wat den tekst betreft, deze bevat
geen emendaties van eenig belang door Dr. van Dam; alleen schraapt hij 't
buitenmetrische ‘them’ in den vijfden regel (‘And by opposing, end them, to die to
sleepe).
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Burgersdijk
Te zijn of niet te zijn,
ziedaar de vraag;

[Van Looy]
Van dam
Bestaan of niet bestaan, dat Leven, of niet?... Dit is het,
is de vraag: waar 't om gaat:

Is 't eedler voor den geest, Of, is het eedler in den
de slingersteenen
geest te lijden,

Wat noobler is, van het
verbolgen lot

En pijlen van het nijdig lot De keilen en schichten van De porren en de prikken te
te dulden,
een schimpend lot,
verkroppen,
Of 't hoofd te bieden aan
een zee van plagen,

Dan zich te waapnen tegen Of 't zwaard te heffen tegen
'n zee van troeblen,
zorgenzeeën

En, door verzet, ze te
En in opstand te enden? - En pal staand te
enden? - Sterven, - slapen, Sterven, - slapen,
verscheiden? Sterven?
Slapen,
Niets verder; - en, gesteld, Niet meer; - en, door een
een slaap is 't einde
slaap te zeggen: uit

Meer niet! En, kan men
stuiten door een slaap

Van 't hartwee en de
duizend angsten, die

Met hartzeer en de duizend
tegenheên,

Is de hartepijn en 't
duizenderlei schokken

Des vleesches erfdeel zijn, Van ons belaste vleesch, - Die 't vleesch ten erfdeel
- 't ware een voleinding, 't ware een vervulling,
zijn, 't is een vervulling
Met vroom gebed te
wenschen. Sterven, slapen,

Ootmoedig af te smeeken. Ootmoediglijk te
Sterven, - slapen: wenschen! Sterven?
Slapen!

Te slapen! licht ook
droomen; - ja, dit stremt;

Te slapen, wellicht
droomen; - ai, daar 't
strubbelt;

Want wat wij in dien
doodslaap kunnen
droomen,

Want welk gedroom ook in Want wat voor droomen 't
die doodslaap kome,
in dien doodsslaap zijn,

Als wij van de aardsche
warr'ling zijn bevrijd,

Als we eindlijk schoven af Als we aan 't rumoer des
ons aardsch gewriemel,
levens zijn ontglipt,

Droomen misschien? Daar
ligt de zorg'lijkheid,

Dwingt ons tot aarz'len; die 't Moet ons doen aarz'len. Dwingt aarz'ling af. Dan
beschouwing doet
Daar is 't ontzagbre,
lijkt de (diepe) grond,
De ellende tot zoo hoog
een leeftijd komen;

Dat maakt een onheil van Waarom ellende zulk lang
zoo langen duur;
leven leidt.

Want wie verdroeg den
Want wie verdroeg tijd's
spot en smaad der wereld, hoon en zijn geransel;

Want wie vedroeg den
hoon en knoet zijns tijds,

Des onderdrukkers dwang, Tyrannen-lusten, trotsaards Smaad van den trotschaard,
des hoogmoeds hoon,
hoovaardij,
't juk van den tiran,
't Wee van verschopte
liefde, wetsverkrachting,

Pijn om miskende liefde;
wets-verzaking,

Smart van gesmade min,
gedraal van 't recht,
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Den trots van het gezag, en Ambtlijke onbeschoftheid; Ambt'lijke grofheid en den
't smalen, dat
den voetschop dien
aanstoot, dien
Verdienste van
nietswaardigheid moet
dulden,

De stille diener van den
bluffer krijgt,

Gelaten deugd van den
onwaard'ge duldt,

Als hij zichzelve ruste
schenken kon

Hoe, als hij zelve zich
verlossen kon

Wanneer hij met een
simp'len ponjaard zelf

Met éénen priemstoot? - Met een simple priem? Wie De zaak kon afdoen? Wie
Wie zou die lasten dragen, zou vrachten torsen,
zou pakken dragen.
En steunde en zwoegde in En grienen, zweeten onder En morrend zwoegen onder
't harde juk des levens,
een moeilijk leven,
't harde lot,
Zoo niet de schrik voor
iets, iets na den dood, -

Was niet de angst daar
voor iets na den dood, -

Als niet de vrees voor
dingen na den dood,

Dat onontdekte land, uit
welks gebied

Dat onontdekte land van
welker grenzen

Voor 't onontdekte land, uit
welks gebied

Geen reiziger ooit keert, - Geen reiziger terugkeert, - Geen zwerver keert, den
den wil verlamde,
die wart den wil,
wil onthutst doet staan
En eer ons 't huidig kwaad En ons 't bekende kwaad
verduren deed,
doet lijden liever

En eerder doet aanvaarden
wat ons pijnt,

Dan vluchten tot een
kwaad ons onbekend?

Dan heen te vliên naar 't
andre, ongewetene.

Dan vlieden naar een pijn,
die niemand kent?

Zoo maakt het peinzen
lafaards van ons allen,

Dus maakt bewustzijn
't Geweten des maakt ieder
bloodaards van ons allen; onzer laf;

En wordt de frissche blos En dus wordt de
van 't kloek besluit
aangeboren blos der
flinkheid,

Des wordt een grootsch,
gewichtig ondernemen

Verziek'lijkt door 't onechte Bleek overzieklijkt door de Verziek'lijkt door
bleek van 't mijm'ren;
mom der peinzing;
bepeinzings vale tint;
En 't streven van den
hooggezwollen moed.

En ied're bruis-gezonde
onderneming,

Des wordt beslistheids
aangeboren kleur

Door deze omzichtigheid Door dit bezien, wendt van Door die berading uit zijn
van stroom verand'rend, haar oorsprong af,
baan geleid
Verbeurt den naam van
handling. - Stil nu, gij!

Verliest den naam van
daad. - Stil nu, gij.

En mag geen daad meer
heeten. Zacht wat nu!
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Vergelijken we nu deze drie teksten - met den Engelschen tekst daarboven! -, dan is
over 't algemeen die van Van Dam litterair niet beter, maar toch ook niet aanmerkelijk
slechter dan die van zijn voorgangers. Het ietwat breedvoerig redeneerend ‘Dit is
het, waar 't om gaat’ in den eersten regel; de in dit verband wat goedige vertaling
van ‘slings and arrows’ met ‘porren en prikken’ en van ‘outragious fortune’ door ‘'t
verbolgen lot’, zijn niet te prijzen, terwijl het hier ongewenscht precizeerende beeld
van ‘'t zwaard te heffen’, 't ietwat te statige ‘verscheiden’, ook niet mooi zijn, en we
de mijmerende herhaling van ‘slapen’ aan 't begin van regel 10 niet zonder schade
kunnen missen; ook is ‘the rub’, aan 't eind van dien regel, wel zeer ongelukkig met
‘zorg'lijkheid’ weergegeven; en evenmin waardeeren we ‘afdwingen’, twee regels
verder. Maar den volgenden regel vind ik door Van Dam beter dan door zijn beide
voorgangers vertaald; den daarop volgenden beter, althans dan door Burgersdijk, de
daarop volgende is ook zeer goed. ‘Min’ hebben we (‘Smart van gesmade min’)
minder gaarne dan ‘liefde’, maar ‘smart van gesmade’ is weer mooier dan wat de
anderen er van maken, en ‘gedraal van 't recht’ is ook juister vertaald (‘delay’). ‘The
insolence of office’ wordt door iederen vertaler iets beter weergegeven; (al voldoet
ons ook ‘grofheid’ niet geheel; - als ‘onbeschoftheid’ of zelfs ‘grofheid’ van een
ambtenaar een reden tot zelfmoord voor een zenuwzwakke was, leefden er niet veel
zenuwzwakke Nederlandsche burgers meer; zie de rechtbank-verslagen!) ‘Patient
merrit’ is zeker geen gelaten deugd (maar ook geen ‘stille diener’, zoomin als een
‘stille diender’!) ‘To grunt’ is zeker door Van Looy het slechtst - en héél dwaas! weergegeven (?) met ‘grienen’, maar ‘morrend’ is ook niet gelukkig. ‘Trauiler’ moest,
dunkt mij, liever niet door Van Dam, met afwijking van zijn voorgangers, met
‘zwerver’ vertaald zijn...... Van Dam is de eerste die het waagt, ‘conscience’
gewoon-weg met ‘geweten’ te vertalen. - Burgersdijk heeft zijn vertaling, ‘peinzen’
eenigszins verantwoord - in een noot achter zijn vertaling, met overwegingen die
ook Van Looy's vertaling ‘bewustzijn’ wettigen; ‘het zich rekenschap geven’ zou de
beteekenis eigenlijk zijn...... Bewijsplaatsen voor deze beteekenis geeft Burgersdijk
niet, - ik heb ze ook niet elders gevonden -; maar het is duidelijk dat de gedachte
geleidelijker voortvloeit bij zijn vertaling, dan wanneer men plots 't nog niet vermelde
‘geweten’ laat optreden......
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Ik laat verdere vergelijkingen aan den belangstellenden lezer. Ik geloof, dat als ik
een opvoering van ‘Hamlet’ moest ‘bedramaturgen’, ik den vertalers zou verzoeken,
‘mon bien’ te mogen nemen waar ik het vond, en van ieder dat te gebruiken, wat mij
het beste leek. Wat ze allicht niet zouden toestaan......
Ik wil maar zeggen, dat ik een Hamlet-vertaling die facile princeps zou zijn, nog
niet gevonden heb. Van Looy is artistiek telkens 't beste, maar soms onjuist en soms
gezocht. Burgersdijk is prachtig conscientieus, maar niettemin telkens niet ‘raak’......
Van Dam ‘it in medio’...... Maar het is toch wel heel kranig en knap, tegelijk zoo
eindeloos-onvermoeid werk van wetenschap, en dan: tevens met zoo gelukkigen
uitslag werk van kunst te verrichten!
JAN WALCH
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Overzicht der Spaansche poëzie in 1925
De Castiliaansche lyriek, - ik zeg hier Castiliaansch, omdat ook in de Catalaansche
en Galicische talen gedicht wordt -, der twintigste eeuw, vertoont twee karakteristieke
trekken. De eene is de poging tot hernieuwing, die een zekere gelijkheid heeft met
die der Fransche poëzie. De andere is dat, eenmaal een groot gebied van het vers,
het tooneel, vrijwel verloren zijnde, de poëzie een weg gevonden heeft tot een groot
domein, het proza.
De Castiliaansche lyriek heeft in den loop harer ontwikkeling den schat en het
voorbeeld ontvangen van zeer verschillende invloeden: in den aanvang Galicisch,
Provenzaalsch, Arabisch, verlatinizeerd Moorsch, Fransch en Italiaansch, en later
opnieuw Fransch en Italiaansch. Zoowel de Italianizeerenden als de zuiveren kwamen
tot een samensmelting en een evenwicht van schoone klassieke vormen. De Valera
is in de vorige eeuw de drager geweest van de traditie van de gouden eeuw.
In de 19de eeuw vertoont zich herhaaldelijk die poging tot hernieuwing, om zich
langzamerhand tot een streven te schakelen en een der karaktertrekken van de
hedendaagsche poëzie te worden. De eerste dichters van de vorige eeuw bevinden
zich nog in de klassieke strooming; zij vervolgen met nieuwe denkbeelden de schoone
en majestueuze lyriek van de gouden eeuw. Quintana, de beste hunner, is tevens het
voorbeeld dat de grootste kenmerken bezit. Achtereenvolgens toont zich de
hernieuwende neiging in dichters van zeer verschillend temperament en geestelijke
samenstelling, waardoor de momenten van den gang naar nieuwe vormen wordt
aangegeven. De namen van Espronceda, Bécquer, Campoamor, Rubén Darío en zijn
Spaansche volgelingen (de groote Darío was nl. een Zuid-Amerikaan; Erwin K.
Mapes wijdde pas in de Fransche Sorbonne een groote studie aan hem: ‘L' influence
française dans l'oeuvre de Rubén Darío - Paris, Champion, 1925’, zijn als mijlpalen
op dezen weg. Deze dichters willen zoowel de lyriek nieuwe bewegelijkheid en
snelheid geven, als haar toegan-
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kelijk doen zijn voor nieuwe en levender ontroeringen dan die welke van de antieke
modellen geërfd werden..
De poging tot hernieuwing zet zich niet slechts voort, doch wordt ook heftiger en
neemt een eenigszins revolutionair karakter aan. De jonge dichters dezer dagen
vergenoegen zich niet met nieuwe gedachten in oude verzen te gieten. Zij wenschen
ten koste van alles nieuwe verzen te maken. De prikkeling van de omvorming van
de metriek kwelt hen en leidt bij de uitersten tot extravagantie en cacofonie. Zij
deinzen zelfs niet voor de kinderlijke kunsten van het naamdicht terug.
Enkele dezer nieuwe dichters bezitten een innerlijke lyrische trilling die een
tegenstelling is met de armoede en onwelluidendheid hunner verzen. Een toomelooze
drang naar oorspronkelijkheid doet hen soms vergeten dat het vers het volmaakste
werk van de taal is, en polijsting en voltooiïng eischt. De tegenstelling tusschen de
dichters op ouden trant, die goed gemeten verzen schreven, maar dikwijls zonder
ziel, als een naklank der vervlogen poëzie, - en de te hernieuwende en overhaaste
dichters, die dichterlijke ontroering en frischheid van beelden bezitten, doch er niet
in slagen hun inspiratie in aannemelijke metriek te uiten, leidt tot de conclusie dat
het probleem der lyriek een probleem van verzoening is. De nieuwe gevoelens en
levende gedachten dienen gebracht te worden, zonder dat de betamelijkheid van den
rictus vergeten wordt. De mêtrieke vormen die in den loop eener litteratuur
overheerschen welke gedurende eeuwen van oefening tot rijpheid is gekomen, zijn
geen uitvinding van rijmelaars en rhetorieken, doch het gevolg van een selectie, die
de vormen heeft gekozen welke zich het best passen aan den muzikalen geest van
de taal. Zij zijn zeker niet onveranderlijk. In de scheppingen der taal is niets
onveranderlijk, zoolang zij niet ten doode is opgeschreven, doch de wijzingen moeten
hun loop kunnen vinden, en moeten rekening houden met de muzikaliteit die de taal
eigen is, weerspiegeld in de metrieke traditie.
Onder de verzen van deze dagen die als voorbeeld kunnen gelden van die
verzoening tusschen vorm en inhoud, tusschen litteraire traditie en moderne gedachten
en gevoel, dienen dan vooral de Nuevas Canciones van Antonio Machado, en de
Presagios (Voorgevoel) van Pedro Salinas, genoemd te worden.
Antonio Machado is de eerste der Spaansche dichters onzer
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dagen. Zijn werk is omvangrijk, doch de hoedanigheid vervangt de hoeveelheid. Hij
is zoowel teer als krachtig, spreekt in het schoonste Spaansch, doch met moderne
wendingen, en geen denkbeeld of emotie dat hij niet in schoone verzen weet te uiten.
Zijn moderne gevoel, dat levend, saamhoorig en samenwerkend is met de sociale
omgeving, bereikt een hoogen graad van actualiteit.
Pedro Salinas, oud-lector in de Spaansche taal aan buitenlandsche universiteiten,
is een nieuwe dichter. Zijn hechte litteraire cultuur geeft aan zijn dichterlijk werk
een vroege rijpheid. In de spontaanste en levendigste der verzen van zijn Presagios
is veel dat naar de oude poëzie klinkt. Ook in dezen dichter verwerkelijkt zich de
bond tusschen moderniteit en traditie.
De lyrische proza heeft in Spanje vele vertegenwoordigers. Vele van de Glosas
van Eugenio d'Ors in zijn nieuwe Glosario castellano en Molino de Viento, tallooze
der ‘greguerís’ van Ramon Gomez de la Serna, eenige artikels van Azorin en vele
van Unamuno zijn van lyriek verzadigd. De groote voorraad kronieken, sluiten een
belangrijke hoeveelheid lyrische proza in. Zoowel in de verhalend-dramatische
boeken als in de romans vindt men niet zelden lyrische ‘entre mets’.
Vooral Baroja levert daar vele voorbeelden van.
Tenslotte diene nog vermeld dat enkele schrijvers (Perez de Ayala en Hernández
Catá o.a.) hun novellen vooraf laten gaan van korte gedichten, die den sentimenteelen
toon van het verhaal aangeven.
Belangrijk is dus in dit jaar hoofdzakelijk Antonio Machado gebleven. In Spanje
neemt de poëzie geen overheerschende plaats in, zooals overal elders. Doch in Spanje
heeft de poëzie nooit overheerscht, - en als nu de roman er de voorrang heeft, dan
was dat vroeger het Theater en de Roman.
H. MENAGÉ CHALLA
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Literatuur
Onze Hollandsche Molen. C. de Visser, A. ten Bruggencate, J. Schregardus.
Uitgeversbedrijf ‘De Spieghel’.
Deze bijdrage tot de kennis en de geschiedenis van de windmolens in Nederland,
geeft ons met zijn mooie collectie photo's eens een andere kijk op het Molenprobleem
dan de lange, sombere necrologie, die de dagbladen ons van de stervende molens
geven. Voor allen die gevoelig zijn voor de schoonheid van ons molenlandschap, en
die dit vage sentiment wat willen verdiepen door intiemer aanschouwen van het
karakteriseerende van de vele verschillende variatie's in het molentype is Ir. A. ten
Bruggencate een toegewijd gids.
Om utiliteitsredenen uitgevonden zullen de molens grootendeels verdwijnen omdat
dezelfde redenen stoom en electriciteit aan het werk stelden. ‘De zeilen van onze
molenwieken en de zeilen van onze schepen hebben voor een goed deel de
economische geschiedenis van Holland gemaakt’, blz. 18. Zeer juist! Maar hoeveel
zeilschepen zijn er nog? En zoo zal ook het geronk van den motor, het zoemen der
wieken en het kreunen der assen van onze windmolens vervangen. Waar de oude
molens praktisch bruikbaar blijven kan men strijden voor hun behoud, maar daar
waar motoren het werk beter doen, zooals bij de industrie-molens gebleken is, moeten
zij verdwijnen. Ook de moderne techniek geeft ons een, zij het dan ook minder
specifiek Hollandsche, schoonheid. Schoonheid bestaat, maar ‘nationale trotsch’ te
putten uit het ons omringend schoon, aan welks schepping we part noch deel hebben,
is wat aanmatigend. Maar dat wij het ons van de jeugd af omringende liefhebben is
menschelijk. En als dit plaatwerk, in zijn eenvoudig sterk ontworpen band van Tine
Baanders velen er toe zal brengen de molens met meer interesse te bezien, en zoo
noodig een klakkeloos vandalisme te helpen tegengaan, dan wenschen we het een
goede ontvangst.
AGNES FRANÇOIS

Het Wilhelmus van Nassouwe, door Dr. P. Leendertz J. - W.J. Thieme &
Cie. Zutphen 1925.
Indien een eminent geleerde als Dr. P. Leendertz een taal- of letterkundig onderwerp
op populaire wijze behandelen gaat, dan ondervindt de lezer dezelfde speelsche en
toch voorname genoeglijkheid als wanneer hij van eene bruischend drukke en
kakelbonte winkelstraat plots een oud stil en deftig huis binnen komt. Men heeft daar
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de zekerheid door geen wanstaltig uithangbord gehinderd te worden, men weet, dat
alle voorwerpen op hun plaats staan en behoeft niet
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bevreesd te zijn onder smuk verborgen groezeligheden te zullen aantreffen. Iedere
bewering in dit boekje, dat ten doel heeft ons volkslied in beteekenis, ontstaan en
oorspronkelijkheid te verklaren, is overwogen en gedocumenteerd. De schrijver
beheerscht zijn onderwerp volkomen en weet zelfs de voor een taalkundige leek
droogste onderwerpen zoo boeiend voor te dragen, dat men in één stuk het werkje
uitleest en dan het gevoel heeft nu alles van het Wilhelmus te weten wat er te weten
valt, hetgeen natuurlijk bij lange na het geval niet is.
A.D.

Rondom Shakespeare. 1. Edward II, door Christopher Marlow. 2. Philaster,
door Beaumont & Fletcher. Vertaald door J. Decroos. Uitgegeven door
De Sikkel, Antwerpen E.A. Mees, Santpoort.
Al kan de vertaling van J. Decroos van beide bovengenoemde stukken ons niet in
iederen regel bekoren, het denkbeeld om eene reeks spelen van Marlow, Ford,
Webster, Ben Jonson e.a., allen schrijvers even voor of na Shakespeare, in handigen
en goedkoopen vorm onder algemeen bereik te brengen is zeer verdienstelijk. Is
Philaster van Beaumont en Fletcher een erotisch blijspel met de bekende travesti-rol
(Vgl. Drie-Koningen-Avond, Zooals het U lijkt e.a.) een genre, waarin Shakespeare
er wel slechtere geschreven heeft, Edward II van Marlow is van meer belang,
historisch omdat het 't eerste geschiedkundig treurspel van beteekenis is, cultureel
omdat een invloed er van op Richard II en III van Shakespeare niet te ontkennen
valt, artistiek omdat de teekening der figuur van Edward II, decadente, bijna tot
homo-sexualiteit verworden koning, diens tragische ondergang in het gevecht om
de macht met zijne omgeving en overspelige echtgenoote meesterlijk, Shakespeare
zelf waardig, gegeven is.
A.D.

Menschen op het Tooneel, door Folkert Kramer. Uitgegeven door De
Branding 1925-1926, Amsterdam.
Een serie monografieën over de Nederlandsche tooneelartisten: Mevr.
Mann-Bouwmeester, A. Tartaud Klein, Else Mauhs, Tilly Lus, Magda Janssens en
E. Verkade, J. Musch, C. Ruys, A. van Dalsum, L. de Vries en L. van Gasteren. De
heer Folkert Kramer is de samensteller en zijn werk kenmerkt zich doordat het
evenveel fouten als deugden heeft. Noemen wij de deugden eerst, dan dient hem
hulde gebracht te worden voor de hoeveelheid en volledigheid van zijn werk, voor
de goede zorg, waarvan het blijk geeft, voor zijne schrijversvaardigheid en
menschenkennis, waarvan vele karakterschetsen getuigen. (Van Gasteren en L. de
Vries.) Daar tegenover staat, dat het inzicht, waaruit sommige biografieën geschreven
zijn de psychologie van den volksroman-in-2½-cents-aflevering niet te boven komt,
(Mevr. Tartaud-Klein), terwijl hij in de aanhalingen van anderen wel dat te eenzijdig
coupeert. Zoo zijn in het artikel van Saalborn over Magda
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Janssens zoowat alle critische opmerkingen geschrapt. Ook de keuze der behandelde
artisten lijkt mij ongemotiveerd en zeer eenzijdig; waarom Verkade en Royaards
niet, waarom Van Gasteren wel behandeld en Saalborn achterwege gelaten, waarom
is van de jongere groep allen Van Dalsum een boekje gewijd en zijn Kloppers, Eerens,
De Meester en Charlotte Köhler genegeerd? Wat de Inleiding van Werumeus Buning
betreft, die moest in aanleg reeds de mislukking herbergen. Het was dezen schrijver
toch onmogelijk een richtsnoer voor zijne bespreking te vinden, waar deze dienen
moest ter inleiding van eene reeks monografieën van te hooi en te gras gekozen
artisten. De schrijver heeft zich nu vergenoegd tot het geven van een overzicht van
zoo wat alle bestaande tooneel-artisten en heeft zich van deze onmogelijke taak zoo
goed mogelijk gekweten.
A.D.

De Heks van Haarlem, door Frederik van Eeden. W. Versluys. 1925.
Amsterdam.
Bij dezen derden druk van bovengenoemd treurspel der Onzekerheid kan kritiek
achterwege blijven, omdat zoowel bij het eerste verschijnen als bij de opvoering het
stuk reeds meer dan genoeg onder het vergrootglas genomen is. Zij hier alleen gezegd,
dat het mij onbegrijpelijk voorkomt, dat dit spel door geen der bestaande
tooneelgezelschappen gedurende de laatste jaren op het repertoire genomen is. Ik
kan mij voorstellen, dat een gezelschap van jongere krachten, trachtende naar nieuwe
vormen en idealen dit stuk buiten repertoire houdt, zeker is het echter dat de huidige
gezelschappen zeer veel aan den tooneelschrijver Frederik van Eeden goed te maken
hebben.
A.D.

De man die zich zelf verloren heeft Groteske in acht tafereelen door P.S.
Maxim Kröjer, geschreven in 1925, ongedateerd uitgegeven door ‘Het
Tooneel’ te Antwerpen.
De hedendaagsche Vlaamsche en Nederlandsche tooneelschrijfkunst - indien de
weinige producten althans dezen wijdschen titel verdienen - heeft al zeer geringen
invloed ondergaan van de gelijktijdige maar dan vol-bloeiende Duitsche, met name
de expressionistische. Ontegenzeggelijk vertoont Teirlincks werk eenige
overeenkomst, maar deze is toch zoo gering, dat er van invloed niet gesproken kan
worden. In dezen stand van zaken verwondert het te meer in bovengenoemd spel
motieven te vinden, die tevens aangetroffen worden in tal van jonge Duitsche stukken.
Des te merkwaardiger is dit, omdat ook hier geen Duitsche invloed kan worden
aangenomen, aangezien het stuk behoudens de bedoelde alle andere expressionistische
kenmerken mist. De dialoog is toch eer realistisch, al zou het voorschrift van den
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schrijver de opvoering als spel van poppen kort en gebonden te houden ook andere
expressionistische tendenzen doen vermoeden. Het stuk sluit
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zich dan aan bij die expressionistische stukken, waarin nog geene eenheidsvisie van
eigen ik gevormd is, maar deze gesplitst is in meerdere naarmate dat eigen ik met
meerdere objecten gedifferentieerd wordt. De bedoelde stukken zijn: Das Letzte
Gericht van Julius Maria Becker, de Unbedingte van Friedrich Wolff, Die Irren van
Ulrich Steindorff e.a. Het stuk vangt aan met eene volkomen inhoudlooze figuur,
evenals in de genoemde Duitsche stukken gesplitst in twee broeders. De objecten in
vergelijking waarmede dan getracht wordt de eenheidsvisie van eigen ik te vormen,
zijn weer evenals in de Duitsche stukken, de vrouw, de vriend, de collega, de
dame-in-rouw, de dandy, het menschenwrak e.a. Kenmerkten zich de Duitsche
stukken echter door oversterk voortbrengend gevoel en dankten daaraan de
mislukking, het falen van Köjers poging is aan het tegenovergestelde te wijten, te
weinig stuwend innerlijk. Het stuk is, hoe merkwaardig tusschen de rest ook, dor en
droog maakwerk.
A.D.

Marionetten. Samengesteld door J.W.F. Werumeus Buning, Constant van
Wessem en C.J. Kelk. - S.L. van Looy, 1925, Amsterdam.
Met z'n drieën, gesteund door veertien medewerkers, Schmook, Avermaete, Thieme,
Sokoloff, Von Kleist, Gordon Craig, Anatole France, Arthur Simons, Hevesi, Shaw,
Ehlert, Hazlitt, Roelvink en Dr. Boekenoogen, dus met z'n zeventienen hebben ze
dit werk gewrocht van 74 bladzijden met 11 illustraties. J.W.F. Werumeus Buning
zegt in de Inleiding, dat de bedoeling van dezen stoeren arbeid geweest is, ‘dat er nu
voorloopig hierna niets meer over het onderwerp geschreven behoeft te worden’. Laat mij voorop stellen, dat het boekje zeer boeiend is, alle opstellen zeer lezenswaard,
maar dat niettegenstaande Werumeus Bunings bewering nog heel wat zeer belangrijke
vragen onbeantwoord zijn gebleven. Zoo weet ik, de zeventien medewerkers ten
spijt, nog niet hoe de marionet ontstaan is, wat eene marionet nu eigenlijk is en waarin
de waarde van dat voorwerp bestaat. De eerste vraag tracht Constant van Wessem
te beantwoorden en daarbij blijkt hoe eene quasi historische volledigheid geen ander
gevolg heeft dan dat de geschiedkundige onvolledigheid met nadruk voor den dag
komt. Aan eene mededeeling als: ‘In Amsterdam zetelt de kleine marionettentroep
“De Olijftak”, gevestigd op de Keizersgracht, sinds 1923 werkzaam, in besloten
kring nog’ associeert de lezer toch aanstonds de gedachte, dat de schrijver in plaats
van door eene rondvraag, alleen maar zeer toevallig van een dergelijk feit op de
hoogte kan zijn, maar tevens dat er dan mogelijk nog wel 100 kleine troepen zijn
kunnen, die in het geniep aan den arbeid zijn, van welker bestaan hij niets afweet. De schrijver helpt zich van zijne moeilijke taak af door de mededeeling, dat er
trouwens van eene geboorte van de marionet niet gesproken kan worden en dat die
te zoeken is in het land der fantasie en illusie. Het komt mij voor, dat men ons door
gemakzucht, vermomd onder de bekende kort-bestek-motieven een zeer belangrijk
betoog over bedoeld ontstaan onthouden heeft, terwijl ik hem onder oprechte
dankzegging en eerlijke erkentenis voor de mededeeling, dat de heer
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Hahn plan heeft een marionetten-theater op te richten, ter wille der historische
volledigheid ter kennis breng, dat er nog 9637 heeren met zulke illustre plannen in
Nederland rondloopen. - Bij de beantwoording der vraag, wat eene marionet nu
eigenlijk is, heeft men zich aan het korte bestek niet gestoord, maar de in beslag
genomen ruimte is gevuld met niets zeggende beweringen als: ‘De gedachte der
schepping vereenigt zich met het voorwerp en zijn vorm. Meer nog: het geschapene
oefent hier eene wederwerking uit op het werktuig, dat het schiep. Want de marionet
maakt zich meester van den speler. De schepping is niet meer te scheiden van den
schepper’ (blz. 28) ‘De nabootsing der menschen kan natuurlijk nooit de voornaamste
taak zijn van de marionet. Ze zou vernederd worden tot Homunculus. In deze
miskenning van de marionet dreigt haar ondergang. Ze mist zoo haar macht, haar
ziel, de overtuigingskracht van haar ongebondenheid, die tot haar wezen behoort.
De grondslag van dit wezen is beweging. De poppen scheppen hun eigen wetten’.
(blz. 29.) Wat nu die wetten zijn, daar wordt nergens over gerept, dan tenzij zeer
vaag en onbestemd in het artikel van Von Kleist. Trouwens over de vraag of de
nabootsing van den mensch door de marionet eene miskenning is, waarin de
ondergang dreigt, daar zou nog over te twisten zijn. Het komt mij voor dat het zeer
wel mogelijk is met succes de stelling te verdedigen, dat het voornaamste belang van
de marionet juist in die nabootsing van menschen gelegen is. Ik geloof trouwens, dat
de waarde van de marionet als kunst-middel door de schrijvers sterk overdreven
wordt, eveneens die van Jan Klaaszen en van de poppenkast op den Dam. De laatste
is zeker niet meer dan een vrij waardeloos fokloristisch curiosum, welks waarde
geenszins bewezen wordt door het feit, dat een journalist van De Telegraaf er copie
in gezien heeft, eene bewijsvoering die de samenstellers bezwaarlijk zelf in ernst
nemen kunnen. Het artikel van J.C. Kelk onderscheidt zich dan ook door niets van
behoorlijke journalistiek en kan evenals het opstel van Van Wessem in geen enkel
opzicht als het door Werumeus Buning beloofde laatste woord over het onderwerp
gelden. Verreweg de belangrijkste eigenschappen van de Jan Klaaszen-figuur, zijne
overeenkomst met Reynaert, Uylenspieghel, de duivel e.a. worden door Van Wessem
zelfs niet genoemd. Tot slot, Werumeus Buning en Van Wessem hadden beter gedaan
met de andere vijftien medewerkers weg te laten, zich behoorlijk tijd en moeite te
gunnen om uitvoerig inderdaad het laatste woord over de aangelegenheid te schrijven
inplaats van dit onsamenhangend samenraapsel samen te stellen.
A.D.

A. Roland Holst, ‘De Wilde Kim’. - Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1925.
‘De Wilde Kim’, zou de titel kunnen zijn van heel het werk van A. Roland Holst. Er
is, geloof ik, geen dichter in wiens verzen het zoo waait als in de zijne! Wie in dit
kleine - wel zéér kleine - bundeltje (dat nog drie reeds in een vorig boek voorkomende
verzen bevat) eens zou gaan tellen, hoe vaak woorden als ‘wind’, ‘waaien’, ‘waaiing’,
‘stormwolk’, ‘stormingen’, erin voorkomen zou tot een merkwaardig rezultaat komen.
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Men kan het wel anders zeggen (en ik heb het meermalen anders gezegd). Er is een
stage senzatie van omvlagend mysterie over de einders van zijn waarneming; en
telkens slaat dat mysterie onder en om en over zijn leven, wankel op een bewogen
zee.
Deze sfeer van ijlheid en kille onstandvastigheid, deze zeeë-atmosfeer, waarin
plots de vizioenen van warmkleurige en doorkweelde eilanden verschijnen, heeft hij
reeds in vorige bundels volkomen over ons gebracht, ik heb de grootschheid en het
geheimenis dezer poëzie meer genoten dan ik één van de andere jongere dichters
genoot. (Wat even licht slechts een innerlijke verwantschap als de bijzondere
voortreflijkheid van dezen dichter kan beduiden). Maar dit is een soort kunst, die
zich niet veel laat varieeren. Dit bundeltje geeft mij den indruk, dat de dichter, zal
hij dichter blijven, innerlijke vernieuwing behoeft. O, er staan nog prachtige dingen
in; zoo dit begin van het gedicht ‘Het gestorven Kind’.
(De moeder zingt):
Ik sliep vannacht mijzelve vrij
uit wolk van dit verdriet tot ik, voorbij den tijd ontwaakt,
keek in een leeg gebied,
en hoorde tusschen maan en sneeuw
zijn stem, maar zag hem niet.

Hier is wel weer die eenvoud-van-wonderdroom met de simpelste en raakste woorden
geduid. En zoo is er meer (b.v. ‘Naroep’). Maar overigens krijg ik den indruk, dat
de dichter zich herhaalt; eenmaal als verrukking ervaren vizies - en woord-vondsten
- ‘nader bekijkt’....
Ik hoop, dat spoedig nieuw grootsch werk dezen indruk te-niet zal doen.
J.W.

Siegfried van Praag, ‘De Weegschaal’. - Amsterdam, Uitg.-Mij. ‘Elsevier’,
1925.
Wat de schrijver met den titel van zijn boek heeft bedoeld, is me niet geheel duidelijk.
Is h i j de man die op zijn weegschaal de verschillende menschelijke - meest
ghetto-menschelijke - waarden weegt; of bedoelt hij, dat een hoogere macht dit doet?
Enfin, we kunnen dezen ‘roman van een gezin’ met genoegen lezen, zonder dat we
zelfs over de beteekenis van den titel denken. Het is onderhoudende lectuur, die ook
na de vele joodschheden, welke een vorig decennium ons te smaken gaf, nog wel
zeer genietbaar blijkt. Weldadig doet aan het warm menschelijk gevoel voor de
beschreven Joodsche familie - en voor die niet alleen -; een gevoel dat zich,
overtuigender dan bij vele luidruchtiger Joodsche auteurs, openbaart in het
begrijpen-met-het-hart van de vele uiteenloopende typen. Ja. dit boek is uit het hart
van het Jodendom geschreven; het verovert door zijn eenvoudige liefde, die veel
begrijpt en veel begrijpen doet.
Het heeft ook eigenschappen, die we van artistiek standpunt niet bewonderen.
Deze schrijver ook is toch wel vaak nog niet sober genoeg; hij gaat te dikwijls ‘reden’
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waar ‘bilden’ soberder en sterker zou zijn geweest. Ik bedoel hiermee niet, het in 't
algemeen af te keuren, dat een schrijver nu en dan met eigen
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stem tusschen zijn verhaal komt; wanneer een verhaal het karakter heeft van een
vertelling, kan dat zeer bekoorlijk zijn. En het verhaal van den heer Van Praag hééft
het karakter van vertellen. - Maar ook dan moet zoo'n opmerking toch liefst het
karakter van een ‘tusschenwerpsel’ houden; niet zijn een op-zichzelf pretentie
toonende, aan de sfeer der vertelling vreemde fraaiheid. En dat is hier nogal eens het
geval. De auteur heeft dat niet noodig; want hij blijkt zeer dikwijls volkomen de
kunst machtig te zijn om met een paar woorden typeerende ‘oratio directa’, of met
een geestig beschrijvingsdétail ons bij te brengen wat hij ons bijbrengen wil. Hij
geeft dan ook nooit beter werk, d.w.z. nooit sterker gevoels-indruk, dan waar het
realistische element den boventoon houdt. Zooals bijvoorbeeld in de met fijne
psychologie beschreven verkiezingsvergadering. Trouwens, ik gaf het hierboven al
te verstaan, zijn hart heeft hem méér en nobeler psychologisch doen begrijpen, dan
velen.
J.W.

Willem Wegenman, Corruptie. Indische roman. - Rotterdam, W.L. & J.
Brusse, 1925.
Een ‘roman’ is het niet. Het is de in den vorm van een ‘verhaal’ geschreven
klacht-en-aanklacht van een gewezen Indisch ambtenaar, oneervol ontslagen wegens
het beweerde genieten van ‘retour-commissie’ van firma's die leveringen deden aan
het rijk. Die ambtenaar is de hoofdpersoon van het verhaal, en wordt daar Pietersen
genoemd; een naam waaruit ceux qui savent gemakkelijk den werkelijken naam
reconstrueeren; en het is Pietersen zelf, die onder het pseudoniem Willem Wegenman
dit boek schreef. De Delftsche hoogleeraar Valckenier Kips voegde er een voorrede
aan toe, waarin hij getuigt dat hij niet kan oordeelen over de levenswaarheid der
bijpersonen; maar dat hij de figuur en de houding van Pietersen weet volkomen juist
te zijn weergegeven. ‘Het staat voor mij dus vast als een muur, dat Pietersen geen
“retour-commissie” genoten heeft.’
Dit verhaal is dan voornamelijk belangrijk in zake de administratieve rechts-spraak.
Ja, maar het had, toevallig, meteen litterair belangrijk kunnen worden. Facit indignatio
versus, en ook wel eens proza; en de indignatio speciaal van een ex-Indisch-ambtenaar
heeft immers al eens één onzer belangrijkste XIXde eeuwsche prozawerken
geschapen; een werk, waaraan de heer Pietersen-Wegenman blijkbaar nogal eens
gedacht heeft, toen hij dit boek schreef. Maar waaraan hij, helaas, in de verste verte
niet gelijk komt. Het is soms een vrij boekig taaltje, dat hij schrijft: ‘Mijn God, wat
moet er van mij worden? Hoe trekt het net van leugen en bedrog zich om mij samen,
door list en intrigue fijn gesponnen!’ Maar met dat al trilt er door die heele alléén
als aanklacht belangrijke, maar als zoodanig volkómen belangrijke, geschiedenis,
een zoodanige toon van vertwijfelde verontwaardiging, met zulk een innigen aandrang
wordt er een beroep gedaan op ons rechtsgevoel; en de schrijver is in 't literaire ook
zoo verteederend onbeholpen, dat we voelen: nu ja, dat litteraire is maar een vorm,
om de zaak onder de algemeene aandacht te brengen..... En het zou eenigszins
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kwibusachtig-artistiek zijn, bij dien ‘vorm’ langer stil te staan. Men kan over dit boek
eigenlijk niet iets anders zeggen, ook niet in een letterkundig tijdschrift, dan
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dit: Moge het uitwerken, dat ‘Pietersen's’ zaak nog eens grondig door de autoriteiten
worde onderzocht en berecht.
J.W.

Martien Beversluis, ‘De Ballade van de Vleermuis’. - Eemnes, De Schakel,
1925.
Martien Beversluis - ik had gelegenheid, het eerder op te merken - heeft in groote
mate de macht van het bijzondere, suggestief-plastische woord, dat, zwierend in den
adem in een doorleefd rhythme, dit rhythme - waarin het zich oplost - versterkt.
Deze eenheid beduidt wel een groote dichterlijke kunst.
Hij heeft, in een gedicht van langen gang, een, naar het mij voorkomt, bewuste en
gewilde poging gedaan, om zijn suggestiviteit nog hooger op te voeren; de beteekenis
van het plastische element op geringer plaats terugdringend. Breeder werd hij dus;
meer symbolisch; en vager. Ja vager; onduidelijker ook; - ik geloof, dat hij, onder
invloed van ‘dichterscholen’ zijn talent een beetje naar geëischte normen van
dichterlijkheid forceerde; en zoo, men zou willen zeggen: noodeloos, iets verloor; de eenheid in den uitdrukkingstrant leed, en, waar hij ons nu en dan dwingt tot
bepeinzing van de vraag ‘wat hij nu eigenlijk precies bedoelt’, komen we wel deerlijk
onder de beoogde suggestie vandaan. Beginnende met een prachtig-rake,
realistisch-plastische teekening van de vleermuis, voert ons het levensverhaal van
de vleermuis-vrouw, die ‘hield van alles meest wat desolaat is’, niet óp. We krijgen
het gevoel, dat hier een héél knap dichter - wiens knapheid gestadig treffend blijft
blijken - een beetje van de wijs, van zijn eigen levens-wijs (melodie, wel te verstaan)
is geraakt; dat hij een niet geslaagde poging heeft gedaan om ons iets te doen gevoelen,
dat tot ons kan komen bij namijmeren over, niet direct door lezing van zijn gedicht.
Hetwelk niet eigenaardig een ballade heet.
J.W.

Maria De Vries - Vogel. - De Stormwind breekt het Doode Hout. Hyman-Stenfert Kroese en Van der Sande, Arnhem. 1925.
Een niet sterk maar fijn verhaaltje uit den reeds zoo verren mobilisatietijd. Het
herinnert een beetje aan Mme Bovary, doch waarschijnlijk alleen, omdat hier als daar
in 't algemeen dezelfde machten, zij het ook niet in dezelfde omstandigheden, werken.
Het bijzondere zijn juist die omstandigheden van nieuwe felle indrukken en ongewoon
leven, door den oorlog teweeggebracht. In vele eenvoudige gezinnen van
dorpsnotabelen is toen denkelijk iets dergelijks gebeurd, en menige jonge vrouw en
moeder heeft er haar tevreden rust verloren bij het aanschouwen van al die krachtige,
beschaafde jongemannen in uniform, die het leven zooveel meer prikkel en inhoud
gaven.
Zoo gaat het hier met het zedige blonde vrouwtje van den veearts Bouman,
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die een braaf man, doch ook een leege dorpsdeftigheid is, een tikje pedanter en
eigengereider dan de onnoozele dokter Bovary. De imposante militaire gast, de meer
wereldsche toon en manieren der heeren officieren, brengen het vrouwtje tot besef
van de laagte haars levens, van de dofheid en dufheid van haar sfeer. En zoo zou het
misschien wel bijna op een catastrophe uitgeloopen zijn. Maar aldus was niet de
bedoeling der schrijfster en in de minste gevallen kwam het waarschijnlijk ook zoover.
De officier of officieren verdwenen weer uit den gezichtskring en de kalmte keerde
terug, zij het ook niet zonder dat er iets van binnen gebroken was, mogelijk voor
altijd. ‘De stormwind breekt het doode hout’.... als er dan tenminste nog maar wat
levend hout overeind bleef....
Men kan niet zeggen, dat de figuren in dit menschelijke comedietje heelemaal
duidelijk geteekend staan. Noch de man, noch de officier (die vooral niet) noch het
vrouwtje zelf, worden ons volmaakt zichtbaar. Het steekt alles nog zoo'n beetje in
de verf wat het plastische betreft. Doch de enkele beeldjes en momenten zijn
eenvoudig-reëel weergegeven, zoodat wij meevoelen in de zachte sfeer van
melancholie om 's levens ontoereikendheid, die wel de bedoeling van dit boekje was.
Het is tenslotte heel goed geschreven en dito uitgegeven.
F.C.

D.Th. Jaarsma. - Het Verloren Huis, De Groote Twijfel. - Van Kampen &
Zoon, Amsterdam. - z.j.
De heer Jaarsma zet zijn Thiss-serie voort en het is ongetwijfeld belangrijk, maar
ook rijk lang, rijkelijk lang, inderdaad wel eens lang-dradig. De levensontvouwing
van dien wat onwaarschijnlijken boerenzoon, Thiss, blijkt voornamelijk op de wegen
der liefde plaats te grijpen. Zoo van het eene meisje na en naar het andere. En daar
zou op zichzelf niets tegen zijn, als het geval niet telkens zoo gewichtig werd opgevat.
Zie daar, geloof ik, waar het schort. Er is een schadelijke vermenging van epiek en
lyriek in deze boeken. Telkens door het verhaal heen geeft de schrijver lucht aan zijn
hang naar machtspreuken, naar zinvolle waarheden en dichterlijke zielsbeschrijvingen,
die op zichzelf wel niet waardeloos zijn - Jaarsma heeft ongetwijfeld dichterlijk talent
- maar den gang van het verhaal zeer vertragen en den lezer op den duur vervelen.
Temeer omdat ook de epiek niet gaaf schijnt, wijdloopig en niet straf geheeld. Zeer
zeker is de teekening van dat herbergiersgezin of van dien wijzen schoolmeester
duidelijk en suggestief, maar.... er zit nog te veel water in, om zoo te zeggen, het is
sopperig uitgedijd. En dan gevoelt men hier ook weer te veel de lyrische strooming.
Deze dingen staan er niet om zich zelf, hebben niet genoeg objectieve levendheid,
beseft men. Het is enkel en alleen om Thiss, om zijn verhouding en zijn reactie. Dat
troebelt dan ons genoegen aan de waarlijk verdienstelijke schildering van Friesch
boerenleven, en brengt ons weer te binnen, dat wij aan dien Thiss tenslotte niet veel
hoû-vast hebben. Is dit inderdaad een Friesche boerenzoon? Een die op het land
werkte? Wat merken wij weinig van de strakke arbeidsfeer, die toch noodzakelijk
zoo'n leven omgeeft. Wat heeft hij veel tijd te verdroomen en
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te verpeinzen. En wat voert hij in godsnaam uit, nadat hij Frisia-State verkocht heeft?
Als maar lijden en gefolterd worden? Alsmaar liefdesmart om Tiny, om Aaf, om
Cisca? Het is wat te veel, zoo niet voor den gloedvollen jongeling, dan toch voor
ons. Het is te bekomzaam en wij kunnen niet zonder bekommering denken aan de
zeven deelen zieleleed en worsteling, die ons nog te wachten staan. Waarlijk, het is
niet ieder gegeven een Faust-drama te schrijven en deze auteur schijnt er ook nog
rijkelijk jong voor. Waarom hij het werk dan toch ondernam? Vermoedelijk uit
overmaat van inderdaad zeer poëtische gevoeligheid en beeldingskracht. En
vervolgens uit overschatting van eigen zielebelangrijkheid, een meer voorkomend
verschijnsel bij jonge menschen. Het schijnt alles zoo wereldgroot wat men beleeft;
als dan de ervaring leerde, dat het beeldende woord niet faalt, waarom zou men dan
die wereldcatastrophen niet in beeld brengen? En zoo ontstaat er een cyclus van 12
deelen, omdat de pen vaardig en de pers geduldig is, terwijl toch het talent en de
belangrijkheid van den heer Jaarsma zeer goed in niet meer dan twee of drie waren
onder te brengen.
Misschien bedenkt hij zich nog wel en bespaart ons Thiss VII-XII. De Groote
Stilte kan niet te vroeg komen en hij heeft immers nog voldoende uitingsmogelijkheid
ook naast dezen cyclus? En mag men ook niet eenige égards voor den lezer hebben?
F.C.

Die Invloed van Keats en Shelly in Nederland, gedurende die Negentiende
eeu, deur Dr. G. Dekker. - J.B. Wolters, Uitg.-Mij. Groningen, Den Haag,
1926.
Voor het begrip en de studie van de Beweging van Tachtig, is dit curieuser wijze in
het Afrikaansch geschreven boek - waarschijnlijk een dissertatie - héél belangrijk.
Het is goed, dat er eindelijk eens systematisch en volledig gezocht werd naar de
beteekenis van Shelley en Keats voor onze dichters van Tachtig en voor de gansche
sfeer van het toenmalig intellectueel Nederland. De schrijver dezer studie acht den
invloed dier beide Engelsche poëeten zeer opmerkelijk en krachtig, maar hij zegt
uitdrukkelijk daarmee niets denigreerends te bedoelen, vooral niet iets als botte
navolging of imitatie. Hij bedoelt enkel met ‘invloed’, dat lateren bij vroegeren van
anderen stam magistraal uitgedrukt vonden wat bij hen zelf nog sluimerde of zich
moeilijk uit conventie en sleur losmaakt en worstelde om uiting te vinden. En zijn
boek is vooral geschreven om aan te toonen, hoe de Tachtigers allerwege dankbaar
die poëtische blijde boodschap hebben aanvaard en van zijn geest blijk geven in hun
werken, essentieel en zelfs vaak formeel.
Dr. Dekker begint echter - en vooral daarop is mijn vermoeden van dissertatie
gegrond - met een uitgebreid onderzoek naar de kennis en beteekenis van Shelley
voor het Hollandsche geestesleven van vóór Tachtig.... Om te bevinden dat dit nihil
is.... wat van te voren reeds vrijwel vaststond. Maar vervolgens vangt zijn meer
vruchtbare arbeid aan met een toetsing van Kloos' en Verwey's, Van Eeden's en
Gorter's poëzie aan die van de Engelsche dichters, aanwijzing van directe
verwantschap of vage reminiscentie van overeenkomst in versvorm of beelden,
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of enkel maar in gevoel en gedachte. En het blijkt dan, dat er veel van dit alles valt
aan te wijzen dat op verwantschap duidt van zinlijk-poëtische aanvoeling der natuur
en van de stoffelijke wereld: Maar dat daarmede ook die verwantschap ophoudt. De
Tachtigers hebben in Shelley en Keats weinig anders gezocht en gevonden dan,
triviaal gesproken, de gangmakers voor hun poëtische stemmingen. Wat die beide
dichters menschelijk en maatschappelijk méér waren dan enkel natuurpoëeten, moest
hun wel koud laten, omdat zijzelf aan het dieper menschelijke nog niet toe kwamen
en zich met het maatschappelijke haast principieel niet bemoeiden. Met uitzondering
dan van Van Eden, die op zijn eigenaardige wijze dat dieper geestelijke zocht en
interpreteerde. Maar overigens nam de Beweging van Tachtig van de Engelsche
‘Lakepoets’, zoowel als van het Fransche naturalisme, slechts wat zij aankon en
noodig had. Ziedaar de ‘invloed’, elke invloed van een geestelijke beweging op een
andere, die dien naam verdient, en Dr. Dekker doet ons dit nog eens duidelijk beseffen.
Dat hij zijn boek in het Afrikaansch schreef, uit ‘Dietse saamhorigheidsgevoel,’ is
een aardige omstandigheid en maakt het nog te meer opmerkelijk.
F.C.

Proesper Arents. - Het Geheimzinnig Kastje. - S.V. Lectura, Antwerpen,
z.j.
Zulke gevoelig-nauwgezette studietjes, als dit boekje er een is, doen ons hier in 't
noorden tegenwoordig een beetje ouderwetsch aan, maar daarom hebben zij toch
wel hun waarde Alleen, wij zouden ze hier zeer uitbreiden in het psychologische en
van een momenteele kinderstudie met realistische omgeving, een gansche
karakterontwikkeling maken, zonder om zich zelf geven realistisch détail. Of eigenlijk
zouden wij dat ook al niet meer doen. ‘Wij’, n.l. de jongeren en jongsten. ‘Wij’
zouden zulke zorgvuldige opgezette realistische beeldjes heelemaal niet de moeite
waard vinden, als zijnde veel te laag-bij-den-grondsch onnoozel werkelijk. Maar met
dat al is dit toch een kunst, die er zijn mag, niet het minst als uiting van liefde tot het
leven, dat in al zijn kleinheid immer der moeite waard is. Indien n.l. de figuren, als
met ruige houtskoolstrepen geteekend, ons zoo duidelijk voor oogen komen te staan
als hier de Vader, de Moeder, de Grootmoeder en het Jongetje. Het is een pleizierig
iets, dat de Vlamingen het nog niet zoover hebben gebracht als de ‘wij hier’. Zij zijn
er voorloopig nog te levend voor misschien....
F.C.
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De kerstkamer1)
Blijspel in één bedrijf van Ludvig Holberg (1724)
Vertaling van B.A. Meuleman
Personen.
Jeronimus, een burger in Ebeltoft.
Leonora, zijn vrouw.
Magdelone, zijn zuster.
Pernille, het kamermeisje.
Arv, de huisknecht.
De Schoolmeester (huisonderwijzer).
Jeronimus' Kinderen.
Leander, een jongmensch uit Kopenhagen, in Ebeltoft gelogeerd.
Leander's Gastheer en Gastvrouw met andere Buren van Jeronimus.
Twee Nachtwachts.
Het tooneel is in Ebeltoft (Jutland) in Jeronimus' huis.

Eerste tooneel.
Leonora
(alleen):

Ach, deze dag is me zoo lang gevallen als twee andre! Liefde, dat is toch 'n hartstocht
die alle hartstochten overtreft. Ze is als 'n oproerige zee: hoe meer je ze inperkt en
inklemt, des te onstuimiger woedt ze. Ach Leander! tot mijn ongeluk kwam je hier
in de buurt te waardschap, want nu moet ik elken dag hèm voor m'n oogen zien,
wiens omgang mij door de achterdocht van mijn ouden man belet wordt! Al m'n
troost bestaat hierin, dat ik es 'n aangename brief van hem ontvangen mag, waarin
hij z'n hart voor me uitstort - wat niets anders is als olie op het vuur, om mij tot
vertwijfling te brengen! We hebben al heel wat

Groot Nederland. Jaargang 24

226
intriges gesponnen voor 'n rendez-vous, maar tot nu toe alles vergeefs. Zal zich ooit
'n gelegenheid voordoen om het zoo lang verwachte geluk te genieten hem geheel
alleen te spreken, dan moet het zijn vanavond in de Kerstkamer. Pernille, die ik in
vertrouwen genomen heb, staat nu in de deur om me te waarschuwen als ie voorbij
komt. Dat doet ie meest om dezen tijd, zooals we in onze brieven hebben afgesproken,
om elkaar door het venster te zien. Dóor het venster, want opendoen durf ik het niet
eens, uit vrees dat m'n man ons komt overvallen. Maar die vrees, die dwang mij
opgelegd, in plaats van m'n liefde te bekoelen, is er juist de rechte brandstof voor. Maar daar zijn ze!

Tweede tooneel.
P e r n i l l e en L e o n o r a .

Pernille:

Madam, nu opgepast! Zoo aanstonds komt monsieur Leander. Driemaal sterk hoesten,
dat is 't signaal; dan moet u hem in de voorkamer laten om af te spreken.
Leonora:

O Pernille, dat durf ik van m'n leven niet! Als m'n man eens kwam!
Pernille:

Laat dat maar aan mij over! Zoo gauw ie komt vlieg ik naar binnen en houd hem aan
de praat. Ik heb 'n zakvol nieuwtjes, waarmee ik 'm wel zóo lang zal ophouden, dat
u de noodige woorden met Leander kunt wisselen.
Leonora:

Maar soms wil ie niets weten van zulke praatjes.
Pernille:

En ik wil ook van uw praatjes niet weten. Denkt madam soms, dat ik mijn zaakjes
niet goed overleg? Ik weet best wat de vent graag hooren wil! Denkt u dat ik 'm
krantennieuws zal vertellen? Dat de regent gestorven is?2) Dat Meriveis in Turkije
klop gekregen heeft?3) Dat de Spaansche zilvervloot is aangekomen? Dat prins
Eugenius 'n overwinning behaald heeft op den duc de Vendosme?4) Nee,
ouë-wijvenpraatjes, dáar trakteer ik 'm op, die hoort ie graag! 'k Zal 'm vertellen, dat
er 'n kalf geboren is met 'n pluim op de kop en met falbala's aan de pooten.5) Dan
begint ie subiet te moraliseeren en te jeremieeren over de slechtheid van de tijden,
over al die pracht en die praal... Maar daar hoor ik 'm hoesten buiten - ga 'm gauw
tegemoet! Ik vlieg naar den ouë!
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Derde tooneel.
L e a n d e r en L e o n o r a .
Leonora leidt Leander naar binnen. Ze staan beiden in 't voorportaal.

Leander
(op de knieën):

O allerliefste Leonora! Is 't mogelijk dat ik na zóo lang wachten eindlijk eens het
geluk zal hebben om....
Leonora:

Ach m'n lieve Leander, sta op! We hebben geen tijd voor preludes. Van uw liefde
ben ik zeker, maar laat ons nu overleggen hoe we dat vanavond in de Kerstkamer
klaarspelen. Ik weet, uw gastheer met z'n vrouw die worden uitgenoodigd, maar ik
ben er niet zoo zeker van dat u meegevraagd wordt.
Leander:

Word ik niet meegevraagd, dan kom ik uit mij-zelf en stoor me aan geen zure
gezichten! M'n gastheer en z'n vrouw nemen mij mee onder 't pretext, dat zij mij niet
alléen thuis kunnen laten.
Leonora:

Dat 's te doen. Maar weten ze iets van onze....?
Leander:

Daar heb ik nooit over gesproken, maar m'n gastvrouw heeft er toch iets van gemerkt.
Zei ze toch onlangs tegen me: We komen binnenkort wel op het Kerstfeest van onzen
buurman Jeronimus; dan zal u het geluk hebben de schoone Leonora de hand te
kussen. Ik werd toen ineens stil, maar dat was 'n zwijgen van overmatige vreugd.
Toen glimlachte ze en zei: M'n man en ik, we hebben lont geroken, en als we u van
dienst kunnen zijn, met het grootste genoegen hoor! Ik dankte haar en stortte m'n
hart voor haar uit; want het zijn menschen, die me tot in den dood getrouw zijn en
die van me houden meer als van hun eigen broer.
Leonora:

Dan is het maar wàt goed, lieve Leander, als ze u zoo trouw zijn, dat ze gemeene-zaak
met ons maken. Maar wat zullen we verzinnen, voor 'n tête-à-tête?
Leander:

We moeten 'n spelletje zien uit te denken dat daar gelegenheid toe geeft.
Leonora:

Maar stil, daar hoor ik m'n man! Ga weg, gauw!
Leander:

Dan moet ik afscheid nemen, tegen mijn wil dit keer. Adieu dan, allerliefste Leonora,
en wees verzekerd dat...
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Ach monsieur, ik bèn verzekerd... Adieu!
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Vierde tooneel.
P e r n i l l e en L e o n o r a .

Pernille:

Nu madam, heeft u 'm gesproken?
Leonora:

Gewis, Pernille! Maar waarom kom je zoo schielijk terug? Ik liet 'm gaan zoo gauw
ik hoorde dat er iets aan de deur was. Ik dacht, dat is m'n man.
Pernille:

Had ik daar erg in gehad, dan was ik nog wat langer gebleven. Maar ik ben bang,
madam, dat ik 'n duivelsding heb uitgehaald.
Leonora:

Hoe zoo?
Pernille:

De ouë is zóo aan 't piekeren gegaan over die historie die ik 'm verteld heb, van dat
kalf dat er geboren was, dat ik vrees, de Kerstkamer zal nog uitgesteld worden.
Leonora:

Als dat zoo is, heb je je rol al heel slecht gespeeld! Ja, zoo gaat het dikwijls: als je
'n ander denkt beet te nemen, wor' je zelf beetgenomen. Maar je kunt het gauw weer
goedmaken, als je 'm zegt, dat het 'n valsch bericht was.
Pernille:

Nee madam, dat gáat niet. Ik heb gezworen dat ik dat kalf met die pluim en die
falbala's gezien heb met eigen oogen.
Leonora:

Ja, dan heb je wel 'n duivelswerk verricht en we zitten er leelijk mee. Maar zei ie
dan dat we geen Kerstkamer zouden hebben?
Pernille:

O nee, dat zei ie heelemaal niet! Maar hij begon direkt over ‘samenkomsten en andre
malligheden’ die afgeschaft moesten worden. Als hij zich die grillen in 't hoofd zet,
dan moet madam hem weer opmontren dat ie er weer plezier in krijgt.
Leonora:

Jawel! Dat was nu juist de manier om het spel te bederven, Pernille. Nee, als ie
daarover begint, moet ik net doen of ik daar heelemaal niet vóor ben. Want 'n oud
man die 'n jonge vrouw heeft, hoe meer ie denkt dat ze zedig en ingetogen is, hoe
meer vrijheid hij haar toestaat. Maar ik geloof dat er geen gevaar is; als we geen
Kerstkamer kregen, m'n mans zuster zou eenvoudig uit 'r vel springen, want voor
haar zijn al dergelijke ceremonies geloofsartikelen. Je kreeg haar er niet toe om te
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eten of het driekoningslicht moest op tafel staan! - Maar daar is m'n man; ga jij nu
zoolang naar m'n schoonzuster en vertel het haar.
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Vijfde tooneel.
J e r o n i m u s en L e o n o r a .

Jeronimus:

M'n kop d'r af als de wereld het nog tot Paschen uithoudt! Die pluimen, die falbala's,
die favorieten - 't zijn uitvindingen des duivels en niets anders!
Leonora:

Maar manlief, wat is er?
Jeronimus:

Men ziet het eene teeken na het andre en men blijft er even zot om!
Leonora:

Is er iets ergs gebeurd, lieve man?
Jeronimus:

Hoor es, m'n hartje, je bewijst me 'n groote dienst, als je in 't vervolg niet met zoo'n
ronde muts loopt en je kleeren laat vermaken naar de mode die door m'n ouë zuster
Magdelone gevolgd wordt.
Leonora:

Maar mannetje-lief! Als je mijn kleeren vergelijkt met die van Magdelone, zul je
zien dat die van haar veel kostbaarder zijn.
Jeronimus:

Dat is de zaak niet, m'n poppetje! De kostbaarheid die doet er niet toe; maar die
vervloekte nieuwe inventies, die pluimen, die falbala's, die favorieten, waar onze
eerzame voorouders niets van geweten hebben, dat is 'n zondige dracht en dat is de
oorzaak van al de rampen, die er in de wereld gebeuren.
Leonora:

O als ik wist dat het zonde was, m'n beste man, dan zou ik met plezier van dat alles
afstand doen.
Jeronimus:

We gelooven aan geen zonde vóor we door teekens gewaarschuwd worden, en dan
is het te laat. Hier is pas nog 'n kalf geboren met 'n pluim en met favorieten en
falbala's.
Leonora:

Maar kan men er vàst op aan dat het waar is?
Jeronimus:

'k Mag sterven als 't niet waar is! Pernille en nog andre brave luiden hier in Ebeltoft
hebben 't zelf gezien. Hoor es, m'n hartje, ik moet je zeggen, ik ben gansch niet in 'n
humeur om vanavond aan 'n Kerstkamer te doen.
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Leonora:

Heeft die historie van dat kalf je dan afgeschrikt?
Jeronimus:

O nee, volstrekt niet! Want dit is niet de eerste historie. Maar ik heb er ernstig over
nagedacht en ik moet zeggen, die kerstkamers en die kerstspelletjes, dat leidt tot niets
goeds.
Leonora:

Míj is het onverschillig. Je weet zelf wel hoe weinig wereldsgezind ik ben. Je zult
niet veel jonge-vrouwen vinden zoo
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als ik. Voor mijn part was er nooit dans of spel of wat ook! Mijn eenig genoegen is
om thuis te zitten, bij mijn werk, en mijn lief mannetje te behagen.
Jeronimus:

Ik weet het, m'n poppetje. Je bent 'n voorbeeld voor alle jonge vrouwen hier in
Ebeltoft. 't Beste wat ik ooit gedaan heb, dat is dat ik zoo'n deugdzame ziel tot mijn
echtvriendin heb verkozen.
Leonora:

Ik kan maar niet begrijpen hoe verstandige lui plezier hebben in die kerstvermaken.
Dat is goed voor kindren, maar groote menschen die moesten er zich met weerzin
van afkeeren.
Jeronimus:

En de kerstavondspelletjes hebben soms heel slechte gevolgen....
Leonora:

Kerstavondfeestjes en andre groote gezelschappen, ik voel er niets voor, m'n schat.
Was het niet om m'n man, ik kwam nooit meer de deur uit.
Jeronimus:

Nee m'n poppetje, je moet je niet zoo heelemáal uit de wereld terugtrekken. 'n Pretje
zoo'n enkle keer, dat mag wel. Jonge menschen vervallen anders zoo licht tot
melankolie.
Leonora:

Ik word altijd melankoliek in gezelschap, heusch dat is zoo. En als ik alleen ben, dan
fleur ik weer op.
Jeronimus:

Ja ja, dat is goed-en-wel, m'n hartje, maar alles met maat! Maar het verheugt me dat
je geen zin hebt in die Kerstkamer vanavond. Ik zal es gaan hooren wat m'n zuster
er van zegt. (bij zichzelf, terwijl hij heengaat) Elk eerlijk man met zoo'n vrouw als
de mijne mag wel ieder jaar z'n bruiloftsdag als 'n feestdag vieren!

Zesde tooneel.
Leonora
(alleen):

Wat heeft die Pernille ons 'n koopje bezorgd met haar geijver! 'k Hoop, dat m'n
schoonzuster 'm nog tot andre gedachten brengt. Als ik er nu bij hem tegen in was
gegaan, dan was het nog veel erger geworden en had ie misschien honderd vermoedens
gekregen. Maar nu speel ik m'n spel zóo dat ie zelf mij om die Kerstkamer zal vragen,
en dan heet het dat ik alleen toegeef om hem welgevallig te zijn!
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(Af).
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Zevende tooneel.
J e r o n i m u s en M a g d e l o n e .

Jeronimus:

Praat er me niet van, Magdelone, ik wil van geen Kerstkamer weten! Zoo-iets dient
tot niets anders als om de menschen op kosten te jagen - en het eind is altoos mis.
Magdelone:

Ach beste broer, dat is je toch geen ernst, wel?
Jeronimus:

Ja dat is me wel degelijk ernst! Ik heb maar al te veel voorbeelden gezien van die
zotheid. 'k Wou dat 'k 'n daalder had voor elke maagdom die bij zoo'n gelegenheid
versnoept werd!
Magdelone:

Maar het is toch 'n goed oud gebruik.
Jeronimus:

'n Oud gebruik, dat is het, maar goed is het niet.
Magdelone:

'k Heb altijd gehoord dat het er vroeger jaren veel beter bij toeging. Waarom zouden
wij niet in 't voetspoor van onze voorouders treden? Je moest es gezien hebben, beste
broer, wat 'n Kerstkamer daar gistren bij de molenaar was! Waarom zouden wij de
mindre zijn, bij hem vergeleken?
Jeronimus:

Wij zullen niet minder zijn, maar verstandiger. En bovendien, wij kunnen ons toch
niet gaan schikken naar de molenaar! Hij heeft andre accidenties als wij: hij kan het
heele jaar door kerstkoeken eten!
Magdelone:

O ik zeg het niet omdat ik er zoo op gesteld ben, maar om je lieve kinderen.
Jeronimus:

Ja ja, daar hebben we 't: geef de kinderen maar de schuld!
Magdelone:

Maar beste broer, wat zullen onze buren wel van ons denken als we van 't jaar hier
geen Kerstkamer krijgen? Ze zullen denken dat we ongeloovig geworden zijn; ze
zullen ons voor Turken en heidenen aanzien!
(Ze huilt).

Jeronimus:

Och wat 'n zotteklap! Is dàt ongeloovig worden, als je 'n dwaasheid afschaft?
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Magdelone:

Noem je dat 'n dwaasheid, m'n beste Jeronimus? Ik ken er 'n heeleboel die ook
dergelijke goeje ouë gewoonten hebben veronwaard, maar het is er hun ook naar
gegaan in de wereld!
Jeronimus:

En ik ken er 'n heeleboel die zulke dingen verachtten en wie het toch in de wereld
wàt goed is gegaan!
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Magdelone:

Hoe ging het niet Christoffer von Bremen, die altijd lachte als z'n vrouw het
driekoning slicht op tafel zette? De man wat zoo gezond als jij of ik, maar net als ie
z'n bretel stond vast te maken - daar stierf ie.
Jeronimus:

Je zult nog beweren dat ie nooit gestorven zou zijn als ie het driekoningslicht had
willen branden!
Magdelone:

En Jeremias de tabakspinner, hoe ging het die, die zelfs met geen gerstebrij
Kerstavond van andere avonden wou onderscheiden; die leefde als 'n heiden de heele
Kersttijd door? Had die soms geen groot verdriet op z'n ouën dag? Drie van z'n zoons,
de een na den ander, werden afgewezen bij hun attestatie!6)
Jeronimus:

Hadden ze beter gestudeerd, de lummels, het zou niet zoo slecht met hen afgeloopen
zijn. Ik ken er wel die Laudabilem gekregen hebben en die toch nooit gort aten. Denk
je dat je gort moet eten vóordat je naar 't examen gaat?
Magdelone:

En hoe ging het niet de dochters van Hendrik Boterbloem?
Jeronimus:

En hoe ging het niet de dochters van Hendrik Paaschlelie, van Hendrik Pinksterbloem,
van Hendrik Zuurkool? Wat 'n kletspraat! Wat 'n voorbeelden! Hendrik Boterbloem
z'n dochters hebben misschien hun maagdom verloren in 'n kerstkamer. 'k Ben wel
gek dat ik er nog 'n woord aan verspil!
Magdelone:

En hoe ging het niet Christoffer Oldfux?
Jeronimus:

Ik weet waarachtig niet hoe het Christoffer Oldfux of Jungfux vergaan is, maar dit
weet ik wel: dat je van 't jaar geen kerstkamer krijgt. Want behalve wat ik gezegd
heb heb ik er nog zoo m'n aparte raisons voor.
(Af).

Achtste tooneel.
Magdelone
(alleen, bitter schreiend.):
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Ach ach, ik rampzalig mensch! Was ik maar dood en begraven! Nu ben ik al 45,
maar nooit had ik zoo'n schrale Kerstmis als dit jaar! Waarom moet je zoo sloven en
zwoegen in de wereld, als je niet nu en dan es 'n pleziertje hebben mag? Al onze
buren maken er 'n drukte van dat we ze de heele nacht kunnen hooren, en wij alleen
moeten net doen of we al midden in de vasten zijn!
(Ze huilt steeds door).
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Negende tooneel.
P e r n i l l e en M a g d e l o n e .

Pernille:

Waarom huilt madam?
Magdelone:

Ach Pernille, daar heb ik wel reden toe! Wie zoo'n lastpost van 'n broer heeft als ik,
die mag wel...
Pernille:

Hij heeft toch z'n zuster niet geslagen, hoop ik?
Magdelone:

Nee, veel erger! Hij wil vanavond geen kerstkamer inrichten.
Pernille:

Geen kerstkamer?
(Ze huilen allebei.)

Laat in dat geval de duivel hier in huis dienen! Dan liever geen loon!
Magdelone:

Zoo waarachtig als iets, Pernille, 't was of iemand me met 'n mes in 't hart stak, toen
ik dat hoorde. Ons huis zal aan de verachting van heel Ebeltoft worden prijs gegeven!
Pernille:

En ik was er zóo zeker van dat we 'n kerstkamer zouën hebben, dat ik de molenaar
z'n dochter al geïnviteerd heb!
Magdelone:

Ja, wordt het niet 'n eeuwige bespotting en schande van ons heele huis? Wie broerlief
zóo-iets in 't hoofd gezet heeft......!
Pernille:

Als Arv dat hoort, zal hij er niet beter aan toe zijn als wij. De arme kerel heeft zich
de heele middag geoefend om voor bok-op-kerstavond7) te spelen!
Magdelone:

De stakkert! Hij zal er heelemaal van in de put raken!
Pernille:

Madam zou het niet gelooven hoe perfekt hij voor bok spelen kan: net of je 'n kerstbok
in levende lijve vóor je ziet!
Magdelone:

Ach schei maar uit; m'n hart breekt als ik er aan denk.
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Pernille:

Maar als uwes nu es probeerde uw broer over te halen?......
Magdelone:

Dat helpt niet, Pernille, al viel ik op m'n knieën.
(Ze huilen allebei).

Tiende tooneel.
A r v , M a g d e l o n e en P e r n i l l e .
Arv, in een wit laken gehuld, met twee horens op het voor-
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hoofd, doet alsof hij de anderen schrik wil aanjagen. Ze huilen aldoor.

Arv:

Wees niet bang, madam! Huil maar niet: ik ben het.
(Doet het laken af).

Kent u me nu?
Pernille:

Ja we kennen je wel, maar 't is iets anders waar we om huilen. Stel je maar niks voor
van 'n kerstavondspel, Arv!
Arv:

Hoe dat zoo?
Pernille:

We krijgen geen kerstkamer.
Arv:

De duivel haal' die nonsens! Wie zou ons dat verbieden?
Pernille:

De baas heeft zich die gril in 't hoofd gezet en gezworen dat... Ach!
(Ze huilen alle drie).

Arv:

Verduld als ik den baas niet vraag of we bij hèm in dienst zijn of dat we bij Turken
en heidenen dienen!
Magdelone:

Och Arv, je loopt er niets anders als 'n pak slaag mee op.
Pernille:

Maar daar valt me wat in, madam! Als we de kinderen es opstookten om 'm te plagen?
Magdelone:

Als ìets helpt, dan is dit het!
Pernille:

Hoor es, ik ga er subiet met de meester over spreken!
Arv:

Beloof hem 'n omhelzing en je zult es wat zien!
Pernille:

Hou jij je mond maar! De meester en ik we kennen elkaar genoeg!
Arv:
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't Zou ook 'n slechts kamermeisje zijn die de meester in 't huis niet kende!
Pernille af.

Elfde tooneel.
J e r o n i m u s , M a g d e l o n e en A r v .

Jeronimus:

Wat drommel is dat voor 'n spektakel?
Arv:

Baas, ik ben de kerstbok.
Jeronimus
(geeft hem een oorvijg):

Zoo, ben jij de kerstbok?
Arv
(omtuimelend):

Nee baas, ik ben niet de kerstbok.
Jeronimus:

Wat moet dat beteekenen?
A r v .:

Ik wou me alleen maar tot kerstbok máken.
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Jeronimus
(geeft hem nog een oorvijg):

Zoo, wou je je alleen maar tot kerstbok máken?
Arv:

Nee, ik wou me niet tot kerstbok maken.
Magdelone:

Och broertje-lief, 't is 'n zonde de arme jongen op 'n heiligen avond te slaan.
Jeronimus:

Pak je weg, vlegel die je bent! Neem 'n boek en ga lezen; dat 's wel zoo goed voor
je!
Arv
(loopt huilend weg):

D'r is er geen een in de heele straat, verdikkeme, die op 'n avond in kersttijd ook
maar 'n letter leest!

Twaalfde tooneel.
J e r o n i m u s en M a g d e l o n e .

Jeronimus:

Jij hadt dat wel voor me kunnen doen, Magdelone: hem met 'n paar oorvijgen de
deur wijzen vóor ik kwam.
Magdelone:

Ik weet niet, beste broer, waarom ons volk ook niet z'n pretje mag hebben zoo goed
als 'n ander.
Jeronimus:

Jij moest je ook maar tot 'n kerstgeit maken; t zou zoo'n oud mensch niet kwaad
staan!
Magdelone:

'k Weet niet waarom wij de mindren zouën moeten zijn van andren hier in de stad.
Jeronimus:

Ga es na of ook maar éen van de voorname lui hier 'n kerstkamer inricht.
Magdelone:
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O als we de voorname lui moeten volgen, dan moeten we onze gasten alleen op
snuiftabak en op gelukwenschen trakteeren!
Jeronimus:

In Kopenhagen is de Kerstkamer allang uit de mode.
Magdelone:

Kopenhagen! Wil je je daarnaar richten? 'k Heb van de meester gehoord dat ze daar
van 't geloof niet veel last hebben. D'r is hier onlangs zoo'n sinjeur uit Kopenhagen
gekomen, zonder 'n kriezel geloof. Hij gelooft niet eens dat dr. Maarten8) verordineerd
heeft om op St. Maartensavond gans te eten; ja hij zegt. dat de aarde zoo rond als 'n
ei is! Dat is toch de ergste leugen die je maar kunt verzinnen!
Jeronimus:

Dat is zeker niet goed. Maar we zullen er niet verder over praten. Roep de meester
en de kinderen naar beneden. 'k Wil es hooren of ze iets aardigs geleerd hebben voor
het feest.
Magdelone af.
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Dertiende tooneel.
Jeronimus
(alleen. Hij gaat met 'n mand vol speelgoed aan tafel zitten):

't Is 'n heele kunst om cadeautjes aan kinderen uit te deelen zóo dat elk kontent is.
Dit paardje schijtgeld, dat is voor Christoffer. De wagen, wie zal ik die geven? Die
geef ik de kleine Henning. Peer zal de viool hebben, want ik geloof dat er 'n speelman
in hem steekt. En deze wieg met kind, die is voor Else. Want het eerste waar meisjes
aan denken, als ze amper kunnen spreken, dat is aan trouwen en aan 'n wieg. Marie
moet zich maar met deze fluit vergenoegen. Kijk, daar had ik Anneke haast vergeten!
Die krijgt de rammelaar. - Maar daar komen ze, met de meester.

Veertiende tooneel.
D e S c h o o l m e e s t e r met d e K i n d e r e n . J e r o n i m u s , L e o n o r a , M a g d e l o n e
en P e r n i l l e . Later A r v .
De Kinderen gaan paar aan paar en de Schoolmeester sluit den troep met een roede in de
eene en een boek in de andere hand.

De Meester
(stelt de Kinderen in een rij op, maakt een stijf kompliment en spreekt den volgenden heilwensch uit):

‘Weg, grimmige onheilswolk! Weg, neevlen, dicht en donker!
Breek door, o morgenrood! Blink, zon, in hel geflonker!
Zwem, welstand, over ons, gelijk een Nilusvloed!
Val over ons als dauw, zet in dit huis uw voet!
Geluk, laat over ons uw kracht als beken glijden,
Als vogels op een tak’...
(herhaalt dit en frommelt in zijn zak)

Jeronimus:

Kun je 't rijm niet vinden? Zeg bijvoorbeeld:
‘dat wij geen honger lijden.’
De Meester:

Neen, ik moet van voren af aan beginnen.
(Herhaalt het vorige.)

dat allen zich verblijden.
Dat vader, moeder 't altoos wel ga in deez' woon,
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Een nieuwe spruit elk jaar zich in dit huis vertoon';
Dat bier noch brandewijn den kelder moge ontbreken,
De keuken vleesch noch visch noch spek in lange reken,
Geen koren in de schuur, al wat een mensch behoeft,
Zoolang daar nog éen ziel in Ebeltoft vertoeft.’
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Jeronimus
(met de hand aan zijn hoed):

Wel bedankt, meester! Dat was 'n mooi vers. Je hebt er zeker veel moeite mee gehad,
hé?
Pernille:

'n Ander zou het heel wat hoofdbrekens gekost hebben, maar de meester staat voor
niets!
Jeronimus:

Maar wat voor aardigheidjes hebben de kinderen geleerd voor het feest? Verleden
jaar kenden ze zoo'n massa van die aardige spreekwoorden. Kennen ze er dit jaar
ook?
De Meester:

O ja. Wil mijnheer spreekwoorden of vragen hooren?
Jeronimus:

Allebei mag wel. Laat Arv binnenkomen, dan kan die es hooren hoe kleine kleuters
hem beschaamd maken.
Pernille vliegt weg om Arv te roepen, die binnenkomt en met gevouwen handen aanhoort.

Jeronimus:

Meester, vraag eerst Arv en laat dan een van de kinderen hem beschamen.
De Meester:

Arv! Wie schreeuwde zóo hard dat je 't over de heele wereld kon hooren?
Arv
(zich het hoofd krabbend):

Dat was... 'n kerstbok.
Jeronimus:

Die kerstbok speelt 'm nog door 't hoofd!
De Meester:

Christoffer, Henning, Peer, Else, Marie, Anne! Wie schreeuwde zóo luid dat je 't
over de heele wereld hooren kon?
De Kinderen:

Dat was een ezel in de ark waar de heele wereld in opgesloten was.
Jeronimus:

Foei, zoo'n lange slungel! Dat de kindren die te slim af zijn!
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De Meester:

Arv! Hoe ver is 't van hier naar de glashemel?9)
Arv:

't Is zeuven mijlen van hier naar Mariager.
De Meester:

Christoffer, Henning, Peer, Else, Marie, Anne! Hoe ver is 't van hier naar de
glashemel?
De Kinderen:

Zoo ver als 't van de glashemel naar de kristalhemel is.
Jeronimus:

Sliep uit, Arv, sliep uit! Toe kindertjes!
Allen sliepen Arv uit.

De Meester:

Arv! Hoeveel hemelen zijn er?
Arv:

D'r is 'n hemel boven ieder bed en d'r zijn net zooveul hemelen als er bedden zijn.
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De Meester:

Christoffer, Henning, Peer, Else, Marie, Anne! Hoeveel hemelen zijn er?
De Kinderen:

Er zijn zeven hemelen, alle even hoog boven elkaar.
Jeronimus
(naar Arv):

Sliep uit! Sliep uit!
De Kinderen:

Hêê...... hêê...... hêê......!
De Meester:

Christoffer! de eerste hemel?
Christoffer:

De blauwe hemel.
De Meester:

Henning! de tweede hemel?
Henning:

De melkhemel.
De Meester:

Peer! de derde hemel?
Peer:

De glashemel.
De Meester:

Mooi de handjes vouwen, als je geëxamineerd wordt.
Ze vouwen de handen.

De Meester:

Else! de vierde hemel?
Else:

De kristalhemel.
De Meester:

Marie! de vijfde hemel?
Marie:

De diamanthemel.
De Meester:
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Anne! de zesde hemel?
Anne:

De parelhemel.
Jeronimus:

Er is er nog een.
De Meester:

Arv! de zevende hemel?
Arv:

De zeuvende hemel? da's de naaste aan den achtste.
Jeronimus:

'n Echte botterik! Hij kijkt het heele jaar geen boek in en weet daarom niet meer als
'n Turk en 'n heiden. - Kunnen ze nog meer vragen beantwoorden, meester?
De Meester:

O ja. - Arv! Wat is zoo rond als 'n ei en zoo lang als 'n kerkmuur?
Arv
(zacht):

'k Wou dat ie ik weet niet waar was met z'n gevraag!
(Luid)

Da's 'n tabakspiep: de kop is rond en de steert is lang.
De Meester:

Christoffer, Henning, Peer, Else, Marie, Anne! Wat is zoo rond als 'n ei en zoo lang
als 'n kerkmuur?
De Kinderen:

'n Kluw garen, want als je dat afwindt is het zoo lang als 'n kerkmuur.
Jeronimus:

Sliep 'm weer uit, kindertjes!
De Kinderen:

Hêê...... hêê...... hêê......!
Jeronimus:

Ik dank je, meester, uit naam van de kindren. Ik
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zie dat je je best doet; je krijgt 'n raisonnabel nieuwjaarscadeau.
(Deelt het speelgoed aan de Kinderen uit).

En gaan jullie nu maar heel zoet in de kinderkamer. 'k Was eerst van plan 'n
kerstkamer te houden, maar om zekere redenen heb ik me bedacht.
(De Kinderen schreien).

Ja kindertjes, ik kan 't niet helpen; ik wil zoo'n dwaasheid niet langer in m'n huis. Ik
hou er niet van en je moeder nog veel minder.
(Keert hun den rug toe).

Pernille
(tot de Kinderen):

Plaag 'm nou!
De Kinderen gaan om hem hangen en roepen om de Kerstkamer.

Jeronimus:

Weest toch tevreden, m'n liefjes! Je hebt je cadeautjes en al wat je verlangt.
De Kinderen houden aan en roepen weer om de Kerstkamer.

Jeronimus:

Vraag de meester maar of dat wel pas geeft. - Wat zegt u, heer proceptor?10)
De Meester:

Plinius, een wijs en scherpzinnig edelman in Rome, spreekt gansch sierlijk over lied
en spel in dezer voege: Anima fulturis corporis nititur, en op een andere plaats:
Graves seriosque mores lusibus jocisque distinguere identidem soleo.11) Dat is: Ik
stel somwijlen om de gezondheid mijns lichaams mijn gravitatem en eerzaamheid
ter zijde en geef mij over aan het spel der kinderkens.
Pernille:

Die man sprak als 'n engel!
De Meester:

Overmits nu een zoodanig edelman in Rome het noodig en voor zijn persoon passend
oordeelde, hoeveel meer noodig en passend is het dan niet voor ons hier in Ebeltoft!
En ik voeg daar nog bij, dat vermits nixen en onderaardsche wezens groote feesten
met klagen en huilen doorbrengen, dewijl zij daarin geen deel hebben, zoo behooren
wij, om te doen zien dat wij daar wel part in hebben, ons te verblijden en te verheugen.
Want gelijk de vogel Fenix, die men in Arabië vindt, duizend jaren leeft in
eenzaamheid en zichzelf verbrandt zoodra zij een jong uitbroedt, opdat zij niet leve
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in gezelschap en in omgang met andren van hare soort, zoo moeten wij menschen
daarentegen, om te doen zien dat wij met zulke redelooze kreaturen niet van éen
geslachtte zijn, samenkomsten en vroolijke partijen houden. Anthropos, zegt
Aristoteles, esti zoon politikon, id est: homo est animal sociabile,12) en daarom gelijk
de paradijsvogel......
Jeronimus:

Genoeg, genoeg, meester! Ik zie, ik moet me gewonnen geven. Die vergelijking met
de vogel Fenix trof me bizon-
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der. Ik zal dan maar toestaan dat men 'n kerstkamer houdt. - Nu, kleine dwingelandjes,
weest blij en dankt je meester er voor.
De Kinderen huppelen en kraaien van pret.

Jeronimus
(tot Leonora):

M'n hartje, ik weet dat je niet veel geeft om pleziertjes: als je er geen zin in hebt, wil
ik nog wel bij m'n eerste voornemen blijven.
Leonora:

Om je de waarheid te zeggen, ik zag liever dat er niets van kwam; maar nu we onze
buren al geïnviteerd hebben, moet ik me wel schikken.
Pernille:

Ach, die mooie vogel Fenix! Andre vogels zijn maar kanaljes, als je ze met die
vergelijkt!
Jeronimus:

Maak dan maar alles klaar en breng het driekoningslicht binnen.
Leonora:

Ja als het dan toch zoo wezen moet, dan is het nu ook hoog tijd; we hebben de buren
op ons dak eer we er om denken.
Ze maken alles in orde; Arv komt binnen en zet een driekoningslicht13) op tafel.

Vijftiende tooneel.
D e Vo r i g e n . D e G a s t e n .
De Gasten komen binnen en feliciteeren de een na den ander Sommigen van hen zijn wonderlijk
uitgedost. Eindelijk komen ook Leanders Gastheer en Gastvrouw, met Leander, die gewoon
gekleed is.

Leanders Gastheer:

Mijnheer Jeronimus en madam, U zal het ons wel niet euvel duiden, dat wij 'n goed
vriend hebben meegebracht. Hij is bij ons als kind in huis, schoon hij hier 'n vreemde
is; daarom gunnen we hem gaarne 'n pretje.
Jeronimus:

Hij is ons van harte welkom.
Leander:

Groot Nederland. Jaargang 24

Monsieur en madam! Ik smeek u allereerbiedigst: weest niet misnoegd over mijn
stoutheid. Mijn gastheer en gastvrouw hebben mij de verzekering gegeven: mijnheer
Jeronimus is 'n veel te hupsch man om zich over zoo-iets boos te maken. Ik ben 'n
vreemdling in dit stedeke en heb geen ander tijdverdrijf dan wat deze beste menschen
mij verschaffen.
Terwijl hij deze komplimenten afsteekt, keert Leonora hem den rug toe.
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Jeronimus:

Keer dien vreemdling nu niet de rug toe, Leonora! - Mijn vrouwtje valt wat schuw
tegenover 'n vreemd manspersoon.
Leander:

Allerschoonste madam! Ik prijs u gelukkig dat gij zulk 'n raisonnabel man hebt, die,
wel verre van u om uw schoonheid te verdenken, er integendeel zelfs genoegen in
vindt u met jonge luiden te zien omgaan.
Jeronimus:

Voor 'n enkle keer, monsieur, voor 'n enkle keer!
Leander:

Want, schoone madam Leonora!...
Jeronimus:

Dat woord ‘schoone’, monsieur, bevalt m'n vrouw niet. Ze pretendeert niet, schoon
te zijn; 't is haar genoeg dat ze mij behaagt.
Leander:

Want, zeg ik, aangezien...
Jeronimus:

Nu is het genoeg, monsieur! We zijn eenvoudige luiden en hebben geen verstand
van diergelijke komplimentaties. Wees zoo goed en ga hier zitten, bij m'n zuster.
Leonora:

Mannetje-lief, ik kan die vent niet uitstaan!
Jeronimus:

Doet er niet toe; je moet je toch goed houden.
Leonora:

Maar niemand heeft hem gevraagd!
Jeronimus:

We moeten hem toch voorkomend bejegenen, om onze buren, bij wie hij gelogeerd
is.
Leonora:

Ik haat die jonge windbuilen als 'n pest. Merkte je wel hoe het hem verdroot dat ge
hem van mij wegtrokt en bij uw ouë zuster zette?
Jeronimus:

't Zou me spijten als ik hem aanleiding tot misnoegen gegeven had.
Leonora:

Hoe misnoegder ie is, hoe liever ik het heb!
Jeronimus:

Groot Nederland. Jaargang 24

Nee nee, zoo niet. We moeten toonen dat we weten hoe 't hoort. Ik wil dat je bij
elkaar gaat zitten, om te laten zien dat ie ons welkom is.
Leonora:

Och beste man, ik smeek je, laat mij niet naast hem zitten.
Jeronimus:

Kom, doe me nu dat plezier, om zekere reden.
Leonora:

Ach lieve man, dan ben ik de heele avond niet in m'n humeur.
Jeronimus:

Ja als het je uit je humeur brengt, m'n poppetje, ik wil je niet dwingen.
Leonora:

Om z'n gastheer en gastvrouw moet ik eigenlijk wel naast hem gaan zitten.
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Jeronimus:

Zoo is het, m'n wijfje; je doet daar goed aan.
Ze gaat naast Leander zitten.

Jeronimus
(zacht):

Zoo'n vrouw is er in de heele stad niet! Nu zit dat arme schepsel daar als in 'n harnas
en dwingt zich, om mij. Ha ha!
Daarop begint het kerstvermaak met pandverbeuren. Den Schoolmeester wordt opgelegd een
liedje te zingen; Arv, dat hij Jeronimus een hoffelijkheid èn een onheuschheid bewijzen zal,
waarop hij hem eerst een kompliment maakt en hem vervolgens den rug toekeert. Pernille
krijgt de opdracht om met een man, wien ze maar wil, de sterren te gaan tellen. Ze neemt haar
cavalier, die haar naar voren geleidt.

P e r n i l l e 's c a v a l i e r :

M'n lieve Pernille, laat ons naar de hooizolder gaan: hoe hooger we zijn, des te beter
kunnen we ze zien, de sterren.
Pernille:

Natuurlijk!
Ze gaan beiden weg. Intusschen wordt het spel voortgezet. Arv komt binnenrijden op twee
mannen, met den rug naar elkaar toe. Hij heeft zijn gezicht zwart gemaakt en houdt een staaf
in den mond, op welks uiteinden twee kaarsen staan te branden. De Kinderen worden bang
en beginnen te schreeuwen. Jeronimus kalmeert ze en zegt dat het Arv is. Als die vertooning
is geëindigd, komt Pernille met haar cavalier terug.

Jeronimus:

Nou, jullie hebt er wel lang over gedaan om die sterren te tellen!
Pernille
(strijkt zich om den mond):

Ja baas, daar zijn 'n sterren aan de hemel, je wéét het niet!
Leonora
(neemt Jeronimus ter zij):

Hoor es, schat, laat ons niet doorgaan met dat pandverbeuren. 't Kon wel es zijn dat
die flauwe vent waar ik naast zit mij zou moeten kussen, en dan geeft dat maar gezeur,
want dàt liet ik me nóoit doen!
Jeronimus:
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Ik zou 't ook niet graag zien, om je de waarheid te zeggen. Maar wat zullen we dàn
spelen?
Leonora:

Blindemannetje, wat denk je daarvan? Dat is 'n onschuldig spel en echt aardig.
Jeronimus:

Zooals je wilt. - Vrienden, nu zullen we es blindemannetje spelen!
Pernille:

Hè ja, dat is het spel dat ik 't liefst doe! Laat mij maar de eerste zijn!
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Leonora neemt Pernille naar voren en bindt haar een blinddoek vóor de oogen.

Pernille:

U bindt te sterk, madam! Als ik niets zien kan, kan ik de baas niet te pakken krijgen,
zooals we met Leander hebben afgesproken. - Zoo is 't goed: nu kan ik zooveel zien
als noodig is.
Ze loopt wat rond en zoekt; eindelijk krijgt ze Jeronimus te pakken, die er eerst niet aan wil,
maar er door het heele gezelschap als toe gedwongen wordt. - Terwijl hij blindeman is, gaan
Leonora en Leander meer naar den voorgrond.

Leander:

Ach liefste Leonora, nu is het oogenblik gekomen, zoo lang gewenscht en waar we
zooveel moeite voor hebben gedaan!
Leonora:

Ga gauw die gang in! Ik zal je daar wel vinden, langs 'n andre weg!
Leander gaat aan den eenen kant af en Leonora aan den anderen kant. Intusschen loopt
Jeronimus als blindeman rond en Pernille zorgt er wel voor dat hij niemand beet krijgt, want
als hij dicht bij iemand is, roept ze dat hij zich om moet keeren. Eindelijk verveelt het hem,
omdat het zoo lang duurt, en maakt hij den doek los. Dan mist hij zijn vrouw en Leander, gaat
ze halen en trekt ze ieder aan een arm met zich mee.

Jeronimus
(schreeuwend):

Ha ha, kuische Lucretia! Moest ik dáarom voor blindeman spelen! - En jij, monsieur
Jean de France,14) je zult me dat spelletje betalen! Ik zal je leeren op de knieën te
liggen voor de vrouw van 'n braaf man!
Hij grijpt hem bij de keel. Leanders Gastheer en Gastvrouw vliegen Jeronimus in 't haar. De
eene wil de partij van den ander kiezen, zoodat het heele gezelschap slaags raakt. De Kinderen
schreeuwen, Jeronimus ligt op den grond en roept: Moord! Moord!, de anderen net zoo. De
Schoolmeester kruipt onder de tafel. Men hoort het gefluit van nachtwachts.

Zestiende tooneel.
T w e e N a c h t w a c h t s . D e Vo r i g e n .

De Nachtwachts
(komen op en roepen):
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Naar 't bero, jullie honden, allemaal! Is me dat het heilige Kerstfeest vieren? Weet
je niet wat er nog pas door de overheid verordeneerd is, hè?
Jeronimus:

Ze willen me in m'n eigen huis vermoorden!
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Leanders Gastheer:

We dachten dat hier 'n fatsoenlijk man woonde, maar 't is 'n moordenaar!
De Nachtwachts:

Vort! vort! Naar 't bero, allemaal! Morgen zullen we wel uitzoeken hoe dat zaakie
in mekaar zit. - Wil je wel es vort maken, jij ouë snaphaan!15)
Ze trekken allen mee; vrouwen en kinderen volgen.

De Meester
(kijkt onder de tafel uit, staat eindelijk op en zegt tot de toeschouwers):

Weest zoo goed het met deez' Kerstkamer voor lief te nemen. Als die ellendige
nachtwachts er niet geweest waren, zou het nog langer geduurd hebben, en het zou
er niet bij gebleven zijn, maar... Ja, u kan zelf wel raden wat ik zeggen wil.

Eindnoten:
1) ‘Kerstkamer’ (Julestue), in den tijd van Holberg de kamer waar volgens oud gebruik het
Kerstfeest gevierd werd op de wijze zooals dat in dit stuk wordt beschreven; bij uitbreiding het
feest zelf en het gezelschap dat er aan deelnam.
2) De hertog van Orleans, gest. 2 Dec. 1723.
3) Eig. Min-Machmud, zoon van Meriveis, welke laatste Afgehanistan van het Perzisch juk
bevrijdde. De zoon had, met behulp van Turkijë, Perzië veroverd (1722) en was aldaar tot
koning uitgeroepen. Pernille's ‘krantennieuws’ is dus in dit opzicht onjuist.
4) In den Spaanschen successie-oorlog 1701-1713.
5) Dergelijke misgeboorten werden van oudsher als een teeken van Gods toorn beschouwd.
6) Hun examen voor predikant.
7) Julebuk: iemand die in de gedaante van een duivel of een spook zich onder de feestvierenden
mengde om de kinderen te doen schrikken en allerlei grappen uit te halen. Om zijn heidenschen
oorsprong was de ‘kerstbok’ in veler oogen een ergernis. Niettemin wist hij zich te handhaven
tot de Kerstkamer, in 1735, van overheidswege verboden werd. (Martensen).
8) Maarten Luther.
9) De namen die de kinderen geleerd hebben aan de verschillende hemelen te geven, vormen een
parodie op wat van de gesteldheid van het hemelgewelf gezegd wordt in de Arabische
overlevering omtrent Mohammeds nachtelijke reis door de zeven hemelen naar God. Volgens
die overlevering, zooals ze in Prideaux' La Vie de Mahomet (1698) en in Holbergs Heltehistorier
(1739) wordt medegedeeld, was de eerste hemel waar de profeet doorkwam van zilver, de
tweede van goud, de derde van kostbare steenen, de vierde van smaragd, de vijfde van diamant,
de zesde van karbonkels, en zooals ook de kinderen zeggen, waren alle hemelen op gelijken
afstand boven elkaar gelegen. Naar aardsche verhoudingen duurde de reis van den eenen tot
den anderen hemel 500 jaren. (Martensen).
10) Voor: praeceptor, destijds de gewone naam voor ‘huisonderwijzer.’
11) ‘De ziel steunt op de versterking van het lichaam’ en: ‘Mijn zwaarwichtige en ernstige gewoonten
pleeg ik dikwijls af te wisselen met jok en spel’. Beide citaten uit Plinius, Epist. I, 9 en VIII,
21, onjuist weergegeven.
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12)
13)
14)
15)

‘De mensch is een maatschappelijk wezen’. Aristoteles, Politeia I, 2.
Kerstboomen kwamen in Denemarken eerst een halve eeuw na Holberg in zwang.
Hoofdfiguur uit Holbergs stuk van dien naam.
Hier een scheldwoord. Snaphane werden de boeren uit Schonen genoemd, die in den
Zweedsch-Deenschen oorlog 1675-1679 aan den kant van Denemarken meestreden. (Roos).
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Het leven en de dood in den ast (Slot)
In een hazendoezel dobbert Hutsebolle tusschen waken en slapen, tusschen denken
en droomen; lijfelijk vecht hij tegen den vaak, en telkens hij ingedut is, schokt zijne
verantwoordelijkheid van opperdroger hem weer wakker. Een blik naar de wijzers
van den wekker stelt hem gerust, en onmiddellijk vertroebelen zijne gedachten en
varen in onbepaalde richting uit.... Het binnensluipen van Knorre heeft hij
onverschillig aangekeken - die topper dwaalt als een doolaar over de wereld, zoekt
slaping als een hond. Waar hij ligt, heeft die bundel lompen niets van eene
menschelijke gedaante.... Hoe die kerel toch het leven houdt? Niemand kent zijn
ouderdom.... 't Is of Knorre 't slecht weer naar binnen heeft medegebracht: wind en
regen die uit de verlaten verten aankomen, schijnen heel den ast te zullen uiteenslaan
- de hagel rotelt op de pannen van 't dak. 't Tikken van den wekker gaat in 't gerucht
verloren, 't is of de wijzers niet meer voortschuiven.... Nog een vol uur. De nacht is
lang en verdrietig, het waken in eenzaamheid, alsof het gebeuren in de voorstelling
tijdloos wordt.... De vuren zijn in orde; de jonge boer is nog niet teruggekeerd, zit
nu ergens in een kot van eene herberg, met gemeen goedje van vrouwvolk, die hem
't geld uit de zakken halen (Hutsebolle weet er alles van, ziet het gebeuren, heeft er
ook aan mede gedaan en zijne duivels ontbonden) - het is een nood aan lust bij de
jonkheid, een geweld dat opbruischt en los moet, gelijk waar men het vinden kan,
een dronken roes, uitrazen, stormen in opstand met 't eigen geweten, tot de heele
wereld vergaat, en men bij 't ontwaken den bitteren smaak als van pekel in den mond
gevoelt, zijn eigen stommigheid verwenscht, met schaamte bij 't overdenken aan de
vuile manieren, spijt om het verkwiste geld, en 't besluit van nooit meer te
herbeginnen.... tot het weer vergeten is, en dezelfde bremstigheid het bloed weerom
opruischt.... Laat den pastor maar preeken, - de menschen zijn alzoo gemaakt, ze
hebben het in hun lijf - 't heeft altijd be-
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staan, en de duivel roert er zijn steert in, - werken en slaven is niet voldoende, want
met bravigheid komt men er toch niet.... Knorre heeft nooit gewerkt en hij leeft ook.
We hebben een huis, wijf en kinders - kluisters aan ons been - hij is gelukkiger dan
wij. - God, wat een weer! 't Zijn de besten die in hun warmen polk te slapen liggen,
en aan niets denken. - Waarom heeft de een het zooveel beter dan de ander op de
wereld? - Fliepo is van de goeie, die is te dom, denkt niet, en meent dat alles in orde
is als hij maar zijn schotel pap en zijn tarwen stuiten krijgt.... De onnoozelen zullen
God zien,.... maar intusschen nemen de rijken toch het beste deel weg.... hier zitten
we den boer zijn suikereien te drogen.... En dezen hebben het ook niet naar hun zin:
heel hun leven hielden ze met handen en voeten, wrochten naar omhoog, en hun
oudste zoon stampt het àl naar beneden wat zij met zooveel moeite hebben opgericht....
De wijzers aan den wekker hebben plots een dreigend gebaar aangenomen: beide
punten in de hoogte gericht.
- Halloo, mannen! 't Is tijd!
Blomme en Fliepo schieten uit hun slaap, geeuwen, wrikkelen recht en doen hun
kleeren uit. In 't voorbijgaan met de lanteern, zien ze den bundel lompen, waarin
Knorre gedoken zit, dampen gelijk een ketel boven 't vuur. Hij snorkt als een varken.
De een na den ander klimmen ze naar boven. Op den tast werpt Hutsebolle de luiken
open, en omwonden door den dikken stoom, beginnen de drogers met den ruifel de
boonen te keeren. Ze verrichten hun werk zonder spreken, slaapdronken nog en
verdwaasd door den droom. Waar ze staan op de heete plaat, verschroeien de kloefen
aan hunne voeten; 't warme dampwater leekt hen met 't zweet langs het lijf. Zoo gauw
gedaan, komen ze tastend in 't donker naar beneden. Terwijl Blomme en Fliepo de
kleeren weer aantrekken, onderzoekt Hutsebolle de vuren, schiet nog wat kolen op;
neemt de flesch en schenkt voor ieder een borrel in.
- Als hij nu niet wakker wordt, is 't teeken dat hij slaapt! zegt Blomme op Knorre
doelend.
- Hij is in staat op den reuk te ontwekken, meent Hutsebolle, en hij stopt de flesch
in een verdoken hoek, waar ze in veiligheid is.
Zij nemen elk weer hun zelfde plaats in, met 't voornemen een fermen trek te
slapen. Hutsebolle heeft den wekker op drie ure gezet, en nu kan hij ook gerust van
wal steken. Hij zoekt zijn
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gemak en strekt zich uit op de ledige zakken. In minder dan niets zijn ze alle drie de
wereld af en gaat hunne geregelde ademhaling. Alle leven heeft opgehouden; in het
eindelooze van den nacht, die gaapt als een afgrond vol duisternis over de wereld,
telt de wekker den gang van den tijd - elke tik een steentje afgenomen van de
toekomst, en achterover in den put van 't verleden geworpen. De schuur en de ast
worden langs alle kanten omspetterd door den regen; de wind loeit en huilt door
spleten en gerren - woe-woe - als een uil die blaast - beukt en buischt tegen de ijzeren
poort die rammelt op hare hengsels. Terwijl alle levend wezen in ruste ligt, de wereld,
in 't donker gedompeld, uitgestorven aan zich zelven overgelaten schijnt, werken de
woeste elementen onversaagd door, gaan elkander te keer en dreigen alles te
verbalemonden en weg te vagen wat nog overeind staat. De leegte die hangt in het
beluik der ovenkamer, gelijkt op een tooneel met open gordijn, waar het ‘exit’
uitgesproken werd en de spelers vertrokken zijn, of de helden, na een woest gevecht,
gesneuveld liggen om nooit meer op te staan. Nu wippen de muizen uit hun hol,
kijken benieuwd, wantrouwig rond naar die reuzen in honderdjarigen slaap verzonken.
Maar als de aanvoerder 't teeken geeft, zijn ze aanstonds druk in de weer, snuisteren
in alle hoeken, loopen van hier naar ginder, fluisteren malkaar gewichtige dingen in
't oor. Er zijn er die bevelen uitdeelen, anderen doen alsof ze 't beter wisten, en houden
zich buiten greep. Na een tijd echter is alle schroom verdwenen, - het muizengoedje
neemt heel de ruimte van het tooneel in - en nu lijkt het waarachtig een intermezzo
dat ze in de pauze, tusschen de bedrijven van het drama der drogers, hier voor een
onzichtbaar publiek komen uitvoeren. Bij de muizen gelijk bij de menschen, handelt
het stuk ook over den ‘struggle for life’ (zinnelijke driften, wellustige hartstochten
en liefdebetrekkingen spelen vooralsnog eene ondergeschikte rol) - elk tracht er naar,
zoo goed mogelijk zijne daden in overeenstemming met den aard van zijn karakter
te brengen, elk volgens rang en staat: terwijl de nederigen, de schuchteren, de
deemoedigen, de mannen van niemendal, het kleinvolk, zich met een gewone
suikereiboon tevreden stellen moet, sleuren en slaven om voorraad in het hol te
sleepen, bezig zijn met hun kroost. - zitten de voornamen, de rijken, de oversten en
vette renteniers, te snoepen aan kruimeltjes brood, leggen eigenmachtig beslag op
een hespenvelletje, alsof het dáár opzettelijk voor hen ware weggelegd;
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schuitige kerels, waaghalzen van de ergste soort, erkennen wet noch gezag, luisteren
niet naar goeden raad of gezond verstand, - klimmen de wanden op, klampen zich
aan riemen vast, en wippen in de donkere holte van een etenzak binnen, waar ze,
evenals echte dieven en roovers, de onaangeroerde boterhammen van menschen te
keer gaan....
Het tooneelspel neemt zijn gewoon verloop: nadat ieder zijn bekomste heeft en
de nooddruft voldaan is, begint de leute en de zottemarterije, het buitelen en dansen,
kachaaien en ginnegabben, piokken, takelen, tjokken, tinsen en titsen, trijkelen,
kullebukken, hossebrokken, zeerden, pierlen, kokeren en dertelen, al overhoop, alsof ze op eigen gebied, alleen meester waren en op de heele wereld niemand vreezen
moesten. Geen enkel van die zotgemutste muizen die 't gevaar vermoedt welk hen
boven 't hoofd hangt, - die oog of oor heeft op 't geen in de donkere verdiepen van
het dak, op de hanebalken verscholen zit - het gedrocht dat uit zijn verheven troon,
heel dat kluchtspel van het brooddronken gespuis gadeslaat en afloert, om er op 't
gepaste oogenblik tusschen te springen en aan 't spektakel van die balleganters een
eind te maken. Gelijk het beeld van het Fatum, de ‘deus ex machina’ die de
ontknooping brengen zal, zit de uil daar onbeweeglijk als een afgod, staart met oogen
gelijk theepotten, aandachtig op dat woelig wereldje daar beneden, waar elk zijne
lusten viert, zijne belangen najaagt, zijn evennaaste een voetje tracht te lichten.... Op
't gegeven oogenblik, zonder ruit noch muit, ploft hij, evenals een vodde die valt,
geruischloos op den grond, grijpt met de klauwen, slaat met den snavel, en floddert
even geruischloos weer naar boven, met drie slachtoffers welke door 't noodlot waren
aangeduid om te sneuvelen. In een oogpink - rrrt! - zijn al de muizen verdwenen het tusschenspel is uit. Het tooneel blijft ledig, wacht op het volgend bedrijf van het
drama.... Maar de drogers liggen bewustloos - van het treurspel der muizen hebben
zij niets vernomen hun lijf alleen is aanwezig, hun geest in afgelegene plaatsen en
met andere dingen aan 't werk.
In den ast vertegenwoordigt de lamp het leven, de wekker den tijd - beide dingen
in latenten staat, zonder zin of beteekenis, - wielen draaiend in 't ijle, omdat de
drijfriem afligt die de tandraderen in beweging brengen moet, - het water stroomt
tusschen de borden van het scheprad door....
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Na een langen tocht is Blomme met zijn linnen zak vol zware zilvermunt bij den
notaris aangekomen (waar is hij aan dien schat gelds gerocht? - Ha, gelijk de man 't
verwacht had: Op een schoonen morgen gevonden in een eksternest, op de spille van
een hoogen populier! - hij heeft er 't leven aan gewaagd, maar nu staat zijn wensch
en begeerte om vervuld te worden!) De pachtbrief ligt daar gereed, de prezie en 't
belaai van het hofstedeken gaat hij overnemen voor eene vastgestelde som. Effen
aan telt hij de zilvermunt op tafel, put altijd voort vijffrankstukken uit de beurs zonder
bodem, maar komt er nooit toe de som voltallig te krijgen. Hij wordt angstig; 't zweet
leekt hem de slapen af, en hij ziet verlegen gelijk een schijtende hond. Hij scharrelt
in de hoeken van den linnen zak, en 't laatste wat hij er uithaalt is een peerdekeutel!
Daar weerklinkt een geweldige schaterlach, die Blomme doet schrikken, zoodat hij
wakker wordt. Verbaasd kijkt hij in 't rond en ziet Fliepo met wijdopene oogen voor
zich uitstaren.
- Waarom lacht gij, Fliepo?
- Ikke, lachen?
Knorre kan het ook niet geweest zijn, - die ligt te slapen en zijn snorken gaat als
het schraven over hard hout, weg en weder. Nu wordt het hem duidelijk: die notaris
was Knorre! Zulk eene ontgoocheling stemt Blomme verdrietig.
- Wat kan een mensch toch dwaas droomen! Dien schaterlach meent hij duidelijk
gehoord te hebben.... Hij zal het aan niemand vertellen welk een belachelijk figuur
hij daar gemaakt heeft.
Door dien gekken uitval van Blomme was Fliepo in zijne mijmering gestoord. In
den avond hadden de twee dochters van den boer hun nieuwsgierig snuitje door de
spleet van de poort komen steken, en hadden er hun verzet gezocht in de bende. Daar
had hij in 't stille zijne oogen aan verlustigd - hun lachend gelaat, met de witte tanden,
kwam hem voor als het geluk zelf, en de sierlijkheid van hun lenig lijf zette zijne
begeerlijkheid aan, zoodat de adem hem in de keel stokte. Toen ze bij 't binnenkomen
van den boer, met de bende weggevlucht waren, was het licht dat van hun wezen
uitstraalde, plots gedoofd, en Fliepo zat in 't donker, verbijsterd te pinken, evenals
iemand die te lang in de zon heeft gekeken. Hun gelaat en gedaante kan hij weer
oproepen - hij ziet ze beeldelijk vóór zich - zat in vervoering aan zijn geluk en wellust
te smekken, toen Blomme hem deed opschrikken en het spiegelbeeld in 't duister
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verzwond. Vanavond had Fliepo waarlijk geen kans. Zijne onbeholpenheid belet
hem zijne verlangens en begeerten aan iemand te uiten - van 't geluk kan hij, de
dompelaar, met zijn smoel van ouden aap, slechts krijgen wat hem toegeworpen
wordt. Aan de meisjes mag hij enkel zijne lusten voldoen met de oogen, zonder dat
ze 't opmerken dan nog, want ze verdragen het zelfs niet, dat zulk een roste pikar
met zoo'n leelijk gezicht hen aankijken durft..... (Zijne gedachten drijven af in eene
andere richting.) Daar is het onbedaarlijk verlangen weer, de aantrek naar onbekende
verten, het onduidelijk vermoeden van eene wereld - vreemde streken, met eene
onrust en eene jacht om er iets over te vernemen, er heen te trekken.... (Verder dan
Keerzeren, waar hij elk jaar, den eersten Zondag van Mei te voet op beevaart heengaat,
is hij nooit geweest, - nooit eene stad gezien!) 't Geen in hem dien mysterieuzen
toover der verten opwekt, heeft hij alleenlijk door 't huilen van den trein, die 's avonds
en 's nachts, als een vuurspuwend monster, met glimmende geledingen, heel in de
verte door de donkere landen heenslingert. Knorre die heel de wereld en al de vreemde
streken heeft afgereisd, draagt dat mysterieuze in zijn lijf. Telkens hij in den ast
verschijnt is het voor Fliepo een feest. Dan gaat die vagebond uren lang aan 't vertellen
over zijne gevaarten en tegenkomsten te land en te water, - van steden waar de
menschen nooit slapen gaan, en 't bij nacht al zoo druk is, en glinstert van 't licht, als
bij klaren dag. Al 't geen voor de andere toehoorders klinkklare onzin en gloeiende
leugens zijn, neemt Fliepo zonder verpinken als de zuivere waarheid op, - hij hangt
den man aan de lippen, en in hem groeit telkens het verlangen, beschouwt het als het
opperste geluk: om er eens uit te trekken, alles te verlaten, goed kome 't uit avontuur
te zoeken.... Nu was Knorre binnengekomen, sterre-zat of ziek? - zonder een woord
te spreken in een hoop gevallen en zoo akelig beginnen snorken. Nog altijd dwong
Fliepo zich om wakker te blijven, in de mogelijkheid, met de verwachting Knorre
aan 't vertellen te krijgen.... Maar 't gelukte niet, en daarom bleef hij mistroostig en
verdwaasd, in 't ijle luisteren naar 't verwoede gerucht van den storm buiten, en 't
gesnork dat van uit dien bundel lompen opstijgt. Het vereende asemhalen dat in
gelijke trekken aanhoudt, krijgt op den duur in Fliepo's verbeelding de gekste
voorstellingen: nu geleek het op het schraven en grinselen der kettingen van de klok
in den kerktoren,
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die in 't oneindige opgetrokken wordt, - dan op eene slepende deur die om beurten
open- en toeslaat, - en nu op het neerhalen van een gatigen blaasbalg in de smidse....
Het sneed in de ooren, werd eene bezetenheid die alle gedachte aan rust onmogelijk
maakte en den slaap belette. Nu eens voelt Fliepo zich gedwongen de ademtrekken
op te tellen, en dan bekruipt hem het angstig gevoel, dat het ophouden, en de stilte
nog gruwelijker worden zal. 't Vermoeden ontstaat, en Fliepo wordt er langzaam van
overtuigd dat er iets aan hapert, dat het geen gewoon snorken is, maar de rochel van
iemand die op zijn reeuwstroo ligt, in doodstrijd. In Knorre ziet Fliepo een makker,
een dompelaar van eendere soort, een verlatene van God en de menschen, gelijk hij
zelf is, - die naar binnen leeft, en zijn geluk zoekt op eene andere manier dan gewone
lieden. Hij voelt verplichting tegenover hem, genoopt den stervende te helpen en bij
te staan. In zijne verlegenheid meent hij Blomme en Hutsebolle te moeten wekken,
en om den pastor te loopen, - hij durft het echter niet, uit vrees dat ze hem zouden
uitlachen, vloeken naar den kop krijgen om hen zonder reden gestoord te hebben.
De gedachte aan zijne verantwoordelijkheid kwelt hem: als Knorre zonder berechting
komt dood te gaan, zal de schuld op hem wegen, en de geest zal het hem komen
verwijten.... Vanwaar hij ligt, kan Fliepo 't gelaat van den wekker niet zien, - kan er
niet toe besluiten (voelt zich te strem) om op te staan, en zal liever wachten. Nu zoekt
hij te raden hoe laat het is, hoever de tijd gevorderd zijn mag. Nu komt het hem voor
als eene oneindigheid, een algemeene stilstand in de ruimte, - dan weer houdt hij den
asem op in de verwachting den wekker te hooren afloopen....
Hoe was het gebeurd?.... Fliepo heeft zijn heimelijk besluit ten uitvoer gebracht,
- 't geen hem altijd onwaarschijnlijk voorkwam, is als vanzelf gegaan en zonder
moeite - niemand heeft hem tegengehouden, - hij is weg, vertrokken, de wijde verten
in, de vreemde landen! Hij voelt zich los van alles, vrij, nergens meer aan vast,
ontdaan van het altijd weerkeerend, verdrietig werk, en de vrees om beschimpt en
uitgescholden, gestampt en gestooten te worden. Voortaan zou elke dag, elk uur hem
een ander uitzicht van de wereld aanbieden - het leven één voortdurende openbaring
zijn van wonderheden! Blij dat zijn gat schuifelt, stapt hij naast Knorre.... Aan 't
uiteind van 't dorp vinden ze daar Blomme staan purren op zijn akker.
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- Hoe zijt ge hier doende? vraagt Knorre.
- Wel, op mijn koeiplekje, zeventien honderd akkerkouter, een vijfhonderd wei,
drie koeien en een veers! roept Blomme opgeruimd.
- En ge beult hier uwen balg in tweeën om die kleituiten multerig te krijgen?
- 't Zal goed worden door den langen duur: alle jaren beter. Nu ben ik aan de dricht
voor de tarwe.
- En te naaste jare?
- Aardappels en beeten.
- En dan?
- Vlas.
- En dan?
- Hoe, en dan?
- Ewel, de volgende jaren?
- Weer van vooraf aan: tarwe, dan aardappelen, beeten, suikereien, vlas....
- Alzoo tot in der eeuwigheid! Ha! ha! En hoe oud zijt ge nu?
- Vijf en zestig.
- Uw jongens zijn gekweekt?
-???
- Voor wie werkt ge dan?
- Verdekegenane... om te leven! Wàt zou ik anders doen?
Knorre schiet in luiden lach:
- Heb ik ooit gewerkt, en leef ik niet?
- Zulk een leven, dank je!
- En 't uwe!.... Bezie hem staan, - dat werkt om te leven, te leven! Hemelsche
deugd - en dàt heet die man: leven! Hebt ge ooit geleefd, of geweten wat leven is?....
Zie de beesten, als ze den buik vol hebben, zijn ze aan 't spel.... hebt ge ooit gespeeld,
Blomme?.... tijd gehad tenzij om te scharrelen en te schraven? Dat is nu vijf en zestig
jaar oud, acht jongens gekweekt, en nu werkt hij nog.... om te leven, alsof hij nog
vijftig jaar te goed had! Den een of den anderen dag ligt ge dood in de vore, en ze
zullen er eene schop eerde bovengooien - dan hebt ge geleefd. Dank-je, Blomme.
Elk zijn goesting, - ze mogen 't hebben, hun leven! Er zijn menschen die waarlijk
meenen dat 't bestaan der wereld van hen afhangt, - van sedert de schepping zijn de
mannen van uw soort al onkruid aan 't wieden, en daarom is er geen
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pijlke te minder. Waarom de bestaande dingen willen veranderen? gekkenwerk! Het
leven is eene reis: we zetten uit en komen terug op 't zelfde punt vanwaar we
vertrokken zijn, - Blomme is als koeiwachter begonnen, en mag hij nog wat leven,
zal als koeiwachter eindigen - op d' hofstede kan men nog altijd een ouden sukkelaar
gebruiken die voor niets anders meer deugt.... Kom, Fliepo, we verspelen hier al
onzen schoonen tijd, jongen.
Knorre slaat een flikker, en ze trekken verder, zonder nog om te zien. Van nu voort
wordt het alles nieuw 't geen Fliepo ontwaart; de verrassingen beginnen. Hij jubelt.
- Dat is nog niets, jongen, welhaast komen we in 't luilekkerland, waar de gebraden
kiekens in de lucht vliegen - dáár zult ge oogen open zetten!
Knorre vertelt de ongeloovelijkste dingen; Fliepo loopt gelijk een kind, met 't
verlangen in zijn hart. Ze komen aan in eene streek die ze van uit eene hoogte
overschouwen, ('t lijkt wel den Kluisberg, maar veel schooner) de boomen hangen
vol blinkende appels en peren, groot als pompoenen. Fliepo wil er aanstonds op los
en gaan plukken - niet dat hij honger voelt, maar fruit heeft hij nooit kunnen laten
van te stelen, 't zit hem van jongs af in 't bloed.
- Laat maar, zegt Knorre, seffens komt er wel beter.
Ze gaan zoolang en zoover tot ze in eene stad aankomen.
- Hier ben ik bekend, zegt Knorre, volg mij maar.
Hij brengt zijn makker in eenen stal waar peerden aan de kribbe gereed gezadeld
staan.
- Spring maar op, jongen, dat is hier 't gebruik: elk neemt 't geen hem dienen kan.
Ze rijden door eene beboschte streek, langs een groot water: komen in eene andere
stad, waar de huizen onderst te boven, met 't dak neerwaarts staan, en de menschen
met hun kop op den grond loopen. Van hier voort verwondert Fliepo zich over niets
meer - hij aanveerdt dat àlles mogelijk is - maar zijne oogen zijn gericht op de
boomen, want in plaats van vruchten, hangt er van alles in de takken: hesp, worst,
gebraade duivejongen, koekebrood, flesschen wijn.... alles voor 't grijpen, niemand
om het te verbieden, nergens gendarmen (die zijn hier onbekend!)
- Moet ge nu niet stomzot zijn, gelijk Blomme, die daar op z'n harde kleiknuisten
staat te beulen, als men zulk een leventje hebben kan?
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- Dat is 't avontuur van 't reizen, doet Knorre opmerken; die 't kent, koopt dat - maar
die menschen weten van niets anders: drie stappen van hun huis af, zijn ze al op hun
ongemak, en ze liggen altijd met de vrees voor 't geen zou kunnen gebeuren: ze zitten
aan een hoop dingen vast die ze meenen niet te kunnen missen, en intusschen beulen
ze om den boer of den eigenaar rijk te maken. Ge moet aan u zelf genoeg hebben,
en dan vindt ge al het noodige, en overschot. Alzoo blijft men jong, zelfs als men
stokoud van jaren is, omdat we met niets den kop breken, en van einden in leven....
Fliepo luistert maar half naar die wijsgeerige beschouwingen, - 't geen hij ziet doet
hem 't water in den mond komen; 't verwondert hem dat Knorre daar zoo onverschillig
langs loopt; hij zelf verlangt zijn ziel uit om maar eens zijn leerze te vullen met de
dingen waarvan hij nooit in zijn leven proeven mocht. Het ziet er alles om 't even
smakelijk uit, en gelijk alle nieuwelingen, weet hij niet waarmede beginnen.
Knorre praat door en gaat verder, de kostelijkste dingen voorbij.
Fliepo houdt het niet meer uit - nu of nooit, wie weet of er geen beletsel komt en hij klimt te wege op een boom, waar een gekookte varkenskop en een gebraden
kalkoen te bengelen hangen. Maar nu begint Knorre hem te plagen: hij houdt Fliepo
bij 't gat van zijn broek, en trekt, lijfelijk trekken; hoe hij ook wringt om uit den greep
los te geraken, gelukt hem niet.
- Wacht, ik zal hem anders hebben, meent Fliepo; hij maakt voorzichtig den knop
van zijn broekband los, zoodat de beenderlingen afslooven en Knorre de broek houdt,
terwijl Fliepo in zijn vliegend vendel den boom opklimt. Maar nu wordt hem eene
davering toegediend, met een stoot in de lenden, en eene stem die roept:
- Stom kalf! hebt ge den wekker niet gehoord? Is het Godsmogelijk zoo te slapen!
Fliepo ligt op de harde cokes, met de lenden geradbraakt, en Hutsebolle staat vóór
hem.... Knorre ook is er nog: hij heeft niet geroerd en snorkt altijd even luide. Blomme
geeft den vagebond een nijdigen stomp.
- We moesten nu juist dat ongeluksmeubel hier hebben; wie kan een oog luiken,
't is erger dan een varken! (Fliepo denkt aan dien varkenskop, elaas!)
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- Ge waart alevel in dolejorum als de wekker afliep, meent Hutsebolle.
Fliepo is nog verdwaasd, kan niet gelooven dat 't geen hij gezien en beleven mocht,
niets dan oogenverblinding geweest is, - en dan nog juist op het moment toen hij er
de tanden ging inslaan! Hadde Hutsebolle hem nog vijf minuten laten liggen, om
maar eens te proeven hoe die varkenskop smaakte!
Wat de anderen gedroomd hebben, vertellen ze niet (Fliepo zal het dan ook maar
voor zich houden) maar ze zien om 't even slecht gemutst - de ratel van dien wekker
stemt altijd kortkarstig. Met tegenzin komen ze uit den goeden slaap, en al weten ze
't sedert lang dat droomen zinsbedrog is, toch blijft er altijd de ontgoocheling die
verdrietig aandoet, als men in dat dompig kot wakker wordt, om aan 't werk te vallen.
Het is altijd dezelfde voorgehouden waarheid, die niemand ontgaan kan: dat men in
't zelfde vel blijft steken waarin men geboren is.... dat men niet buiten de dingen kan
die u omgeven, tenzij in den droom. Maar dat is dan ook enkel droomen, - om bij 't
ontwaken zooveel te meer de verdrietigheid te ondergaan van het onvermijdelijke
vastzitten.... en dieper in de moze te verzinken.
De drogers werken gejaagd, schoffelen om gedaan. De boonen moeten nu niet
alleen doorruifeld en gekeerd worden, maar de helft der lading afgeschept, en op de
andere plaat gebracht; 't overige blijft in dunne laag opengestrooid om op te drogen.
Dit brengt dubbel werk mede, en zooveel langer in den stikheeten damp van den
droogzolder te staan.
Ze komen weerom zoppenat naar beneden, kleeden zich aan, drinken een slok
koude koffie, en wanneer de vuren in orde gebracht zijn, kan ieder aan de rust gaan
- een echte trok nu: tot zeven ure van den morgen. Eens aan het derde schoft is de
nacht gekeerd - hij weegt niet meer zoo grondeloos diep - men voorvoelt reeds het
naken van den dag, en dat geeft altijd moed. Ge kunt zeggen wat ge wilt: de nacht
is gemaakt om te slapen, en al doet ge 't ook jaren lang, gewend wordt ge 't nooit dagwerk is maar half zoo lastig.
- Bij nachte wordt een mensch bovendien te veel geplaagd door nare gepeinzen
die lijk spoken uit de donkerte opkomen, en die men niet verjagen kan, - bij dage
heeft men daar nooit last van, meent Blomme.
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- Dat snorken is vervelend. Wat heeft die vent in zijn lijf, vandaag?
- Dat is geen snorken.... (Blomme spreekt zijne meening niet uit - als hij de anderen
ongerust maakt, kunnen zij er de rest van hun slaap bij inschieten - en wat is er ook
aan gelegen als 't met Knorre eens niet in den haak was? Dat lijkt echter danig wel
op den rochel van Fielie Kanut, toen hij op sterven lag,...... en dat heeft toen twee
volle dagen aangehouden!) Hoe oud mag Knorre wel zijn? In de zeventig misschien?
Die man heeft al wat afgesjiekt... Zijn beste tijd is ook voorbij... 't Zal een klein
verlies zijn: hij laat niemand in de meserie. Wat doet zulk een scheuvel op de wereld?
Alleman leeft geern, hoe slecht het ook gaat, trekt men om 't laatste koordeke... De
wind is verstild, en nu gaat het snorken nog luider.
- Ei, Knorre, gij beest! roept Hutsebolle in een gramte, gij nondedomme, peist ge
dat er op de wereld niemand anders moet slapen dan gij alleene? Kruip liever entwaar
in een zwijnskot, bij uw weerga, in plaats van ons hier alzoo de milt af te zagen!
Knorre roert geen vin en het snorken gaat door. Hutsebolle vloekt en tempeest
nog wat, maar Blomme tracht hem te overhalen met wijsheid, en liever in 't
onvermijdelijke te berusten:
- We kunnen hem toch in zulk hondenweer niet buiten gooien, den sukkelaar.
- 't Is onverdragelijk dat heel den nacht te moeten aanhooren, - men zou er bij zot
worden! Zoolang de wind woelde, ging 't een gerucht in 't ander verloren, maar nu
is 't niet uit te houden.
Er is niets op te vinden, en met een nijdigen ruk wendt Hutsebolle zich om, duikt
het hoofd in de ellebogen om het niet meer te hooren. Blomme ook heeft er al eene
reden van gemaakt en zit rechtop tegen den wand, met de oogen dichtgenepen. Fliepo
heeft geen woord gesproken, - dat snorken hindert hem niet, als hij maar den draad
van zijn droom weer opvangen kon, om in 't wonderland te geraken en van dien
zwijnskop te proeven......
Hutsebolle zit te zweeten op den stikheeten zolder onder de gloeiende pannen; hij
loert door het kijkgat om zijne blauwgeschelpte duivin te zien afkomen die moet
prijs vliegen, en elk oogenblik kan opdagen. 't Is dezelfde koortsachtige gejaagdheid,
met 't verlangen en de verwachting van den duivenliefhebber, op
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dat beslissend moment waarvan het afhangt of hij in de prijzen is... of niet. De lucht
is helder als een tinnen pateel, - windstil. Het uurwerk in zijn zak tikt om ter zeerst
met 't kloppen van zijn hart. Zijne oogen doorzoeken heel de zuiderstreek, om maar
één stippel te ontwaren in de blauwe ruimte. Het duurt! doch de spannende aandacht
lost niet, - met al de krachten van zijn wezen wil Hutsebolle de verschijning oproepen.
Heel zijn geluk hangt er van af! Elke stonde die verloopt, mindert de kans...... Daar
is het! Heel in de verte...... (zijn adem stokt) elke seconde kan nu de zekerheid
brengen. Ze naderen...... Zij is het! met nog twee andere! In zwierige kringvlucht
draaien ze tweemaal rond en beeten op de vorst van 't schuurken. - Die rosse heeft
dat in om wat te blijven zitten eer ze op 't kot gaat...... Elk oogenblik is nu van tel!
Die prije trippelt rond, houdt de ander twee ook bezig. Zijne oogen staren als
kanonballen...... als hij ze maar binnentrekken kon...... Ze schijnt geen haast te hebben.
God van den hemel! hier nu die kostbare seconden zien verloopen! Wat is me dàt
nu? Daar komt de mosselman met zijne kar langs hier de baan op; 't ergst is van dien
verdommelijken ratel, waarmede hij kot maakt en de duiven zal verschuwen. Hij
komt waarachtig langs hier. Vanwaar mag die nu uit de lucht vallen? een
Zondagmorgen? Die stommerik houdt nu nog stil daarbij, komt tegen 't hek en staat
er met zijn ratel te draaien!!!! 't Is opzettelijk, kwâwillewerk, met inzicht gedaan om
te tergen. 't Spel is verbrod: de duiven zullen de lucht invliegen, en de kans is verkeken
door de schuld van dien loeder. Als ik hem den kop kon inslaan! Als ik hier een steen
had om te smijten. (Roepen mag Hutsebolle niet, dan ware 't nog erger) - O gij leelijke
rotzak, ge zult het betalen!
Nu blijkt het echter dat die mosselman niemand anders is dan Knorre, die al maar
door zijn ratel zwaait. Hutsebolle zit razend van spijt en moet de gramschap
verkroppen, kan, mag niet roeren, altijd uit vrees de duiven te zullen verjagen. Ze
vliegen niet weg, maar ze komen niet binnen, - en die schoone, kostbare tijd die
vergaat, vergaat, vergaat......
Middelerwijl zit Blomme nog wakker te mijmeren. Hij wordt gekweld door onrust
bij 't vermoeden dat Knorre misschien aan 't sterven is, en hij weet niet wat er hem
in dit geval te doen staat. De twee anderen slapen, en hij voelt schrik om alleen de
verant-
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woordelijkheid te dragen. Knorre is toch een christenmensch, moet bijgestaan worden,
mag niet sterven zonder priester; (als dit gebeurt, zal Blomme er de schuld van
dragen......) Moet hij tusschenkomen? Hutsebolle wekken? Hij is in strijd met zich
zelf, weet niet wat te doen, blijft treuzelen, - en ondertusschen gaat het akelig rochelen
dat opeens uit kan zijn, en dan is 't de dood..... Blomme is eigenlijk een beetje bang,
en hij verwenscht het om hier alleen aanwezig te zijn als Knorre moet sterven. Hij
vreest dat de scheuvel op dat uiterste oogenblik iets gruwelijks uithalen zal om zich
te wreken - hem kwaad overzenden? En niet zonder reden, want telkens de sukkelaar
hier in den ast is komen schuilen, hebben de drogers hem geplaagd en op alle manieren
geduiveld; aan die boerten heeft Blomme eigenlijk nooit geholpen, maar toch wel
medegedaan om te lachen en te spotten als er hem eene poets gebakken werd. Er
bestaat oak nog eene andere reden waarom Blomme zich niet op zijn gemak gevoelt:
Knorre moest het van Blomme niet niet hebben, - ze waren altijd dwars in den zak
- rake en spriet - de een gesteld op zorgen en sparen, de ander op zwetsen en zwieren,
- de een vasthouder, de ander wegsmijter, - en meer dan eens hadden ze 't aan den
kap met hunne opvatting over leven en bestaan. Knorre heeft hem dikwijls uitgelachen
om zijne schraapzucht, om zijn dwaas beulen en wroeten om geld te verdienen......
Hij vreest elk oogenblik Knorre 't hoofd te zien oprichten om eene uiterste
vermaledijding uit te spreken...... Hij wil zich zelf geruststellen: misschien is het
maar gewoon snorken, - hij zal weer krimeneel zat geweest zijn?......
......Maar nu dringt de tweede Blomme zich op, houdt hem de waarheden voor
welke de andere wil verdoezeld houden: Knorre is stellig aan 't reeuwen, - hij is oud
en versleten, heeft door wind en regen geloopen, is moe gesukkeld, afgesloofd langs
de bane, hier binnen gedompeld, neergevallen, en nu aan 't sterven...... Blomme weet
daar niets tegen in te brengen - dàt is met geen woorden weg te praten. En nu wordt
het Blomme alsof hij zelf in dien hoop lompen gedoken zit, vandaar uit zijn eigen
beeltenis aanschouwt die hem aankijkt als een vreemdeling. Van ginder wordt hij
toegesproken, en dat op bijtenden toon:
- Met u zal het ook eens uit zijn, vent! Gij ook zult hier eens alzoo liggen, en dan
is 't uit met opstaan 's morgens en slapen gaan 's avonds, uit met werken en slaven......
Uw eind is zoover
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niet meer af - alleen nog eene kwestie van enkele jaren, maanden misschien? Denkt
ge er aan dat ge den uitkomen niet meer beleven zult? Waar zijt ge dan met uw jacht
om op een koeiplekje te geraken Gij zijt klets; hoeveel tanden hebt gij nog in uwen
kweern? Hoeveel uwer kennissen schieten er nog over van uw jaar?......
(Blomme vergelijkt inderdaad 't geen van zijn levensloop voorbij is, met 't geen
hij nog verwachten mag.)
- Voor u gelijk voor een ander, man, dat is het onvermijdelijke, en dan is alles uit:
eene schop eerde en punctum! Weet ge welk verschil er is tusschen een mensch en
een boom?... Als een mensch sterft, stoppen ze hem in den grond, en als een boom
sterft, halen ze er hem uit! ha! ha!
Rechtop tegen den wand ziet hij zijn eigen mager postuur, met zwart in de diepe
oogholten, gelijk een doodskop, en hoekige schouders als van een geraamte. Het
besef van 't geen hem te wachten staat, schrikt hem op - het is een gruwelijke
zekerheid, waar hij niet van uit kan; bij 't gedacht moet hij zich verloren geven. Zijn
dubbelganger treitert voort:
- Aan twintig, aan dertig jaar schijnt het leven eene eeuwigheid, aan veertig is het
nog de volle kracht, aan vijftig begint men na te denken, met 't gevoel over de helft
te zijn, en 't eind inkort,... maar aan vijf en zestig kan 't alle dagen uit zijn: een fleurus,
eene koude, en 't is gedaan!...... In mijne jongde beschouwde ik de oude menschen
als zijnde van een bijzonder soort, alsof ze altijd oud geweest waren, en de jonge
altijd jong moesten blijven. (Nu nog kan hij niet wennen aan 't gedacht om bij de
ouden gerekend te worden.) Wanneer een oud mensch stierf, was dit heel eenvoudig:
iets dat uit den weg valt - plaats voor een ander - iets waar jonge menschen niets
mede te maken hebben. Zoolang men zich jong en gezond voelt, maakt het geen
indruk, men dent alleen aan het leven, - en dat komt zoo stilletjes aan.... ‘Oud zijn
is niets, maar oud worden is veel!’ (Blomme herinnert zich die spreuk van zijn vader,
waarvan hij toen de dracht en den zin niet begreep, maar nu schrikt hij bij de
ontdekking: dat hij zelf zoo oud is als zijn vader toen hij dit zegde.)
- En hoelang heeft hij nog geleefd nadat hij die spreuk had gedaan? vraagt Knorre
opeens.
Blomme vindt het ongepast daarop te antwoorden; hij staat voor
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het onvermijdelijk noodlot: hier aangekomen, kan niemand achteruit of terugkeeren,
koning of bedelaar, het is met geen geld te koopen - allen worden in denzelfden
stroom medegesleurd, en van voor honderd jaar is niemand meer over...... Blomme
overschouwt zijn heele bestaan - het ligt daar voor hem bloot als een watervlak altijd heeft hij het geluk achterna gezeten, blindelings, onbewust, uit innerlijken
aandrang, zonder het alevel ooit te kunnen grijpen...
- Ik heb het altijd gegrepen waar het zich voordeed, meumelt Knorre.
Blomme denkt aan zijne vrouw: die sloore - altijd heeft ze naast hem geslaafd nu eerst ziet hij in dat ze samen gekoppeld door 't leven zijn gegaan, met elkander
vergroeid zijn, en dat hij van haar houdt zonder het ooit geweten te hebben, zonder
dat ze malkander ooit een schoon woord konden geven...... De kinderen, die zijn
uitgevlogen, zien naar de ouden niet meer om, hebben al genoeg met hun eigen last,
- en wàt kunnen ze voor hem doen?...... Hij wil zich niet voorstellen dat het eens uit
zal zijn, dat het werk zal voortgaan zonder hem - die schoone, geregelde volgorde
van: elken morgen opstaan, elken avond weer slapen, - dat een ander zijne plaats
moet innemen, zijne kleeren aantrekken en werken gelijk hij het gedaan heeft......
dat het huis, de boomen, dat de seizoenen, dat alles er blijven zal en voort zijn loop
nemen, wanneer hij er niet meer is...... het eeuwig weerkeerend verlangen naar den
uitkomen, met den lust om dezelfde bezigheid te hervatten. Als eene onmetelijke
opene ruimte overziet hij 't verleden en de toekomst: de duizenden menschen en
dieren welke geleefd hebben en vergaan zijn, en de duizenden welke nog komen
moeten...... 't Geen in de tegenwoordigheid bestaat is een stippel tusschen die twee
uiteinden, hier samengevat in de omsloten ruimte van den ast.
- Als we er niet meer zijn, zullen anderen deze vuren stoken, boonen keeren, gelijk
het gedaan werd door degenen die voor ons gekomen zijn......
Het staat Blomme voor als het wentelen van een reusachtig wiel, waarvan de
spaken beurtelings aan de kim naar boven draaien en weer ondergaan. Daarmede
komt hem als bij openbaring, den zin van het leven duidelijk voor: alles wat hem
zoo belangrijk en noodzakelijk scheen, heeft nu alle waarde verloren, - al die jaren
heeft hij gewerkt en geslaafd in eene jacht naar iets dat niet bestaat: onder het werken
is er altijd die droom geweest, dat verlangen om
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ergens te komen, en nu blijkt het dat die droom zelf - en niet de verwezenlijking er
van - het geluk van zijn bestaan heeft uitgemaakt, - het nagejaagde bezitten is niet
het geluk, maar wèl het bedroomen, - daarin heeft hij al zijne voldoening gevonden,
- het is zijne sterkte geweest om vol te houden.
Opeens zijn de schuifwanden van het tooneel veranderd, - Blomme bevindt zich
weer aan den overkant van het beschot, - langs onnaspeurbare paden is hij op dezelfde
plaats teruggekeerd vanwaar hij vertrokken was: hij heeft nog veel te doen - de
waarden van het leven zijn nog niet verbeurd - den vorigen keer is het mislukt, moest
hij er met schande uittrekken, maar nu zal hij het opnieuw beproeven - zéker spelen.
Hij is uitgezet, op zoek naar aksternesten, waar hij de zilverstukken vinden moet om
den notaris te betalen. Dààr in dien ontzaglijken populier ontwaart hij er wel twintig
- die populier is zoo dik als de kerktoren, en ten minste zoo hoog, - zijn takelwerk
overlommert heel de streek. Het opklimmen gaat echter zonder moeite; gelijk eene
kat klautert Blomme langs de gereuvelde schors van den boom naar omhoog (hij
heeft zijne zwaarte verloren). Daar zit hij in de kruin, schrijlings op eene dikke spil,
- hij moet nog veel hooger om de nesten te bereiken, maar alhoewel hij vreeselijk
gehaast is, gunt hij zich den tijd en 't genot van het uitzicht: van hier hoog beheerscht
hij heel de streek - hij kent al de kouters en vruchtvelden, weet al de boerenhoven te
noemen, de kerktorens en de verschillende dorpen. Voor 't eerst beseft hij hoe groot
de wereld is, en hoe nietig en klein de menschen daarin - hij zelf verloren in de kruin
van dat eendlijk boomgebouw. Sei, ginder komt een reus al over den Kluisberg; met
wijde schreden stapt hij de helling neer, in één vadem over de Schelde, en recht op
den boom af. Op den schouder draagt hij een groote kerfzaag, waarvan de twee
einden, achter en voor, op en neder dansen. Hij legt ze aan tegen 't bul van den
populier, en begint lijfgena over en weder te trekken. Het schurpen der tanden in 't
hout maakt een wreed gerucht, als van eene rietscharre bij zomeravond in den
meersch. 't Gaat er in gelijk door de boter, met vasten haal, op mate, over en weer.
De boom wankelt, zwaait vervaarlijk... Blomme voelt zijn stand begeven, hij pakt
eenen post door 't ruim, zweeft gelijk een vlokje op de lucht, maar ploft eindelijk
tegen den grond. Met den slag zijn alle bestaande dingen van de wereld weggevaagd;
Blomme heeft de bezinning verloren, maar in dien uitersten stond
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het besef gekregen dat hij dood is, den hoek om, den sprong gemaakt in de
eeuwigheid......
Na een lange spanne tijds, ontwakend uit een zwaren slaap of diepe dronkenschap,
herkrijgt Blomme het bewustzijn, erkent zijne persoonlijkheid, maar op eene heel
andere manier dan in 't leven: alle gevoel is weg; hij bevindt zich (staan of liggen
heeft geen zin meer) in eene ruimte zonder wanden, zonder licht of duister - aan zich
zelf overgelaten, buiten alle betrek met levende wezens. ‘Het... is... uit!’ Dàt staat
bij hem vast als de eenige, onomstootbare waarheid, zonder meer. In de verte ziet
hij nog hoe het geweest is, en daarbij voelt hij de deernis om 't geen hij hier
achtergelaten heeft: het smakelijk binnenspelen van versch tarwebrood met pap - de
deugd om den honger te stillen; de stemming van een vroegen zomeruchtend, met
de eerste pijp, aan 't wandelen in den lochting, den lust om de jonge groenten te zien
opkomen; den geur van erwtensoep op 't vuur, met den voorsmaak van zomerschen
zondagskost...... dit zijn de zeldzame lichtpunten die afsteken op den grijzen
achtergrond van werk en ellende, door heel zijn bestaan. 't Een lijk 't ander ligt in
een onafzienbaar verleden, en is van hem niet meer. Hij is dood, stellig dood, doch
waar wacht hij naar? Wat moet er gebeuren? Hij is er altijd zoo bang voor geweest,
en nu lijkt het niemendal, niets buitengewoons! Er is vooreerst: de stilte (dat akelig
schurpen der zaag heeft opgehouden) maar eene stilte die heel nieuw aandoet: 't besef
dat àlles weggeruimd is en volmaakt ledig geworden. Blomme kan het niet in woorden
uitdrukken, en vanwaar hij het te weten kwam, evenmin, doch er blijft hem de
overtuiging dat er nog iets gebeuren moet voor dat hij de eeuwigheid binnentreedt,
- dat hij zich in eene voorzaal bevindt om er een tijd uit te doen (die geen tijd is) om
er aan de nieuwe begrippen te wennen. Middelerwijl ondergaat zijne persoonlijkheid
eene voortdurende gedaanteverandering - alles in 't onduidelijke - zijne oogen, zijn
gevoel, zijn bewustzijn steekt niet meer in zijn eigen lijf, maar er buiten - hij staart
op zijn wezen, en het heeft den vorm van een hoop lompen (juist gelijk Knorre eens
in den ast te slapen lag). Nu voelt Blomme zijne wezenheid inkrimpen tot een nietige
stippel, dan weer uitzetten, oplossen in myriaden fijne stofdeeltjes, versnipperen,
opensneeuwen, en als eene dampwolk de hooge ruimte indrijven, met de
gewaarwording dat zijn wezen heel de onmetelijkheid vervult. Alzoo verstrijkt een
ondenkbaar verloop van
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eeuwen, die slechts de waarde van een oogpink hebben - en nu ziet hij zijne
zelfstandigheid weer met zijn lichaam vereenigd, om voor het Eeuwig Gerecht te
komen. Dàt is nu de poort des hemels waarvan hij zoo dikwijls gehoord heeft, - ze
ziet er heel anders uit dan hij het zich heeft voorgesteld: het is geene poort (maar dit
is ook al niet in woorden uit te drukken). Hij wacht zijne beurt af om binnengelaten
te worden, maar is reeds binnen. Jaren lang schuiven hem geesten voorbij, zonder
dat hij in 't minst ongeduld of angst gevoelt (hier heeft men al den tijd, en niets meer
uit te richten - honger bestaat niet, slaap evenmin, en werken is er onbekend). Hij
staat voor het onvermijdelijke; alle hoop of verwachting naar goed of kwaad, naar
straf of belooning is verdwenen, - nu is het: slag maar val, de uitkomst als van eene
som in cijfers berekend - voor de rest: volkomene berusting.
...... Nu verschijnt Sint-Pieter met 't boek des oordeels. (Verwondering bestaat niet
meer, en daarom beschouwt Blomme het als iets heel gewoon Sint-Pieter aangetoorteld
te zien met lappen en palullen, - maar nu merkt hij op dat gaten en scheuren, de
uitgerafelde naden van zijn gehavende plunje een zoom hebben van goud; hij heeft
een gouden straalcirkel achter het hoofd,) maar wat Blomme zich al inspant, het
gelaat van den Heilige kan hij niet naar behooren te zien krijgen: het blijft gedeeltelijk
verdoken in den roestigen baard en in de gekrulde lokken van het hoofdhaar. Blomme
woont het oordeel bij van den sterveling die hem voorafgaat. Duidelijk hoort hij de
sententie: ‘Voor u, arme man, die geheel uw leven in de rechtzinnigheid uws harten
de deugd hebt gezocht in het dagelijksch werk uwer handen, en nooit getracht naar
bezit, - hoe gij in andere zaken soms moogt gestruikeld zijn, zal uw laatste dag er
een worden zonder avond - gelijk de zevende dag der Schepping er een was van rust
voor God den Heer, omdat hij gezegend is door het werk der andere dagen, en hij in
de wateren des eeuwigen levens blijven zal, evenals de stroom die zich in de zee
oplost, er mede vereenigd blijft. Ga binnen, en treedt voor het aanschijn van
God-den-Vader.’ Op den stond wordt de geest met een glinsterend licht omstraald
en zweeft de hoogte in.
- Dat gaat hier goed, meent Blomme, die heel de plechtige uitspraak als een orakel,
met ontzag aanhoord heeft, zonder er een woord van te snappen, tenzij de uitkomst,
- en daardoor gerust-

Groot Nederland. Jaargang 24

265
gesteld, vol goede verwachting, zeker van zijn stuk, neemt hij de plaats in van zijn
voorganger.
- Benignus Blomme, leest Sint-Pieter uit het grootboek. Het spreken gaat hier met
geen woorden: alles is doorschijnend als glas, en men leest de gedachten dwars door
het hoofd van dengene die u aanspreekt, - en toch wordt Blomme getroffen door de
gelijkenis van stem met die van Knorre, en dàt slaat heel zijn goede verwachting in
duigen, dàt wordt voor hem een leelijke deefel! Tegenover dien kerel voelt Blomme
zich onbeholpen, als een sukkelaar, en is zeker van er kwalijk uit te komen.)
Sint-Pieter keert aldoor maar bladen, zoekt over en weer. Nu komt het:
- Benignus Blomme, te veel op uw zelven geschaft, niet geleefd gelijk Ons Heeren
vogeltjes in 't veld......
(Blomme zou willen inbrengen, dat hij toch altijd neerstig gewerkt heeft, maar
Sint-Pieter raadt die oppering op den stond:
- Gewerkt voor den duivel, ja! Meer ingezeten met uwe geit dan met uwe ziel!
Zijn wezen neemt eene ernstige uitdrukking aan, 't schijnt alsof een ander spreekt
met zijne stem, want nu gaat het plechtig:
- IJdel zijn de kinderen der menschen in hunne betrachting, - logenachtig zijn de
kinderen der menschen in de weegschalen, die zij zoeken te bedriegen. En wilt niet
hopen in de goederen door uwe handen bijeen gegaard, of in de hondschheid des
harten verworven door begeerlijkheid naar bezit: is 't dat de rijkdommen uit de wereld
overvloedig zijn, zoo en wilt uw herte daaraan niet stellen. Wat hebt gij medegebracht
om voor te leggen?
Blomme staat paf geslagen, als een vergaweloosde duts, inderdaad met ledige
handen, te druipneuzen. Op de wereld nooit een centje noodeloos verteerd, en geen
stuiver die hier als gangbare munt geldig is! Dit vonnis spreekt gelijk een boek, niets aan te weerleggen. Blomme is ten ander zoo goed overtuigd, het goddelijk
gerecht is zoo klaarblijkend, en tevens voelt hij zich zoo klein en nietig, zoo
schuldbewust, dat hij niets weet in te brengen: hij is gereed schuld te belijden, zijn
ongelijk te bekennen, want al te zeer heeft hij zijne ziel verwaarloosd, aan niets dan
aan 't stoffelijke gedacht. Hij zou willen smeeken om voorspraak, om tusschenkomst,
goedertierenheid inroepen, maar hij staat er met den mond vol tanden, als een botterik,
beschaamd om met zijn boeren-Vlaamsch voor den dag te komen, en kan geen enkel
stadhuiswoord vinden
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om Sint-Pieter op ordentelijke manier aan te spreken. (Als men niet geleerd is, staat
men overal aan den steert!)
Blomme krijgt den daver op 't lijf, wordt door angst en verlegenheid overvallen,
durft niet ademen, kijkt gepijnd, begint te zweeten, nijpt zijn gat toe, omdat hij
vermoedt dat het kapittel van de liefde nu gaat onderzocht worden, en al zijn leelijke,
vuile zonden zullen opgehaald worden! Hij zelf was ze schier vergeten, maar hier
staan ze in zijn ziel gemerkteekend als kankerplekken in een boom. Hij gloeit van
schaamte om hier te staan als een oude man, en is vooral bang dat Dule, zijn wijf,
het nu vernemen zal, wat hij in zijn jongde - en er na! - heeft uitgericht en voor God
en de menschen verdoken gehouden. Nu blijkt het al te duidelijk dat hij Ons-Heer
een vlassen baard heeft willen aandoen met zijne zonden niet rechtzinnig te belijden
in de biecht. Hij gevoelt zich gelijk iemand die in zijn hemd of onderbroek op eene
kermis komt...... Van schrik en schaamte schiet hij wakker; kijkt verdwaasd rond om
zich te verkennen...... Er is iets veranderd in den ast: de ruimte is wijd geworden als
het schip der kerk; uit den dakstoel zimpert eene doove klaarte neer, met dezelfde
plechtige stilte der eeuwigheid - als ware er een uurwerk afgeloopen en de slinger
stil gevallen...... Blomme staat verdoold in een onbekend land, in 't blinde te tasten,
gelijk iemand die aan 't waden is, en alle stappen met de beenen in 't moeras verzinkt
- zijne gedachten missen vasten bodem, en 't een mengelt in 't ander; 't gedroomde
staat hem al zoo levendig voor als 't gebeurde, maar vol uitsprietelende
onwaarschijnlijkheden: eene verwarring van bekende en onbekende wezens die
opduiken en weer verdwijnen - menschen die hij sedert lang dood weet, hebben aan
de handeling deelgenomen - Dule is er heel den tijd verschenen onder de gedaante
van zijne moeder zaliger! Ook de plaats waar 't gebeurd is, blijkt een samenstel van
bekend met onbekend, gedurig afwisselend, zonder vasten stand - maar zoo duidelijk
alsof hij de streek waarlijk had bezocht...... van langerhand moet hij bijkomen, den
draad ontwarren, de werkelijkheid van den droom afscheiden.
......Het is echter geen gewoon droomen geweest - Blomme is overtuigd dat er
kwaad mede bemoeid is, dat hij behekst werd, van de mare bereden; op zijn geheel
komt die nacht hem voor als eene spanne tijds waarvan 't begin en het eind in 't duister
verdoezeld liggen, - waar hij lijdelijk en zonder verweer, gesold en gesleurd
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is geweest, door iemand die zich, voor aleer te vertrekken, heeft willen wreken......
Eén ding staat echter duidelijk in Blomme's gedacht overeind, in klaarblijkende
zekerheid: Knorre is dood!...... en in zijn uitgang heeft hij hem dit gelapt, omdat hij
Blomme niet uitstaan kon!...... Er loopt hem een koude rilling over 't lijf. Dat sterfgeval
niet alleen, maar het visioen van zijn eigen oordeel heeft hem zoo diep ontroerd - nu
ziet hij er de waarheid van in, - hij moet het bekennen: wàt heeft hij gedaan voor
zijne ziel? Waarnaar heeft hij hier op deze wereld gehunkerd en getracht, en tot wat
moest het dienen? Zijn kostbaren tijd - zijne jeugd heeft hij in zonde en baldadigheid,
de rest ten ondomme verkwist in awierig wroeten. Knorre heeft het hem aangedaan
uit wraak misschien, met kwaad inzicht; Blomme echter beschouwt het nu als een
vermaan, eene verwittiging van God, - hij heeft immers de helle vóór zijne voeten
open gezien (wat stond hem anders te wachten, na dit oordeel, waar hij de
gerechtigheid van bekennen moet?) Hij heeft den gruw nog in 't lijf; hij is als iemand
die geblinddoekt uit de onderwereld terugkeert, er de werkelijkheid van ondergaan
heeft, maar niet vertellen kan 't geen hem eeuwig zal bijblijven en onder den indruk
houden.
Hutsebolle is in razende gramschap van zijn duivenzolder gekomen en heeft dien
mosselman een slag op het hoofd gegeven, - door het slaan zelf zijne woede nog
meer ontstoken, en lijfsgena voort geslagen en gestampt tot hij daar lag als een hoop
vodden...
- Knorre is dood! denkt Hutsebolle, en hij voelt den angst, de wroeging en den
schrik alsof hij eene misdaad heeft bedreven, en Knorre met eigen handen door hem
was vermoord. De stilte slaat hem; daar het rochelen heeft opgehouden, moet Knorre
wel wezenlijk dood zijn. Nu is Hutsebolle stellig overtuigd dat Knorre hem met de
mare bereden heeft, - dat die sloeber het hun hier is komen lappen om hun den duivel
aan te doen. Zou die kerel met kwaad omgaan? Of is het de aanwezigheid van de
dood die er 't leven zoo heeft doorschud en uit zijn kaken geslagen?......
Hutsebolle is tevreden dat die nacht voorbij is, want hij voelt zich niet in zijn lood,
weet niet goed wat hem overkomen is of te wachten staat, - 't lijkt wel dat hij onbewust
iets misdaan heeft - en dat peuteren en fineeren over leven en dood, deugt niet - best
is alles laten gaan, en aan niets denken.
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Fliepo is op zee geweest, een storm meegemaakt op een schip heeft moeten aan land
zwemmen, achtervolgd door Knorre's lijk dat op de baren rondzwalpte en dreigende
gebaren miek...... Bij 't ontwaken blikt Fliepo angstig rond, als om iets te zoeken.
Met één slag bekomt hij de zekerheid van 't geen hij vreesde: Knorre snorkt niet meer
- de dood is in den ast geweest! Hij slaat een kruis en blijft ingekrompen, scheef uit
staren in de richting waar de donkere hoop nog altijd onverroerd liggen blijft. Fliepo
is bang gelijk een kind bang zijn kan: hij durft niet wegvluchten uit vrees voor de
anderen, maar als hij hier met dat lijk alleen moest zijn, zou hij het niet uithouden.
Fliepo heeft het ten ander zien aankomen, voorvoeld, doch nu moet hij zwijgen, doen
alsof hij van niets weet, anders wordt het hem aangewreven dat Knorre door zijn
schuld, zonder pastoor of koster den laatsten asem heeft uitgeblazen, en zonder
berechten naar de eeuwigheid is! Het praamt hem als eene wroeging op het geweten.
Alle drie de drogers houden zich koes, - de doodsangst is in hun lijf gevaren - op
zijn eentje zit ieder van hen af te wachten tot de ander eerst teeken van leven zal
maken; geen van allen durft uitkijken in de richting waar Knorre ligt, - elk is met de
eigen gedachten bezig, aan 't beleggen hoe ze zich zullen voordoen bij de ontdekking
van 't geen gebeurd is; - alle drie om 't even voelen ze iets te moeten verduiken; elk
is op zijne manier aangedaan, doch geen zal willen bekennen wat hij ondervonden
heeft, en nog minder, toegeven van ooit bang te zijn geweest! Nu het voorbij is - hier
in de onmiddellijke nabijheid van 't geen gebeurd is zelfs, lijkt het al te gek om daar
bij klaren dage mede uit te pakken (van uit de werkelijkheid beschouwd, is al het
wonderbare er af - het buitengewone heeft geen zin meer) - voor hen zelf durft geen
aanvaarden onder den indruk te zijn geweest. Toch komt het hun voor alsof ze dien
nacht in eene andere wereld hebben geleefd, en daardoor een nader inzicht over de
werkelijkheid van het hiernamaals gekregen. Nu staan ze echter voor de nuchtere
vraag: waar het vasthoudt, of in hoever het overlijden van Knorre daarmede bemoeid
is?... of de aanwezigheid der dood alleen het gedaan heeft? Alle drie om ter meest
verlangen zij naar het opkomen van den dag, die hen uit de verbijstering der zinnen
moet komen verlossen;
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en het verhemt hun gemoed als de klaarte door de spleten aan 't grauwen gaat. En
nog wachten ze......
Eerst als De Maf en Lot aankomen, met geweld (van niets wetend of vermoedend)
de ijzeren poort openschuiven, doen Hutsebolle, Blomme en Fliepo alsof ze, verraads
gepakt, uit hun slaap opschieten. De ongedwongen ruwe spraak der twee jonkheden
klinkt schendend in de gedrukte stemming van den ast - het lijkt wel alsof het vandaag
moeite kost er 't leven in gang te krijgen waar de dood heeft gehuisd, en alles een
trager maatgang aanneemt dan naar gewoonte... Het binnenstroomen der koude
buitenlucht door de opene poort, doet wellig aan, verfrischt de klampe zweetwezens.
Nu valt de vale klaarte over heel het middenruim tot tegen den diepsten wand, en
smijt er ineens de werkelijkheid bloot! (niets meer te verduiken of te verdoezelen!)
Waar ze van heel den tijd den blik niet hebben durven richten, ligt Knorre er
onveranderd ineengezakt, maar bij den eersten oogopslag zien Hutsebolle, Blomme
en Fliepo dat alle leven er uit weg is. Lot en De Maf integendeel vermoeden niets,
en willen den vagebond maar seffens een toer lappen: hem vastbinden dat hij niet
weg kan als hij wakker wordt; hem een zak over den kop trekken; hem met roet
besmeuren; een vendel op den rug vesten...... Onverwijld zoeken de jonge gasten
naar 't geen ze noodig hebben om hun plan uit te voeren. De anderen zien het af, met
spanning naar den uitslag. Voor elkaar doen ze alsof ze van niets weten, maar de
angst spreekt uit hunne oogen, en hunne handen beven...... Terwijl Lot bezig is eene
koord aan Knorre's slip vast te binden, hij over den doode heen gebogen staat, valt
het hem op:
- Verdomd, hij asemt niet!
Nu komen de anderen bij, veinzen verwondering. Maar De Maf rukt hem brutaal
den hoed van den kop en duwt het hoofd achterover. Met den slag zien ze
alteenegader: de afschuwelijke uitdrukking van het wreed verwrongen wezen, het
grijnsmasker van de dood! Blomme en Hutsebolle springen ontsteld achteruit (Fliepo
is voorzichtig op een afstand gebleven, omdat hij niet, gelijk de anderen, zijne vrees
verduiken kan, en zich gereed hield om te vluchten als 't noodig bleek.) De Maf en
Lot nochtans zien er geen erg in, nemen het al den grappigen kant: zulk een scheuvel,
wat is er aan gelegen?
- Hij moest daarvoor juist hier komen!

Groot Nederland. Jaargang 24

270
- Schoone vernetting op de wereld!
- Groot verlies!
- Eene rijke begraving voor den pastor!
- Gelijk hij daar zit, kan hij nog dienen als muschenschuw voor op den boer zijn
land - er zal geen enkele kraai omtrent komen!
Elk weet het zijne, brengt beschouwingen bij over 't leven en bestaan van den
landlooper. Blomme en Hutsebolle doen er ook aan mede, voor een schoon zitten,
maar de woorden die zij er aan wagen zijn in tegenstrijd met 't geen ze inwendig
denken. Fliepo, die op zijne manier den angstnacht medegemaakt heeft, zwijgt, maar
doorschouwt het huichelen en de geveinsdheid op het gelaat der twee anderen. Voor
De Maf en Lot echter is Knorre zijn dood gestorven, omdat het niet anders kon - de
mekaniek tot op den draad versleten - niets ongewoons - en 't geen er van overschiet
ligt daar:
- Niet meer dan een zak boonen, die moet buitengesleept worden, zegt De Maf.
- Hij is in den peerdenhemel, jenever aan 't drinken, beweert Lot.
Dat brengt hen op de vraag: Wàt moet er mede gebeuren? Hier kan hij niet blijven.
- Moet de Wet niet verwittigd worden? (Bij die vraag schieten De Maf en Lot in
luiden lach) Hutsebolle stelt dit echter voor om met zich zelf in 't reine te komen nu hij het opgeworpen heeft, kan men hem niet meer verdenken van schuld, want
nog altijd staat het hem niet duidelijk voor, en vreest hij een onderzoek van 't gerecht.
Blomme meent echter dat iemand die gestorven is, moet op een bed komen (het is
een ingeboren gevoel van eerbaarheid voor de dood) en afgelegd worden:
- Knorre mag zijn wie hij wil, hij blijft toch een mensch, en daar heeft hij evenveel
recht op als gelijk wie.
- In den draagbak gooien en naar 't hof brengen, daarmede zijn we er van af, meent
Lot.
- Neen, alzoo niet, vindt Hutsebolle: wilt ge dat ze omver vallen van schrik, dat
ze denken aan een ongeluk...... of dat wij hem vermoord hebben en wij hier berooid
geraken! waagt hij er bij te voegen. - Fliepo kan het gaan zeggen, en we laten 't den
boer over.
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Dàt blijkt eene uitkomst; nu moeten zij er voorloopig niet meer mede inzitten.
- Alla, mannen, aan 't werk!
Lot en De Maf op den droogzolder in de boonen aan 't ruifelen, zwetsen en
gabberen over hunne tegenkomsten en 't pleizier waarvan zij in den nacht genoten
hebben; Hutsebolle en Blomme aan 't stoken in de vuren, gewagen onder elkander
geen woord over 't geen in hun binnenste omgaat, doch het staat hen van langs om
duidelijker voor dat er hun iets overkomen is waar De Maf en Lot altijd zullen buiten
blijven, omdat ze 't niet medegemaakt hebben, - iets dat in hen zelf prente geslagen
heeft, een inzicht geopend over hun eigen bestaan en de verhouding der waarden van
't leven. Voor Blomme ligt het achter hem, in de verte uitgestrekt: de jeugd als een
groei van zijn wezen in 't wilde, daarna het inschepen met twee - de harmonische
samengang van beide zielen op één doel af - al gauw gescheiden door stoornissen
van binnen en stoornissen van buiten - lust veranderd in last - 't geen uitkomt op
vechten om boven te blijven en worstelen om heel de gezinskudde bij elkaar te houden
en ergens veilig op eene hoogte te krijgen, hoogte welke men echter nooit bereikt of
bereiken kan... omdat er altijd andere moeilijkheden opduiken, en 't krawoelen
voortduurt tot de dood u met den vinger op den schouder tikken komt...... Hij denkt
er ernstig aan en maakt het goede besluit christelijk te leven en voor zijn ziele
zaligheid te zorgen...... maar om te verzaken aan zijn koeiplekje valt hem lastig, en
daarin te berusten is zooveel als de reden en het doel van zijn leven zelf op te
geven......
Heimelijk draagt Hutsebolle nog altijd den twijfel en de vrees: hoe hij zich
verantwoorden zal, indien hij verdacht wordt Knorre vermoord te hebben, want die
mosselman met zijn ratel, heeft hij toch - hij is er zeker van - wezenlijk den godsklop
gegeven......
Het heeft niet lang aangeloopen: 't volk van 't hof is daar, - elk wil Knorre zien, weten wat er gebeurd is! De toeschouwers nemen eene houding aan voor de
omstandigheid - ze staan verslagen onder den indruk: in zijne dood krijgt Knorre
eene belangstelling die hij in zijn leven nooit genieten mocht. De meisjes blijven op
een afstand, durven slechts uit de verte toezien, als naar iets gruwelijks dat hen zal
bijblijven en 's nachts aan hun bed komen spoken. Op bevel van den boer nemen
knape en koeier het lijk en
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leggen het in den draagbak. Omdat het gebruik is en de eerbaarheid het vereischt,
moet de doode gedekt worden, en daar men niets aan de hand heeft, maakt de boerin
haar eigen schorte los en spreidt ze over Knorre, - alzoo kan men hem wegdragen
zonder dat het ontsteltenis wekt op den doortocht.
De koeier en de knape stappen de een voor en de ander na, in de tramen, en dragen
het lijk als op een bare. De toeschouwers volgen, en de drogers kijken den stoet
achterna.
- Kom gasten, 't is afgeloopen, zegt Hutsebolle, met een zucht van ontlasting dien
hij moeilijk verduiken kan.
De dagtaak begint, 't werk wordt aangepakt, alsof er niets gebeurd ware: De dubbele
poortluiken van de schuur staan open als de voorhang van een tooneel, en in de
schemering van den grijzen winterdag die opkomt, herneemt de handeling der drogers,
als het opvoeren van een spel - het herhalen van 't geen ze gister, en de andere dagen
hebben opgevoerd, en heel den winter lang, een onafzienbaar getal keeren, herhalen
en opvoeren zullen.
Van den torenhoogen stapel schept de man altijd maar wortelen in den draagbak,
die effen aan door twee anderen opgenomen, weggedragen, in den open trechter van
het snijpeerd gemalen worden, en door twee mannen op den hoogen hoop geruifeld,
tegen den achterwand der schuur...... Ononderbroken, gehaast, vordert het werk, in
gestadig herhalen derzelfde beweging, het een door 't ander in gang gehouden,
voortgestuwd, zonder zichtbaar doel of uitkomst, oneindig, streng en onmeedoogend
gelijk de wanhopig gispende regen, 't lijfelijk blazen van den wind die altijd maar
nieuwe wolkenvrachten uit onbekende verten aanvoert......
Voor De Maf en Lot is het een dag gelijk de andere: het lijfelijk voortzetten van
het werk waar nooit een eind aan komt; voor Blomme en Hutsebolle echter blijkt er
iets veranderd: ze voelen zich vermijd in den ast, - er is eene plaats waar zij niet
kijken durven, - een onderwerp waarover ze 't niet wagen te spreken; - het is maar
goed dat ze den volgenden nacht thuis bij hun wijf in een bed mogen slapen; benieuwd zijn ze te vernemen hoe De Maf en Lot het zullen ondervinden, alleen in
den ast, want ze zijn er niet gerust in, staan met 't voorgevoel dat die landlooper, die
zonder de gerechten gestorven is, hij of zijn verkeersel, hen hier elken nacht zal
komen bezoeken om verantwoording te vragen: aan Hutsebolle omdat hij hem
vermoord heeft, en aan Blomme die hem
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zonder sacramenten heeft laten naar de eeuwigheid gaan......
Hutsebolle blijft met zich zelven in tweestrijd, ziet het onzinnige van zijne vrees,
maar kan ze alevel niet verdrijven......
Blomme van zijn kant, voelt zich als den duts, aan den zelfkant van 't leven, in
den ban, gepraamd tusschen de harde werkelijkheid van het bestaan, dat voor hem
alle beteekenis verloren heeft, - en den eisch van den geest, die naar hooger wil,
boven die werkelijkheid uit.
Fliepo wordt niet door onrust geplaagd, - bij hem is droomen en werken in elkaar
geslingerd, - de twee keerzijden van 't leven die elkaar in gestadigen beurtgang
opvolgen.
Als achter een gesloten wand zullen ze elk hunne ondervinding verdoken houden,
met zich omdragen. 't Geen zij in gesprek er over loslaten, zijn enkel de oppervlakkige
beschouwingen en nietsbeteekenende bijzonderheden; van 't geen er in de diepere
lagen van hun onderbewustzijn begraven ligt, kunnen ze elkander niets mededeelen,
- 't geen ze met ongerief van woorden zouden willen uitkramen, moet noodzakelijk
valsch klinken, eene averechstche beteekenis krijgen, verkeerd begrepen worden,
met een dubbelzinnig hart uitgesproken, tot niets anders dienen dan zich zelven te
misleiden en spot te verwekken.
Ingoyghem, Meimaand 1926.
STIJN STREUVELS
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Overgave
I
Als zoete woorden, door de stem verzwegen,
... of koele kusjes van een kindermond...
zijn in mijn hand de blaadjes neergezegen
van uitgevallen roos. Het is, als vond
elk teeder geurend schelpje in den weemoed
van 't weerloos zinken de Verlorenheid
waarheen 't zich openvouwde met den deemoed
van leven dat zich in den dood bevrijdt.
... De hitte blakert buiten. Maar hier binnen
is 't koel, vertrouwd en stil. Ik ben alleen.
De dingen kijken of zij zich bezinnen......
Daar komen in mijn handen, één voor één,
de blaadjes van een tweede roos geregend...
En in den geur-bezwijmden val herken
ik wat hun sterven zalig maakt en zegent......
Dan weet ik: dat ook ik gezegend ben.

II
Gezegend wie met oogen dicht
zag duiz'len achter gouden Poort
de ruimten van het eeuwig Licht,
den Droom die in het kind reeds gloort......
Wie 't antwoord op den diépsten droom
mocht drinken van een dierb'ren mond
en hoorde in 't ruischen van een stroom
die eindelijk zijn bedding vond;
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den Stroom die door de eeuwen stort,
het Lied dat orgelt, juicht en klaagt,
dat uit de kracht geboren wordt
die 't Heimwee naar de Zee toedraagt.....
... Gezegend wie, aan eigen Ik
ontrukt, aan ander hart gevleid,
herkende in het Oogenblik
het Aangezicht der Eeuwigheid.....

III
Ik, die mij wachtend in mijzelf bewaarde,
wat werd ik anders dan een zucht...... een droom?
een klein, verheerlijkt deel der aadmende aarde,
een rimpeling, vervloeiend in uw stroom?
Ik ben een woord dat wacht te zijn gesproken,
een ademtocht in den orkaan van wee,
een jubelgolf die, aan de kust gebroken,
terugstort, ruglings, in de groote Zee......
Ik lees mijn ziel in u, en in mijn aadren
met úw vervoering één...... De verten naadren......
-----------Ik ben een stem, in uwe Stem vergaan......
JENNY MOLLINGER.
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Het eerste licht
Eerste hoofdstuk.
1.
De zon stak tusschen wolken door, ongetemperd, heet zengend. Henri voelde haat
in zich, aan het land met zijn zoom van altijd blauwe zee zonder golfslag, aan den
witten, onbeschaduwden weg, de stoffige palmen, de verschrompelde mimosa. Het
paard waarop hij zat liep traag. De rijknecht aan zijn linker hand, een halven meter
voor, ergerde hem onuitsprekelijk. Hij had verwacht dien morgen alleen te mogen
rijden, na enkele lessen, hoewel hij wist de kunst nog niet meester te zijn. Maar dit
was aan de manége geweigerd; ook kreeg hij geen beter paard dan voordien. Toen,
op den terugweg, had hij de merrie plotseling tot een roekeloozen, onberekenden
sprong aangevuurd. Het dier, schichtig en nerveus, stootte zijn knieschijf tot bloedens
toe aan den scherpen, naakten rotswand. De rijknecht, geprikkeld al door den
hooghartigen trek op dat jongensgezicht, was in ruwe woorden uitgevallen.
Mededoogen met het gewonde dier, angst voor ernstige gevolgen, voor zwaar geldelijk
verlies, dit alles uitte hij in krachtige vloeken. Henri had terug gesnauwd, schampend
op het grove paard, dat zeker aan een kniewond niet zou sterven, op de nauwe
bergwegen, waar je in vrijheid niet langs kon draven. En plotseling had hij aan de
Hollandsche weien gedacht. Hij zag ze wijd gestrekt en in milde schaduw van wolken,
groen en vochtig van dauw.
Langzaam stapten de dieren voort; de merrie hield haar kop gebogen, droef ruikend
het snel gestolde bloed uit haar wonde. Want de weg omboog, stonden aan
weerskanten eenige witte huizen, en begonnen de rails van een electrische tram. Met
een enkel gebiedend gebaar beduidde de rijknecht Henri af te stappen. De jongen
deed het, onwillekeurig, zag meteen argwanend dat de knecht bleef zitten. Die strekte
een hand uit naar het bit van de merrie, boog zich dan wat voorover.
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U wacht hier op de tram naar Cannes, zei hij, ik breng de paarden thuis.
Henri voelde de drift weer mateloos stijgen in zich.
Wat? waarom? ga jij in de tram. Bovendien, dat wondje, dat, dat.... Hij zocht naar
woorden. - Daar praten we niet eens over, dat heeft niets te beteekenen.
De man gaf hem een knipoogje, dat zeggen wilde: ik begrijp je angst, je zult moeten
opdokken, maar herhaalde dan rustig: u wacht op de tram. Meteen bracht hij de beide
paarden door een hoog geluid van zijn tong in beweging. Henri, zijn nederlaag nog
niet geheel bevattend, hcorde den doffen, verwarden hoefslag. Hij voelde zijn slapen
bonzen, en de plotseling hem verdwazende hitte van zijn voorhoofd willende vegen,
wreef hij verwoed met zijn zakdoek. Maar machteloos en ellendig bleef hij staan,
een duizeling dreef voor zijn oogen. Dichtbij zoefde en klingelde de tram. Hij trachtte
zijn blik scherp op het voortglijdend gevaarte te richten; een vloek was achter zijn
tanden. Menschen verlieten den wagen, gingen onverschillig langs hem heen. Hij
herademde, was de eerste die binnen stapte, zocht een hoekplaats achter vuile,
neergelaten gordijntjes.

2.
Henri van Eerdt logeerde met zijn moeder in Cannes. Zijn vader dien hij slechts
weinig kende, - de echtgenooten leefden sinds jaren gescheiden - woonde in Parijs.
De moeder was in het vroege voorjaar op reis gegaan, en had vagelijk beloofd terug
te zullen komen tegen den tijd van Henri's eind-examen. Maar ze was niet gekomen.
In de maanden van haar afwezigheid had hij soms heel hard gewerkt - hij was
eerzuchtig. Maar ook wel gebeurde het, dat hij een dag wegbleef van school,
rondslenterend even buiten de stad. Of wel hij bleef in zijn bed liggen, was te lusteloos
om te eten, opende geen enkel boek. Zoo'n dag was hij volkomen apathisch, sliep
veel, tuurde op zijn rug liggend wakend omhoog. Hij kende zijn verschillende
stemmingen heel goed, vond het niet vreemd, dat hij soms hoegenaamd geen
levenslust meer had. Alleen de plotselinge overgangen van het krachtig, eerzuchtig
streven naar de plotselinge levensmoeheid, dorst hij niet te doorschouwen. 's Avonds
zou hij heftig praten met een vriend, zijn donkere oogen flonkerden; of wel hij las,
gretig en liefdevol. Maar den volgenden morgen was
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er niets van al die belangstelling in hem gebleven. De vriend week terug tot de schare
van onverschillige schoolmakkers, alle boeken kwamen hem dwaas en kinderlijk
voor, de inspanning van het lezen niet waard. Een dokter, eens door zijn moeder
geroepen, vond hem niet ziek, maar zei dat hij zwak was, zijn polsslag onregelmatig.
Zelf vroeg hij zich wel eens af, in hoeverre hij zulke dagen ziek wilde zijn. Hij wist:
het is een houding van me, maar een die ik tot werkelijkheid maak. En waarom zou
ik dit spel kiezen? is dat, wat me er toe drijft, niet een opperste werkelijkheid? Hamlet
koos de waanzin tot masker, maar had hij anders gekund? En misschien ben ik niet
ziek, maar gedoemd ben ik het te schijnen. - De dagen dat hij in bed lag, leek zijn
tong te log en zwaar om te spreken. Bijwijlen kreunde hij, en tastte behoedzaam naar
zijn hoofd. Maar nooit beangstigde hem zelf dit vreemde doen. Was hij eens werkelijk
ziek, dan toonde hij zich ongeduldig en uiterst prikkelbaar, terwijl zijn gespeelde
ziektedagen zich kenmerkten door een bijna bewegenlooze onverschilligheid.
Dicht voor zijn eindexamen maakte hij eens een voor zijn doen slecht proefwerk
bij den Griekschen leeraar. Deze, het werk terug gevend en besprekend, vroeg vrij
achteloos: Wat heeft je dien dag gescheeld, van Eerdt? Hij antwoordde met een
schouder-ophalen, trachtte zijn gezicht te verbergen, dat schaamrood werd overtogen.
Maar tot zijn verwondering en nijd, keek hij daarbij een oogenblik in de oogen van
Gustaaf de Waard. Gustaaf was het genie van de klasse, maar werkte bijna niet. Er
was niet één vak waarvoor hij zich hoefde in te spannen. Glimlachend haalde hij
goede cijfers, hoorde telkens weer dat hij met een klein beetje eerzucht allen den
baas kon zijn, maar begeerde dat blijkbaar geenszins.
Dien avond, toen Henri de voordeur op slot ging doen, - het was middernacht vond hij een briefje in de bus. Het was van Gustaaf en luidde: Wees nou morgen niet
ziek, van Eerdt; de lui praten over je ‘dagen’ alsof je een meisje was. Morgen krijgen
we waarschijnlijk proefwerk uit Homeros. Het zou te zot zijn, als jij niet nummer
één werd van het examen. Natuurlijk komt het je toe, maar alleen bij Grieksch schijn
je te kunnen wanboffen. Denk eraan, je moet morgen present zijn. - Hij schrok, stond
verbijsterd. Gustaaf, die hem had aangekeken, schreef dit, zag verband tusschen zijn
eerzucht en de bijna doodelijke slagen, die de eerzucht soms kreeg. - Wees niet ziek;
je moet komen. - God, had hij dit zelf
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geweten, zoo zeker geweten? Hij had gebloosd en Gustaaf lette op hem. Was ook
dàt al opzet geweest? Bij verborgen moeilijkheden in de taal plachten de leeraren te
zeggen: jij ziet altijd meer dan een ander, de Waard. Dit was het geniale in hem, wat
hij, Henri, miste. - Hij ging naar bed, kon de slaap niet vatten. - In den morgen, na
een lichten, droomenrijken sluimer, meende hij een oogenblik dat de groote
moedeloosheid hem beslopen had. Maar toen hoorde hij op straat een jongen fluiten,
schel en hoog en zoo argeloos blij en vlietend, dat het hem vreemd ontroerde. Hij
stond op en kleedde zich haastig. Voor het ontbijt nog keek hij zijn Grieksche
grammatica in, voelde, zelfbewust, een stevigen bodem van kennis. In de klasse
gekomen, meed hij Gustaaf niet, maar keek hem eenige keeren vluchtig aan, als was
er niets tuschen hen gebeurd.
Hij kwam als eerste door de beide deelen van het eindexamen. Zijn moeder seinde
een gelukwensch en de woorden: kom spoedig over. Dus reisde hij naar het Zuiden.
Hij begreep niet dadelijk, waarom zijn moeder zoo lang in Cannes was gebleven:
het seizoen was voorbij, de geheele Riviera ondragelijk stoffig en heet. Geprikkeld
vroeg hij het haar, den eersten avond. - Mama, wat heeft u voor plannen?
Hij zat met haar aan een kleine witte tafel op het terras voor hun hôtel. Enkele
Amerikanen liepen rond, bot en zelfbewust; daartusschen door zag hij het soepel
bewegen van een kleine, slanke Française. Zijn moeder keek hem even aan, lichtelijk
misprijzend, zooals ze een in gezelschap onervaren kind zou aanzien, meende hij,
en stond toen op. - Blijf jij hier, zei ze, ik moet even een brief laten posten.
Hij bleef alleen. Een kellner, van een koele deuropening uit, keek naar hem,
hooghartig en dood-bedaard. Henri wendde zijn blik ter zijde. Voor een der ramen
op de eerste verdieping stond een kamermeisje, als de kellner in zwart en wit,
laatdunkend en koud achter het beschermende masker van haar uniform. Hij haatte
hen plotseling, fel, onberedeneerd. Tusschen alle mondain gedoe voelde hij zich
onzeker; het sterkst en hinderlijkst wel tegenover den afglans van voornaamheid op
bedienden. Hij hoopte dat zijn moeder gauw terug zou keeren, al had hij ook haar
veracht, het oogenblik dat ze opstond en rustig van hem wegliep. Hij had zijn moeder
lief; toch was ook deze minachting hem, hoewel bitter, vertrouwd. Hij trachtte nu
met genegenheid aan haar te denken. Ze kon haar groote,
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donker-fluweelen oogen tot glinsterkraaltjes maken, als was ze een klein meisje, dat
grapjes vertelt aan haar vriendje. Ze kon lachen, zoo hoog en fluitend als een vogel,
en dan praatte ze soms luchtig en met zuivere woorden over ernstige dingen, zoodat
hij droevig werd en zwaar bedrukt door een onbegrepen verlangen. Dan voelde hij
zich wijzer dan zij, een oudere broer, die over haar vlindervlucht waken moest. Maar
zijn ernstig jongens-gezicht wekte haar teederheid, ze zou lachen en hem vluchtig,
met één vinger, streelen over zijn wang, zooals wel een kind een bloemblad streelt.
- Zijn moeder was mooi, groot, statig en vol leven. Als ze liep, leken haar bewegingen
vervuld van het doel van haar gaan. Vaak rekte ze haar hals een klein weinigje uit,
haar kin werd opgeheven, langzaam deinden haar armen op het rhytme van haar voet.
Haar heupen waren smal als van een jong meisje, haar schouders misschien iets te
breed; haar borstkas leek regelmatig gewelfd. Ze hield van loopen, ze kon urenlang
het harmonisch bewegen van haar lichaam genieten. Sport is overdrijving, zei ze,
een goede loop is meer waard dan een back-hand. Maar voor een man? vroeg Henri
eens, en ze antwoordde lachend: o, ik weet niet of er nog mannen zijn.
Hij wachtte op haar. De uitstalling van alle ongebruikte, witte tafeltjes begon hem
te kwellen. Het kamermeisje kwam telkens terug voor het raam, scheen hem dan te
fixeeren. Met haar handen aan weerszijden van haar borst hield ze de tullen gordijnen
opzij. - Na een lang kwartier kwam zijn moeder terug.
Mama, u heeft me hier achter gelaten in een woestijn. Ze lachte haar oogenlachje van klein meisje. - Kom mee, op het balcon van mijn
kamer zitten we goed, daar zien we menschen onder ons bewegen. - Ze gingen, hij
stijf en hortend naast haar veerkrachtigen tred. Zoodra ze zaten, - een balcon aan de
voorzij tusschen boomen van een breede avenue - werd er bezoek aangekondigd.
Henri werd nijdig. - God, mama, laat uw kleermaker morgen komen.
Maar ze gaf al bevel, den bezoeker binnen te laten. Ze stond op, legde haar
linkerhand op zijn schouder en tuurde even over het balcon, als in de raadselvolle
diepte van een droom. Toen, zich weer omwendend, stak ze joviaal, bijna
jongensachtig, haar hand en arm uit. Een man van nauwelijks veertig jaar,
klaarblijkelijk een Franschman, boog zich over die hand. Ze stelde haar zoon voor
aan dokter Brusler. Haar stem klonk zoo opgewekt en natuurlijk, dat Henri
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zijn misnoegen vergat. En ze praatte voort, zooals een jong meisje wel doet dat
argeloos is en niet juist altijd naar haar eigen woorden luistert. Aanvankelijk volgde
hij het gesprek niet; hij hoorde al haar woorden, zonder er zin aan te hechten, want
in beslag genomen werd hij door bewondering voor haar, haar vloeiend Fransch, het
lichte beweeg van haar handen, de gave lijn van haar mond. Totdat hij haar plotseling
weer haatte, haatte zoo fel als hij in lang niet gedaan had. Ze sprak over een vrouw,
die klaarblijkelijk bij haar was geweest. Hij luisterde nu, zijn mondhoeken
neergetrokken, zijn neusvleugels wijd-uit van verachting. Een vrouw die om raad
kwam, - hij begreep het niet goed - bij haar, als bij een dokter? en die ze had laten
vertellen, heel een jammerlijk leven. Dat zij, met haar blanke stem, die woorden
gebruikte: een jammerlijk leven, als was het iets dat ze - hoe dwaas en plat - in een
stuivers-roman had gelezen. Zijn gevoelens: drift, een onbegrijpelijken weerzin,
verwarden hem. Totdat, plotseling weer en snel, dit alles zich effende, en er alleen
een belangstelling bleef in hem, die hem deed vragen: mama, hoe zit dat, bent u
psychiater geworden?
Ze lachte, een beetje verlegen. - Kijk, dokter Brusler heeft een talent in me ontdekt,
o, heel toevallig, of laat me beter zeggen: een intuïtie, voor de verwrongen
ziele-toestanden van de menschen.
Ha, Freud, zei hij op een toon als begreep hij nu alles.
Och, dat weet ik niet, Freud is waarschijnlijk weer verdrongen.
Door Madame Félix? - Félix was haar meisjesnaam.
Bovendien, ging ze voort, Freuds theorie grondt zich op een algemeen principe:
de menschen zelf te laten spreken, een enkele vraag te doen. Ook Socrates was
gewoon, zijn leerlingen vragen te doen, om de zelf-werkzaamheid van hun intellect
te bevorderen.
Hij schamplachte; Socrates' naam klonk hem in haar mond bespottelijk. Maar
tegelijkertijd hoorde hij ook weer den naam van Freud, door hem zelf genoemd. Was
dat minder belachelijk?
Hij stond op, boog zich even over den balconrand. - Als u maar weet, dat ik nooit
bij u kom.
Ze lachte en zei, liefkoozend: mon petit.
Dokter Brusler keek belangstellend naar hen beiden. Hij was een kleine man met
een scherp wit gezicht, en zwart haar. Nu begon hij te spreken en richtte zich tot
Henri. - U bent de zoon van uw moeder, zei hij ernstig, - intelligent, gevoelig. Gaat
u ook voor arts studeeren?
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Nee, zei Henri, ik denk er niet over. Zijn moeder herhaalde in een zucht: Ah, mon
petit.
Maar u moet niet alleen uw intellect willen bevredigen, er is een menschheid die
op u wacht.
Hij antwoordde niet, keek onwillekeurig naar zijn moeder. Tot zijn verwondering
stond ook haar gelaat ernstig; haar mond was even geopend, haar oogen hadden hun
warmen, fluweelen glans. Het verbijsterde hem. Dan schoot het flitsend door zijn
brein: een wachtende menschheid, jawel, wachtend op haar koude eerzucht, haar
liefdeloos liefde tot zich trekken. Bah. - Maar ze vormden een mooi paar, zij en die
dokter. - Hij dacht aan zijn vader; wat wist hij eigenlijk van dat voorbije huwelijk?
Zoo goed als niets. Hij ging vriendschappelijk met zijn moeder om, zonder ooit te
hebben geoordeeld. Dat kon zoo niet langer, hij was geen kind meer. Hij wendde
zich tot den dokter. - De menschheid weet niet waarop ze wacht. Alles wat we haar
durven geven, neemt ze wel aan, voor korten tijd, zooals een zwaar zieke wel iedere
medicijn neemt; maar ze wordt vaker bedrogen, misleid, dan geholpen.
Zeker, maar we zoeken de medicijn, die baat.
Henri zweeg. De vlakke en zelfgenoegzame toon van den ander prikkelde hem.
Toch wist hij, zelf even ondoordacht te hebben gesproken. - Hij drong langs zijn
moeder heen het balcon af, stapte de kamer in.
Ja, hoorde hij haar zeggen, bel jij even, thee of wijn, wat zullen we gebruiken?
Ze was plotseling weer de wereldsche gastvrouw.
Hij belde. En toen dadelijk daarop een kamermeisje kwam, liep hij haastig de deur
uit.

3.
Hij bleef in Cannes; het werd een week, veertien dagen. Hij had besloten zijn vader
op te zoeken in Parijs, maar het leek hem onnoodig, dadelijk te gaan. Wat moest hij
bovendien met zijn lange vacantie doen? De omgang met zijn moeder en dokter
Brusler trok hem aan en mishaagde hem opnieuw.
's Morgens, na het late ontbijt, bestelde zijn moeder een rijtuigje. Hij ging met
haar winkelen en huizen zien. Ze zou haar spreekuur houden samen met den dokter,
in diens huis, maar ze wilde niet
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steeds in een hôtel blijven wonen. In het rijtuigje legde ze soms haar hand op zijn
knie of schouder en praatte vroolijk met hem over onbeduidende dingen. - - Hij liet zich gaan op den breeden, tragen stroom van het leven.
's Middags had ze haar werk; twee, drie uur bleef ze weg; dan reed hij paard. De
schokkende, ongewone beweging, de groote hitte vooral, die uit den strakken hemel
op hem viel en om hem warrelde als asem van een dampend dier vermoeiden hem
meer, dan hij zich zelf wilde bekennen. Iederen dag werd hij lusteloozer en feller in
zijn uitbarstingen van drift. Den dag dat hij de merrie zich liet verwonden, was hij
's morgens in bed gebleven. Zijn moeder was naar hem komen kijken.
Ik wil geen dokter, zei hij minachtend.
Je suis ton amie, antwoordde ze. Maar dit leek hem plotseling de bedriegelijke
toon, die ze tegen haar patienten zou aanslaan, en hij draaide haar zijn rug toe. Ze
was een oogenblik in zijn kamer gebleven, zacht neuriënd en opruimend. Ai, zei ze
nog, wat ben jij slordig.
Toen ze weg was, - ze ging zonder een woord - verlangde hij naar haar. Hij wilde
haar naast zich zien op zijn bed. Mama, zou hij vragen, wat was het, dat u zong?
zoo'n wiegend deuntje. - ‘Le long du quai les grands vaisseaux’, - ja, ja, dat. Hij
herinnerde zich, ze zong het vroeger vaak voor hem, een paar jaar geleden. Dan
voelde hij zich week-gelukkig. ‘Car il faut que les femmes pleurent, et que les
hommes, curieux, tentent les horisonts, qui leurent!’ Sterk en glanzend klonk dat
laatste woord. - Maar ze kwam niet weer; zeker was ze nu alleen uitgegaan.
Toen, dien middag in de luidruchtige tram, zwol zijn wanhoop om het vooze leven;
wanhoop, vurig getint door nijd, versomberd door gekrenkten trots, omdat hij dien
knecht niet baas had kunnen blijven. Wat moest hij in dit armelijke, heete land, waar
de bloemen werden geplukt voor de parfumerie-fabrieken, en de palmtakken gretig
geofferd, niet voor eigen, vroom beleden geloof, maar voor het vuile geld van verre
Joden? Het volk, slaafs en dom en lichtzinnig, het volk dat in schilderachtige krotten
woonde, zag aanbiddend op naar de harde, ziellooze paleizen der vreemdelingen.
Hij haatte het wit van de groote hôtels, den steelschen blik, waarmee de gasten de
kleine sinaasappels opraapten in den tuin, bovenal
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haatte hij zijn moeder, die zich hier wilde vestigen en verrijken ten koste van de
aller-armsten.
De tram zoefde en tjingelde voort. Hij voelde een stekende pijn in zijn oogen, zag
weer den sprong van het paard, te plotseling en onzeker, het groote gezicht van den
rijknecht, dat zich hoonend naar hem toeboog.
Langzaam liep hij naar huis van het eindpunt der tram af; hij zag geen auto die hij
kon aanroepen. Hij kwam door straten die hij niet kende, zijn richtingsgevoel zei
hem hoe hij gaan moest. - Ik ben hier een vreemde, dacht hij, volkomen; ik ga naar
een vreemd huis, dat me duldt om mijn geld. - Hoe weinig heeft de mensch dat hem
aan de aarde bindt, en toch ook: hoe veel. - Hij schamplachte even. Als jong kind
had hij gedacht dat er ergens een plaats moest zijn, waar je van de aarde af kon
springen. De aarde is bol, peinsde hij toen, dus ieder plekje van de oppervlakte grenst
aan de oneindigheid van lucht en aether. - Ja, dit mocht zoo wezen, maar de aarde
had een bijna overweldigenden schijn van platheid. En zelfs de hertog van Gloucester,
even rampzalig als Lear, kon niet van de krijtrotsen af naar beneden springen.
- Met een weinig gebogen hoofd, zijn armen slap langs zijn lijf, liep hij voort.
Verder denkend aan het grootsche drama van Shakespeare, zag hij zijn eigen leven
als nog onbelangrijk, pas begonnen, aarzelend en onvast. En diep in zijn hart wenschte
hij dat het eind nog niet zeer nabij zou zijn.

Tweede hoofdstuk.
1.
Parijs - de naam had een magischen klank voor hem. Hij was er nooit anders dan
vluchtig geweest. Zijn moeder meed de stad op haar vele reizen. Hoogstens liet ze
zich in een snelle auto van het eene station naar het andere brengen, rijdend door
weinig voorname buurten.
Hij had zijn koffers in bewaring gegeven, stond op het stationsplein, de kaart van
Parijs dicht onder zijn oogen, tusschen zijn wijdgestrekte armen. Taxi-auto's snorden
in nauwe kringen om hem heen; de luide kreten van de chauffeurs begreep hij zonder
ze te
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verstaan. Maar hij wilde zijn weg loopende zoeken. De zomerhitte broeide ook hier,
en de lucht was blauw als vlaggedoek. Het geraas om hem heen leek oorzaak van de
warmte, alsof de heet-geblakerde steenen schrééuwden.
Hij sloeg een breeden weg in, waar wat schaduw was door dubbele boomenrij,
voelde zich, onbevredigd, nog buiten het centrum der stad. Maar toch trok hem de
grijs-witte huizenkant, met zijn winkels. Hij stond niet veel stil, keek aandachtig in
't voorbijgaan, toch dadelijk weer vooruit spiedend. De boulevard was lang. Telkens,
met een schok, dacht hij: ik zal mijn vader zien. De begrippen: mijn vader en Parijs
had hij sinds jaren koortsig verward. En hoewel hij nu in Parijs zelf was, bleven ze
beiden vaag. Nog was er niets in het stadsbeeld dat hem trof. Hij wilde zijn
belangstelling opschroeven, stond soms met een lichten kreet stil, wist dan dadelijk
niet meer wat hij als ongewoon moest zien. En voortloopend, beklemde hem de
gedachte aan zijn vader; hoe zou hij dien ontmoeten, en waar? deze stad leek hem
nuchter en uitgestrekt als het leven zelf. En wie niet een der vele café's op de hoeken
der straten wist te kiezen, dacht hij, die ging als door een woestijn. Maar het
straatverkeer werd heviger en van bewogen felheid. Eindelijk kwam hij aan de Seine,
die glanzend leefde van licht en weerkaatsing; het breede watervlak in ontelbare
golfjes, parelmoer, met goud en blauw en groen doorschoten. En daar, aan den
overkant, glorierijk en heerlijk, de Nôtre Dame. Hij zag nog een kleine bloemenmarkt,
schuilend aan den oever waar hij stond, maar geen der voorbijgangers lette op een
dezer dingen; ze schenen er maar om hun zelfs wil te zijn, rustig en los van alle
gewoel. Hij bleef staan bij de brugleuning, voelde iets wijds in zich, een stilte van
verzonkenheid. Maar een onmacht ook dit grootsche zoo plotseling geheel te
omvatten. Hij wist zich jong en toch al door het leven vermoeid: verbrokkeld en
eenzaam. Zoo stond hij, langen tijd. Een floers van tranen trok voor zijn oogen,
verdampte weer in het helle licht van de rivier. Hij dacht niet meer aan zijn vader,
nog aan eenig anderen mensch, zijn groot gevoel bleef algemeen en zonder scherpte.
Hij liep verder, nu plotseling lusteloos en zonder aandacht. Na korten tijd riep hij
een taxi aan. Het huis van zijn vader stond in een nauwe straat, het was hoog en
gesloten. Een émail bordje vermeldde: Maison meublée. De buitendeur stond open,
hij kwam in een kliene portiers-loge. Een vrouw keek hem koel en afwachtend aan,
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groette niet. - Van Eerdt? och ja, van Eerdt, vierde verdieping, derde deur rechts. Of mijnheer thuis was? vroeg hij.
- O nee, hij was uit, hij ging 's morgens weg, kwam gewoonlijk niet voor 's avonds
laat terug.
Henri aarzelde, zocht zijn naamkaartje, legde dat voor de vrouw neer. Terwijl ze
keek, dacht hij: dit was overbodig, en wendde zich om te gaan. Zelf wist hij het adres
van zijn vaders kantoor. Hij nam opnieuw een taxi, zag de volte van de straten, de
logge, rammelende auto-bussen, en voelde zijn hoofd suizen van moeheid. Aan het
kantoor - zijn vader bleek juist vertrokken - gaf men hem eenige adressen van
eethuizen in de buurt, waar hij veel kans had mijnheer te zien. Hij ging nu loopen,
wist niet meer waarom hij een ontmoeting zocht, werd tegelijkertijd onweerstaanbaar
voortgedreven. Zijn vader kende hij het meest van eenige portretten; ook wist hij de
gelijkenis tusschen hen beiden. Het eerste restaurant dat hij binnentrad was klein,
maar de vele spiegels gaven het voor zijn oog bedriegelijke ruimten. Hij keek eenige
mannen aan, die levendig maar zonder luidheid met elkaar praatten. Toen zag hij,
en aarzelde niet in 't herkennen, zijn vader, aan een hoek-tafel met een vrouw. Een
jonge vrouw, mooi, - een cocotte. Neen, mooi vond hij haar niet, alleen van kleur,
of van vleesch. Ze schonk hem een oogenblik aandacht, en hij schrok, denkend aan
de gelijkenis. Zijn hoed had hij afgenomen; besluiteloos-dralend stond hij. De vrouw
bewoog haar onderlip spottend naar voren en lachte; ook lispte ze zijn vader iets toe,
die zich daarop echter niet bewoog. - Ze heeft me dus niet herkend, dacht Henri. Hij
ging achter den rug van zijn vader zitten, en tuurde op het glanzend servet voor zich.
De spanning tusschen zijn slapen duurde voort. Een kellner bracht hem spijs- en
wijnkaart; hij wees op goed geluk iets aan, bleef dan zitten wachten. Nu hij niet keek,
was het of zijn gehoor zich verscherpte; in een anderen hoek van de zaal werd gepraat,
maar zijn vader sprak niet. Hij had nooit geweten hoe zijn vader leefde, had wel eens
gedacht: Parijs, lichte vrouwen, maar zonder dieper nadenken. Hij wilde nu ook niet
verwonderd zijn, of geschokt. Zelf was hij een man, enne, - hij wist dat hij het leven
moest aanvaarden zonder oordeel. - Het eten gaf hem een houding, hij keek nu vrijer
rond. Het restaurant was eenvoudig en goed gemeubeld, maar hij haatte het wijnrood
van tapijten en wanden. Er was een zwart-houten lambrizeering, en de spiegels waren
donker omlijst. Hij keek het meest naar
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de vrouw, met haar donkere, bijna zwarte oogengaten. Even leunde ze haar hoofd
tegen den satijn-papieren wand, en geeuwde. Hij zag dat zijn vader grijs was geworden
en breede, afzakkende schouders had. Nu sprak hij, gedempt, wendde meteen zijn
hoofd naar den kellner. - Plotseling zette de muziek in, achter Henri; een piano, viool
en cel. Hij herkende de Mondschein-sonate en luisterde, met een gretigheid die hem
verwonderde; onbewust was de afleiding hen lief. Wel prentte dit beeld zich diep in
zijn geheugen: de geschilderde vrouw, haar groot blond hoofd tegen den rooden
wand; de donkere rug van den man, dien hij nog niet recht van voren had gezien,
dien hij wist dat zijn vader was. - De muziek zwol aan, de viool had de melodie, die
traag en mat moest klinken. Maar hier werd het vurig, opgezweept; een groot
crescendo, hartstocht en zwier. Beethoven zou te moe zijn geweest voor kracht,
meende de jongen; nergens kwam een aarzeling; waar die even wilde beginnen, werd
ze ontwricht. De Franschen begrijpen dat niet, dacht hij. Deze onrustige melodie
hinderde hem. En plotseling leek hem de vrouw zoo onwerkelijk, zoo dwaas en voos,
dat hij op wilde staan en met zijn vader gaan praten, alsof zij er niet was. Hij verschoof
zijn stoel, kuchte; vatte dan zijn gezicht in zijn handen, zijn oogen met de vingertoppen
naar binnen drukkend. Hij begreep niet wat hem kwelde; moeheid misschien; of het
niet weten hoe te doen. Als het dát was, dat laatste... Hij stond op, zijn beenen trilden.
Hij strekte zijn hand uit, was al bij de hoektafel.
Langzaam keek zijn vader hem aan.
Ze liepen samen naar huis, dicht bijeen. Henri vertelde wat, iets over zijn treinreis,
en de school in Holland. Hij praatte correct, als tegen een vreemde. Weer langs de
portiersloge komend, negeerde hij de vrouw, die er nog altijd zat. Hij zag dat ook
zijn vader niet groette. De wenteltrap leek hem een ding uit een droom, lang en zeer
kronkelend. Toen hij boven was, hijgde hij naar adem, als moest de droom breken.
Maar zonder verpoozen volgde hij zijn vader in een niet groote, burgerlijke kamer.
Het electrische licht droeg geen kap. Hij voelde om zich de wanden van een sofa,
legde zijn hoed op den grond. Even was het praten hem onmogelijk.
Zijn vader vroeg, of hij iets wilde gebruiken, en wat zijn plannen waren voor den
nacht. Had hij een hôtel besproken? - Wilde hij Parijs zien?
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Nu niet meer, zei hij.
Goed, ze zouden wat drinken. Hij schonk wijn in en nam dan een stoel bij de tafel.
Jammer dat ik laatst, o, al betrekkelijk lang geleden, mijn lampekap gebroken heb.
Ja, zei Henri. Hij raakte zijn glas niet aan.
Ik ben weinig hier, den heelen dag op mijn kantoor. 's Avonds ga ik eten, meest
alleen; een enkelen keer, - hij bleef volkomen gelijkmatig - die vrouwen willen dan
eens een goeden maaltijd.
Ze zwegen.
Na eenigen tijd zei Henri: mijn bagage staat nog aan het station.
O; heb je er iets van noodig?
Ik geloof het niet.
We zullen een hôtel zoeken, maar haast je niet.
Weer kwam er een pauze. Henri dacht: een hôtel, hier heel dichtbij, een kamer
waar ik alleen ben, een bed. Maar hij dorst niet op te staan, hij meende dat zijn vader
nog praten zou. Iets moest er gezegd worden, hij wist niet wat, maar hij wist dat hij
het bijna niet zou kunnen verdragen. Nu alleen zijn, - vallen, niet meer dat licht, en
het volle glas voor zijn oogen. Hij hield anders wel van wijn, - nu maakte het hem
misselijk. Zijn vader had nog niet eerder kunnen praten, - nu zou het komen. Even
sloot hij zijn oogen, die staken.
Hij schrok op, hij meende dat de stilte nu heel lang geduurd had, maar zijn vader
zat nog onbewegelijk.
Ik ben heel moe, zei hij. Meteen trok hij zijn beenen omhoog op de sofa, liet zijn
bovenlichaam wegzakken, in niet meer te weerstreven zelfbeklag.
O, je zoudt hier kunnen blijven, als je wilt.
Hij voelde tranen in zijn oogen. Dit was het verlossende woord, - maar toch niet
geheel.

2.
In de dagen die volgden, zwierf hij alleen door Parijs. Al gauw meed hij de groote
boulevards van den rechter oever; hij vond ze banaal en opdringerig. Maar in den
zomerschen tuin van het Luxembourg, voor de groote gazons met hun bloemen en
duiven en sierlijk spattende waterbogen, dacht hij traag en licht over zijn leven, als
over iets van geringe waarde, dat zich wel stil vervolgen zou door
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de jaren heen. Kinderen waren hier als madeliefjes, oude menschen gingen gebogen
vaak, maar met een zorgeloozen glimlach om hun mond. En allen speelden het leven,
en keken op naar de zon.
Op de Place de la Concorde stond hij als een Napoleon bij de zuil uit Egypte,
voelde de eerzucht kloppen in zijn borst, wilde alle wegen loopen, die hij zag: de
Champs Elysées, den ouden tuin der Tuilerieën, de trotsche Seine-brug. Koos hij de
laatste, dan vleugde er weemoed om de gedachte aan den grooten keizer, wiens graf
hij nader kwam. Op de wijde, verlaten wegen voor de Dôme des Invalides trachtte
hij in trots de weemoed te verbijten. Gele bladeren warrelden hier vroeg omlaag; om
het oude soldaten-hospitaal hing een geur van eenzaamheid en verval. Als hij daar
liep, dacht hij aan zijn vader, als aan een man die hem vreemd was door dienst in
verre oorlogen, bloedig en dierlijk. En erger dan de dood, waren de verminkingen
en ziektes, die het lichaam langzaam deden verrotten. Hij wist niet wat hij in de
oogen van zijn vader had gezien; een glans, te bleek voor wanhoop? te ongewis voor
durende geknauwdheid van den geest?
En altijd opnieuw trok hij naar de Nôtre Dame, die hij het eerst had lief gehad.
Toch wist hij niet, voor het hoog-altaar staande, of hij de ramen links en rechts wel
volkomen bewonderde. Ze waren als geweldige oogen, waardoor het licht in alle
kleuren breekt; als edelgesteenten, ontzaglijk vergroot en kunstig samengesteld. Maar
plotseling moest hij ook denken aan kinderspeelgoed, bonte glaasjes in een
kaleidoscoop, die ritselend verschieten. Dan wendde hij zijn blik af. - Hem trok de
glimlach van de Heilige Anna, op de schilderij van Da Vinci. Maar het ging hem
ermee als met de ronde kerk-ramen: er was een glimp van onwereldschheid, dien hij
niet begreep. Misschien hield hij het meest van de lichte, glanzende rivier, even
verduisterd onder de sterke bruggen.
Op een middag voelde hij tegenover de Grieksche beelden in het Musée du Louvre
een zoo groote, onverschillige matheid, dat hij regelrecht naar zijn hôtelkamer ging.
Toen hij binnen kwam, was er een meisje aan 't werk. Hij liet zich neer in een fauteuil,
en vroeg haar, zijn schoenen uit te trekken. Dadelijk knielde ze bij hem neer. Hij
vond haar weinig aantrekkelijk. Ze was niet jong, maar bewoog heel kinderlijk haar
teere handen. Haar huid was grauw, en haar mond nauwelijks rood. Een klein dom
neusje met donkeren ingang, flets-bruine oogen en zwart haar. Hij zei haar dat de
stad hem heel

Groot Nederland. Jaargang 24

290
moe had gemaakt, en dat hij de cinema's haatte, met hun bonte prenten. Ze antwoordde
onderdanig: oui, monsieur.
Of ze dan niet van de cinema hield?
O ja, voor een enkelen keer, en ze voegde erbij: we hebben niets anders.
De liefde? vroeg hij.
Ze glimlachte, een beetje triest en toch uitdagend, zette zijn schoenen terzijde en
sloeg met haar vlakke hand het stof van zijn voetzolen. Voilà.
Terwijl ze zich oprichtte, steunde ze met haar hand op zijn knie. Hij bleef
onbewegelijk zitten. - Ah, zei ze wegwerpend, u bent nog jong, misschien dat u zelfs
de liefde nog niet kent.
Hij leunde zijn hoofd achterover. - Ik ken de liefde van een moeder voor haar kind.
Och, dat is iets anders.
Dat is mooi.
Ze haalde haar schouders op. Nu greep hij haar hand, streelde omhoog langs haar
blooten arm; haar huid was zacht en koel. Ze kwam naderbij, wilde op zijn schoot
gaan zitten, maar plotseling en bruusk weerhield hij haar, zich opheffend.
- Nu wil ik alleen zijn. Hij hield de deur voor haar open, en ze liep langs hem heen.
Even keek ze hem nog aan; haar oogen lachten spottend. U bent jong, prevelde ze.
Toen ze weg was, - hij draaide de deur op slot - ging hij weer in den leunstoel
zitten. Wat dwaas, dacht hij, met zoo'n meisje te praten, in de enkele toevallige
woorden die ik ken. - Hij had beter gedaan, haar om koffie te vragen. De liefde van
een moeder voor haar kind? die zou hij kennen? En dan hooghartig doen, omdat hij
zonder begeerte was. Waarom streelde hij haar arm? om haar smadelijk los te laten
alleen. - Een kille weemoed kwam in hem: hij wilde weg uit Parijs. Hij had zijn vader
en moeder bezocht, hij kon niet blijven. Zijn moeder speelde met hem, zooals hij
een oogenblik met dit meisje had gespeeld; - ze deed alsof er iets tusschen hen was,
een spontane vreugd, van elkaar te zien, te omhelzen. Hij wist nu wel, dat ze een
koele, berekenende vrouw was. Maar hij had haar toch lief. Hij dacht dikwijls aan
haar gezicht, haar mooie gestalte - en dan noemde hij haar naam: moeder. Wat
beteekende dan die liefde?
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3.
Hij wilde weg, toch bleef hij nog. Want pijnlijk waren hem steeds de ontmoetingen
met zijn vader. Omdat er belangstelling in hem school, een zwakke genegenheid
misschien voor den man die zijn vader was, daarom wilde hij iets van zijn leven
kennen, trachten hem nader te komen. Maar hij voelde zich nog even ver en vreemd
als den eersten avond.
Ze zagen elkaar aan het eind van den middag. Om iets te praten, vertelde Henri
van zijn omzwervingen. De ander scheen dan wel te luisteren, maakte soms een
opmerking over den weg, of over een restaurant waar men goed of slecht werd
bediend. Soms praatte Henri traag en misprijzend, verwachtte dan wel plotseling een
tegenovergesteld oordeel van den ander, dat echter nooit kwam. Soms zweepte hij
zichzelf op, sprak levendig, in bonte vergelijkingen. Maar ook dan lokte hij
instemming noch tegenspraak uit.
Kent u Parijs door en door? vroeg hij eens.
Nee, dat zal ik niet zeggen.
Waarom doet u geen zaken in Holland?
Als je nu eenmaal in Parijs woont...
Bent u de taal volkomen machtig?
Zoowat, ja.
Als een schooljongen, die zijn onwetendheid niet langer door vragen wil toonen,
zweeg hij, maar hoorde alle vragen in zich, met groote stemverheffing tegen het eind.
Wat hem verwonderde, was de richting van zijn vaders belangstelling. Hij zag hem
soms scherp spieden naar voorbijgaande menschen; merkte zijn kennis van spijs en
drank, zijn voorkeur voor bepaalde stoelen, en voor de plaats in een restaurant. Hij
wilde met sommige auto's niet rijden, sommige straten niet loopen. Maar daar naast
bleef geen enkele vraag naar kunst, of het leven van zijn vrouw, of oude vrienden,
in Holland. Henri kon het niet alles opnoemen in zich, het overweldigde hem ook te
zeer. Als hij dacht aan de verhouding van zijn ouders, hun huwelijk, hun scheiding,
dan strekte zich een wijde onbekendheid voor hem uit. En in dat onbekende, wist
hij, zou hij kunnen verdwalen; dat beteekende: zijn geest zou verdwalen en vallen
in waanzin. Hij voelde soms de duizeling die aan den val vooraf gaat. Het gebeurde
hem ook, die dagen in Parijs, dat hij van zijn vader dacht: dit is niet een normaal
mensch, ik geloof dat hij krankzinnig is.
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Maar zoodra deze woorden waren uitgesproken in hem, schrok hij en deinsde terug.
Nee, nee, dit niet, dacht hij hevig. Voorover gebogen, het hoofd in zijn armen, trachtte
hij zich eraan te ontworstelen. Als ijle nachtnevels stonden de gedachten om hem
heen, en sloeg hij naar ze, ze vervormden zcih en drongen dichter naar hem op. Met
iederen ademtocht leken ze benauwender te worden. Zijn hoofd werd een vlam, die
door de eigen walm dreigde te verstikken. Zoo hij nu geen rust kon vinden, geen
zuiverder lucht, die de vlam zou verhelderen, hij was verloren. - Korten tijd duurde
de worsteling, maar ze was intens en eerlijk. Langzaam hief hij zijn hoofd op, voelde
zich weer leven in een nuchtere, trieste wereld. De bevrijding was weldoend, maar
niet heerlijk, of grootsch. Hij dorst nog slechts aarzelend te denken, tastte nog rond
als in een wankel kaartenhuis. Het beeld van zijn vader schuwend, besloot hij naar
Holland te gaan. Hij zou zich laten inschrijven aan een universiteit, liefst de
Amsterdamsche. Hij zou zijn vader vergeten. Wat hij wilde studeeren wist hij niet,
medicijnen misschien, of geschiedenis. Uit eerzucht had hij beide gymnasiale
eindexamens gedaan. De rector had gezegd: Henri van Eerdt moge bedenken dat hij
aan een begin staat: een mooi, zelfs een veel-belovend begin, maar toch, niet meer
dan dat. De man had een blond en sterk gezicht, breede kaken, een groot voorhoofd.
Hij, Henri, had met hem willen praten. Als hij zich maar eerlijk aan den ander kon
overgeven, zeggen: ik weet het niet, in den grond heb ik voor niets belangstelling.
Psychiatrie? geschiedenis der oudheid? en hij zou daarin openbaringen van den
menschelijken geest zoeken? Dat klonk wel mooi. Alsof hij niet vaak met blinde
oogen al het menschelijke aan zich voorbij liet gaan... Daar was zijn vader - - - Hij
besloot een gesprek tusschen hen uit te lokken, voor hij ging - - Dien avond zaten ze op de voorplecht van een Seine-bootje. Om hen heen, juist
buiten hun bereik, rumoerde luid de stad. De boot deed de golfjes wit opkruiven voor
zijn scherpen boeg. Zwak was het geluid van het water, maar met zijn helle
lichtblinken werkte het mee aan het felle beeld van de stad. Henri keek naar zijn
vader, die met zijn kin op de leuning, met half gesloten oogen zat. Achter hen hoorde
hij een paar vreemdelingen praten, Engelschen of Amerikanen. Hij schoof nader tot
zijn vaders zwijgend gezicht, begon met inspanning: Morgen reis ik naar Holland. Ze voeren een brug onder door. Het kortademig schokken van het bootje weer-
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klonk, dof en lawaaiïg, tegen de gewelven; dan werd het weer voortgezogen in het
waterblinken en de dreuning der lucht. Zijn vader scheen hem toch te hebben gehoord.
- Zoo, zei hij, morgen; en wat wil je dan, in Holland? Er was een lichte schamperheid
in zijn toon, die den jongen niet ontging.
Ik weet niet, zei hij, in ieder geval studeeren. - Daarbij wilde hij zijn gedachten
richten op dat laatste woord, zag even zichzelf, achter de schoolbank nog, zich buigen
over een boek. Maar om hem leefde de stad, dreunend en helsch, besproeid door het
fijne goudpoeder van de dalende zon.
Ik wil in Amsterdam wonen, zei hij, ik zal wel leeren alleen te leven.
De ander knikte. - Natuurlijk.
Ik weet niet of het zoo gemakkelijk is. Moeder blijft in Cannes.
Zoo.
Wist u het niet? U heeft wel heel weinig belangstelling over.
Je moeder, zei de ander traag, heeft genoeg belangstelling in zichzelve.
De jongen bloosde. - Ze is eerzuchtig en ijdel, goed, maar ze lééft.
Ik leef ook; minder kleurrijk en minder kunstmatig. Je denkt misschien dat ik
gedesillusionneerd ben, maar dat is niet zoo. Ik heb nooit groote verwachtingen
gehad, of hevige verlangens. Zooals het leven gaat, is het me goed, of ook niet goed,
comme tu veux.
Henri keek strak voor zich uit, het hoofd geheven. Hoog op een brug zag hij
menschen loopen. Een jonge man had zijn arm losjes om den schouder van een ander
gelegd, ging langzaam, als genietend voort. Hij zag ook twee vrouwen met kinderen
op den arm, die zwaar leken om te dragen. En de vrouwen lachten, keken vrij om
zich heen.
U bent toch met moeder getrouwd geweest, zei hij, en u was met een vrouw, den
avond dat ik u ontmoette.
Och, die vrouwen, ik ken ze nog van vroeger. Ze denken dat ik een cynicus ben,
en vinden me interessant. Ik ben het niet; cynisch wordt misschien de man, die eens
de wereld mooi heeft gezien.
Is niet de wereld vaak mooi?
Misschien, ik weet het niet. Ik ben zonder appreciatie.
Maar niet zonder leugen.
Ze keken elkander aan. In den jongen toornde een gevoel van
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onrecht. Naast dezen man te moeten leven was een afschuwelijke eisch. - Met een
vagen glimlach zei de vader: Nu doe je me aan je moeder denken. Haar ongegronde
beschuldigingen werden aanleiding tot groote scènes. - Hij sprak loom en
zelfgenoegzaam.
De zoon, in walging, wendde zich af. Hij zag de Amerikanen, die elkaar met
uitgestrekten arm iets wezen. De stad omringde hen niet meer, maar lag even
verwijderd, glorend in zacht geel licht. Het geruisch ook was verre gebleven.
Met een gevoel van bevrijding hoorde Henri zijn eigen bewogen ademhaling.
(Wordt vervolgd)
ELISABETH ZERNIKE
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De nacht
De nacht is zwaar van stom-verbeten lijden.
Om 't leger kruipen martelend de uren,
sluipende dieren, die, door giftig gluren,
hun prooi verlammen, eer het komt tot strijden.
Ik voel het eigen wee in 't groote wee verglijden.
't Is of dit eeuwig, eeuwig zoo zal duren;
om 't bange lichaam branden helsche vuren.
Geen God of Duivel kan mij nu bevrijden. Dat is dezelfde nacht, waarin de blijden
hun krachten storten tot verhoogde kracht,
leven, dat, gevende, zijn groei verwacht.
't Is of in 't duister ruimten zich verwijden.
En wat de dag bedoelde, wordt volbracht
in den geweldsgreep van den donk'ren nacht.
C.W. SANGSTER-WARNAARS.
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Nevel
De adem van mijn kind gaat zwaar
en om mij dringt de kamer zwart,
Ik hoor den bloedslag van mijn hart
dof als een klopper: ‘niemand daar?’
Op zieledeur rust zwaar een hand. Dan, als een bloem, die opengaat,
als kaars, die stil te branden staat,
is 't, of zich langzaam iets ontspant.
Ik wacht - zoo wacht een schip in nood....
Het licht ijlt door het duist're dicht. Er is geen leven en geen dood.
Er is alleen die goedheid groot,
genade van gezegen licht,
dat heel een wereld in zich sloot.
C.W. SANGSTER-WARNAARS.
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De wijze alleen is vrij
Verhandelingen van Epictetus IV, 1
Vrij is hij, die leeft, zooals hij wil, wien men niet tot iets kan dwingen, wien men
niet kan beletten; geweld kan hem niet worden aangedaan, zijn streven is ongehinderd,
wat hij verlangt bereikt hij, nooit geraakt hij in wat hij wil vermijden. Wie wil nu
leven steeds door falend? Niemand. Wie wil nu leven aldoor misleid wordende, te
snel zijn toestemming aan iets gevend, onrechtvaardig, zich zelf niet beheerschend,
ontevreden met zijn lot, gedrukt? Niemand. Niemand derhalve van de niet-wijzen
leeft, zooals hij zou wenschen en daarom ook is hij niet vrij. En wie wil leven in
smart en vrees, benijdend of medelijden hebbend, niet bereikend, wat hij bereiken
wil, gerakend in datgene, wat hij wil ontwijken? Geen sterveling. Bestaat er nu
iemand onder de niet-wijzen, die geen smart of vrees kent, die nooit geraakt in wat
hij vermijdt, die nooit mist, wat hij nastreeft. Neen. Dan is ook niemand van hen vrij.
Als dit nu iemand hoort, die tweemaal consul geweest is, en ge voegt er slechts aan
toe: ‘maar UEd. is vrij, dit is niet op U van toepassing’, dan zal hij u gelijk geven.
Maar als gij hem de waarheid zegt: ‘jij verschilt niets van hen, die driemaal als slaaf
verkocht zijn, jij bent even zoo goed een slaaf als zij,’ wat heb je dan anders te
verwachten dan een pak slaag?
‘Wat wou jij,’ zal hij zeggen, ‘ben ik een slaaf? Mijn vader was vrij, mijn moeder
was vrij, niemand heeft voor mij een koopsom ontvangen; maar zelfs ben ik senator,
een vriend van den keizer, ik ben consul geweest en bezit vele slaven.’
‘Allereerst, mijn beste senator, allicht diende je vader in dezelfde dienstbaarheid
en ook je moeder en je grootvader en op de rij af al je voorouders. En stel nu eens,
dat zij zoo vrij waren, als het maar kon, wat bewijst dat voor jou? Immers, als zij nu
eens edel waren van inborst en jij gemeen? Als zij geen vrees hebben gekend, maar
jij een lafaard bent? Als zij bezaten de deugd van zelfbeheersching, maar jij geen
macht hebt over je hartstochten?’
‘En, zegt hij weer, wat heeft dit te maken met slaaf zijn?’ ‘Heeft
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dan volgens jou tegen zijn zin iets doen, doen onder dwang of gezucht niets te maken
met slaaf zijn?’ ‘Laat dit nu zoo wezen, zegt hij, wie kan mij dwingen behalve ons
aller heer, de keizer?’ ‘Dus, dat je tenminste één heer hebt, dat heb je zelf al
toegegeven, en dat hij nu, zooals je zegt, van allen de gemeenschappelijke heer is,
dat is heelemaal geen troost voor je, je moet alleen maar goed begrijpen, dat je in
een groot huis dienstbaar bent. Zoo zijn ook de inwoners van Nicopolis1) gewoon te
schreeuwen: ‘Leve de keizer, wij zijn vrij.’ Maar welaan, als je het goed vindt, dan
zullen we den keizer 'ns een oogenblik laten loopen; vertel me liever dit eens: ‘Ben
je nooit op iemand verliefd geweest? Op een meisje of jongen? Op een slaaf of vrije?’
‘Maar wat heeft dit nu in Godsnaam te maken met slaaf of vrije zijn?’ Heeft je
liefje je nooit opgedragen iets te doen, waar je geen zin in had? Heb je nooit je
slavinnetje geliefkoosd? Heb je nooit haar voetjes gekust? En toch, als iemand uit
de omgeving van den keizer je tot iets dwingen wou, dan zou je spreken van willekeur,
van overmaat van tyrannie. En wat is nu slavernij anders? Ben je 's nachts nooit
ergens heen gegaan, waar je niet heengaan wilde, heb je nooit meer geld uitgegeven
dan je lief was? Heb je niet verschillende dingen gezegd onder gejammer en gezucht,
heb je het niet verdragen, dat je bespot of buiten gesloten wordt? En als je je er nu
voor geneert eigen fouten te bekennen, zie dan eens, wat zegt en doet die held uit de
comedie Thrasonides, die zooveel veldtochten heeft meegemaakt, als jij allicht niet.
Allereerst gaat hij naar buiten in een nacht, waarin zijn slaaf Getas niet naar buiten
durft komen, maar als deze door zijn heer er toe gedwongen naar buiten komt, dan
klaagt en jammert hij luid over zijn bittere slavernij. En vervolgens, wat zegt
Thrasonides dan?:
‘Een slavinnetje, zegt hij, heeft mij tot slaaf gemaakt en nog wel een niet duur
slavinnetje, mij, dien geen der vijanden er ooit heeft kunnen onder krijgen.’ - Wel
ongelukkig ben je, dat je de slaaf bent van een slavinnetje en nog wel van een
goedkoop slavinnetje. Hoe waag je het nog je zelf vrij te noemen? Wat pronk je nog
met je veldtochten? - En dan roept hij om zijn zwaard en wordt boos op den man,
die uit vriendschap het hem niet geven wil en hij zendt geschenken aan haar, die
niets van hem wil weten en hij bidt en

1) Woonplaats van Epictetus.
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schreit, en als hij dan weer een schijntje succes heeft, dan steekt hij het hoofd op.
Maar wat beteekent dit dan nog? Zie nu eens bij de dieren, hoe wij daar het ons allen
aangeboren begrip van vrijheid in toepassing brengen. Men houdt tamme leeuwen,
men sluit ze op en geeft ze te eten; sommigen zelfs voeren hen overal met zich mee.
En wie zal nu zoo'n leeuw vrij noemen? Is hij niet, hoe weelderiger hij leeft, des te
meer slaaf? En als een leeuw 'ns inzicht en redeneervermogen kreeg, zou hij dan zulk
een leeuw willen zijn? En dan, vogels, wanneer ze gevangen zijn, en, opgesloten,
onderhouden worden, wat doorstaan die dan niet bij hun pogingen om vrij te komen?
Sommige van deze komen liever van honger om, dan dat ze een dergelijk bestaan
verduren, en die dan ook al in leven blijven, leven ellendig en maar nauwelijks; zij
kwijnen weg en, zoo gauw als zoo'n vogel een gaatje open ziet, dan wipt hij er uit.
Zoo groot is hun verlangen naar de vrijheid, die in hun aard ligt, zoozeer begeeren
zij zelfstandig en ongehinderd te zijn. - ‘En toch, wat voor kwaad overkomt je daar?’
Wat zeg je daar? Het ligt in mijn aard te vliegen, waar ik wil; te leven onder den
vrijen hemel; te zingen, wanneer ik wil. Gij berooft mij van dit alles en zegt dan:
‘wat geschiedt u voor kwaad?’ Daarom zullen wij dan ook alleen die wezens vrij
noemen, die de gevangenschap niet verdragen, maar onmiddellijk, nadat ze gevangen
zijn, door den dood zich vrij maken. Zoo zegt dan ook Diogenes ergens, dat er één
middel is tot de vrijheid: goedsmoeds sterven; en aan den Perzischen koning schrijft
hij: ‘Gij kunt de stad der Atheners niet aan U onderwerpen; niet meer kunt gij hen
vangen dan visschen.’ ‘Wat nu; zal ik hen dan niet gevangen nemen?’ - ‘En als gij hen vangt, zegt hij,
dan zullen ze U onmiddellijk weer ontglippen, evenals de visschen, want ook van
deze gaat dood, wie gij gevangen hebt. En als zij nu, door U gevangen, sterven, wat
baat U dan uw geheele onderneming?’ - Dat is de taal van een vrij man, die met ernst
de zaak heeft onderzocht, en, zooals voor de hand lag, heeft gevonden. Maar als gij
ergens anders gaat zoeken dan, waar het ligt, is het dan een wonder, dat gij nooit
vindt?
De slaaf bidt terstond al om vrij gelaten te worden. Waarom wel? Meen je
misschien, omdat hij aan de ambtenaren, die er vijf procent van krijgen, zoo graag
geld wil betalen? Neen, maar wel, omdat hij zoolang hij nog niet vrij is, zich voorstelt
door dat ge-
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brek aan vrijheid gehinderd te worden en ongelukkig te zijn. ‘Als ik maar eens vrij
ben, zegt hij, dan begint onmiddellijk mijn geluk, dan behoef ik mij aan niemand te
storen, dan praat ik met iedereen als gelijke en gelijkwaardige, dan loop ik, waar ik
wil, dan verkeer ik, waar ik wil.’ En nu, hij is vrij; terstond al weet hij niet, waar hij
zijn eten vandaan moet halen en dan gaat hij uitkijken, wien hij maar kan vleien, wie
hem maar een maaltijd zal voorzetten. En dan gaat hij of lichamelijken arbeid
verrichten en verdraagt het ergste, en, als hij een ruif gevonden heeft, dan is hij
gevallen in een slavernij veel harder dan zijn vorige, of... hij komt tot welvaart en
die man zonder beschaving gaat een meisje liefhebben, en, als hij geen succes heeft,
dan jammert hij en verlangt terug naar dienstbaarheid.
‘Had ik het toen dan slecht? Een ander zorgde voor mijn kleeding, voor mijn
schoeisel, voor mijn voedsel, een ander paste mij op, als ik ziek was, en de diensten,
die ik hem bewees, waren licht. Maar nu, ik ongelukkige, wat heb ik nu te verduren!
Meerdere heeren heb ik thans in plaats van één! Maar toch, zegt hij, als ik maar eens
eenmaal het recht verworven heb den gouden ring1) te dragen, dan zal ik o zoo
gemakkelijk en zoo gelukkig leven.’
Eerst verdraagt hij dan om dat recht te krijgen, wat hij verdient; en dan, als hij dat
recht heeft, dan is het weer hetzelfde liedje. En dan zegt hij: ‘als ik maar eens veldheer
ben, dan ben ik van al deze ellende af. Hij is veldheer en hij is de man, die alle klappen
krijgt, maar daarom vraagt hij niet te minder om een tweede en derde commando.
En vervolgens, als hij de kroon op dit alles zet en senator is geworden, dan wordt hij
een slaaf, die ter vergadering komt; dan heeft hij zijn mooisten en vetsten dienst.
Blijf nu geen dwaas, maar leer, wat Socrates zeide: ‘Wat is nu precies elk van de
bestaande dingen?’ En pas niet zoo maar lukraak je aangeboren begrippen toe op de
afzonderlijke gevallen. Want dit is voor de menschen de oorzaak van alle leed, dat
zij de hun aangeboren begrippen niet weten toe te passen op de bijzondere gevallen.
Wij leven, de een in deze, de ander in die ongegronde meening; de een denkt, dat hij
ziek is; dat is geenszins zijn leed, maar hij past de hem aangeboren begrippen niet
goed toe. Een ander weer meent, dat hij een bedelaar is, een ander, dat hij

1) Onderscheidingsteeken van den Romeinschen ridderstand.
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een lastige vader of moeder heeft, weer een ander, dat de keizer hem niet gunstig
gezind is.
Dit alles nu is stuk voor stuk niets anders dan dat men zijn aangeboren begrippen
niet weet toe te passen. Immers wie heeft niet een aangeboren begrip van het kwaad:
dat het namelijk nadeelig is, dat men het moet ontvluchten en op allerhande wijze
verre van zich moet houden? Het den eenen mensch aangeboren begrip nu is niet in
strijd met dat van een ander, maar de strijd begint, waar men gaat toepassen.
Wat is nu hier het kwaad, dat nadeelig is, en dat men ontvluchten moet? Hij zegt:
het feit, dat hij geen vriend van den keizer is. Maar hij heeft het mis; hij heeft gefaald
in de toepassing, hij is beangstigd en zoekt nu iets, wat met het gegeven geval niets
te maken heeft. Immers stel nu eens, dat hij een vriend van den keizer was, dan had
hij evenmin gevonden, wat hier gezocht wordt. Wat is het toch, waar ieder mensch
naar haakt? Welstand, lang en gelukkig leven, alles te doen, zooals men dan wenscht,
in niets belemmerd te worden, nooit tot iets gedwongen te worden. Als hij nu dan
een vriend van den keizer is, wordt hij dan nooit meer gehinderd, wordt hij dan nooit
meer tot iets gedwongen, verkeert hij dan in welstand, is hij gelukkig? Wie vertelt
ons dat? Wien kunnen we als een meer betrouwbaar getuige beschouwen dan juist
dien man, die vriend van den keizer is geworden? Kom jij eens hier in ons midden
staan en vertel eens: ‘Wanneer sliep je geruster, nu of vóór je een vriend van den
keizer was? Terstond hoor je hem al: ‘God, man, hou op, je spot met mijn toestand;
weet je dan niet, wat ik ocharm te verduren heb? Ik kan nooit aan slapen denken,
onmiddellijk komt er al een en zegt: “Hij is al wakker, Hij komt al uit zijn
slaapvertrek.” En dan heb je de onrust en de zorg.’ En verder: ‘Wanneer at je
smakelijker nu of vroeger? Luister maar eens wat hij daarover te vertellen heeft. Als
hij niet uitgenoodigd is, dan zit hij in zak en asch; is hij wel genoodigd, dan eet hij
als een slaaf bij zijn meester, voortdurend er op bedacht, toch maar geen dwaasheden
te zeggen of te doen. En waar is hij dan wel bang voor, denkt ge? Dat hij een pak
slaag zal krijgen als een slaaf? Hij zou wel willen, dat hij er zoo goedkoop af kwam!
Maar, zooals dat zoo'n groot man, een vriend van den keizer, past, hij is bang, dat
het hem zijn hals kost! Wanneer nam je meer op je gemak je bad, wanneer beoefende
je rustiger
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je sport; alles bij elkaar genomen, welk leventje zou je liever willen leiden, dat wat
je nu hebt of je vroeger bestaan? Ik durf er een eed op doen, dat niemand zoo
stompzinnig is of zoo'n leugenaar, of hij jammert om zijn ellende en, hoe grooter
vriend hij is, des te erger.
En als nu zij, die koningen heeten, niet eens leven zooals zij willen en evenmin
de vrienden der koningen, wie zijn dan vrij? Zoek en gij zult vinden. Want aan U
heeft de natuur den aanleg geschonken, om de waarheid te vinden. En als gij niet
alleen in staat zijt, om, met enkel dezen aanleg als gids, te vinden hoe het een uit het
ander volgt, luister dan naar hen, die de waarheid opgespoord hebben. Wat zeggen
dezen? Houdt gij de vrijheid voor iets goeds? Voor het grootste goed. Kan nu iemand,
wien dat grootste goed is te beurt gevallen, nog ongelukkig zijn of in slechten
toestand? Neen. Als gij dus menschen ziet, die ongelukkig zijn, wien het slecht gaat,
die leed hebben, zeg dan gerust, dat zij niet vrij zijn. Dat geef ik toe. Hiermede zijn
we dus nu al afgestapt van koop en verkoop als slaaf of iedere andere dergelijke
rangschikking onder bezit. Want als gij terecht dit hebt toegegeven, dan kan iemand,
ook al is hij de Perzische koning, niet vrij heeten, als hij ongelukkig is, evenmin kan
dat een geringe, evenmin wie consul of zelfs tweemaal consul is geweest. Dat geef
ik toe.
Geef mij nu ook nog op het volgende antwoord. Geloof je, dat de vrijheid iets
groots en edels is; geloof je dat ze onze aandacht verdient? Natuurlijk. En kan nu
iemand, die in het bezit is van zóó iets groots, zóó waardigs, zóó edels, kan die nu
nog met gebukt hoofd staan? Dat is onmogelijk. Als je dus iemand ziet, die voor een
ander op de knieën ligt, of hem vleit tegen beter weten in, zeg dan ook maar gerust,
dat hij niet vrij is; en niet alleen, wanneer hij zoo iets doet om een maal eten, maar
ook, als het gaat om een provincie of een consulaat. Noem echter hen, die het voor
kleinigheden doen, kleinslaven en de anderen, zooals ze dat verdienen, grootslaven.
Ook dat geef ik toe. Geloof je, dat de vrijheid haar eigen baas is, en van niemand
haar voorschriften krijgt? Natuurlijk. Wie dus door een ander in iets verhinderd, of
tot iets gedwongen kan worden, noem ook hem gerust onvrij. En kijk nu niet naar
zijn grootvaders en overgrootvaders, vraag nu niet naar koopprijs, of wanneer hij
verkocht is, maar als je iemand uit den grond van zijn hart en met overtuiging hoort
zeggen: ‘Heer,’ noem hem dan

Groot Nederland. Jaargang 24

303
slaaf, al loopen er ook twaalf lictoren voor hem uit. En als je hem hoort zeggen: ‘Wee
mij, ongelukkige, wat moet ik verduren,’ noem hem dan slaaf. En als je hem één
keer ziet weenen, hoort klagen, of ongelukkig ziet, noem hem slaaf, al heeft zijn
kleed dan ook den purperen rand.3) En als hij dat ook al niet meer doet, noem hem
dan nog niet vrij, maar kijk naar zijn overtuigingen, of daar soms nog de oorsprong
van dwang of verhindering, de aanleiding tot ongeluk in te vinden is. En zoo gij
bevindt, dat het in zijn binnenste nog aldus is gesteld, noem hem dan een slaaf, die
voor een poosje vrij is, vanwege de Saturnalia.4) Zeg, dat zijn meester op reis is.
Wanneer die maar weer eens terug is, dan zul je zien, wat hij verduurt. Wie is dat
nu, die terug zal komen? Ieder, in wiens macht het ligt, om iets van datgene, wat de
ander nastreeft aan dezen laatsten te verschaffen of te ontnemen. Hebben we dan
zooveel meesters? Ja, zeker. Immers, vóór hen, al zijn de dingen onze heeren, en die
dingen zijn vele. En daaruit volgt noodzakelijk, dat zij, die over iets van deze dingen
te beschikken hebben, onze meesters zijn. Want, let wel, niemand vreest den keizer
zelf, maar den dood, verbanning, verbeurdverklaring van zijn goed, gevangenis,
verlies van burgerrecht. Niemand ook bemint den keizer zelf, als hij niet een zeer
hoogstaand man is, maar wij beminnen den rijkdom, hooge ambten als tribunaat,
praetuur, consulaat, en wanneer wij dergelijke dingen begeeren, verafschuwen of
vreezen, dan moeten zij, in wier macht zij gegeven zijn, onze heeren zijn. Daarom
aanbidden wij hen als goden. Want in ons is het begrip, dat datgene, wat in staat is,
om het grootste voordeel te brengen, iets goddelijks is. Maar ook hier passen we
weer verkeerd toe: ‘Deze kan het grootste voordeel schenken.’ Noodzakelijkerwijze
moet nu ook de conclusie, die we hieruit trekken, onjuist zijn. Wat is het nu dat den
mensch maakt tot iemand, die niet verhinderd kan worden en zijn eigen heer is?
Immers, rijkdom bewerkt dit niet, geen tribunaat of consulaat of keizerschap, maar
wij moeten iets anders vinden. Wat is het nu, wat ons bij het schrijven vrij en
onbelemmerd maakt? De wetenschap van het schrijven. Wat bij het citherspelen?
De wetenschap van het citherspelen. Dus ook bij het leven, de weten-

3) Onderscheidingsteeken van den senator.
4) Feest, waarop de slaven gedurende één dag vrij waren en door hunne heeren werden bediend.
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schap, hoe te leven. Hoe het dus in het algemeen is, hebt ge gehoord, kijk nu ook
naar de toepassing. Is het nu mogelijk, dat hij die streeft naar iets, wat in de macht
van een ander ligt, ongehinderd is? Neen. Is het mogelijk, dat hij ongestoord blijft?
Neen. Dan is hij ook niet vrij. Zie nu eens: hebben wij dan niets, wat uitsluitend in
onze macht alleen is, of is alles deels in onze macht gelegen, deels in die van anderen?
Wat bedoelt ge? Hangt het van jezelf af, of je lichaam onverminkt zal zijn of niet?
Dat hangt niet van mij af. Of het gezond zal zijn? Ook dat niet. Of het mooi is? Ook
dat niet. Leven of dood? Ook deze niet. Derhalve is je lichaam niet je eigendom; het
is ondergeschikt aan ieder, die machtiger is dan gij. Zeker. Hangt het van jou af, of
je een stuk land zult hebben, wanneer je wilt, zoolang als je wilt, zooals je dat wilt?
Neen. Slaven? Neen. Je kleeren? Neen. Je huisje? Neen. Paarden? Neen. Niets dus
van dat alles. Maar als je nu eens wilt, dat in ieder geval je kinderen blijven leven,
of je vrouw, of je broer, of je vrienden, hangt dat van jou af? Ook dat niet.
Hebt gij dan niets, wat onafhankelijk is, wat alleen en uitsluitend van uzelf afhangt,
of hebt gij inderdaad wel zoo iets? Ik weet het niet.
Kijk nu eens hier en overweeg eens het volgende: ‘Kan iemand u dwingen, uw
toestemming te geven aan een onwaarheid? Niemand. Derhalve, wanneer wij op het
gebied der toestemming komen, dan zijt gij niet te verhinderen en onbelemmerd. Ja.
En verder: kan iemand uw drang naar een daad dwingen in een richting, die gij niet
wenscht? Dat kan hij; want, als hij mij bedreigt met dood of gevangenis, dan oefent
hij wel degelijk dwang uit op mijn streven naar een daad. En als gij nu geen beteekenis
voor uzelf toekent aan dood of gevangenschap, zult gij u dan nog aan hem storen?
Neen. Is dit nu een daad, die van u afhangt of niet, dat geen beteekenis toekennen
aan dood of gevangenschap? Dat is in mijn macht. In uw macht ligt dus ook het al
of niet streven naar eenige daad? Ik geef toe, het is in mijn macht. En het streven iets
niet te doen, ook dat is in uwe macht alleen. Maar wat dan, als hij mij, terwijl ik wil
gaan rondwandelen, daarin verhindert? Wat, dat in uwe macht gelegen is, zal hij
kunnen verhinderen? Soms uwe toestemming? Neen, maar wel mijn lichaam. Ja,
juist als een steen. Best; maar ik wandel toch maar niet meer. En wie heeft je ooit
verteld, dat ‘het rondwandelen zonder meer’ een daad is, die in uwe macht
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is gelegen en niet te beletten? Ik heb je toch gezegd, dat alleen het ‘streven’ naar een
daad niet te beletten is, zoodra we echter het lichaam noodig hebben, en dit zijn
medewerking moet verleenen, dan weet je het allang, dat daar niets meer van u alleen
afhangt. Ook dit geef ik toe.
Kan iemand je dwingen, naar iets te verlangen, wat ge niet wenscht? Niemand. Je
iets voor te nemen, je op iets te werpen of eenvoudigweg ook maar de voorstellingen,
die toevallig bij je opkomen, te gebruiken? Ook dat niet. Maar als ik iets najaag, kan
hij wel me verhinderen datgene, waarnaar ik verlang, te verkrijgen. Maar, als gij nu
streeft naar iets, wat in uw macht ligt, iets, wat tot datgene behoort, waarin gij niet
te verhinderen zijt, hoe zal hij u dan beletten? Dat kan hij niet. En wie zegt je, dat
iemand, die streeft, naar wat in anderer macht ligt, niet te verhinderen zal zijn? Moet
ik dan niet verlangen naar gezondheid? Geenszins, evenmin, als naar iets anders,
wat van een ander afhangt. Want alles, waarvan het verkrijgen of behouden, wanneer
gij dat wilt, niet in uwe macht gegeven is, is vreemd goed. Houdt verre daarvan uwe
handen, en veeleer nog laat nooit uw verlangen zich daarop richten. Doe je dat niet,
dan lever je jezelf over als slaaf, dan leg je je hals onder den bijl, zoolang namelijk,
als je nog iets bewondert van datgene, wat niet van u afhangt, iets van het afhankelijke
en vergankelijke, wat het ook zij, waaraan je nog hartstochtelijk gehecht bent. Is
mijn hand soms niet van mij? Zij is een deel van je, van nature slijk, te verhinderen
en te dwingen, slavin van ieder, die maar sterker is. En wat praat ik nog over hand,
geheel je lichaam moet voor je zijn als een ezeltje met een pakzadel, gij moet het
slechts zoolang willen bezitten, als het mogelijk is, als het u toegestaan is. Maar, als
het mobilisatie is, en een soldaat requireert het, geef het dan af, stribbel niet tegen
en mor niet. Want anders, och, dan krijg je een pak slaag, en je ezeltje ben je ook
kwijt.
En als je nu zoo over je lichaam denken moet, welke meening rest je dan nog over
de andere dingen, die we trachten te winnen om ons lichaam? Immers, als het lichaam
ons ezeltje is, dan wordt al het overige tot teugeltjes en zadeltjes, hoefijzerjes, gerst
en hooi. Laat dat ook maar varen, geef het nog vlugger en meer goedsmoeds op dan
je ezeltje. En, als je nu jezelf op deze wijze hebt uitgerust en, als je hierin behoorlijk
getraind bent, om vreemd goed
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van eigen goed te onderscheiden, om onderscheid te maken tusschen datgene, wat
belemmerd, en datgene wat vrij is; als gij gewoon zijt dit laatste te beschouwen als
iets, wat u aangaat, en het eerste als iets, waarmee gij niets te maken hebt; als gij op
het laatste uw vermogen om te streven richt, maar op het eerste uw vermogen om te
ontwijken, bestaat er dan nog iemand, dien gij behoeft te vreezen? Waarvoor zou je
nog bezorgd zijn? Voor iets van datgene, wat tot uw eigen goed behoort? Dus, waar
het ware wezen van goed of kwaad voor u is? En aan wien is eenige macht daarover
gegeven? Wie kan u dit ontnemen, wie kan u hierin hinderen? U, evenmin als een
god.
Maar voor mijn lichaam of mijn bezit. Voor vreemd goed? Voor dingen, die je
niets aangaan? En ben je dan niet begonnen met je juist in niets anders te oefenen
dan in het leeren onderscheid te maken tusschen wat eigen en wat vreemd goed is,
wat in uwe macht gegeven is en wat niet, wat belemmerd kan worden en wat vrij is?
Waarom ben je dan ooit bij de philosofen gekomen? Opdat je, evenzoomin als vroeger,
geluk zoudt kennen, of evenzeer ongelukkig zoudt zijn? Maar zoo, als gij het
onderscheid weet te maken, zult ge geen vrees en geen verwarring kennen. Hoe kan
smart u genaken? Immers smart gevoelen we om die dingen als ze aanwezig zijn,
waarvoor we vrees koesteren, als ze verwacht worden. Zul je nog naar iets verlangen?
Immers naar datgene, wat van uw vrijen wil afhangt, hebt gij, daar het mooi en u
gegeven is, een verlangen, dat gematigd is en zich gelijk blijft; niets, van wat niet
onder uw vrijen wil valt, begeert gij, opdat dat onredelijke en onstuimige, wat altijd
over de maat heenjaagt, bij u geen plaats vinde. Als gij nu deze stelling tegenover
de dingen hebt ingenomen, welke mensch kan u dan nog vrees inboezemen? Want
wat heeft een mensch, dat schrikwekkend kan zijn voor een ander, als hij door dien
ander gezien wordt, of met hem spreekt, of in één woord met hem verkeert? Niets,
zoomin als het eene paard het andere, de eene hond den anderen, de eene bij de
andere, schrik inboezemt. Het zijn echter de dingen, die bij ieder mensch de vrees
opwekken. En, wanneer iemand nu in staat is die dingen te schenken of te ontnemen,
dan wordt hij ook zelf vreeswekkend. Hoe wordt nu een burcht neergehaald? Niet
door staal of vuur maar door overtuigingen. Immers, als we den werkelijk in de stad
bestaanden burcht hebben omver-

Groot Nederland. Jaargang 24

307
gehaald, zijn wij dan ook bevrijd van den burcht van de koorts, van den burcht van
de mooie vrouw, kortom zijn we dan verlost van den burcht in ons binnenste, van
de tyrannen in eigen hart, die wij den geheelen dag door bij alles wat zich voordoet,
hebben, nu eens dezelfden, dan weer anderen? Maar hiermede moeten we toch
beginnen en in ons binnenste den burcht verwoesten en uit ons eigen hart de tyrannen
verdrijven. Ons lichaam moeten we prijs geven, zijn deelen, zijn vermogens; bezit,
roem, ambten, eer, kinderen, broeders, vrienden, dit alles moeten we beschouwen
als vreemd goed. En als ik nu hier mijn tyrannen heb verdreven, wat zal ik dan nog
den burcht gaan sloopen, wat heb ik daaraan?
Wat kwaad doet hij mij, als hij blijft staan? Waarom zal ik de lijfwacht gaan
verdrijven? Waar toch bespeur ik nog iets van hen?
De roeden, lansen en zwaarden, die deze lijfwacht draagt, zijn tegen anderen
gekeerd. Ik word nooit gehinderd, als ik iets wel wil; ik word nooit gedwongen, als
ik iets niet wil. Hoe is dit mogelijk? Ik heb mij in mijn streven aangesloten bij het
streven van God. Hij wil, dat ik koorts heb; ook ik wil dat. Hij wil, dat ik mijn drang
tot handelen op iets bepaalds richt. Ook ik wil dat. Hij wil, dat mij iets te beurt valt;
ook ik wil het. Hij wil het niet; ik wil het evenmin. Ik ben dus bereid te sterven en
gemarteld te worden. Wie kan mij nu nog tegen mijne overtuiging in ergens in
belemmeren of tot iets dwingen? Mij evenmin als Jupiter.
Zoo doen ook diegenen van de reizigers, die op hunne veiligheid bedacht zijn.
Iemand heeft gehoord, dat de weg door roovers onveilig wordt gemaakt. Alleen durft
hij er niet langs, maar wacht op het reisgezelschap van een gezant of ambtenaar of
bestuurder van een provincie en sluit zich hierbij aan, en zoo komt hij veilig langs
de gevaarlijke plek.
Zoo doet nu ook in de wereld hij, die verstandig is. Er zijn vele rooverbenden,
tyrannen, stormen, moeilijkheden, verlies van wat een mensch het dierbaarst is. Waar
moet hij zijn toevlucht zoeken? Hoe kan hij langs al die gevaren komen, zonder
beroofd te worden? Op welk reisgezelschap moet hij wachten, om veilig te reizen?
Bij wien moet hij zich aansluiten? Bij mijnheer die of die? Bij dezen rijkaard, bij
dien magistraat? Wat zal hem dit baten? Hij wordt zelf uitgeschud, staat te jammeren
en is in ellende.
En stel nu eens, dat zoo'n medereiziger zelf zich tegen mij keert en mijn beroover
wordt. Wat moet ik dan doen? Ik ga probeeren
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een vriend van den keizer te worden. Als ik zijn reismakker ben, dan zal niemand
mij deren.
Maar vooreerst, om dat te worden, hoeveel moet ik daarvoor dulden en lijden, en
hoe dikwijls, en door hoe velen zal ik bestolen worden. En dan, als ik het ook al ben,
hij zelf is toch ook sterfelijk. Wanneer hij zelf nu eens door de een of andere
omstandigheid mijn vijand wordt, waar kan ik dan wel mijn toevlucht zoeken? In de
woestijn? Komt daar soms de koorts niet? Wat moet ik dus aanvangen? Is er nu geen
betrouwbaar metgezel te vinden, op wien men rekenen kan, een sterke, tegen wien
geen aanslag iets vermag? Als ge zoo overweegt, zult ge tot het inzicht komen, dat,
wanneer gij u bij God aansluit, gij veilig uwe reis zult afleggen.
Wat bedoelt gij met ‘u aansluiten’? Dit, dat de mensch zelf wil, wat de godheid
wil, en dat, wat deze niet wil, hij ook niet wil. Hoe kan dat nu geschieden? Hoe
anders, dan dat een mensch er nauwkeurig acht op slaat, waarop het streven van de
godheid is gericht, en wat zijn wereldbestuur bedoelt? Wat heeft God mij gegeven
als het mijne en binnen mijne macht gelegen; wat hield hij zich zelf voorbehouden?
Mij schonk hij dat, wat van mijn vrijen wil afhankelijk is; dit liet hij aan mij over;
hierin ben ik niet te belemmeren of te verhinderen. Mijn lichaam, uit slijk gevormd,
hoe kon hij dat maken tot iets, dat vrij is? Aan den kringloop van het heelal maakte
hij natuurlijk mijn bezit, mijn have, mijn huis, mijn kinderen, mijne vrouw
ondergeschikt. Waarom zou ik mij tegen God verzetten? Waarom zou ik wenschen
onder alle omstandigheden te hebben dat, wat ik niet wenschen mag, wat mij niet
gegeven is? Hoe mag ik dan wel iets wenschen? Zóó, zooals het mij gegeven wordt,
en voor zoolang, als het geoorloofd is. Hij, die het mij schonk, neemt het terug.
Waarom zou ik me verzetten? En nu zeg ik niet, dat ik een dwaas ben, wanneer ik
geweld tracht te gebruiken tegen den sterkere, maar veeleer, dat ik zondig ben. Zeg
mij, vanwaar ben ik gekomen, vanwaar kwamen die dingen in mijn bezit? Mijn vader
gaf ze mij. Wie gaf ze hem? Wie heeft de zon gemaakt, wie de vruchten, wie de
jaargetijden? Wie heeft het verband gelegd tusschen alle dingen en ze aan elkaar
verwant gemaakt?
Alles dus hebt ge van een ander gekregen, zelfs je eigen persoon, en toch wordt
ge boos op den gever, en scheldt op hem, als hij u iets ontneemt. Wie zijt ge en voor
welk doel zijt ge hier gekomen? Heeft Hij u niet ten tooneele gevoerd? Heeft Hij u
niet het licht
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doen zien? Gaf Hij u niet uw helpers? Gaf Hij u niet uw zintuigen, uw rede? Als wat
voor wezen leidde Hij u de wereld binnen? Heeft Hij u niet als sterveling geschapen?
Zijt gij niet hier, om met een klein lichaam te leven en zijn wereldbestuur te
aanschouwen, om mede voor hem in de processie te schrijden, mede voor hem zijn
feest te vieren? Wilt gij dan niet, zoolang u dat toegestaan wordt, de processie en de
feestelijke bijeenkomst aanschouwen, en dan, als Hij u wegroept, heengaan, hem
aanbiddend en hem dankzeggend, voor wat gij gehoord en gezien hebt? Neen, ik
wilde nog langer mede feestvieren. Zoo willen ook de ingewijden, dat hun
inwijdingsfeest voortduurt; zoo willen ook allicht de menschen in Olympia telkens
nieuwe athleten zien. Aan het feest echter komt een einde; ga weg, verwijder u als
een, die dankbaar is en bescheidenheid kent; maak plaats voor anderen. Ook anderen
moeten geboren worden, zooals gij geboren werd, en als zij geboren zijn, moeten
ook zij ruimte, woning en levensonderhoud hebben. Als nu de eersten geen plaats
maken, wat rest er dan? Waarom zijt gij nooit te verzadigen, waarom nooit te voldoen?
Waarom wil je de wereld overvol maken? Ja wel, maar ik wil, dat mijn kinderen met
mij zijn en ook mijn vrouw. Zijn die dan soms uw eigendom? Zijn zij niet van den
gever, niet van hem, die ook u geschapen heeft? Waarom doet gij dan geen afstand
van andermans goed? Waarom wijk je niet voor wie machtiger is? Maar waarom
heeft hij mij dan op zulke voorwaarden op aarde gebracht? Als gij met die
voorwaarden niet tevreden zijt, verdwijn dan. Hij heeft geen toeschouwer noodig,
die met zijn lot ontevreden is. Hij wenscht medespelers, deelnemers aan den reidans,
die hem van harte toejuichen, hem eeren met optocht, zijne vergadering roemen.
Gaarne ziet hij hen, die geen moeite verduren kunnen, of laf zijn van geest, zijn feest
verlaten. Want, ook zoolang ze aanwezig waren, gedroegen ze zich niet als op een
feest, zij namen niet de hun passende plaats in, maar waren treurig, en scholden op
God, het lot en hunne makkers. Zij kwamen niet tot het begrijpen van wat ze gekregen
hadden, en van hun eigen vermogens, die zij hebben ontvangen juist voor het
tegendeel; zij leerden niet inzien, wat grootheid van ziel beteekent, of adel van inborst,
fierheid, de vrijheid zelf, die wij nu zoeken.
Waarom heb ik dan wel die dingen gekregen? Om ze te gebruiken. Voor hoelang?
Voor zoolang als hij dat wil, die ze u
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leende. Maar als ik er nu niet buiten kan? Hecht er je niet hartstochtelijk aan, en ze
zullen je niet onmisbaar worden. Zeg slechts niet aan je zelf, dat ze onmisbaar zijn,
en dan zijn ze het niet. Dit is de oefening, waarop gij u moet toeleggen van den
morgen tot den avond, met het kleinste moet gij beginnen, met dat, wat het lichtst te
beschadigen is, met een aarden pot, met een beker; ga dan zoo over naar je kleed,
naar je hond, naar je paard, naar je akker. En zoo moet je dan komen tot je zelf, je
lichaam, de deelen van je lichaam, je kinderen, je vrouw, je broeders.
Zie naar alle kanten rond en maak u los van u zelf. Maak rein uwe inzichten, zorg,
dat gij niet verknocht zijt aan wat niet het uwe is, dat niets met u vergroeid raakt, dat
niets u pijn zal doen, als het wordt losgerukt. Zeg nu, terwijl gij u dagelijks als een
athleet oefent, niet, dat gij u tot wijsgeer vormt, (die naam klinke u lomp) maar dat
gij geld verzamelt voor den man, die u vrij zal maken. Dit toch is pas de echte vrijheid.
Die vrijheid kreeg Diogenes van Antisthenes, en toen kon hij zeggen, dat niemand
hem meer tot slaaf zou maken. Hoe liep het daarom ook af met zijn gevangenneming?
Hoe ging hij om met de zeeroovers? Zei hij soms ‘Heer’ tegen een van hen? En nu
heb ik het niet tegen dien naam; voor dat woord ben ik niet bang, maar wel bedoel
ik de innerlijke stemming, die iemand dat woord doet uiten.
Onmiddellijk al berispt hij hen, omdat zij hun gevangenen slecht voedsel geven.
En toen hij verkocht werd, zocht hij toen soms een meester? Neen, maar wel een
slaaf. En toen hij eenmaal verkocht was, hoe gedroeg hij zich toen tegenover zijn
heer? Terstond al begon hij er met hem over te spreken, dat hij zoo niet gekleed
mocht gaan, zoo zijn haar niet mocht dragen; hij sprak met hem over zijn zoons, hoe
die moesten leven. En wat zit daar voor verwonderlijks in? Als die heer nu eens een
trainer gekocht had, zou hij die dan bij zijn lichaamsoefeningen als dienaar of als
heer beschouwd hebben? Met den geneesheer is het hetzelfde, met den bouwmeester
ook. Het is volstrekt noodzakelijk, dat op ieder gebied de man, die verstand van een
zaak heeft, de meerdere is van hem, die dat niet heeft.
En wie nu in het algemeen de levenswijsheid bezit, wat kan die nu anders zijn dan
‘de heer’. Immers wie is de baas op een schip? De stuurman. Waarom? Omdat ieder,
die niet naar hem luistert, daarvoor boet.
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Maar mijn meester kan me toch maar een pak slaag laten geven. Kan hij dat doen
zonder er voor te boeten?
Dat dacht ik van wel. Dat dit niet straffeloos gaat, bewijst het volgende: Voor
niemand blijft het doen van onrecht ongestraft. En wat is dan wel de straf voor den
man, die zijn slaaf in boeien laat slaan; de straf, die gij nu bedoelt? Juist dat in de
boeien laten slaan. Dit zult ook gij toestemmen, als ge tenminste wilt blijven
volhouden, dat een mensch geen wild dier is, maar een zachtaardig wezen. Wanneer
toch gaat het den wijnstok slecht? Wanneer de toestand, waarin hij verkeert, met zijn
aard strijdt. Wanneer een haan? In hetzelfde geval. Dan geldt dit ook voor den mensch.
Wat schrijft zijn aard hem voor? Bijten en trappen; in de gevangenis werpen en
onthoofden? Neen, maar weldoen, helpen, bidden. Als hij onrechtvaardig handelt,
gaat het hem derhalve slecht, of je dit wil toegeven of niet.
Verging het dan soms Socrates niet slecht? Hem niet, maar wel zijn rechters en
aanklagers. Verging het in Rome Helvidius niet slecht? Niet hem, maar wel zijn
moordenaar. Hoezoo? Zegt gij dan zelf niet, dat het niet dien haan slecht verging,
die als overwinnaar dood neerviel, maar wel dien haan, die ongekwetst overwonnen
werd. Zoo prijst gij ook dien hond niet gelukkig, die nooit joeg, of zich afzwoegde,
maar wel dien hond, dien gij bezweet ziet en in pijn, als hij afgetobd is van het jagen.
Wat vreemds is er in, dat het kwaad voor ieder moet gezocht worden in datgene,
wat tegen zijn aard is?
Is dat een paradox? Zeg jij dat zelf niet met betrekking tot alle andere dingen?
Waarom wil je dit dan alleen bij den mensch niet laten gelden? Is het dan soms geen
paradox om te zeggen, dat het in den aard van den mensch ligt, zachtzinnig te zijn,
zijn naaste te beminnen en trouw te zijn? Neen, zeker niet. Vertel me eens, hoe is
het toch wel mogelijk, dat iemand, die gegeeseld wordt, of in de gevangenis geworpen,
of onthoofd, geen schade lijdt? Lijdt hij, die zoo iets ondervindt, niet op edele wijze,
komt hij niet uit dit lijden met winst en voordeel; is het omgekeerd niet juist die
andere, die het hem aandoet, de man, die op zeer ellendige en beschamende wijze
lijdt? In plaats van mensch wordt hij tot wolf, adder of wesp.
Komaan, laten we nu eens die dingen recapituleeren, waarover we het eens
geworden zijn. Een mensch, die niet verhinderd wordt, is vrij; voor hem liggen de
dingen gereed, zooals hij ze wenscht.
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Wie echter nog belet kan worden, of gedwongen, of belemmerd, wien men tegen
zijn zin in den een of anderen toestand brengen kan, die is een slaaf. Wie kan niet
gehinderd worden? Hij, die naar niets streeft, wat onder het bereik van een ander
ligt. Wat zijn nu die vreemde goederen? Alles, waarvan het hebben of niet hebben
buiten onze macht is gelegd; de dingen, aan wier toestand wij niets veranderen
kunnen. Ons lichaam valt buiten onze macht, ook zijn deelen, ook bezit. Als gij u
dus aan een van deze dingen hartstochtelijk hecht, als ware het uw eigendom, dan
zult gij daarvoor boeten, zooals hij het verdient, die naar vreemde goederen streeft.
Dit is de eenige weg die naar de vrijheid leidt; dit is de eenige manier, om uit de
slavernij bevrijd te raken, dit, dat men uit de volheid zijns harten kan zeggen:
‘Leid mij, o Zeus, en gij Noodwendigheid
Daarheen, waar door u mij is mijn plaats gewezen’.

Wat zeg je daar, mijn philisoof? Je heer roept je, om je iets te laten zeggen, wat je
niet past te zeggen. Ga je het zeggen of niet, vertel me dat eens. Laat me met rust,
ik moet er eens over nadenken. Moet je er nu over nadenken, en toen je op school
zat, wat heb je toen overwogen? Heb je je toen niet geoefend om te leeren
onderscheiden, wat goed is en wat slecht, en wat noch goed noch slecht is? Dat placht
ik te overwegen. En wat vondt je toen mooi? Dat het rechtvaardige en schoone goed
is, het onrechtvaardige en leelijke slecht. Vond je het leven soms een goed? Neen.
De dood een kwaad? Neen. De gevangenschap? Neen. Maar een onedel en
onbetrouwbaar woord, het verraden van een vriend, het vleien van een tyran, hoe
noemden jullie dat op school? Een kwaad. Wat volgt daar dus uit? Je wilt niet
overwegen, je hebt nooit overwogen, je bent nooit bij je zelve te rade gegaan. Immers,
hoe kan er sprake zijn van overdenken, of ik, als het in mijn macht gegeven is, moet
trachten het grootste goed te winnen en het grootste kwaad van mij af te houden. Dat
zou een mooie overweging zijn en een noodzakelijke, dat zou er een zijn, die veel
tijd en beraad vraagt! Waarom hou je ons voor den mal, kerel? Nooit komt een
dergelijk overdenken te pas. Als je inderdaad je het leelijke als kwaad hadt voorgesteld
en de rest als onverschillig, dan zou je nooit tot een dergelijke overweging gekomen
zijn, op geen stukken na. Maar direct en onmiddellijk hadt je je besluit kunnen nemen
met je verstand als met een lichamelijk oog. Sta je er soms ooit over te
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denken, of het witte zwart is, het zware licht? Stem je niet in met datgene, wat zich
opvallend duidelijk voordoet? Hoe kom je er dan toe hier te willen overwegen, of
het onverschillige meer ontvlucht moet komen dan het kwaad? Dit komt, omdat uwe
overtuiging niet zoo is, maar dat eene lijkt je niet onverschillig, maar juist het grootste
kwaad, en het andere lijkt je geen kwaad, maar je vindt, dat het ons niets aangaat.
Van den beginne af aan, heb jij je gewend zoo te redeneeren; ‘waar ben ik? In de
school. Wie hooren me? Ik spreek te midden van philosofen. Maar nu ben ik van
school af; kom me dus niet meer aanzetten met die schoolsche praatjes en met die
dwazen.’
Zoo wordt een vriend door de getuigenis van een philosoof in het verderf gestort;
zoo speelt een philosoof de tafelschuimer; zoo verhuurt hij zich zelf voor geld; zoo
spreekt hij in een vergadering tegen zijn beter weten in. Maar in zijn binnenste roept
nog de leer, geen verkild en rampzalig overblijfseltje, dat aan ongegronde redeneering
vasthangt als aan een haar, maar nog sterk is en bruikbaar en vast als een ingewijde,
geoefend door werken.
Let jij eens op je zelf, hoe je het bericht ontvangt, ik zeg nu niet dat je kind
gestorven is, want waar zou je dat vandaan halen, maar, dat je olieflesch is
leeggeloopen, of dat je wijn is uitgedronken. Dan moest iemand, die er bij staat, als
je te keer gaat, dit eene maar eens zeggen: ‘philosoof, jij praatte ook anders in de
school; waarom bedrieg je ons? Waarom beweer je een mensch te zijn, terwijl je
maar een worm bent? Ik zou er wel eens bij willen zijn, om te zien, hoe hij zich aan
een feestmaaltijd gedraagt, welke woorden hij dan uit, of hij dan nog denkt aan zijn
naam philosoof, of hij zich dan nog herinnert de woorden, die hij op school hoorde,
sprak en las.
Hoe staat dit nu in betrekking tot de vrijheid? Geen andere dingen staan met haar
in verband, dan juist deze, of jullie dat wilt toegeven, jullie rijken, of niet. En wat
kun je daarvoor als getuigenis bijhalen? Wat anders dan jullie zelf, jullie met je
grooten meester, jullie die naar zijn knik of wenk leeft; immers, als hij een van jullie
slechts even met samengetrokken wenkbrauwen aankijkt, dan krijg je een rilling,
dan loop je die oude vrouwen en mannen na en je zegt: ‘ik kan dat niet doen, ik mag
het niet doen.’
Waarom mag je dat niet doen? Heb je zoo juist niet tegen mij opgestreden en
beweerd, dat je vrij was? Maar Aprylla heeft het mij
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verboden. Zeg dan ook de waarheid, slaaf, en probeer niet van je meesters weg te
loopen, verloochen ze niet, en waag het niet je te beroepen op een man, die je zou
hebben vrij gemaakt, terwijl er zooveel bewijzen voor zijn, dat je een slaaf bent. En
toch, als iemand door liefde er toe gebracht, iets doet tegen zijn overtuiging in, terwijl
hij wel het betere inziet, maar de krachten hem ontbreken, om dat betere te volgen,
dan zal men zoo iemand nog eerder vergiffenis waardig achten, omdat hij handelt,
bevangen door iets overweldigends, en hoe dan ook, goddelijks. Hoe zou echter
iemand jou kunnen dulden, als je verliefd zijt op die oude vrouwen en mannen, die
je den neus afveegt en afwascht; je tracht ze om te koopen, en past ze op, als ze ziek
zijn, maar tegelijkertijd bid je, dat ze dood zullen gaan, en je vraagt den dokter uit,
of ze al aan het sterven zijn.
Hoe zou iemand jou kunnen dulden, als je om die groote en heerlijke ambten en
eerbewijzen de handen kust van de slaven van een ander, opdat je niet eens meer de
slaaf van een vrij man genoemd zou kunnen worden? En dan loop je trotsch rond als
praetor of consul. Weet ik soms niet, hoe je praetor geworden bent, hoe je aan dat
consulaat zijt gekomen, wie je daaraan heeft geholpen? Ik zou niet eens willen leven,
als ik door toedoen van zoo iemand in het leven moest blijven, als ik zijn trots en
minderwaardig snoeven moest verdragen, want ik weet, wat dat wil zeggen; een slaaf
in goeden doen en van trots opgeblazen.
En gij dan, gij zelf, zijt gij soms vrij? Ik doe er mijn best voor en ik bid er om,
maar nog durf ik niet mijn meester recht in de oogen zien, nog vereer ik mijn
nietswaardig lichaam, nog stel ik het op hoogen prijs, om het on verminkt te bezitten,
hoewel het al niet eens meer onverminkt is. Wel kan ik je iemand aanwijzen, die vrij
was, opdat je niet langer naar een voorbeeld behoeft te zoeken.
Diogenes was vrij. Hoe kwam dat? Niet, omdat hij het kind was van vrijen, want
dat was hij niet, maar omdat hij het zelf was, omdat hij alle slaafschheid van zich
had afgeworpen. Er was aan hem niets meer, waartegen iemand zijn aanval kon
richten; nergens kon men hem vastgrijpen, om hem in slavernij te slueren. Alles was
los aan hem; slechts even vastgeknoopt. Als men zijn bezit beetpakte, dan gaf hij dit
liever prijs, dan dat hij daarvoor met iemand mee zou loopen. Greep men zijn been,
dan liet hij dit los; zijn geheele lichaam, hij gaf het prijs; zoo ook zijn verwanten,
zijn vrienden,
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zijn vaderland. Hij wist, waar deze vandaan gekomen waren, van wie hij ze gekregen
had, en op welke voorwaarden. Maar nooit zou hij zijn ware voorouders, de goden,
en zijn ware vaderland in den steek gelaten hebben; nooit zou hij geduld hebben, dat
een ander hun beter gehoorzaamde, of beter naar hun voorschriften luisterde; niemand
zou meer getroost voor zijn vaderland gestorven zijn dan hij. Nooit toch zocht hij
den schijn van iets voor het Heelal te doen, maar hem stond duidelijk voor den geest,
dat alles, wat gebeurt, in dat Heelal zijn oorsprong heeft, en in het belang daarvan
geschiedt, en door hem, die het Heelal bestuurt, bevolen wordt.
Let er daarom eens op, wat hij zelf zegt en schrijft:
‘Zóó staat het u vrij, o Diogenes, met den Perzischen koning en met Archidamus,
den koning van Sparta, te spreken, zooals gij wilt.’
Was dat misschien, omdat hij een kind van vrijen was? Konden dan daarom alle
Atheners en alle Lacedaemoniërs en alle Corinthiers niet met hen spreken, zooals
zij wilden, omdat zij kinderen van slaven waren, en waren zij daarom bevreesd en
bogen zij daarom voor hen?
Waarom dan, zegt hij verder, is het mij wel mogelijk? Omdat ik mijn lichaam niet
als mijn eigendom beschouw, omdat ik nergens behoefte aan heb, omdat de ‘Wet’
voor mij alles is en er niets anders voor mij bestaat. Dat was het, wat hem als vrij
man deed handelen.
En opdat je nu niet gaat denken, dat ik je een voorbeeld laat zien in een man, die
los was van alle beslommeringen, die geen vrouw of kinderen, vaderland, vrienden
of verwanten had, die hem konden doen buigen of uit de rechte baan sleuren, neem
daarom Socrates, beschouw hem eens. Hij had vrouw en kind, maar beschouwde die
niet als zijn eigendom. Hij had een vaderland, maar slechts voor zoolang, als hij het
hebben moest, en zooals hij dat hebben moest; vrienden, verwanten, alles maakte hij
ondergeschikt aan de wet, en aan zijne gehoorzaamheid aan die wet. Daarom, als
men te velde trekken moest, was hij het eerst op weg en stortte zich daar in gevaar,
zonder zich ooit te sparen. Toen de tyrannen van de stad hem uitzonden, om een
medeburger gevangen te nemen, en hij dit onrechtvaardig vond, toen heeft hij er
zelfs niet aan gedacht dit te doen, hoewel hij wist, dat dit hem best het leven kon
kosten. Waarom zou hij zich daaraan gestoord hebben. Hem
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was het te doen, om het behoud van iets anders, niet om het behoud van zijn lichaam,
maar van zich zelf, als iemand, die getrouw is aan, en eerbied heeft voor de wet.
Dit noem ik onaantastbaar, dit noem ik zelfstandig. Als hij dan verder een
redevoering houden gaat, om zijn leven te verdedigen, treedt hij dan op als iemand,
die kinderen heeft of een vrouw? Neen, maar als een, die alleen staat. Hoe gedraagt
hij zich verder, als hij den giftbeker moet drinken? Hij kan aan den dood ontkomen;
zijn vriend Crito zegt tot hem: ‘Vlucht nu terwille van je kinderen.’ Wat zegt Socrates
dan? Beschouwt hij dit als een geluk? Hij denkt er niet aan. Hij let alleen op wat hier
den wijze past; de rest ziet hij niet; met niets anders houdt hij rekening. Immers hij
wilde niet, zooals hij zelf zegt, zijn lichaam redden, maar dat deel van hem, wat door
het rechtvaardige groeit en behouden blijft, maar door het onrechtvaardige verteerd
wordt en vergaat. Socrates wilde niet op schandelijke wijze behouden blijven.
Socrates, die niet onrechtvaardig zijn stem wilde uitbrengen, hoewel de Atheners
het bevalen, die zich niet stoorde aan de tyrannen, Socrates, die zoo mooi sprak over
deugd en voortreffelijkheid! Zoo'n man kan men niet dwingen op schandelijke wijze
te blijven leven, maar hij blijft behouden door den dood, maar niet door de vlucht.
Het is immers ook het het behoud van een goed tooneelspeler op tijd te zwijgen,
veeleer dan te antwoorden, als het zijn tijd niet is.
Hoe zal het dan met de kinderen van Socrates gaan?
‘Als ik,’ zegt hij tot Crito, die hem dit vraagt, ‘nu eens naar Thessalië in
ballingschap ging, dan zoudt gij voor hen zorgen, maar nu ik naar de onderwereld
wegga, zal er nu niemand zijn, die voor hen zorgt?’ Zie eens, hoe hij met den dood
speelt als met een kind en er den spot mee drijft. Als gij of ik dat waren, dan zouden
we terstond met drogredenen aankomen: ‘Wij moeten hen die onrecht doen met
gelijke munt betalen,’ en we zouden er bijvoegen: ‘als ik in het leven blijf, kan ik
nog vele menschen van nut zijn, maar als ik dood ben, niemand.’ Al moesten we dan
door een gaatje naar buiten sluipen, er uit zouden we komen. En hoe zouden we nog
iemand voordeel kunnen brengen? Zouden wij, als we dan tijdens ons leven den
menschen voordeel brachten, nog niet veel meer den anderen tot nut zijn door te
sterven, wanneer het moest, en zooals het moest. De herinnering toch aan Socrates,
die den dood verkoos, is ook nu nog voor de menschen van niet minder,
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maar zelfs van veel grooter voordeel, dan alles, wat hij deed of zeide bij zijn leven.
Overweeg dit en breng het in practijk, overweeg deze leerstellingen, deze woorden;
kijk naar deze voorbeelden, als gij vrij wilt zijn, als gij hiernaar zóó verlangt, als de
zaak waard is. Waarom ook zou het u verbazen, dat gij voor zulk een zaak, zoo'n
grooten koopprijs hebt te betalen? Om wat men zoo in het algemeen als vrijheid
beschouwt, hangen sommigen zich op, anderen storten zich in een afgrond, soms
zelfs zijn er geheele steden voor ten gronde gegaan. Maar voor de ware vrijheid, die
geen aanslag behoeft te vreezen en veilig staat, wilt gij daarvoor geen afstand doen,
van wat God u gaf, als hij het van u terug vraagt? Wilt gij niet, zooals Plato zegt, u
oefenen in het sterven en niet alleen daarin, maar ook in het gefolterd, verbannen en
gegeeseld worden, in één woord in het afstand doen van alles, wat niet uw eigen is?
Als gij dit niet wilt, dan zult gij een slaaf onder slaven blijven, al zijt ge dan ook
duizendmaal consul geweest, al kom je dan ook geregeld aan het hof. En dan zul je
inzien, dat misschien ongerijmd klinkt, wat de philosofen zeggen, maar dat het niet
onredelijk is, zooals dit de wijsgeer Cleanthes ook al uitdrukt. Door ondervinding
zult gij dan weten, dat van al die dingen, die zoo bewonderd en zoo ijverig nagejaagd
worden, volstrekt geen nut te verwachten is voor de menschen, die ze bereikt hebben.
Wie ze echter nog nooit verkreeg, die beeldt zich in, dat, als hij ze maar eenmaal
verkregen heeft, alle goeds voor hem voor het grijpen ligt, maar, als ze ook hem te
beurt gevallen zijn, dan plaagt hem de koorts even hard als vroeger, even groot is
zijn onrust, zijn oververzadiging eenerzijds en andererzijds zijn verlangen naar wat
hij nog niet heeft.
Niet door vervulling van zijne begeerten wint men de vrijheid, maar door
onderdrukking van die begeerten. En, opdat gij nu zult leeren inzien, dat dit waar is,
richt daarvoor nu eens al je inspanning zóó op dit doel, zooals je je afgetobd hebt
om die andere dingen. Waak om een innerlijke overtuiging, die je tot vrije zal maken,
te verwerven; loop nu eens in plaats van een ouden rijkaard een wijsgeer na; laat je
nu eens zien, terwijl je staat te wachten voor zijne deur; geen mal figuur zult ge slaan,
als men u daar ziet; niet zul je weggaan met leege handen en zonder winst, maar ga
er heen met juiste bedoeling. Anders...... probeer het toch maar, de proef kan geen
kwaad.
H. LIEVEGOED
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Sonnetten
I.
'k Weet elk atoom een levend, eeuwig zijn.
Ik weet dat 't licht ontspringt aan duizend bronnen;
dat als gesternten doofden, andre begónnen,
dewijl er niets te loor gaat van hun schijn.
'k Weet dat ik zelf, in 's levens vreugd en pijn,
wat trilling ben, tijdlijk tot stof geronnen,
een drop bewustzijn, dat heel 't spel der zonnen
naar wet en baan beheerscht met wetend brein.
En 'k ga voorbij aan alle droom en smachten.
Ik wil, verstard in denkens trotsche kou,
van 't leven niets en niets van dood verwachten......
Maar 't weet ook dat 'k met simplen visscher ruilde gauw
die groot van weerzien droomt met doode vrouw,
verzwalkt in God bij ster-doorzielde nachten!

II.
Heb ik uit duizenden u uitgekozen,
u pool en as van mijn bestaan genoemd,
- wen 's avonds, mooi en wrang lokaas des Boozen,
de vrouwen schoon zijn als het rijkst gebloemt,
en, blonde of donkre, fiere of schaamtelooze,
op aarde een feest zijn waar géén heeml op roemt,
is daar niet een die 'k niet wou diep liefkoozen
meineedge ik, immer wanklend en verdoemd!
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Ik, donkre ziel, noodlot en strijd-omwolkte,
ik, die u trouw bij alle sterren zwoer,
als raze' om mij der stede zwoele kolken
ligt snood mijn lust naar iedre vrouw op loer......
Erbarm u, God, mijn lijfs, het drift-doordolkte,
wees mij genadig naast de laagste hoer!

III.
De nachtlijke aâm der zee, door de open ramen,
voert in mijn kamer, sterkend, stoer en koud,
geuren van waatren, onbegrensd en zout,
zooals ze uit donkerte en uit verten kwamen.
Moest ik mij niet om de arme kleinheid schamen
waarmee mijn hart om 't menschlijk falen rouwt,
hier waar geweldige oerkracht, naam- en
gestaltloos aan het werk der eeuwen bouwt?
Maar heilger is in 't eigenmachtig voelen
dan al wat wezenloos hier gist en werkt,
dit kleine hart dat werelden doorwoelen!
't Wordt eens niet weer door 't leven steeds ontvlerkt En de Eeuwige schiep het voor wat hooger doelen
dan aarde en zee, meer dan dit hart beperkt......

IV.
Hemelsche diepten, onverganklijk reine,
aan 't wondrend oog, bedeesd op u gericht,
ontvouwt ge, gij die aetherzeên doordeinen
een dubbelen afgrond van heelal en licht.
Doordrilt de zon u met zijn stralen schicht
nooit schond zijn gloed uw maagdelijk verschijnen,
want niets in u gestalte heeft noch lijnen:
In u is 't leven ziel en niets dan licht.
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Hemelsche diepten van onschuldige oogen,
zee oeverloos vol straal- en droomgewiel
en waar al gloed diep van mijn liefde in viel,
over die macht van argloosheid gebogen
versta 'k opeens, ontzachelijk bewogen
dat hier is niets van 't leven dan de ziel......

V.
Weer gaat mijn oog, van stillen eerbied vroom,
langsheen 't kalm uitzicht aller dingen zweven.
Wel weet ik niet of lang in mij zal leven
die nieuwe vreugd der ziel, waarbij 'k nog schróom Maar ik geloof in 's geestes eeuwgen droom.
Voorbij den tijd, eens, stof- en grens-ontheven,
in God zich-zelven en alle aardsch gegeven
weerkaatst te zien als in diep-loutren stroom......
En heel 't bestaan wordt me als een maannacht: duister,
maar duister vol alomdoorzijplend licht:
Want werelds ziel, ginds in de bron van luister,
heeft 't anker Gods uit de ijle vert gelicht
en wentlend om de sterren die het schragen
het diep gemeerd ten bodem van mijn dagen!
URBAIN VAN DE VOORDE
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Gezongen volkshistorie
Het Geuzenliedboek. - Naar de oude drukken, uit de nalatenschap van Dr.
E.T. Kuiper, uitgegeven door Dr. P. Leendertz Jr. - Twee deelen, Zutphen,
W.J. Thieme & Co., 1924.
Uit verre verten komt een zwaar en veel-bewogen geluid. Het is het volk der
Nederlanden, dat hart en haat uitzingt, in den bloedrooden dageraad van zijn bestaan.
Dat volk is als het volk altijd was. Het redeneert weinig en slecht; op z'n best
redeneert het niet. Het reageert. Het reageert op de machten die zijn leven doorlichten
en overwolken, benauwen en verjoligen. Het redeneert niet, maar wel scheldt en
schimpt het; een enkele maal fel; maar dan is dat gewoonlijk meer een bijvallen dan
een zelf-vinden.
En het heeft klanken van - ineens - kinderlijk zorgelooze, idyllische sentimentaliteit.
En van ruw leedvermaak; ongelooflijk ruw en barbaarsch. En dan, een enkele maal,
stijgt statig en stil zijn geest loodrecht omhoog en planeert in zachten zwier van
vrome aanvaarding en overschouwing. Dat laatste is zeldzaam. Maar is het ook niet
zeldzaam bij de overgroote meerderheid der individuen?
Individu en volksgemeenschap. Wel zeer geldt van deze begrippen de gemeenplaats
geworden qualificatie: ‘ongescheiden onderscheiden’. Welke voortdurende
hereeniging en onderling doordrenken onderstelt. Individueele poëzie en volkspoëzie,
telkens gaan ze in elkaar op. Eén zingt de voois met woorden - toevallig weten we
enkele van hun namen1) - één zwiert de algemeene ontroering in een lied naar boven;
maar dat door één geuite volkslied kon alleen ontstaan, en kon alleen zóó verstaan
worden en bestaan blijven, zoo 't de verklanking was en is van het algemeene. Zoo

1) Zie het besproken boek, blz. XVIII en XIX.
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werd 't heerlijke Wilhelmus geboren; zoo ‘Slaet opten trommele, van dirredomdeyne,
Slaet opten trommele, van dirredomdoes’ - En
Ick hope, dat den tijdt noch comen sal
Dat men sal roepen overal,
Eendrachtich voor een leus,
Als Brederode met blyden gheschal;
‘Vive, vive le Geus!’

***
Lijden doet dieper leven, en inniger zingen. Het is echter niet lijden alleen, dat de
geuzen zingen deed. Het is vaak agressieve spotlust. Er is veel rustige moed, veel
innig en waardig Godsvertrouwen - Help nu u self, so helpt u Godt! - in deze liederen;
(ik denk nog voortdurend aan die uit de eerste periode van den strijd); maar er is ook
verzet met meer taaie koppigheid dan idealiteit; de Tiende-Penning is de inzet van
het hevig kampspel. En er zijn liedjes, niet ‘opgeweld’ uit de volksziel, maar door
den Prins besteld, en verspreid met propagandistische bedoeling; een oud middel om
een volk in beweging te brengen, dat zelfs de aartsketter Arius al in de vierde eeuw
moet hebben toegepast. Nu zou men een courant hebben opgericht: ‘De vrije Geus’
of zooiets; ‘dagblad ter verdediging van de geusche beginselen’. - En, doen de beste
geuzenliederen uit den felsten tijd aan de ‘leaders’ van zoo'n dagblad denken, de
meerderheid der latere vertegenwoordigen het ‘binnenlandsch nieuws’ en
‘oorlogsnieuws’; een berijmd verhaal geven die, veelal vrij kleurloos van stijl, over
'n slag, of de inneming van een stad; en 't al eindigt met een Nieu Liet, vande
heerlijcke Magnifique Begraffenisse ende uytvaert, des Hoogh-gedachten Prince
Frederick Henderick van Nassouwe, Prince van Oranjen, Begraven binnen Delft: op
den thienden May 1647. Dat moet men zingen op de stemme ‘Sal ick noch langer in
heete tranen’. En daarvan luidt het slotcouplet:
Mauritius seer Jongh van Jaren,
(dit is, tusschen haken, een vrij malle opmerking)
Maer out in wijsheyt en verstant,
Frederick Hendrick sonder beswaren,
Die meenig fraey Feyt deedt voor ons Land,

Groot Nederland. Jaargang 24

323
Rusten alsaem ‘in 's Heeren naem’,
Wilhelmus ist die nu weder leeft,
O Heer hem Salomons wijsheyt geeft.

Nu, men kan wel zeggen, dat de geuzenpoëzie daarmee als een smokerige nachtkaars
uitgaat. Maar is dat eigenlijk ook nog wel ‘geuzen’-poëzie; zijn er nog wat wij
‘Geuzen’ noemen, in 1647?
Geuzen zijn de mannen die zich vrijworstelden; in 1647 zijn we al twee geslachten
verder. - En zeer na aan de regenten-statigheid. De guldenheid der gouden eeuw
begint te verbleeken.
***
Het Geuzenliedboek, zooals we het, dank Kuiper en Leendertz, dan nu voor ons
hebben, met zorgvuldige historische critiek gerangschikt, en met een schat - ja
waarlijk, het klinkt gemeenplaatsig, maar 't is een schat - van aanteekeningen, is een
kostelijke geschiedenis-in-liederen van onzen vrijheidsoorlog. Volledige geschiedenis
is het niet; onpartijdige nog minder. Maar het is een belangrijke kant; het is het
verhaal van de gebeurtenissen, die het worstelende volk, althans het geusche deel,
het meest troffen; en geeft de wijze weer waarop, de nuance waarin dat groote
volksdeel getroffen werd. Er zijn liederen bij, ik zeide het reeds, die expresselijk zijn
gemaakt om de stemming van het volk te beïnvloeden; maar deze, men zou ze de
pamfletarische kunnen noemen, vormen maar een zeer kleine minderheid; en
vertegenwoordigen geen andere gezindheden dan die ook in de échte volks-liederen
en -liedjes tot uiting komen.
Belangrijker is het historisch tekort, dat een gevolg is van het eenzijdig, fel
anti-paapsche karakter dezer liederen; én - wat daarmee in verband staat - het
oorspronkelijk speciaal Hollandsch, althans: Noordnederlandsch, karakter van den
bundel; van de Geuzen-liederen in den vollen en fellen zin van het woord dan, d.w.z.
ongeveer tot den dood van Prins Willem I. Toen waren ze ook nog wel: liederen van
een heel en einheitlich volk, een volk, nog niet in zoovele standen gesplitst - waarvan
de voornaamste in de XVIIde eeuw, klassiek gevormd en kieskeuriger, voor die
liedboekjes, die nog wel telkens voor 't volk herdrukt en vermeerd werden, den neus
optrokken -; een volk ook, dat nog steviggereformeerd was; zij 't dan niet enkel
calvinistisch; nog niet libertijnsch, en waarin nog niet het Roomsche element, met
steun van
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de ingekomen bevolking der Generaliteitslanden, een plaats van beteekenis innam.
Er waren toen ook wel Roomschen; en er waren vele opstandige Roomschen; maar
zij hadden niet, neen geenszins, de leiding in de zaken van staat en van oorlog.
Maar dat Roomsche element heeft ook, uitgedaagd door de schennende felheid
der gereformeerden, die den Heiligen Vader met den Antichrist vereenzelvigden, of
- in spottende dansliedekens zelfs1) - met den duivel -, zijn tegen-liedjes geschreven;
vooral in het Zuiden, vooral vóór Alva daar moordend en bannend getriomfeerd had,
toen dus nog geregeld Roomsch en Onroomsch met elkaar in aanraking kwamen.
Het is een van de vele verdiensten van Kalff geweest, dat hij op die Roomsche
strijdliederen gewezen heeft; waarvan men over een even voortreffelijke uitgaaf
naast die van het Geuzenliedboek zou wenschen te beschikken; het geestelijk kroost
van Anna Bijns tegenover dat van Marnix. Men vindt er een aantal in de ‘Politieke
Baladen, Refereynen’ enz., door de ‘Vlaemsche Bibliophilen’ uitgegeven; hieruit,
en ook van elders, herdrukte Van Vloten er een aantal in zijn ‘Nederlandsche
Greschiedzangen’. - Maar voor ons, bedachtzaam geworden nazaten van niet meer
enkel geusche Nederlanders, die niet veel meer zingen, maar in onze gematigde
onverschilligheid, welke naar haar mooien kant ‘historische zin’ heet, ons graag een
zuiver beeld willen vormen van die hevige brandingen en waaiingen - die het strand
van onze natie afbrokkelden en bevestten -, voor ons zou meer volledigheid in dezen
gewenscht zijn.
Laten we ons intusschen verheugen over het prachtig geschenk, dat ons alvast
gewerd. Een strijdpoëzie met een historische beteekenis, zooals geen ander volk ze
heeft. Er zijn Fransche Hugenoten-liederen; maar ze staan ons volksbestaan nader
dan dat van Frankrijk. En het is een genot deze bundels te door bladeren, en zich te
verheugen in die kracht, die ons volk eens had, en die meer dan een eeuw het lied
van dat volk is geweest; het Geuzenlied.
***
Wat het uiterlijk der uitgave betreft, die is voortreffelijk. Maar zeer XXste-eeuwsch.
Wel, dat is het beste wat we mochten ver-

1) Zie b.v. 13 en 14.
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wachten. In de boekkunst hebben we nog niet, of ternauwernood, wat we in de
architectuur waar die aan oude omgeving of inhoud gebonden is, wèl veel in practijk
zien brengen: een om ‘gelegenheids’ wille afstand-doen van eigentijdschen stijl
(zonder 't oude te imiteeren!)
Ik vrees dat deze enkele opmerking reeds te ondankbaar klinkt. Maar ja, een boek
moet ons toch liefst als een verschijning uit den tijd van zijn ontstaan aandoen en ik
bemin maar matig een Breeroo verlucht door Hahn. Van Lummel's Geuzenliedboek
heeft het voordeel, althans ‘oud’ eruit te zien. - Maar met dat al schuiven we het heel
graag op de tweede rij van onze boekenkast; achter deze groote, en niet enkel relatief
beste uitgave van Kuiper en Leendertz.
Moge die niet enkel door geleerden, maar door heel ons volk worden gelezen. En
oordeelt men 't boek ‘te onverdraagzaam’ voor onze verlichtheid, men bedenke dat
één van onze beste Geuzendichters, Laurens Jacobsz. Reael, de man die ook voor
onze taal zoo groote verdiensten heeft, in meer bezonnen oogenblikken dichtte:
Princelicke burgerren, van wat qualiteyt
Sorte ofte conditie dat ghy sijt bevonden;
neempt dit voor u leere, dat Petrus seyt:
dat ghy vreede kent, en die naejaecht t'allen stonden.
Ghy, Gereformeerde, wilt dit doorgronden,
dat ghy niet tot twist, maer tot vreede geroepen sijt.
Het Evangelium des Rijcx gaet u ooc verconden
‘Saellich sijn de vredemaekers tot alder tijt.’
En ghy die de Catolique naeme belijt.
ghy sijt dan magistraten oft burgers gemeenne,
gedenckt dat u macht niet staet so wijt
dat ghy moocht gebieden over de conscientie reenne,
dan1) dat Christus een Heere sy over deselve alleenne.
------------Zoo zij het. Amen.
J. WALCH

1) d.i.: maar.
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Literatuur
Buitenlandsche literatuur
A. Gide, Les Faux-Monnayeurs. Editions de la Nouvelle Revue française.
Paris 1926.
In de opdracht van Les Faux-Monnayeurs kondigt de auteur aan dat dit werk zijn
eerste roman is. Vroegere werken, die nochtans onder de benaming ‘roman’
verschenen, aanziet hij thans als ‘récits’. Dit is natuurlijk niet zonder reden. De heer
André Gide is een ernstig, gewetensvol, zeer bewust auteur, die niets zonder bepaalde
bedoeling doet. Wanneer hij dus beweert dat Les Faux-Monnayeurs zijn eerste roman
is, moeten wij gelooven dat hij daarvan overtuigd is. Maar blijkbaar wil de auteur
nog iets meer affirmeeren, dat ons eerst bij de lezing van het boek duidelijk wordt.
Hij wil ons overtuigen, dat zijn roman het type is van wat hij als de echte roman
aanziet. Afgezien van alle literaire waarde, behoudt men uit de lezing van Les
Faux-Monnayeurs den onaangenamen indruk, dat de schrijver dit werk is beginnen
te schrijven, ik zeg niet met de intieme overtuiging, maar toch met de hoop een
meesterwerk te produceeren. De eenvoud en de ootmoed zijn nooit Gide's voornaamste
eigenschappen geweest. Maar ik betwijfel of eene dergelijke geestesgesteldheid als
die waarvan deze jongste roman blijk geeft, ooit het ontstaan van echte meesterwerken
heeft bevorderd.
Ik zeg dat dit de indruk is die de lezing van Gide's jongste werk nalaat. Maar ik
weet niet of deze indruk ten slotte ook geen valstrik is dien de auteur den lezer spant.
Weet men ooit wat de geheime bedoeling van dezen subversieven geest, dien
sommigen demonisch noemen, is geweest?
Het onderwerp van dezen roman is niet in enkele regels samen te vatten. Er is
trouwens geen bepaald onderwerp. Er zijn verschillende intrigues, die min of meer
met elkaar in verband staan, maar waar is het centrum, waar de ontknooping van den
roman? De eigenlijke held van dit boek is eene collectiviteit van een aantal min of
meer met elkaar in connexie staande jongelui, die, zoowel op geestelijk als
maatschappelijk gebied, de mooiste verzameling jonge monsters zijn die men zich
inbeelden kan. Zuivere anarchisten naar den geest en het hart, rijkelijk voorzien van
alle ondeugden en moreele tekortkomingen, alsmede van die ééne deugd, die de
auteur blijkbaar de belangrijkste, zoo niet de eenig noodige acht: een fanatieke zucht
naar rechtzinnigheid, vormen deze net uit de puberteitsjaren verloste knapen een
zonderlinge groep, welke evolueert rond een soort literaire filosoof, die hunne
handelingen met belangstelling en welgevallen gadeslaat. Ik ontzeg den auteur het
recht niet zijne personnages te kiezen in het milieu dat hij het best geschikt acht. En
ik zou er niet aan denken het den heer Gide kwalijk te nemen dat hij zulke helden
heeft verzameld, (evenmin als ik het bijvoorbeeld den heer Carco kwalijk neem dat
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Monnayeurs voorgestelde jonge lieden levende menschelijke wezens waren. Maar
dit zijn zij niet, of liever, ik kan mij hen onmogelijk zoo voorstellen. Zij lijken veeleer
de diverse incarnaties van eenzelfde persoon, die, op zijne beurt niets anders is dan
eene belichaming van Gide's gevoelens en opinies.
Deze indruk wordt nog versterkt door het feit dat de auteur principiëel nalaat ook
maar één détail te vermelden, waardoor zijne helden zich in hunne uiterlijke
verschijning zouden onderscheiden. Dit geldt ook voor den raadselachtigen persoon,
wiens dagboek een groot deel van dezen lijvigen roman vormt en met wien de heer
Gide zich meer dan eens lijkt te identificeeren. Ook deze persoon is een schim.
De bijfiguren zijn anders. Ik zal niet zeggen: meer realistisch, want dit zou onjuist
zijn. Maar zij leven. Het is merkwaardig dat deze personen zonder uitzondering
baatzuchtige, ploertige of gekke individuën zijn. Maar het zijn menschen, en
meesterlijk getypeerd. Wat is nu het onverwachte resultaat van Gide's
vooropgezetheid, die heel zeker eene antithese heeft gezocht tusschen die vulgaire
of waanzinnige burgertypes en de levenlooze opstandelingen naar den geest, die
enkel creaturen zijn van des schrijvers fantasie? Het resultaat is dat de meest
volmaakte vertegenwoordigres van eene gedegenereerde burgerij de eenige
personnages zijn uit het boek die, door de tegenstelling, den lezer eenigszins
sympathiek zijn. Men kan bezwaarlijk aannemen dat dit resultaat gewild is, zelfs
wanneer men Gide's perversen zin voor contradictie niet uit het oog verliest. Maar
dit resultaat is alleszins logisch wanneer een auteur, in opstand tegen het gezond
verstand en de maatschappelijke realiteit, figuren schept, aan dewelke zijn groot
talent één oogenblik een schijn van leven geeft, maar die ten slotte toch niets anders
blijken te zijn dan ingenieus geconstruëerde automaten.
Toch is deze roman onder vele opzichten een bewonderenswaardig boek.
Alleen iemand als André Gide kan zich zulke grove fouten tegen de regelen der
compositie veroorloven, zonder dat men zijn werk ter zijde legt. Uit Les
Faux-Monnayeurs blijkt eens te meer dat hij een der beste Fransche prozaschrijvers
is van dezen tijd, maar niet een der beste romanciers.
En het is te betreuren dat dit onderscheid mogelijk is.

Colette, La Fin de Chéri, Flammarion Paris. 1926.
Evenals de personen uit Les Faux-Monnayeurs behooren deze uit den roman van
Colette tot een speciale wereld. Zij staan aan den zelfkant der burgerlijke samenleving,
maar zij zijn menschen van vleesch en bloed, met de ondeugden en gebreken die
dergelijke menschen karakteriseeren. Oude courtisanen, die niets anders kennen dan
het gierig bezit van het verdiende geld, een jonge man zonder eenig moreele band,
eene dito jonge vrouw, het zijn zeker geen helden die aanleiding kunnen geven tot
diepzinnige idealistische overwegingen. Hoe ijdel zij ook wezen mogen, deze personen
maken zich geene illusie over zichzelven. Zij blijven binnen de hun door het lot
aangewezen grenzen. Aantoonen hoe in deze schijnbaar voor alle innerlijk leven
verstoken harten een vonk van het eeuwige vuur, dat liefde heet, een brand ontsteekt
die hen zuivert, menschelijker maakt en vatbaar voor het lijden, ziedaar wat de groote
kunstenares, die Colette
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is, heeft gedaan. En dit zonder eenige vooropgezetheid tot moraliseeren, noch tot het
idealiseeren van de ondeugd, zooals sommige romantici dit meenden te moeten doen.
Alles blijft hier op zijn oorspronkelijk plan: de mensch, zijne gevoelens, zijne
hartstochten. Ik geloof dan ook niet dat ik te veel zeg, wanneer ik beweer dat La Fin
de Chéri, meer dan eenig ander werk uit dezen tijd, het meesterlijk psychologisch
realisme benadert van Les Liaisons dangereuses.
La Fin de Chéri is het vervolg op den roman Chéri. Laatstgenoemde roman was
zonder twijfel een der merkwaadigsten uit de laatste jaren. Het was de treurige
geschiedenis van den zoon eener demie-mondaine, die door Léa, eene vriendin zijner
moeder, wordt bemind. Voor hem is het de eerste, voor haar de laatste liefde. Maar
zelfs in de halve wereld gelden zekere maatschappelijke wetten. Chéri huwt een jong
meisje en laat de oude Léa aan haar lot over. Maar de scheiding is voor beiden even
pijnlijk. Wat men in de eerste plaats in dezen roman moest bewonderen, was de tact
waarmede dit gevaarlijke onderwerp was behandeld. De impressionnistische
beschrijvingen, de gemakkelijke geestigheden uit de vroegere romans van Colette
hadden hier plaats gemaakt voor de naakte psychologische ontleding.
Een vervolg schrijven op een vroeger verschenen roman is eene onderneming die
niet vele schrijvers zich kunnen permitteeren. Het terug in het leven roepen van
personages van wie de lezer voor immer afscheid meende te hebben genomen is op
zichzelf reeds eene groote moeilijkheid. Het is niet de eenige die door de schrijfster
werd overwonnen. Er is haast geene actie in dezen roman. Sedert het slot van Chéri
zijn eenige jaren verloopen. Chéri heeft den oorolg meegemaakt. In al dien tijd heeft
hij Léa niet weergezien.
Met zijn jonge vrouw leidt hij het gemakkelijke leven der rijke parasieten, wier
bestaan een voortdurend feest lijkt. Geen van beiden is gelukkig. Op zekeren dag
denkt Chéri weer aan Léa en door een vreemd verlangen geleid, brengt hij haar een
bezoek. Is dit zijne vroegere geliefde, deze oude, corpulente dame met het
kortgeknipte grijze haar? Plots ziet hij dat het uitzicht van de wereld is veranderd;
hij begrijpt dat de tijd niet heeft stilgestaan. En zij praten. Dit gesprek is het
hoogtepunt van het boek en ik geloof niet dat Colette ooit iets heeft geschreven, dat
in diepte en zuiverheid hiermede kan worden vergeleken. Toch worden er alleen
banale, onbeduidende woorden gewisseld, maar achter die banaliteit en die geestelijke
armoede laat zich een verlangen raden en een heimwee zoo bitter, dat geen woorden
bij machte zijn de volstrekte ledigheid uit te drukken, welke in het hart van Chéri
voor immer zijn vroegeren levenslust heeft vervangen.
Vanaf dit oogenblik is Chéri verloren. Deze dwaze, amoreele jongen, die nooit
iets ernstig heeft opgenomen, ontdekt dat het leven zonder waarde is. Of liever: hij
ontdekt niets, want dan zou hij moeten nadenken en dit heeft hij blijkbaar nooit
gedaan. Hij ondergaat zijn lot; hij is de plant die wegkwijnt bij gebrek aan licht en
lucht. En als een romantische held pleegt hij zelfmoord, maar niet uit exaltatie. Deze
wufte jonge man, opgevoed in het meest zedelooze milieu, handelt niet anders als
de meest idealistische held van Lamartine of de Vigny, en misschien wel om dezelfde
reden: omdat de werkelijkheid anders bleek dan zijn droom.
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Wanneer wij nu een roman als La Fin de Chéri vergelijken met de beste werken van
de beste hedendaasgche auteurs, zien wij dadelijk waarin het meesterschap van
Colette bestaat. In de werken van Gide, Mauriac. Duhamel worden psychologische
vraagstukken behandeld en conflicten, die uiteraard belangrijker lijken dan deze die
Colette tot onderwerp kiest. En toch moeten wij constateeren dat wat deze schrijvers
in hunne beste werken door strenge zelftucht, gepaard met eene vaak zeer groote
handigheid, bereiken, ik bedoel, die directheid van emotie, waardoor zij uitmunten,
aan Colette eigen is als de meest natuurlijke harer talrijke gaven. Dit blijft een groot,
een onbegrijpelijk wonder.

G. Duhamel, La Pierre d'Horeb. Paris Mercure de France, 1926.
Ik houd den heer G. Duhamel voor een der beste Fransche prozaschrijvers van dezen
tijd. Zijne door den oorlog geïnspireerde boeken Vie des Martyrs en Civilisation
zouden kunnen volstaan om hem een der eerste plaatsen onder zijne tijdgenooten te
bezorgen. Maar hij toonde sedert dien eene andere, onverwachte zijde van zijn talent,
eene humoristische goedmoedigheid in den stijl, die niet minder merkwaardig was
dan zijne diepe gevoeligheid. Soms heeft men den indruk dat de auteur zich om
allerlei ethische beginselen bekommert. Maar wanneer dit niet het geval is, wanneer
hij heel eenvoudig vertelt, is hij een der beste, zoo niet de beste vertegenwoordiger
van dit bij uitstek Fransche genre, dat Daudet en Maupassant zoo meesterlijk
beoefenden.
La Pierre d'Horeb is eene episode uit het leven van een student in de medicijnen
in de jaren 1900, toen, zooals de held van het boek terecht beweert, de wereld een
anderen geur had als thans. Antoine Résiguier is een jonge man die zich sterk waant,
en die, wanneer hij in de snijkamer der universiteit voor de eerste maal eenige jonge
meisjes ontmoet, overtuigd is dat zij voor zijne mannelijke superioriteit moeten
zwichten. Zijne verhouding tot de vrouw in het algemeen, en tot de studeerende
meisjes in het bijzonder, kan hij zich niet anders voorstellen als een strijd. Anne, een
meisje, dat evenals Antoine in de medicijnen studeert, is op hem verliefd. Hij schijnt
het niet te merken, ofschoon hij hare aanwezigheid, als die van een goeden kameraad,
haast niet missen kan. Maar op zekeren dag ontdekt Antoine de schoonheid van eene
andere studente, de Russin Daria Herenstein. Deze blijft echter voor zijne liefde
ongevoelig. Zij behoort tot een ander ras, een andere beschaving. Tevergeefs tracht
Antoine haar te overtuigen dat hij om harentwille de hooge regionen wil bewonen,
waar zij bestendig resideert, zij antwoordt koelbloedig dat er tusschen hen een niet
te overbruggen afgrond bestaat.
Anne is de zwijgende getuige van Antoine's hopelooze liefde. Zij strijdt niet. En
wanneer Antoine definitief door Daria wordt afgewezen, is Anne daar om hem te
troosten. Maar de belooning van die teedere toewijding blijft haar ontzegd. Zij maakt
zich geene illusie, zij heeft van alles afstand gedaan. En na eene laatste ontmoeting,
na eene opperste omhelzing verdwijnt zij uit zijn leven, en misschien wel van de
aarde. Antoine keert, ziek en ontmoedigd, naar het ouderlijk huis terug. En sedert
dien is voor hem de geur der wereld veranderd....
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Ik geef toe dat die geschiedenis niet erg origineel is. Toch zijn er in de laatste jaren
niet vele werken verschenen, die zulken diepen indruk nalaten als dit eenvoudig
verhaal. Dit is niet alleen te danken aan de fijne bewogenheid der gevoelens, noch
aan de typische weergave van de atmosfeer, noch zelfs aan de zuiverheid der
psychologische ontleding, maar vooral aan de juiste verhouding van deze
hoedanigheden tot elkaar, waarvan niet eene bizonder de aandacht op zich vestigt.
Alles in dit boek lijkt zoo gemakkelijk, eenvoudig, natuurlijk. Men zou zeggen dat
de teedere, maar eenzijdige sensibiliteit van Charles-Louis Philippe en de wreede
bitterheid van Octave Mirbeau zich tot een harmonieus geheel hebben vereenigd,
dat de stijl als het ware uit natuurlijken drang tot de klassieke bezonkenheid terugkeert.
En dit beteekent voor den heer Duhamel eene mooie overwinning.
De gedachten en gevoelens van den auteur van La Pierre d'Horeb zijn inderdaad
principieel in strijd met alle klassieke opvattingen. De auteur bekent dat hij een
overtuigd individualist is; hij zegt: ‘ik ken wel bepaalde menschen, men den mensch
ken ik niet, noch wil ik kennen....’ Nochtans zien wij dat in dezen roman niet ééne
figuur voorkomt die niet algemeen menschelijk is. Niettegenstaande alle vooropgezette
theorieën is de heer Duhamel in zijn jongste boek overwonnen geworden door de
macht van het klassiek instinct dat zijn volk en zijne cultuur eigen is. En die
overwinning is zoo volledig, dat men zelfs van den strijd geen spoor meer terugvindt,
behalve wellicht in den symbolischen titel van het boek, dien ik niet gelukkig gekozen
acht.
J.v.N.
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Literatuur
Paul Zonnelaar, Hollandsche Liedjes. Zutphen. - W.J. Thieme & Co., 1926.
L.S.
Wij ‘liedjes’ willen zingen,
slechts ‘zingen’ anders niet,
van zoo vertrouwde dingen
als vreugde en verdriet.
Wij brengen geen geslepen
kristal van zieleschoon;
door niemand onbegrepen
zijn wij slechts heel gewoon.
Naast ‘Verzen’ en ‘Gedichten’
staan wij maar wild en klein;
waar wij ons doel op richten
is slechts: ‘gelezen zijn’.
Te worden voorgelezen
- een klank van saamgevoel door ‘hem’ aan 't liefste meisje:
- ziedaar ons hoogste doel!

Ik geloof, dat ik kan volstaan met dit ‘saluut’ door te geven. Het is inderdaad een
welsprekende waarschuwing, en een eerlijk staaltje van 't geheel.
J.W.

Juul Horn, Van het wondere groeien. Verzen. Amsterdam, S.L. van Looy,
1925.
Elk klein wit lam is als een kreet van vreugde,
Van redelooze vreugde om het zijn,
Elk madelief, een beker volgeschonken
Tot aan den rand van zuivere zonneschijn,
Wij zijn zoo ver van Uw warm hart gegaan,
Aarde, dat wij die blijdschap niet verstaan!

Dit is één van de 37 verzen, die op typografisch ietwat zonderlinge wijze de bladzijden
van dit kleine boekje ‘vullen’. Het is reprezentatief. Door de zuivere, mystische
spontaneïteit van de beide eerste regels. Door het eenigszins onbeholpene (elk) en,
bij verslapping der vizionnaire kracht, wat moeizaam aanreiken van een tweede,
parellel beeld in de beide volgende regels. Door het op eigen, althans menschelijke,
gesteldheid terug-voeren in het dan weer geheimnisvol en innig slot.
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'n Bijzonder sensitivisme; maar telkens even, ter vol-vers-ing door gepraat en
redeneering vertroebeld. De schrijfster blijkt (blz. 15) van Joodsche afkomst. Dit
maakt de combinatie dezer beide eenheden begrijpelijker.
J.W.

Elisabeth Reitsma, ‘Lichtende Verten’. - Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1925.
In ‘Van Leven's Droom’, den vorigen bundel van deze dichteres, trof mij het zuiver,
waarachtig accent. Haar uiting blijkt sedert nog gewonnen te hebben aan zekerheid,
haar gevoel is dieper en schooner geworden. Dat gevoel is mystisch. Men aarzelt het
modewoord neer te schrijven, maar het is hier het juiste. Er zijn gedichten in den
bundel, die in hun ‘schouwend’ karakter op één lijn staan met voortreflijke
Middeleeuwsche poëzie van dezen aard.
Natuurlijk zal Elisabeth Reitsma daardoor nooit evenveel bewondering vinden als
allerlei echt- en pseudo-Oostersch; ze woont te dichtbij en schrijft in een ons te
gemeenzame taal om ooit 't tot die hoogte van ‘interessantheid’ te brengen. Maar
wie waarlijk luisteren kunnen naar schoonheid, zullen bewogen worden door accenten
als in deze slotstrofe van het gedicht ‘Aan een Vriend’:
Wij zullen altijd vreemden zijn in 't leven
Maar dierbaar werd ons 't eigen toebedeelde:
De niet te stillen honger ons gegeven
Als een visioen van goddelijke weelde;
En liever dan het heet gedrang op paden,
Waar men den honger tijdelijk verheelde
Werd ons dit eenzaam wachten op genade.

Een gedicht als ‘Openbaring’ (blz. 33) en het ontroerende ‘Zooals een moeder......’
(blz. 42) behooren tot het heerlijkste onzer geestelijke litteratuur. Ik geef er een heele
bos wijs-kijkende symbolisten voor cadeau.
J.W.

De Idealist, door A.H. van der Feen. - Van Holkema & Warendorf,
Amsterdam. z.j.
Er is een wrange smaak aan hetgeen deze auteur schrijft, als hij zichzelf, en niet
terwille van het domme publiek opzettelijk comisch is. Dan blijkt hij naar den geest
familie van Emants, Brandt Van Doorne, en ook eenigszins van De Meester, allen,
menschen met een bittere, nuchtere levensbeschouwing, een hard onomkoopbaar
realisme. En die het menschdom en leven ten slotte kwalijk nemen, dat zij zijn, zooals
zij zijn, die het onrecht, de leugen, de baatzucht nooit eenigszins verzoenend en
begrijpelijk opgeheven hebben gezien, maar, als koppig dogmatisch, steeds tegen de
dingen aanloopen en derzelver onverzettelijkheid vervloeken. In zekeren - niet den
hoogsten - zin hebben zij gelijk en deze onmiskenbare waarachtigheid, die den lezer,

Groot Nederland. Jaargang 24

trots hemzelf, doordringt, maakt hun verhalen diep neerslachtig en pessimistisch als
gaven zij een hoekje van de abjecte werkelijkheid zelf. Hoogstens gevoelt men over
't geheel een vage parti-pris, maar weet niet waar die eigenlijk zit, daar de innerlijke
situaties volmaakt gewoon en normaal, de personages ook gewoon levensecht
gehouden zijn. Aldus is dit sinister
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grijs verhaan van den man, die voor zijn vermoorden vriend opkomt en tegen de
primitieve en intuïtieve huichelarij en list van de moordenares, des vriends vrouw,
op den duur niet op kan. Als zij dan wegens gebrek aan bewijs, haar rechtmatige
straf dreigt te ontloopen, schiet hij, de Rechtvaardige, haar eenvoudig neer, op dat
de gruwel van dien sluipmoord niet ongewroken blijve. En is, even eenvoudig, bereid
de gevolgen zijner daad te dragen..
In dit verhaal is de wat sukkelige echtgenoot, de vriend, het milieu, alles even vast
en sober geteekend. Ook de Vrouw, van buiten-af en niet zonder haat gezien. Per
slot: realisme van de zeer goede soort, dat allerminst populair zal worden, wijl het
een levenskijk vertegenwoordigt, waar de gemiddelde (en bemiddelde) lezer absoluut
niet aan wil. Niet zoozeer uit verhevenheid, dan wel uit angst en gemakzucht.
Er volgt uit de verwantschap met Emants, Van Doorne en De Meester, dat de stijl,
de taalfactuur van dezen schrijver niet zijn grootste deugd is. Het beste schijnt wel,
dat men de taal om het verhaal vergeten kan, evenals bij Emants en die anderen. Het
accent ligt hier zeer duidelijk op den inhoud en niet op den vorm.
F.C.

De Heilige Wake, door Dr. L.J. van Holk, - Leidsche Uitgevers Mij., Leiden,
1926.
‘Een Essay over den nood van onzen tijd’, luidt de ondertitel, waarvan men dus een
veel, schier al-omvattend geschrift verwacht. En men heeft slechts den Inhoud op te
slaan, om te zien dat aan die verwachting tenminste aanvankelijk voldaan wordt.
Oorsprong der verwikkeling, De Verwording der Ziel, Het Probleem der
Gemeenschapsordening, De Artistieke Chaos, De Botsing van Wijsheid en
Wetenschap enz enz. alle menschelijke beroeringen, verhoudingen, instellingen,
problemen passeeren hier de revue en men krijgt het besef hier voor eerbiedwekkend
werk te staan. In afwachting of het ook eerbiedwaardig zal blijken.
En al lezende, wordt men dan allereerst getroffen door een zeker kortademigheid
van stijl, of het boek eigenlijk minder bedoeld was om gelezen, dan wel - als een
preek - gesproken te worden. De tweede indruk is die van ontzaglijke belezenheid
op bijna elk gebied, die hier voortdurend te blijken komt. Waarop dan als derde - en
voorloopig laatste - indruk volgt een gevoel van teveel en te druk. Te veel lectuur,
aan welker omzichtige verwerktheid men wel zeer twijfelt, te veel aforistische
uitspraken en stoute conclusies, te veel subtiele en oncontroleerbare onderscheidingen,
te veel... subjectiviteit ten slotte. En dit laatste blijkt dan ook de eindindruk van dit
werk. Het is eigenlijk het bezwaar tegen al deze soort schrifturen van de
Joodsch-profetische boetpredicaties en wereldvervloekingen aan.
Waar is het vaste standpunt voor een oordeel, dat meer beteekent dan persoonlijken
indruk en persoonlijke ervaring? Waar is de maatstaf? Waarmede vergelijkt men?
En meent men de beide termen dier vergelijking inderdaad te kennen? En wat is hier,
k e n n e n , in zijn diepsten grond veel anders dan gevoelsreactie?
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Maar, - dit zoo zijnde, en ik zie geen andere mogelijkheid - wleke waarde kan men
dan méér toekennen aan zulke algemeene oordeelen over leven en wereld en
beschaving, dan die in elke persoonlijke waardeering gelegen is? Zeker, Ds. Van
Holk is iedereen niet, maar zijn meer en beter, komt toch niet in vergelijking met de
godswijsheid, die noodig ware tot zulk een werk als hij hier ondernam. Of... moet
men de zaak maar niet zoo hoog en nuchterder opvatten? Schreef ook Dacosta niet
zijn Bezwaren tegen den geest der Eeuw, en kan men iemand het recht ontzeggen te
protesteeren tegen wat hem niet bevalt? Wie niet wil, behoeft dat dan immers niet
te lezen. Er zijn altijd menschen, die den ondergang van hun geslacht en het bankroet
des tijds voorspelden en het ontbrak nooit aan teekenen, die op zoo iets wezen. Ik
herinner mij in de zeventig, tachtig jaren der vorige eeuw het onafwijsbare gevoel,
dat de wereld voor een ‘Krach’ stond, een geweldige sociale revolutie ditmaal en,
toen daar niets van kwam, de moedeloosheid en afwachting van het ‘fin de siècle’,
die vervolgens ook weer overgingen. Waarom zou de wereld nu slechter of beter
zijn dan vroeger? Hebben de romantieken van het Napoleontische tijdperk niet
evenzeer dat gevoel gekend, dat de wereld drooggeloopen was, tegelijk gespannen
en ten doode toe vermoeid? Misschien zijn de bevolkingsaanwas en de grootere
mechaniseering van het leven, thans inderdaad nieuwe en gewichtige factoren. Maar
nog eens, wie zal uitspreken wat zij waard zijn in het groote wordingsproces, waartoe
immers ook het verworden behoort?
Daarover een ‘endgultig’ oordeel te willen hebben is pure ijdelheid, op zijn best
lyrisch pathos. En zoo is ook dit dikke boek, met zijn ietwat topzware eruditie, ten
slotte weer vooral theologie, namelijk gevoelsuitstorting, die haar aard en afkomst
verloochent.
F.C.

De Ongerepte Heide, door Lode Baekelmans. - P.N. van Kampen & Zoon,
Amsterdam, z.j.
Een luchtig serietje vertelsels van forensenleven, zonder veel anderen samenhan dan
de heidestreek waar zij wonen. Hoe de (Antwerpsche) hei in exploitatie kwam door
grondspeculanten en er allerlei stadsvolk heen trok, dat er zich half of gansch niet
thuis voelt en zijn zeer kleine menschelijke eigenschappen er bot viert, als de eerste
vage poëtische illusies zijn uitgebloeid. Zoo is er de protserige Jodenfamilie op de
dure villa, de gepensionneerde zeekapitein, die er de stilte van de zee vindt en de
preciese afgemetenheid van zijn dagleven, de nijdassige Bezitter, de Jonkheer, de
Schilder en nog een heel stel vage figuren, die als de Heremiet, de Zanger, de
Schacheraar worden voorgesteld, trieste menschelijkheden, die hier goedkoop leven,
niets te doen hebben dan drinken en kletsen en zich dood vervelen. Al deze lieden
hebben min of meer grappige belevingen en vertoonen dwaze kanten, maar de grond
van dit alles is toch niet vroolijk en, zoo gedaan als Baekelmans het doet, ook niet
erg belangrijk. Er zou een bitter wrang verhaal te schrijven zijn over deze ‘trek naar
buiten’ van zielige stadsbewoners, die, onder het motto van meer licht en lucht in de
vrije natuur, de overvolle stad worden uitgeknepen, om de prooi van grondspeculanten
te worden en miesige
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huisjes te zetten op armzalige stukjes grond, waar niets groeien wil. De naargeestige
‘villaparken’, die aldus ontstaan in vroeger ‘ongerepte’ en stille heistreken bergen
dan de zotte, trieste menschheid, wier dwaasheid de schrijver hier maar even aanboort,
doch die een diepere studie waard zou zijn, niet individueel, maar als complex, niet
enkel om de grappenmakkerij, maar vooral ook om het sinister verwordene, dat in
deze natuur zoo naakt te blijken komt. Flaubert heeft met dit materiaal wel M a d a m e
B o v a r y gemaakt. Wat echter Lode Baekelmans hier geeft is tenslotte niet veel
meer dan aardige journalistiek.
F.C.

De Mysterieën des Christendoms. - Een studie van M.J. Monrad. - Vert.
van Prof. Dr. B.J.H. Ovink, Zutphen. - Thieme. 1926.
Dezelve mysterieën n.l. ‘beschouwd van het gezichtspunt der rede’, gelijk de
titelbijvoeging luidt, en der Hegeliaansche rede, gelijk men alras bemerkt, ook al
hadde prof. Ovink ons niet medegedeeld dat wijlen prof. Monrad's denkrichting
matigd Hegeliaansch was.
En zoo hebben wij de Drie-eenheid bijv. ‘doordacht’ als potentialiteit, realiteit en
idealiteit.
Maar aan de menschwording van Christus in één bepaald individu, heeft hij zich
toch nooit gewaagd naar ik meen. Gelijk deze professor wèl doet en met succes. Het
blijkt dat de historische Christus een logisch noodzakelijke figuur is, ofschoon hij
dit logische kunststuk niet zonder wat theologie tot stand schijnt te brengen. Terwijl
bij de Erfzonde - die zich toch ook wel nuchter redelijk laat construeeren - alle
Hegelianisme overboord ligt en wij zwemmen in zeeën van theologie, welke beteekent
het poneeren van onbewezen, on-ingeleide stellingen en termen. Bij de de Erfzonde
stuit men inderdaad om het derde woord ongeveer op een term, die niet nader
gedefinieerd worden of een ‘dus’ dat niets concludeert. Er verschijnt dan ook een
zeker pathos in de taal, die de nuchterheid der redeneering niet ten goede komt.
Zoo lijkt het ten slotte twijfelachtig voor wie dit geschrift bestemd is, subsidiair
wien het bevredigen moet en verwondert men zich een beetje, dat een Hollandsche
professor in de Wijsbegeerte der moeite waard achtte het te vertalen. Prof. Ovink
prijst zijn ‘buitengewone klaarheid’, maar waarschuwt tegelijk voorzichtiglijk, dat
men ‘enkele passages’ te speciaal lutersch-georiënteerd of eenigermate verouderd
(kan) vinden, en zelfs hier en daar aan gewaagde logisch-metaphysische constructies
aanstoot nemen.’ Doch hij meent tevens, dat zeer veel van wat hier over de begrippen
God enz. gezegd is, ‘tot verheldering der gedachten kan bijdragen en tot eigen
nadenken kan prikkelen.’ Ja, wat in deze wereld al niet tot nadenken kan prikkelen!
Voor den intelligenten mensch kan ook het nietigste en malst, ja misschien vooral
het nietigste en malste, daartoe dienen. Maar verontschuldigt dat eigenlijk een
vertaling uit de tweede hand door een hoogleeraar, die niet eens een vaktheoloog is,
van een geschrift, dat wijsgeeren en dominées gewis beiden zullen afwijzen?
F.C.
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Tobias en de Dood, door J. van Oudshoorn. - Van Holkema & Warendorf,
Amsterdam. z.j.
Van Oudhoorns kracht is gelegen in het uitbeelden van stemmingen en
zielsbewegingen. Zijn beide groote verhalen, Willem Mertens Levensspiegel en
Louteringen, zijn eigenlijk ziektegeschiedenissen, getuigenissen van zielszieken vaak
magistraal verwoord. Hij onthult ons, nauwgezet en geleidelijk, da panorama van
een innerlijke, gruwzame wereld, die der persoonlijkheid, - welke schier nergens
met de buitenwereld der zinnen aansluit en soms schrikkelijke, soms
grimmig-ironische tegenstellingen daarmee vormt. Zij boeken zijn hoog tragisch en
afschuwelijk comisch, subliem en object meenen en grijpen ons terstond vast door
een angstwekkende verschuiving van levenswaarden, door een wankelstelling van
het vast-geloofde, door een nieuwe onderscheiding en aanschouwing der dingen en
een soort van pandemonische levensbeschouwing.
In dit nieuwste werk nu heeft Van Oudshoorn getracht een luchtigen toon aan te
slaan en meer bewust op het comische aan te sturen in de teekening, ten voeten uit,
van een zeer wankele, zeer precaire persoonlijkheid, wien het echter niet aan
zelfgevoel ontbreekt en die er, om de waarheid te zeggen, van buiten eenigszins
ploertig uitziet. Dit is gewis zeer boeiend, als al wat Van Oudshoorn schrijft en bij
wijlen zeer amusant bovendien, maar aan het eind bemerkt men, dat van deze figuur
en haar lotgevallen heelemaal geen indruk overblijft.
En dat is begrijpelijk genoeg: het ligt aan het procédé. In die zware diepe tonen
van menschelijkheid, die Van O. laat klinken, is, als gezegd, het tragische als het
comische aanwezig, vanzelf en als een eenheid, omdat het menschelijk is. Door nu
het tragische te dempen en het comische te versterken, verwekt hij een wanklank,
heft de twee-eenheid op, zoodat de beide elementen los naast elkaar komen te staan
en elkaar wederzijds ontkrachten. Het tragische is niet meer werkzaam, het comische
heeft, zoo apart, een wrangen nasmaak. Resultaat: geen. Waarbij dan nog komt dat
de schrijver, tegen zijn gewoonte, hier ook een, op zichzelf wel aardige, intrige
aanbrengt. Maar Van O.'s verhalen hebben geen intriges noodig. In hun fatale verloop
vinden zij vanzelf ontwikkeling en hoogtepunt. Zoo wordt een intrige iets van
buiten-afs en overbodigs, dat den totaalindruk nog meer verwart. Psychologie en
intrige gaan nu eenmaal niet samen en maken een kunstwerk hybridisch oftewel
tweeslachtig en weinig aansprekend.
Ziedaar dan de kern van ons onlustgevoel na de lezing. Er is hier veel
kunstenaarschap, groot uitbeeldingsvermogen en taalmacht, en bovendien een niet
geringe humor besteed aan wat in zijn wezen ondeugdelijk was en onvruchtbaar
moest blijven. Vraagt men dan ook naar de bijzonderheden, dan zijn er gansche
fragmenten vol flikkerende ironie aan te wijzen - dat verlovingsdiner bijv. - zijn er
prachtige karakteristieken van vrouwen vooral en kan men doorgaand genieten van
dien onverstoorbaar leuken sarcastischen toon, die, wonderlijkerwijs, een zuiver
beeldend realisme niet uitsluit. En er zijn tenslotte de hier opzettelijk luchtig gehouden,
maar niettemin angstige verschieten der wat men dan belieft te noemen zieke
persoonlijkheid, waarin V.O. een meester is, en die ons allen meer aangaan dan wij
gemeenlijk graag weten willen.
F.C.
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Het bedrijf gaat door
Tooneelspel in 9 beelden.
Dramatis Personae.
HERMAN STRIJD.
WETERING SENIOR } directeuren van een fabriek.
WETERING JUNIOR } directeuren van een fabriek.
EEN GANGKNECHT.
EEN ACCOUNTANT.
EEN GUITAARSPELER.
EEN VIOLIST.
EEN WERKMAN.
EEN BEDRIJFSARTS.
EEN POLITIEAGENT.
TWEE AANSPREKERS.
ANNE STRIJD geb. LANGEN.
Mevrouw LANGEN, haar moeder.
EEN ZIEKENVERPLEEGSTER.
VOLK.
BEGRAFENISGASTEN.
Het stuk speelt in een fabriekstad.

Beeld I.
(Voor een huis. Geloei van wind. Een bloempot ligt gebroken op de straat.)

Anne
(op uit het huis):

Waarom moest dat gebeuren? De wind is wreed. Waai! Waai nu! Harder! Harder!
Er kunnen huizen instorten! Er zijn groote huizen. Paleizen. Ja, laat fabrieken
instorten. Fabrieken moeten instorten en harde paleizen, waar de zachtheid niet te
vinden is. Een laffe wind. Een wind als de menschen. Een bloempot, wat arme
bloemen, in liefde geplant, dát wordt vernield. Waai harder wind en blaas naar het
groote, stugge en liefdelooze!
Arme bloemen. Al het levende van Herman sterft. Als het kind

Groot Nederland. Jaargang 24

338
nu ook heengaat, dan is alles weg, behalve de herinnering aan hem. Ik heb een boos
geweten.
Blaas harder, wind en verniel het groote. Neen, ik lieg: wat daar ligt, is groot. Er
gaat een schip met handelswaren en vracht van hebzucht ten gronde...... er waait een
dor blad van een boom. Wat is meer? Daar valt een huis in puin: schatten aan geld
en een nietigheid aan lijnrecht streven gaan verloren.... er breekt een takje van een
heester. Wat is meer? Daar springt dynamiet een fabriek tot gruis en een heele
plichtsversteening spat aan stukken... een muschje pikt in een verschen knop. Wat
is meer? Er brandt een stad af en een maatschappij gaat in rook op...... een bloem
valt af. Wat is meer? Een werelddeel gaat onder...... een bloempot breekt. Wat is
meer? De liefde maakt alles, alles, alles.
Herman! Ik heb een zwaar hart. Herman!
Mevr.Langen
(op uit het huis):

Wat kerm je? Ben je...... ben je niet wel? Wat kijk je?
Anne:

Daar, moeder.
Mevr.Langen:

Wat is dat?
Anne:

Een bloempot, moeder. De wind heeft kracht om mooie dingen te verwoesten. Maar
de stad blijft staan.
Mevr.Langen:

't Is maar een bloempot.
Anne:

Herman heeft hem meegebracht voor onzen trouwdag.
Mevr.Langen:

Laat dan liggen. Daar was geen trouw mee bedoeld.
Anne:

Herman is weg, moeder. Hij kan niet tegenspreken.
Mevr.Langen:

Een slecht mensch. Laat dien bloempot liggen. De straatveger doet de rest.
Anne:

Neen, 't is mijn bloempot.
Mevr.Langen:

Denk aan onze zorgen. Wees blij, dat weer iets weg is, dat je aan hem herinnert. Na
een huwelijk van drie maanden heeft hij je alleen gelaten. Een eervolle vrouw had
die huichelachtige bloemen opgenomen en zelf op straat gesmeten. Zélf.
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Anne:

Herman's bloempot. Nu is hij ook gebroken. Alles, wat niet hard is, wordt vernield.
Oh.
Mevr.Langen:

Kerm om onze zorgen. Die bloempot was niets.
Anne:

De stengels zijn geknakt.
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Mevr.Langen:

Als je zoo zenuwachtig spreekt...... Ik ben oud. Negentig gulden in de maand stuurt
de fabriek.
Anne:

De blaadjes zijn vuil van de losse aarde.
Mevr.Langen:

Hij ging weg zonder iets te zeggen. Vergat zijn plicht in de fabriek en hier, in zijn
huis. Alles is armoedig geworden. Laat dat jammeren. Hij heeft laag gehandeld.
Anne:

De bloemen liggen slap op straat.
Mevr.Langen:

We eten geen vleesch meer. We zijn beiden vermagerd. Het kind is zwak.
Anne:

Mijn hoofd is vol herinnering. Zou Herman dat voelen?
Mevr.Langen:

Je zult nog maken, dat je krankzinnig wordt. Hij is weggegaan van je.
Anne:

Herman leeft.
Mevr.Langen:

Verkoop de meubelen, neem een kleinere woning, dat we geld overhouden om te
leven.
Anne:

Herman.
(Weent.)

Mevr.Langen:

Een ellende...... Wat is een man slecht, wanneer hij zijn plicht verzaakt.
Anne:

Een slecht mensch heeft de kracht niet om te breken.
Mevr.Langen:

We lijden honger.
Anne:

Blijf hier, moeder. Hou de wacht bij de bloemen. Ik zal een kist halen.
Mevr.Langen:

Waarvoor?
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Anne:

Dat moet bewaard blijven. 't Is bijna het laatste.....
Mevr.Langen:

Praat niet zoo...... Of ben je ziek? Ik voel me ook zwak en mijn hoofd duizelt soms.
Anne:

Hou de wacht tot ik terug ben, moeder.
Mevr.Langen:

Je bent gek.
Anne:

Je blijft, hoor moeder.
Mevr.Langen:

Denk je, dat ik mijn zinnen verloren heb? Waarom spot je met me?
Gangknecht
(mank, op. Draagt uniformpet):

Ho! Een oogenblikje, mevrouw Strijd. Dan kan u meteen wat meenemen. Ja, 't is
vandaag de een en dertigste. Nou komen we met de duiten, zooals dat behoort voor
fatsoenlijke menschen.
(Tot mevr. Langen):

Dag, juf.
Mevr.Langen:

Wie ben je, man?
Anne:

Dat is mijn moeder.
Gangknecht:

O, nou dan, dag mevrouw.
(Neemt de pet af.)
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Ja, mevrouw, kijkt u's, mevrouw, u moet dan weten, mevrouw, dat ik een beetje
mank ben, begrijpt u, mevrouw? Daarom loop ik op een stok. En als je mank bent,
dan loop je moeielijk, dat zult u wel inzien, nietwaar, mevrouw? Nou, mevrouw en
voor een mank mensch is trappenloopen niet alles. Wie een hart voor een ongelukkig
mensch heeft, zal daar dadelijk ‘ja’ op zeggen, niet, mevrouw? En toen ik mevrouw
Strijd net op straat zag, toen riep ik ‘ho!’ Want nou kan 't in een moeite doorgaan,
vat u dat, mevrouw? En hier zijn de centen, mevrouw Strijd.
Anne:

Dank je.
Gangknecht:

En als u ze hebt nageteld, dan mag ik u wel beleefd verzoeken dit papiertje te
onderteekenen. Dat is 't receppie van onzen maagdokter, zoo noemen we onzen
kassier en die is accuraat als de bliksem. Pardon, mevrouw, dat kwam me uit mijn
mond vallen. Maar accuraat is ie. En dat is noodig in zoo'n groote fabriek als de onze.
In het afgeloopen jaar hebben we achttienduizend automobielen en motorfietsen
afgeleverd en dat is geen kattedrek. Daar moet je accuraat voor zijn. Als de kassier
eens niet accuraat was, - hier is 't potlood, mevrouw, - dan zou 't ook kunnen gebeuren,
dat ie uw geld vergat. En dat zou niet, wat je noemt, een pleiziertje zijn. Dank u,
mevrouw. 't Klopt, nietwaar? En dat is uw eigen handteekening. Ja, ja. En hebt u nog
wat gehoord, als ik zoo vrij mag wezen?
Anne:

Waarvan gehoord?
Gangknecht:

Van hém. Hém.
Anne:

Neen.
Gangknecht:

Al is de wereld nog zoo nauwkeurig ingericht, rare geschiedenissen blijven derin.
Zoo-in-eens was ie weg, heelemaal weg, nergens te vinden. En dat zoo'n knappe
man. Zoo'n gestudeerde man. Meester in de rechten nog wel. En hij had een hart
voor de zaak! 't Was als superieur een donderaar, een vreeselijke donderaar, een
dienstklopper.
Mevr.Langen:

Kom, Anne.
Gangknecht:

De oude directeur drinkt...... drinkt...... Hij is gaan drinken, toen meneer Strijd weg
was. Raar toch, hé?
Mevr.Langen:

Kom, Anne.
Anne:
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Drinkt hij van verdriet?
Gangknecht:

Ik weet 't niet. Er is veel ruzie tegenwoordig.
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Ik word wel eens angstig, omdat alles zoo geheimzinnig gaat. Daar leit een bloempot.
Anne:

Trap er niet op. Voorzichtig.
Gangknecht:

Ik zal niet trappen. Ik loop niet eens.
Anne:

Ga liever heen.
Gangknecht:

Een prettig leven heb ik niet. Tot mijn been eraan ging, - vóór de benzine-ontploffing,
- had ik 't goed. Maar met dat ongemak aan mijn been ben ik onder den voet geraakt.
Ik klaag niet. Ik heb gehoord, dat de geleerden zeggen, dat 't zoo hoort, anders zou
de heele wereld in mekaar zakken. En waar bleef je dan? Als de menschen niet
móésten werken, wie zou dan auto's maken en - daar heb je - electrische lampen, enne - bloempotten. Ik verdien weinig, anders - en dat is...
(Anne geeft hem een geldstuk.)

Nou, als u 't missen kan...... Dag, mevrouw. Dag mevrouw, wel thuis.
(Af.)

Anne:

Hier is het geld, moeder. Jij kan het beter nemen dan ik.
Mevr.Langen:

Wat bedoel je? Die paar centen......
Anne:

Hou de wacht.
Mevr.Langen:

Waarom?
Anne:

Als de straatveger komt, dan veegt hij dit weg. Als de buren het zien, schoppen ze
de scherven uit elkaar. Als ze merken, dat er liefde bij ligt, trappen ze erop. Dat doen
ze altijd. Hou goed de wacht, moeder.
Mevr.Langen:

Ik kan dat toch niet.
Anne:

Hou goed de wacht, moeder. Vooral als er mannen komen, die denken aan hun zaken.
Die letten er nooit op, als ze op iets trappen. Die vertrappen het mooiste, zonder het
te zien.
Mevr.Langen:
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Laat me toch gaan.
Anne:

U moet Herman niet haten. Ik heb hem toch getrouwd, omdat hij carrière maakte. Ik
dacht, dat alles zekerheid was. Toen heb ik hem gezegd, dat ik hem liever niet zag.
Ik heb een boos geweten.
Mevr.Langen:

Heb je dat gezegd?
Anne:

Voor hij heenging. Ja. Had ik kunnen verwachten, dat hij van mij hield; dat hij mijn
liefde wilde hebben; dat hij tóch man was en tóch sterk genoeg om eer te hebben
tegenover een vrouw? Heb jij me ooit dáár iets van verteld? Dat was toch zeldzaam:
een man, die van een vrouw houdt en heengaat, omdat hij haar onverschilligheid
merkt.
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Mevr.Langen:

Dus je hebt het zelf gedaan. Je moest je schamen. Als een zottin heb je gehandeld.
Jij bent slecht; hij is slecht. En ik moet eronder lijden.
Anne:

Slecht?
Mevr.Langen:

Er waren plichten......
Anne:

De plichten? Alle plichten van de wereld wegen lichter dan een verwelkt bloemblaadje
daar. Hou goed de wacht, moeder.
Mevr.Langen:

Ik ga heen.
Anne:

Ik neem je het geld weer af.
Mevr.Langen:

Ontzie je je moeder zoo?
Anne:

Ik neem je alles af en laat je niet meer in de woning. Hou goed de wacht. Ik wil de
blaadjes en de aarde en de scherven bewaren.
(Af.)

Mevr.Langen:

Vijftig, zestig, zeventig, tachtig, negentig gulden. Negentig gulden in de maand.
Foei!
(Zij schopt tegen de scherven.)

Anne
(onzichtbaar):

Moeder!
Mevr.Langen
(schrikkend):

Wat? Wat?
Anne
(a.b.):
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Haal een dokter! Het kind is ziek!
Mevr.Langen:

Wat is er?
Anne
(a.b.):

Loop! Het kind is ziek geworden!
Mevr.Langen:

Ik ga al.
Anne
(a.b.):

Loop! Loop!
Doek.

Beeld II.
(Hoek van het directiekantoor in de fabriek van Wetering en Zoon. Gangknecht aan het open
venster. Buiten gelach.)

Herman Strijd
(onzichtbaar):

Toen zei hij tegen me: ‘Als de vrouwen eieren konden leggen in plaats van kinderen
baren, dan was de wereld in honderd jaar leeg.’ ‘Goed, goed,’ zei ik, ‘maar waarom
drink je dan?’ ‘Om koning te zijn,’ antwoordde de man. ‘Als ik dronken ben, dan
kan ik mijn moeder voor een koningin aanzien. Nou is ze een voddenmadam. Is het
niet beter te drinken? Als ik dronken ben, geloof ik, dat ik vrij ben en dat mijn
superieur het goed met mij meent. Is het niet beter te drinken? Als ik dronken ben,
zijn alle vrouwen mooi. Is het niet beter te drinken? Als ik
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dronken ben, weet ik niet meer, wat het verschil is tusschen rijk en arm. Is het niet
beter te drinken? Als ik dronken ben, hou ik van de ministers en ik geloof, dat het
allemaal knappe mannen zijn. Is het niet beter te drinken?
We t e r i n g S e n .
(beschonken op):

Ga heen. Laat me alleen. Zoek je hier iets?
G a n g k n .:

Ik? Nee. Gut, nee, meneer.
W e t e r i n g S e n .:

Ik geloof het wel, maar je weet het niet.
Strijd
(a.b.):

Als ik dronken ben, geloof ik, dat het werken een eer is. Is het niet beter te drinken?
We t e r i n g S e n .
(schreeuwt):

Hei! Wie spreekt daar? Zeg op!
G a n g k n .:

Een zwerver buiten spreekt.
W e t e r i n g S e n .:

Herman Strijd is weg. Hier! Hallo! Haal wijn. Je weet het...... haal wijn...... Ik moet
drinken.
G a n k n .:

Alstublieft, meneer
(af).

Strijd
(a.b.):

Als ik dronken ben, geloof ik nog aan de liefde. Is het niet beter te drinken?
W e t e r i n g S e n .:

Ik word bang.
Strijd
(a.b.):
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Als ik dronken ben, geloof ik nog aan de eer. Is het niet beter te drinken?
W e t e r i n g S e n .:

Herman Strijd is weg. De fabriek is dood. Ik word bang.
Stem
(onzichtbaar):

Nou eens wat zingen.
Strijd
(a.b.):

Ben ik aan 't doorslaan? De waarheid maakt de luistertongen los. Maar het zingen
komt ook. Als 't alleen maar zingen was, zou 't vervelen. Als je je vrouw alleen maar
van voren kon zien, zou je al je geld geven om haar eens van achteren te kunnen
bekijken.
(gelach)

Speel op, kapelmeester.
(Muziek van viool en guitaar:)

Als je goed wil zijn, moet je drinken. Maar je moet zorgen, dat je goed dronken bent.
Je moet weten, wanneer je goed dronken bent.
W e t e r i n g S e n .:

Ik moet hem zien. - Ik ken hem niet. Wat is dat? Wat is dat?
Strijd (a.b. zingt. Tijdens het liedje begint Wetering Sen. Begeleidende gebaren te maken.)

Ho! De wereld is bezopen,
Daarom ben ik daaglijks vet.
Kan ik niet meer dronken loopen,
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Slaap ik dronken in mijn bed.
De honger plaagt,
(Gangknecht op. Zet wijn neer. Af.)
De armoe knaagt
en morgen kan ik sterven.
Joho!
Zou 'k den brandewijn niet danken,
Als het me armoedig gaat?
Dronken slaap ik op de planken,
Als mijn bed in d'lommerd staat.
De dronken nacht
Maakt planken zacht
en morgen kan ik sterven.
Joho!
'k Wil van mooie meisjes houwen:
Ik ben dronken; zij zijn mooi.
Mooie meisjes, mooie vrouwen,
Lorrenpracht en voddentooi.
De brandewijn
Geeft schoonen schijn
en morgen kan ik sterven.
Joho!
Laat ze woekren. Hun de zonde.
Ik ben dronken, ik ben rijk.
In het zand wordt goud gevonden,
Diamanten in het slijk.
Wie drinkt die lacht,
De wijn geeft kracht
en morgen kan ik sterven.
Joho!
Alle wijze, grijze mannen
Hebben ons niet wijs gemaakt.
Drink de wijn uit groote kannen,
Proef of dat naar wijsheid smaakt.
De wijn maakt blij,
De wijn maakt vrij
en morgen kan ik sterven.
Joho!
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Zou 'k den brandewijn niet loven,
Die de zorgeloosheid baart?
Dronken wijsheid stijgt naar boven
In een nieuwe hemelvaart.
'k Drink brandewijn,
Mijn ziel wordt rein
en morgen kan ik sterven,
Joho!
W e t e r i n g S e n .:

Kom! Jij! Ha! Kom hier! Je bent een aardige kerel, jij. Ik hou van je. Kom hier.
Strijd
(a.b.):

Wilt u mij spreken? Mij? Ik ben maar een zwerver.
W e t e r i n g S e n .:

Dat kan me niet schelen. Kom hier. Kom door het venster. Mijn zoon mag je niet
zien.
Strijd
(a.b.):

Door 't venster?
W e t e r i n g S e n .:

Je kent den weg door de fabriek niet. En mijn zoon is hard. Kom door 't venster.
Strijd
(op):

Hier ben ik. Wat wilt u van mij?
W e t e r i n g S e n .:

Daar staat wijn. Drink mee.
Strijd:

Ik drink geen wijn.
W e t e r i n g S e n .:

Wat kijk je? Mag i k niet drinken? Herman Strijd is weg. Daarom drink ik.
Strijd:

Waarom..... drinkt u?
W e t e r i n g S e n .:

Zing nog meer liedjes van de dronken wijsheid. Hier heb je geld. Ik zal het je zeggen:
Herman Strijd is weg. Toen hij weg was, is de fabriek gestorven. Alles is dood. Alles
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treurt. Daar moet stof liggen op het kozijn. Als je weggaat, moet je oppassen, dat je
dat stof niet meeneemt. Dat is een doodelijk vergif. En jij leeft. Ja, jij leeft.
Strijd:

Wat weet u van mij?
W e t e r i n g S e n .:

Niet zoo wantrouwend vragen. Laat mij toch even uitbundig zijn. Daar gaan de
donkere muren van blozen. Je moet zingen:
Tralalieje, kom, mijn schat.
't Bed is veel te groot.
Tralalieje, kom, mijn schat.
Kom gerust maar bloot.

Heb je Strijd gekend? Herman Strijd?
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Strijd:

Ik?...... neen.
W e t e r i n g S e n .:

Je moet het niet verder vertellen: ik hield van hem. Als de menschen dat hooren,
geven ze de fabriek geen crediet meer. In de maatschappij is iedereen de vijand van
allen. Dat weet jij niet, zwerver. Herman Strijd was hier de strenge bedrijfschef. Hij
nam het leven mee. Tòch nam hij het leven mee. Toen hij er was, hoorde alles van
mij. Nu is mijn zoon er. Dat is een bleeke geest met kale wangen en witte tanden.
Laat me nu eens lachen. Hahaha! Ik wil eens lachen, want ik ben dronken. Ik wil
niet anders dan dronken zijn.
Strijd:

U verliest er niet bij. Het zoete ligt nu eenmaal altijd in het verleden.
W e t e r i n g S e n .:

Je moet vroolijk zijn. Niet zoo ernstig.
Strijd:

Ik kan dat nu niet. Zal ik morgen terugkomen?
W e t e r i n g S e n .:

Ja, kom elken dag terug. Maar zing nog een liedje. Een goed liedje, waar je rustig
van wordt. Herman Strijd is weg. Mijn zoon kan aanstonds komen.
Strijd:

Laat me nu heengaan. Ik kan hier niet zingen.
W e t e r i n g S e n .:

Neem wijn! En zing een brutaal liedje. Ik heb niet anders dan wijn......
Strijd:

U hebt toch de fabriek behouden.
W e t e r i n g S e n .:

Wat gaat jou dat aan? Hier, drink. En wees vroolijk.
Strijd:

Ik wil geen wijn drinken.
W e t e r i n g S e n .:

Kijk mij aan! Waarom durf je me niet aanzien? Heb jij Herman Strijd gekend?
Strijd:

Ik ben toch een zwerver.
W e t e r i n g S e n .:

Je hebt hem vermoord. Je durft me niet aanzien.
Strijd:

Laat me los. Ik ben een zwerver.
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W e t e r i n g S e n .:

Ik zal je gevangen laten nemen. Blijf hier!
Strijd:

Ik weet van niets. Ik ben een landlooper. Laat me los.
We t e r i n g J r .
(op):

Vader!
(Strijd rukt zich los en springt uit het venster).

W e t e r i n g S e n .:

O, ben jij daar? Was hier nog iemand?
W e t e r i n g J r .:

Daar sprong iemand uit het venster.
W e t e r i n g S e n .:

Ik dacht, dat Herman Strijd hier was. Hahaha! Dan ben ik zeker dronken. Hahaha!
W e t e r i n g J r .:

Wie sprong daar het venster uit?
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W e t e r i n g S e n .:

Dat is een landlooper, dien ik heb binnengeroepen.
W e t e r i n g J r .:

Wat is u overkomen?
W e t e r i n g S e n .:

Blijf van die flesch af.
W e t e r i n g J r .:

U vernielt onze autoriteit.
W e t e r i n g S e n .:

Ik zal jou vernielen, als je die flesch niet laat staan. Ik wil drinken. Anders word ik
zooals jij.
W e t e r i n g J r .:

Ik kan dit alles niet langer verbergen.
W e t e r i n g S e n .:

Schreeuw het dan het venster uit.
W e t e r i n g J r .:

U wordt ontoerekenbaar.
W e t e r i n g S e n .:

Alles is hier onder mijn beheer. Jij bent mijn zoon. Alles staat nog rechtop: vierkant
en stijf. Jij bent bleek en ziet eruit als een spook. Er is geen liefde in huis. De
rekeningen kloppen. De winsten worden gemaakt. De machines draaien. De werklui
staan aan de hefboomen. Ikzelf ben dronken. Ben ik ontoerekenbaar? Weet ik niet
alles precies? Herman Strijd is weg.
W e t e r i n g J r .:

U stoort den goeden gang van zaken.
W e t e r i n g S e n .:

Sedert je moeder dood is, heb ik van mijn werkkring gehouden. Ik leefde. Maar
Herman Strijd is weggegaan. Dat is jouw schuld. Jij hebt hem laten verdwijnen. Nu
heb ik niets meer. Maar jij zal ook niets, niets, niets, niets...... Ik wil drinken.
W e t e r i n g J r .:

Beschamend.
(Aan de telefoon):

Zeventienachtenveertig. - Eikenkamp? Hier Wetering. - Morgen twee kransen namens
de fabriek voor de begrafenis van Doctor Robert Plecht. - Niet vergeten. - Nota aan
't kantoor. - Twee groote kransen. - Goed, met witte rozen. - Ja, vooral witte rozen,
heel mooi. - Lint? Zooals u wilt. - Naam? Natuurlijk. - Hè? O ja: In eerbiedige
nagedachtenis of zoo iets. Dag meneer.

Groot Nederland. Jaargang 24

W e t e r i n g S e n .:

Ik zal morgen bij de begrafenis spreken. Ik!
W e t e r i n g J r .:

Dat kan niet. U bent niet meer geschikt.
W e t e r i n g S e n .:

Ik heb nog jaren leven in me. Ik wil spreken. Over alles wat hier is, regeer ik. Ik kan
alles vernielen.
W e t e r i n g J r .:

Dat kunt u niet. Wat is er gebeurd?
W e t e r i n g S e n .:

Wil je me met je oogen dwingen? Ik weet, wat ik doe.
W e t e r i n g J r .:

U hebt u tegen mij gekeerd. Ik weet niet waarom. Ik heb de fabriek strikt
georganiseerd. Ik heb bovendien de taak van meneer Strijd op me genomen. Wilt u
het me onmogelijk maken?
W e t e r i n g S e n .:

Ja. Ik zal morgen de waarheid zeggen.
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W e t e r i n g J r .:

Dan wordt u krankzinnig verklaard. In het belang van het kapitaal heb ik dat
vermeden.
W e t e r i n g S e n .:

Jouw doode geest wil heerschen. Alles moet verstijfd worden.
W e t e r i n g J r .:

Het bedrijf heeft macht over ons. Wij moeten.
W e t e r i n g S e n .:

Ik niet. Ik zal morgen spreken. Ik zal de waarheid zeggen: Plecht was een bloedhond,
een dief en een moordenaar. Hij had zijn moeder vermoord voor winst. Dát is de
eerbiedige nagedachtenis.
W e t e r i n g J r .:

Als u me compromitteert, dan moet ik u ontoerekenbaar laten verklaren.
W e t e r i n g S e n .:

Ik ben nu niet dronken meer. Ik weet alles, wat je zegt. Jij zult mijn tyran niet worden
door je organisatie.
W e t e r i n g J r .:

U bent onzinnig. De organisatie is er, bestáát. Wij moeten ons schikken. Wij zijn
allen gebonden.
W e t e r i n g S e n .:

Ik wil vrij zijn. Ik ben de heerscher, de directeur. Word jij niet koud hier? Is 't hier
niet alles stijf en dood? Herman Strijd bracht leven. Ik wil de donkere muren weer
zien lachen.
W e t e r i n g J r .:

U stoort me. Ik moet werken.
W e t e r i n g S e n .:

Ik ben niet dronken meer. Ik voel me alleen maar ongelukkig hier.
W e t e r i n g J r .:

Laat dat drinken. Ga heen. Ga naar een café. Naar huis.
W e t e r i n g S e n .:

Ben je niet bang, dat ik je een pak slaag geef?
W e t e r i n g J r .:

Laat me werken.
W e t e r i n g S e n .:

Hij moet, de slaaf moet.
(Telefoon belt.)
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Sla dat ding stuk!
We t e r i n g J r .
(aan de telefoon):

Directie. - Een wagen? - Totaal vernield?
W e t e r i n g S e n .:

Goed! Alles vernielen...... Er is toch niets te hopen.
W e t e r i n g J r .:
(a.b.):

Ik heb dat laatste niet verstaan. Wát is de schade? - Levensgevaarlijk? - De schuld
moet worden onderzocht. - Rapport? Niet aan mij. - Waarom? - Aan afdeeling drie.
(Legt telefoon neer.)

W e t e r i n g S e n .:

Afdeeling, afdeeling, afdeeling. Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven...... Lalalalala.
De hersens zijn bevroren.
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Alles hier maakt, dat ik me binnenin armoedig voel. Je doet het om me ellendig te
maken.
W e t e r i n g J r .:

Moet ik dan ook niet? De macht is toch niet mijn macht......
W e t e r i n g S e n .:

Ik wil de macht! Ik! Ik!
W e t e r i n g J r .:

U bent dronken.
W e t e r i n g S e n .:

Ik voel me als een hongerende bedelaar. Het leven moet terugkomen. Ik kan niet
langer alleen zijn in dit spookhol. Ik wil mensch zijn. Ben ik geen mensch? Kijk me
in de oogen.
W e t e r i n g J r .:

Het menschelijke is abnormaal. Ik wil dat niet. 't Moet normaal zijn. Ik zeg u voor
't laatst: wanneer u hier voortdurend stoort, moet u verdwijnen.
W e t e r i n g S e n .:

Lummel!...... Spreek je tegen mij?
(Hij werpt een boek naar zijn zoon. Deze staat op, maakt een dreigend gebaar, struikelt en
valt.)

W e t e r i n g J r .:

Ah! Ah!...... Geef me water......
W e t e r i n g S e n .:

Wat is er? Wat is dat?
(Belt.)

W e t e r i n g J r .:

Mijn hart...... Ah! Ah!...... Ik stik...... Ah! Ah!......
W e t e r i n g S e n .:

Alles dreigt hier. Wat ben ikzelf nog? Moet ik niet om verlossing bidden?
W e t e r i n g J r .:

Ah! Ah! Ah!
W e t e r i n g S e n .:

Ik wil kalm worden. - Die zwerver had er niet moeten zijn. Wat is er toch?
W e t e r i n g J r .:

Mijn hart...... Ah! Ah!......
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W e t e r i n g S e n .:

Heb je dat weer? Ik dacht, dat je kuur......
(reikt hem een glas wijn).

W e t e r i n g J r .:

Geen wijn.... Ah! Ah!....
Gangkn.
(op):

Tot uw dienst, meneer.
W e t e r i n g S e n .:

Mijn zoon is onwel geworden.
G a n g k n .:

Gut. Gut.
W e t e r i n g S e n .:

Laat den bedrijfsdokter komen.
W e t e r i n g J r .:

Neen! Ah! Ah!
W e t e r i n g S e n .:

Ga naar den bedrijfsdokter......
W e t e r i n g J r .:

Neen.
(Staat op).

Mij scheelt niets.
G a n g k n .:

't Is niet om het een of ander, meneer, maar ik heb meneer den dokter juist zien
wegrijden. Hij is naar het ongeluk gegaan.
W e t e r i n g J r .:

Je kunt gaan.
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W e t e r i n g S e n .:

Neem een tijdlang rust. Misschien komt er hier toch nog een verandering.
G a n g k n .:

Alstublieft, meneer. Beterschap, meneer.
(af. Pauze).

W e t e r i n g J r .:

Wat zou er veranderen? De machine loopt... loopt...... U stoort alleen. 't Moet hier
ordelijk zijn. Normaal...... normaal...... U gedraagt u als een krankzinnige. Drink niet.
De directeuren behooren symbolen te zijn van de vaste organisatie.
W e t e r i n g S e n .:

Ja, ja, ja, ja. Ik moet denken, denken.
(Drinkt. Pauze. Wetering Jr. schrijft.)

Accountant
(op):

Mijnheer, hier zijn de kaslijsten van het afgeloopen kwartaal.
W e t e r i n g J r .:

Dank u. Bijzondere dingen?
A c c .:

Neen, alles normaal. Alleen het geval Strijd. De rekening.
W e t e r i n g J r .:

De toelage voor mevrouw Strijd...... ha!
A c c .:

Voorloopig is vastgesteld, dat de toelage een jaar zou worden gegeven. Dat jaar is
om. Precies vandaag.
W e t e r i n g J r .:

Hij verdween plotseling. Hij heeft geen recht. Er zijn geen bewijzen voor zijn dood,
dus heeft die vrouw geen recht op een weduwenpensioen. De bijzondere uitgave is
niet te verantwoorden.
A c c .:

Zeer juist. Moet ik schrappen?
W e t e r i n g J r .:

Ja. Ik zal den kassier instructie geven. Ik dank u.
(Acc. af.)
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W e t e r i n g S e n .:

Herman Strijd is nu voor goed weg. Ik haat die vrouw. Na zijn huwelijk is hij
heengegaan. Hij is voor altijd weg.
W e t e r i n g J r .:

Stoort u me niet langer. Ik heb hoofdpijn.
W e t e r i n g S e n .:

Ik word hier bang. Jij! Jij!
(Drinkt heftig.)

Misgeboorte! Steen! Geraamte! Bleeke geest! Herman Strijd is weg. Het is dood.
Hier! Ik wil drinken!
(Drinkt nogmaals.)

Ik zal de fabriek laten ontploffen. Jij of ik! Een van ons beiden! Jij hebt Herman
Strijd weggejaagd...... Jij bent een skelet...... een ijzige...... geest...... en de muren zijn
glad en donker. Ik...... ik...... ik ga weg...... Een van ons beiden......
(Weenend):

Herman Strijd is weg. Al een jaar...... een jaar. Een...... een...... van ons...... beiden.
Een...... een......
(af.)

W e t e r i n g J r .:

Gelukkig!
(Aan de telefoon):

Juffrouw! - Ja, noteert u een brief. Aan mevrouw Strijd. Adres opzoeken bij den
kassier. - Noteert u: Mevrouw! Of zegt u maar: Geachte mevrouw.
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Naar aanleiding van de omstandigheid, dat we ongeveer een jaar geleden, na het
plotselinge verdwijnen......
Doek.

Beeld III.
(Tooneel als Beeld I.)

Mevr.Langen
(op met Anne):

Waarom verkoop je de meubelen niet? Dan kunnen we goedkooper gaan wonen.
Anne:

Neen, als Herman terugkomt, moet hij een thuis hebben.
Mevr.Langen:

Hij komt niet terug.
Anne:

De meubelen zijn van hem. Ik heb geruild: mijn lichaam tegen zijn meubelen.
Mevr.Langen:

Nooit vleesch op tafel. Mijn ingewanden houden het niet uit.
Anne:

Het kind is zwak. Dat is van Herman. Al het geld moet voor het kind gebruikt worden.
Mevr.Langen:

Waarom zorgt hij er niet voor?
Anne:

We hebben geen rechten. Ik wil alles houden, wat van hem is. Dat is mooi.
Mevr.Langen:

Hoe kun je zoo dwaas spreken? Je bent wettig getrouwd. Alle rechten zijn voor jou.
Anne:

Herman leeft.
Mevr.Langen:

Hij verzaakt zijn plicht. Hij komt niet terug.
Anne:

Laat me hopen. Als hij terugkomt, moet hij eindelijk...... Arme jongen.
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Mevr.Langen:

Een slecht mensch.
Anne:

Ik heb een boos geweten.
Mevr.Langen:

Ik vermager bij den dag.
(Mevr. Langen en Anne af in het huis.)
(Herman Strijd, guitaarspeler en violist op van de andere zijde.)

Strijd:

Hier moeten we spelen.
G u i t .:

Wat is hier te halen? Dit is een veel te deftige buurt. Wij moeten 't van de arme lui
hebben.
V i o l .:

't Ruikt hier naar kouwe kak. Hier wordt niks gegeven.
Strijd:

We blijven hier staan. Ik wil het.
G u i t .:

Je hebt 't maar voor 't zeggen, meneer de baas.
V i o l .:

Tot uw dienst, meneer de baron.
Strijd:

Heb ik niet aan jelui verdiend, dat je eens naar mijn
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zin handelt? Ik geloof, dat ik hier iets te doen heb. Een taak.
G u i t .:

Wat ben je vroeger eigenlijk geweest, jij? Zeg 's, ben je bij 't leger geweest?
Strijd:

Ja, ja, hier...... Wat zeg je? Bij 't leger? Hoe kom je daarbij?
G u i t .:

Je hebt wel eens wat in je toon van een officier.
Strijd:

Er is niets veranderd.
G u i t .:

Ben je niet officier geweest?
Strijd:

O...... zwerven officieren dan?
G u i t .:

Ik heb in de Toevlucht een kapitein en een eersten luitenant leeren kennen.
Strijd:

Die waren gedeserteerd...... Ja! Gedeserteerd?
G u i t .:

Officieren deserteeren zoo makkelijk niet. Ze hadden gestolen.
Strijd:

Ik ben officier geweest en gedeserteerd.
G u i t .:

Zie je wel, dat je bij 't leger bent geweest.
Strijd:

Ja. Ik ben de commandant geweest van een bitter leger. Ik werd onwillig. Ik brak
los.
V i o l .:

Commandant van een bitter leger? Wat is dat?
Strijd:

Je hoeft 't niet te weten. Je zou me niet gelooven, als ik t zei. Weet je, dat de
maatschappij' nooit een mensch wil loslaten, vóór hij een misdaad op zijn geweten
heeft?
V i o l .:

Nou ja, gegapt hebben we allemaal.
Strijd:

Heb jij ook gestolen?
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V i o l .:

Dacht je, dat ik anders zwerven zou?
Strijd:

Ik heb nooit gestolen.
V i o l .:

Hoe ben je dan bij ons gekomen? Je hebt toch gezegd, dat ze je zochten.
Strijd:

Ze zochten me ook. De heele stad zocht me. Ik was nergens veilig. Ik was doodsbang.
G u i t .:

Heb je......? Nee, je hebt toch geen moord gedaan......
Strijd:

Ik? Neen, neen. Ik was bang voor iets anders. Ik had iets buitengewoons gedaan.
G u i t .:

Ik ben altijd te lui geweest om te werken.
Strijd:

Ik niet. Ik heb altijd...... Groote God, wat heb ik gewerkt. Ik ben veertig jaar. Zie je
hoe grijs ik ben? Van werken, nacht en dag en van verdriet.
V i o l .:

Niet spreken over verdriet. Daar kan ik niet tegen. Er is zooveel......
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G u i t .:

Wat spreek je toch? Vanmorgen ben je al veranderd. Daar aan de fabriek. Wat is er?
Strijd:

Ik heb misschien wroeging.
V i o l .:

Zeg nou 's eerlijk: heb je toch niet gegapt of zoo iets?
Strijd:

Neen, neen, dat zou een kleinigheid wezen.
G u i t .:

We moeten maar liever doorgaan. Er komt toch niemand.
Strijd:

Ik heb gezegd, dat we hier moeten spelen. Ik wil dat: anders ga ik weg van jullie.
V i o l .:

Wat heb je toch?
Strijd:

Zou je me missen, als ik wegging?
G u i t .:

Toe, kerel, toe. Wat hebben ze je gedaan daar in die fabriek? Kunnen we je helpen?
Strijd:

Neen. Jullie niet.
G u i t .:

Ik wil niet nieuwsgierig zijn.
Strijd:

Laat me alleen wat nadenken. - Toen jullie ging zwerven, liet je toen iemand na?
G u i t .:

Ik niet. Ik ben altijd alleen geweest.
V i o l .:

Mijn moeder had een nierziekte. Ze gilde dag en nacht door. Ik moest voor d'r werken.
Jezus Maria! Laat me daar niet over praten.
Strijd:

Ja, toch. Heeft ze je gemist?
V i o l .:

Gekheid. Ze is doodgegaan.
Strijd:

Als je ergens weggaat en je ziet, dat je droefenis achterlaat, moet je dan teruggaan?

Groot Nederland. Jaargang 24

V i o l .:

Ik begrijp dat niet.
G u i t .:

Spreek niet. Dat is niet verstandig. Kom mee. Ik zie, dat het hier niet goed voor je
is.
Strijd:

Als je een broer had of een vader, die je miste, zou je dan ook blijven zwerven?
V i o l .:

Als ze geld hadden niet.
G u i t .:

Wat praat jullie toch! Als mijn vader een kroeg had, werd ik zijn compagnon, of hij
me miste of niet.
Strijd:

Als je een vrouw had......
G u i t .:

Heb ik gehad. Ze is hoer van beroep.
Strijd:

Dus je wil haar niet meer zien.
G u i t .:

Zij mij niet. Ze werkt voor eigen rekening. Hahaha! En op eigen risico. Hahaha!
Strijd:

Lach niet zoo.
Guit:

Lach ook en kom mee. Wat doe je? Huil je?
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V i o l .:

Ik geloof ook, dat hij staat te snotteren. Wat hebben ze je toch gedaan?
Strijd:

Daar boven heb ik gewoond.
G u i t .:

Ben je bebliksemd?
V i o l .:

Heb jij hier gewoond?
G u i t .:

Dat je van goeie familie was, wist ik......
Strijd:

Moet ik teruggaan? Ik ken één mensch, die me mist. Zou zij me ook missen?
V i o l .:

Heeft ze geld?
Strijd:

Goed! Ja, goed! Je zegt het goed! Ze zou me missen om 't geld. Ze miste me niet; ze
heeft natuurlijk geld, anders zou ze hier niet wonen. t Is goed. Die oude gek was
dronken. Neen, ik ben te sterk geworden. Ik 'ben vrij. Ha!
V i o l .:

Vertel nou eens: woont daar je vrouw?
Strijd:

Welnee, hoe kan ze daar gewoond hebben?
G u i t .:

Herman Strijd.
Strijd:

Wat zeg je? Wat?
G u i t .:

Die naam staat op de deur. Doctor! Doctor Herman Strijd.
Strijd:

Zie je wel? Daar woont dr. Herman Strijd. Speel op! Speel op!
V i o l .:

Ga liever mee.
Strijd:

Neen, je kunt niet weten. Speel op! Speel op, zeg ik je. Anders ga ik weg van jullie.
G u i t .:
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Je bent niet goed. Je moet vanavond wat kamille drinken.
Strijd:

Ja, ik zal het wel uitzweeten. Speel op!
(Muziek.)

In dit huis is 't hard geweest. Neen, nooit meer. Nooit meer! Ik ben gegaan door de
knelling van die deur en heb gestampt op den tredmolen van die trap. Dan kwam ik
in een snij- en hakmachine. Ik moest er doorheen: hier werd een oor afgekapt; daar
werd een arm geschonden of een been tot brei gekneusd. Erger! Veel erger nog! Je
stond bij jezelf alleen als een kastraat in die andere kamer, waar het bed stond, waar
altijd gelogen is. Ik ben te sterk geworden. Ik ben gezond.
G u i t .:

Ben je dol?
V i o l .:

Stil. Er is toch iets met 'm. Kijk!
G u i t .:

Als ie wegloopt, gaan we 'm na.
V i o l .:

't Is onze broodwinning.
Strijd:

Wat is die deur hard en vierkant. Een koperen plaatje:
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doctor Herman Strijd. Wat lokt dat. O, ik ben sterk geweest. Cipier, is dat een dikke
ijzeren deur? Ik buig ze met één vuistslag, want ik ben door deze deur gekomen als
vrij man. Sjouwer, is je last zwaar? Kijk, ik blaas hem weg met een zucht, want ik
heb deze deur opengebroken. Os, is je wagen blijven steken in den modder? Ik zal
je bevrijden met één vinger, want ik heb deze deur opengerukt als vrij man.
G u i t .:

Hij is een vreemde kerel.
V i o l .:

Zijn gezicht is sedert vanmorgen veranderd.
G u i t .:

Hij is me een raadsel. Laat hem. Als je een raadsel kent, is de aardigheid er af.
V i o l .:

Ik zou wel willen weten......
G u i t .:

Wees voorzichtig. Je weet niet, wat hij heeft uitgevoerd. Laat hem liever begaan.
Leer dat van mij: wees nooit nieuwsgierig, als menschen vreemd doen.
Strijd:

Bedriegers en slijmerige inktvisschen. Dat zuigt en kronkelt en wringt. Ik kan niet
meer terug. Nooit meer. Ik heb me vrijgeworsteld. Ik ben ontsnapt! Ha! Ha!
G u i t .:

Stil! Kom hier! Daar komen menschen.
(Eenige mannen en vrouwen op.)

Strijd:

Ho! Hola! Ho! Daar staat een menschenval en allen gaan erin! Allen! Allen! Ik ken
hier een menschenval. Hoor naar me. De menschen kijken door de tralies en krijgen
de staar. Dan zien ze een grauwe vlek. Dat noemen ze het leven. Zoo loopen ze heen
en weer, heen en weer in hun gevangenis. Dat noemen ze vrijheid. Ze worden krom
en ziek van benauwenis en kunnen alleen maar gevangenislucht ademen. Dat noemen
ze gezondheid. Waar staat die menschenval? Ik zal 't zeggen: Zie je die deur? En die
deur? En die daar? En die en die en die? Daardoor ga je binnen in de menschenval.
(Gangknecht op met brief. Muziek zwijgt.)

Jij vriend, wat heb je daar?
G a n g k n .:

Wat zegt u, meneer? Wat?...... Wie?...... Wie was dat?
Strijd:

Hier, ik. Wat heb je daar?
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G a n g k n .:

Wie bent u? O God, ik liep zeker te denken. Een mensch z'n gedachten...... Je hebt
me aan 't schrikken gemaakt, man.
Strijd:

Wat is dat voor een brief?
G a n g k n .:

Wat gaat jou dat aan?
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Strijd:

Kom je van de fabriek?
G a n g k n .:

Wat gaat jou dat aan?
Strijd:

Spreek op! Ik vraag je: wat is dat voor een brief?
G a n g k n .:

God, u moet niet zoo...... hè...... hè...... Wat bliksem, kerel, ben je dol geworden?
Wat gaat jou die brief aan? Laat me met rust, anders krijg je met de politie te doen.
En ik zal jou 's wat zeggen: Jij hebt mijn jongen directeur kwaad gemaakt. Laat jij
je maar niet meer zien met je liedjes, anders loopt 't verkeerd met je af. Ik zeg je dat
in je eigen belang.
Strijd:

Met mij is 't al lang verkeerd afgeloopen. Wat is dat voor een brief?
G a n g k n .:

Loop naar den duivel, kerel.
(Af in het huis.)

Strijd:

Heb medelijden. Ik heb den directeur kwaad gemaakt. Nu kan ik zijn kamerdienaar
niet meer worden. Dat is jammer. Als je kamerdienaar bent, mag je zien, hoe de
directeur gekleed is onder zijn vest, dan mag je zijn pot leegen, dan mag je luisteren,
als hij spreekt, dan mag je ruiken aan den rook van zijn sigaar, dan mag je briefjes
wegbrengen naar zijn vlam. Van liefde gesproken. Ik zal een lied zingen van de
liefde. Het is een ernstig lied. Ik zal zingen van den tijd, wanneer de vrouw het mooist
is. De dames hoeven niet te blozen, ik ben zoo kuisch als een directeur. Een vrouw
is het mooist in de herinnering. Daarvan zal ik zingen.
(Tot begeleiders):

Speel: Ter herinnering. Je weet.
G u i t .:

Je bent gek. Daar krijgen we niks voor.
Strijd:

Speel op! Alleen maar hier. Nergens anders. Hier! Hier!
V i o l .:

Speel maar.
Strijd:

Luister en leer.
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(Zingt):

Zag ik je ooit
mooier getooid,
toen ik je geven met weelde kon loonen,
schoone?
Droomerig droomen
brengt je weerom,
blanker en slanker,
teerder en ranker,
zoo is mijn droomen......
Kom,
(Gangkn. op.)
dat ik je schoonheid zie,
droomend in droomen:
toover van melancholie......
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melancholie......
G a n g k n .:

Daar is niks an.
Strijd:

Maar voor de prijs is het niet duur. Heb je den brief gegeven? Was 't een minnebrief?
Groet haar van me, als je haar weer ziet.
G a n g k n .:

Stik.
Strijd:

Nog een couplet. Ik zal haar nog een couplet laten hooren, als ze luistert. Luister
ook, oude vriend. Dan krijg je na afloop wat moois.
G a n g k n .:

Dat moois van jou moet ik hooren. Nou.
Strijd:

Hou dan je mond, anders hoor je je eigen stem en die is niet mooi. - Nog één couplet.
- Dan krijg je iets vroolijks. Zóó iets vroolijks. Dadelijk na dit couplet. Dan zal je
gillen van 't lachen. Speel op! Speel op!
(Muziek. Strijd zingt):

Is ooit je geest
eedler geweest,
toen je met woorden je waarde kon toonen,
schoone?
Droomerig droomen
brengt je weerom,
rijker en reiner.
grootscher en fijner,
zoo is mijn droomen......
Kom,
dat ik je schoonheid zie,
droomend in droomen:
toover van melancholie......
melancholie......
(Er klinkt een luide gil. Het lichaam van een vrouw valt achter het groepje menschen, die zich
omwenden en over het gevallen lichaam bukken. Gegil en gekreun. Uitroepen.)

G a n g k n .:

Zij is 't! Zij!
Strijd
(gilt):

Groot Nederland. Jaargang 24

Zij! God! Help! God! Ik kan dit niet zien. Help me! Ik kan niet......
G a n g k n .:

Help! Politie! Een dokter!
(af)

Strijd:

Ik kan niet meer blijven! 't Is uit! Alles is uit! Kom mee. In geen tijden wil ik deze
stad terugzien! Menschenval! Menschenval!
(Af, de begeleiders snel meetrekkend.)

Doek.
C. DE DOOD
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Het eerste licht
Derde hoofdstuk.
1.
Het was September, toen Henri's leven in Amsterdam begon. Hij had een groote
kamer gehuurd, die met twee ramen uitzicht gaf op tuinen. Tusschen de ramen stond
zijn schrijftafel. Hij zag een paar Italiaansche populieren, die hun lenige toppen
bewogen voor een geel-witten muur. Daarnaar tuurde hij vaak. Ook keek hij wel op
naar het wisselend beeld van den hemel, wanneer hij de plotselinge lichtstralen zag
glijden over zijn boek. Dit waren zijn goede uren, als hij achter zijn boeken zat, het
bovenlichaam wat gebogen, den linker arm op de tafel, de hand gereed om zijn hoofd
te steunen, en hij las, opkijkend nu en dan naar de boomen en de wolken. Hij dorst
dan ook na te denken over zijn leven. Veel zou hij studeeren, veel weten, een zoo
breede basis hebben van kennis, dat hij menig hoog ambt zonder inspanning zou
kunnen bekleeden.
In een van die goede dagen had hij, door de nieuwe buurten der stad loopend, het
naambordje gezien van Dr. Speyck, dien hij een bekend classicus wist te zijn. Hij
had aangebeld, in de plotseling opkomende begeerte, van dezen man les te nemen.
Dr. Speyck was thuis en ontving hem in zijn studeerkamer. Hij was een nog jonge
man van middelbare grootte. Rustig en vriendelyk stak hij Henri zijn hand toe, keek
hem daarbij oplettend aan. Zijn oogen waren grijs en koel. Toen Henri zijn wensch
had uitgesproken, bleef de ander even stil zitten denken. Hij had een onbehaard,
blank gezicht, dat bijna kinderlijk zou zijn, hadden de oogen niet dien zeer bedwongen
glans gehad.
- Ja, zei hij toen, ik heb het heel druk, maar wil u graag aannemen. Laten we
Zondagsmorgens Latijn lezen en Woensdagsavonds Grieksch.
- Graag, zei Henri.
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- U moet stipt op tijd komen en werken wat ik u opgeef; en, met een glimlachje: ik
ben een echte schoolmeester.
Nu hij lachte, vond Henri hem heel jong en bijna vrouwelijk van onwereldschheid.
Toch was hem dit niet onsympathiek. Hij merkte een bedachtzaam bewegen van de
handen, bij het noteeren van de afgesproken uren, en een zachten, soepelen tred. Dan
was hij weer buiten en wist dat hij graag nog iets langer had willen blijven. Maar de
eerste les volgde spoedig. Een vol uur werd er aan de taal gewijd. Het indringen in
de moeilijkheden, het aanduiden van de fijne nuances, ging met veel grooter strakheid
en meer zin voor het juiste woord, dan Henri gewend was. Als hij, nadenkend, opkeek,
zag hij allereerst de koele, lichte oogen van zijn leeraar; dan, om zich heen, in het
vertrek, een vaas of inktkoker of beeldje, waarvan hij de zuivere en doordachte
vormen opmerkte. De aankleeding van de kamer vertoonde geenszins één stijl; ze
was, hoewel niet overladen, vrij bont. Maar ieder voorwerp leek bewust en omzichtig
te zijn gekozen. - Henri, op zijn vele omzwervingen door de stad, wilde nu ook
trachten enkele goede voorwerpen van sierkunst te koopen. Maar vaak vergat hij het.
Wanneer hij een lichte, rustige geest in zich voelde, dan liep hij, wel alles ziende,
maar alles met een zelfde welwillende onverschilligheid voorbijgaand. Dit was de
stemming die hij in Parijs gekend had, in den Jardin du Luxembourg, en het was zijn
gelukkigste; ze kwam nog maar zelden voor, liet hem zonder eerzucht, en voerde
hem ver uit boven de drukkende onmacht die op hem kon liggen met de bindende
zwaarte van een droom. De houding van zijn lichaam werd anders; eenmaal, de
harmonie van zijn bewegingen voelend, dacht hij dat dit zeker den schoonen loop
van zijn moeder zou gelijken. Het was geen wellust die hij voelde, nauwelijks ook
kracht tot leven, maar een uitgeheven-zijn boven de moeiten en de zware gedachten
van het bestaan. Het was een ijl en kort geluk, dat bijna geen herinnering liet.
Veelvuldig kwamen zijn buien van zwaarmoedigheid. Gewoonlijk bleef hij niet
meer in bed; hij was minder apathisch dan vroeger wel, maar de onrust was grooter.
Hij trachtte aan zijn schrijftafel te studeeren, maar kon niet stil zitten. Bijkans geen
zin las hij ongestoord. Hij begon rond te loopen en herhaalde wat hij gelezen had,
tien, twintigmaal. Daarbij keerde hij telkens terug naar zijn boek, om zijn geheugen
te helpen. Als hij zoo twee, drie uur gewerkt had, was hij uitgeput en legde zijn hoofd
in zijn armen. Tranen
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drongen naar zijn oogen. Hij zocht aan iets te denken dat geen wonde plek had gelaten
in zijn herinnering, maar onvermijdelijk werd hij naar de doorziekte plaatsen gevoerd.
Zijn leven was als een vroeg-rijpe vrucht, waarin alle dorstige begeerte haar sappen
vond. En aangevreten, weggeworpen, rottend leefde hij voort en was eenzaam
temidden van de menschen. Nooit zou hij zich boven hen kunnen verheffen en zijn
eenzaamheid voelen als kracht; hij wist ook niet of hij dat nog begeerde. Het woord
van Boutens klonk hem hoog en spottend:
Wij, die onz' eenzaamheid dragen als goden,
Wij kunnen minnen, eindeloos.

Nooit was zeker een mensch minder dan hij gelijk een god geweest. Aan de
oogenblikken van bijna zich begenadigd voelen, dacht hij nu niet. Hij voelde zich
verloren als een verdwaald kind, dat geen uitkomst ziet wijl het geen ervaring heeft.
Het lichte geluk dat hem soms beving was volkomen onaardsch; zijn eerzucht reikte
naar matelooze fantasieën. Zoo was hem de ellende, wanneer hij die onderging, de
eenige werkelijkheid. Hij had, behalve zijn moeder, weinig menschen ontmoet. Wel
gebeurde het hem nu een enkele maal dat hij aan zijn vader dacht, maar hij meende
dat zulke gedachten alleen zijn droefheid konden vergrooten. Hij zag zijn vader niet
als een willekeurigen mensch, die naast hem leefde, maar als het voorafgaande aan
zijn eigen leven, duister en schuldig, en stelde nog onbewust, onuitgesproken, den
eisch van volmaaktheid aan zijn ouders. Dus was er niets in zijn uren van
neerslachtigheid, dat hem kon opheffen. Hij zocht ook geen afleiding; dit te doen
kwam hem minderwaardig voor, en niet in stijl met de grootschheid van zijn verdriet.
Als dit het leven is, dacht hij, laat ik het dan tenminste zoo sterk en eerlijk mogelijk
doorvoelen.
Ongemerkt, in rust en slaap, kwam de overgang naar lichtere tijden.

2.
Hij begon de stad te kennen; zelfs merkte hij tot zijn verwondering dat enkele
menschen hem vertrouwd werden, de bloemverkooper in de straat, een bediende in
een boekwinkel, een tramconducteur. Hij kende vooral de kunsthandels, de
meubelmagazijnen, de groote juwelierszaken. Als een vrouw bijna hield hij van
winkels
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kijken en boodschappen doen. Zijn moeder, die in Augustus enkele dagen in Holland
was geweest, - ze moest orde stellen op haar zaken, haar huis in den Haag verhuren
- had hem een schrijftafel cadeau gegeven. Zelf zou hij daarbij een passenden stoel
koopen. Maar er was veel waarvoor hij zijn geld misschien liever wilde besteden:
een oude hangklok, een Perzisch tafelkleedje, Delftsch porcelein. Ondertusschen
kocht hij boeken en kleine snuisterijen. Als hij sieraden voor vrouwen zag, keek hij
soms lang en dacht aan zijn moeder. Toch wist hij: ze droeg niet anders dan een ring
met een robijn, geen hals- of armbanden, geen spang in haar donkere haar. Maar hij
zou een sieraad voor haar willen kiezen, hij wist niet wat. Faust gaf juweelen aan
Gretchen; o, zijn moeder zou zeker lachen om juweelen. Ze had dat alles, dacht hij,
lang geleden kunnen bezitten, maar ze begeerde het niet. Vaag besefte hij dat ze
ervaren was in het leven, en een sterken wil had. Toen hij haar het laatst had gezien,
droeg ze een licht-bruine japon en schoenen van bijna wit leer. Ze liep rond door
zijn kamer, streek even met haar vinger langs het behang. - Imitatie-damast, zei ze
lachend.
Mama, vroeg hij, is uw huis in Cannes mooi gemeubeld?
Ze haalde haar schouders op. Och, niet kwaad, maar ik geef niet om al die dingen.
- En toen had ze hem verteld van het huis van haar half-broer, Mr. Félix, die een rage
had voor antiek. O, hij moest maar eens gaan kijken, Roemer Visscherstraat, het
nummer was ze vergeten.
Ik weet het huis nog wel, zei hij. - Hij was er lang geleden eenmaal geweest.
Toen ze wegging, omhelsde ze hem en vroeg plotseling teeder: Zal je het hier goed
hebben, Bims? - Hij hoorde alleen dat oude, half vergeten naampje. Ja, zei hij
werktuigelijk, maar waarom gaat u al? Hij volgde haar bewegingen, en op 't laatst
bedacht hij, dat hij haar naar den trein kon brengen. In de auto erheen had ze nog
over zijn financiën gepraat; hij mocht niet te veel geld uitgeven, dat was niet goed;
als hij niet toe kwam, kreeg hij toch nooit nieuw vóór den tijd. - Hij wist toen nog
niet, hoeveel hij van weelde hield, en hoe sober hij leven zou.
Honderd maal nadien had hij zich haar stem herinnerd toen ze hem Bims noemde,
maar eerst een maand later ongeveer, bedacht hij dat ze over oom Baltus had gepraat.
Het was een zonnige middag in den herfst. Op Henri's kamer
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stond een raam open. Een lichte wind gleed ijl en koel over zijn handen. Hij zag de
toppen der populieren teer, uitgedund, en bijna zwart tegen den geel-witten muur.
De tuinen onder blârenval, waartusschen het steenrood van geraniums, lagen in
schaduw. Henri verlangde naar de zon. Hij keek in den spiegel; zijn gezicht was
bleek als gewoonlijk, zijn donkere oogen stonden dof. Het kwam hem voor, dat zijn
gelaat zonder uitdrukking was, als een zielloosbeschilderd masker. Hij bewoog zijn
lippen, wilde zijn eigen naam noemen, maar zijn mond vertrok en er kwam geen
klank. Zich omwendend, liep hij naar de deur, en voor hij wist iets te hebben besloten,
was hij op straat. Hij zou een bezoek brengen bij oom Baltus en tante Jeanne. Er
waren ook twee dochters; hij kon zich den naam van de jongste niet herinneren; de
oudste, Jeanne, was getrouwd en woonde in de provincie. - Hij liep door het
Vondelpark. Een paar groote goud-esschen stonden dicht aan het water, werden klaar
en roerloos weerspiegeld. Hun gave, mat-gele goudpracht leek ijl en broos als jonge
bloesem.
Henri vond het huis zonder aarzelen. Een koperen bord meldde den naam: Mr. B.
Félix, advocaat en procureur. - Hij vroeg naar mevrouw en werd naar den tuin
gebracht. Hij zag rozen die fel bloeiden; een klein gazon, door kleurige asters
omzoomd, dan tante Jeanne, die op hem toekwam. Ze lachte vriendelijk, als had ze
hem gevraagd te komen, en drukte zijn hand. Hij had niet geweten dat ze grijs was,
en zoo een breeden glimlach had. Alles aan haar gezicht was breed, de kaken, de
neus, de mond. Alleen haar oogen waren klein, licht-blauw en stralend van gulheid.
Hij boog zich wat voorover naar haar, meende een oogenblik dat hij haar kussen zou,
en schrok dan recht. - Tante, zei hij, ik ken u haast niet meer. - Met een handgebaar
wees ze hem waar ze had gezeten, achter het gazon onder een kleine linde; er stonden
stoelen en een ronde tuintafel.
Je bent een man geworden, zei ze, en keek naar hem op. Och, ik heb ook geen
kleine kinderen meer. Zoo, en nu moet je me vertellen van je kamer, en of je goed
te eten krijgt. - De lach week niet van haar breed gezicht.
Hij praatte wat. De kamer was best - en het uitzicht en de menschen? ja, de
menschen ook. Amsterdam vond hij mooi, zoo rustig en ruim. - Het trof hem zelf
niet, dat hij alles prees; hij keek naar haar en dan weer naar de groote, zware rozen.
Ze zei:
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Gelukkig; als er eens iets niet goed is, moet je het me zeggen, zal je het doen?
Hij begreep het niet. Ze ging voort: Ik hoop dat je dikwijls zult komen, wij zijn
ook maar... Neen, ze sprak het woord niet uit. - We hebben alleen nog Anna in huis,
en Anna's muziek, en nogal wat aanloop. - Nadrukkelijk knikte ze eenige malen met
haar hoofd. Dan, plotseling opstaand: Nu ga ik de thee halen, blijf jij zitten. Ze
dribbelde weg. Wat is ze vormloos, dacht hij vaag. De tuin bekoorde hem, de witte,
fijn-slippige asters, het grastapijt, en haar glimlach ook, zoo gul en volkomen. Hij
wist dat hij nooit eerder zoo'n glimlach had gezien. - De geur van vochtige aarde en
afstervend kruid was om hem; hij zat heel stil, keek naar de rozen - Vreemd, dacht
hij, dat het is alsof dit lang, heel lang al duurt, en het is een oogenblik. - Van de tuinen
naastaan kwam geen gerucht. Een dunne witte wolk hing in 't blauw van den hemel
als de losgelaten sluier van een dansende vrouw. Het was Henri, of alle leven zich
samentrok in dezen tuin; hij kon zich niets denken daar buiten, en wilde het ook niet.
In de gangdeur verscheen een dienstbode met het thee-blad; daar achter tante
Jeanne met een slank jong meisje.
Kijk Anna, zei de moeder, dit is Henri.
Anna gaf hem een hand. Zij was tenger en fijn en bijna witblond. Een zijden rok
van heel licht grijs, dat bij iedere beweging wisselde met lila, en, als het even geheel
lila was, weer plotseling van zilver werd doorschoten, hing wijd om haar tengere
heupen. Daarbij droeg ze een witte blouse met veel kant. Hij meende nooit rijkere
kleeding te hebben gezien. Maar haar gezicht vond hij niet mooi; te flets en scherp,
en zonder eenige uitdrukking. Toen hij deze woorden dacht, schrok hij even, want
hij had ze ook dien middag van zichzelf gezegd, terwijl hij voor den spiegel stond.
En er ging toch veel in hem om, want hij wist dat het leven groot was. Wat beteekende
dan een menschelijk gelaat?
Tante Jeanne begon thee te schenken en praatte heel opgewekt. - Anna is een half
jaar ouder dan jij, Henri. Je moeder kwam bij me, toen mijn kind geboren was. Ik
zie nog, hoe ze het in haar armen nam en zei: Nog een vrouw meer in de wereld, huil
maar niet, er is plaats voor allen.
Anna lachte. Dat zal een verstandige vrouw toch nooit gezegd hebben?

Groot Nederland. Jaargang 24

364
Waarom niet? Kind, jouw plaatsje is nogal warm, zou ik denken.
Het meisje tuurde naar den grond. - Gisteren maakte vader een vergelijking, - hoe
was het ook? tusschen jou en Joseph, die de lieveling van zijn vader was, om je
veel-kleurigen rok. Ze lachte breed en keek naar Henri. - Die is goed, hè?
Ja, zei hij, de rok van Joseph kan niet mooier zijn geweest.
Anna wist vlug het onderwerp van gesprek te veranderen. Ze sprak nadrukkelijk;
toch leek het Henri, dat haar gedachten wegzwierven. Dikwijls wendde ze haar hoofd
af, of plukte, in zichzelf verzonken, aan haar blouse. Hij zag dat haar oogleden lang
waren, en de pupillen voor een deel bedekten, ook als ze recht vooruit keek. Dat gaf
een flauwe uitdrukking van bedachtzaamheid aan haar gezicht. Hij vroeg wat voor
muziek ze maakte. Ze antwoordde kort: piano.
O. Hij kende piano-spel door kinderen, door de huizen met openstaande ramen,
waarlangs hij liep. En een enkele maal had hij trachten te luisteren naar een virtuoos
op een badplaats-concert.
Ze hoorde zijn vage wederwoord, en liet het onderwerp rusten. Zacht neuriënd
keek ze naar de bloemen, beroerde het gras met haar spitsen voet. Tante Jeanne gaf
de koekjes rond, glimlachte rustig in de schaarsche oogenblikken van stilzwijgen.
Wat later kwam Mr. Félix bij hen zitten. Hij was een forsche man, die graag deed
uitkomen, dat hij zich in de kracht van zijn jaren wist. Indringender dan zijn vrauw
had gedaan, vroeg hij Henri naar zijn moeder.
Blijft ze in Cannes? Zoo, blijft ze weg, - en jij woont hier op kamers? waarom is
dat?
Ik weet het niet, zei hij, ze heeft daar een huis gehuurd. - Hij had het verwarrende
gevoel van zijn moeder te willen verdedigen, terwijl hem toch de half-geuite aanklacht
lief was.
Een huis gehuurd, nou, ze moet het zelf weten, ze heeft mijn raad niet gevraagd.
Hoe oud ben je nu?
Negentien.
En wat ga je studeeren?
Ik weet het niet, waarschijnlijk rechten.
Hm... Bevalt het kamer-leven je?
O ja, oom.
Het gesprek werd algemeen en onbeduidend. Tante Jeanne bleef vergenoegd en
Anna was stil. De tuin was voor Henri veranderd,
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gaf hem niet meer dat diepe gevoel van rust, dat den tijd doet vergeten. Oom Baltus
praatte druk en joviaal. Hij was een oppervlakkig man, die graag de belangen van
anderen, oppervlakkig gezien, tot zich trok. Veel menschen had hij daarmee geholpen,
vele ook benadeeld, maar dat laatste drong dan nooit recht tot hem door. Hij leefde
gemakkelijk, en was door zijn aard gelukkig, hoezeer hij ook de omstandigheden
prees, den bloei van zijn huis. Graag noemde hij zich in stilte, en zelfs met eenige
bescheidenheid, een trouw echtgenoot en een goed vader, en was dat ook, voor wie
de woorden niet te diep verstaat.
Henri verlangde ernaar weer op straat te zijn.
- Het afscheid was heel hartelijk; hij moest dikwijls komen en ook eens hun gast
zijn aan tafel. Alleen Anna stond wat terzijde, speelde met de kleuren van haar rok.
Hij ging. - Tante Jeanne liep met hem mee naar de voordeur, knikte hem nogmaals
toe. Haar gezicht glansde. Dag jongen, zei ze.
Hij liep in haastigen tred. Hoe vreemd was het, deze nauwe aanraking met
menschen. Ze noemden hem Henri, spraken van hun dagelijksch leven. Tante Jeanne
wilde zoo graag dat haar oudste dochter een kind zou krijgen, dat zei ze hem. En
plotseling zag hij het rustig-nadenkend gezicht van Dr. Speyck, diens koele oogen.
Ze keken elkaar soms in spanning aan, als hij, hardop vertalend, naar het juiste woord
en de zinswending zocht. Hij voelde duidelijk het gemeenschappelijke van dat zoeken,
wist, voor het eerst: dit is een mensch dien ik nader ben getreden. En het ontroerde
hem, alsof nu de wereld veranderde. Maar tegelijkertijd voelde hij verzet in zich, hij wilde niet dat de wereld zoo dwaas zou veranderen. Want een oogenblik had hij
aan zijn moder gedacht, en zag haar heel ver en heel klein, als in een nieuw
perspectief. - Onrustig en hortend liep hij voort.

3.
Dien avond wilde hij een brief aan zijn moeder schrijven. Het hinderde hem plotseling
hevig, dat ze hem niets gevraagd had over zijn bezoek aan Parijs, hem behandelend
als een kind, waartegen men zwijgt, om het te doen vergeten. En zelf had hij willen
beginnen over dien dokter Brusler. Zou ze hem trouwen? - wanneer? of was ze zijn
vrouw buiten de wet? Waarom hadden ze niet
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kalm en openlijk gepraat - meende ze, dat hij niet luisteren kon? En als hij wilde dat
ze hem naar zijn vader vroeg, dan was het om haar te kunnen zeggen dat hij haar
leven naast dien vader als echtgenoot begreep. - Meen niet, schreef hij in gedachten,
dat ik zonder oordeel ben. - Hij raakte bekoord door het denkbeeld, uitsluitend over
haar te schrijven, niets over zich zelf; haar, in haar verhouding achtereenvolgens tot
die beide mannen. - Hij greep pen en papier, begon als in een roes. De zinnen lieten
zich vlot aaneen rijgen, ze welden uit elkaar op en vloeiden haastig voort. Onbewust
wilde hij haar weer naar zich toe halen, haar groot zien en vooraan in zijn kleine
wereld. Die wereld had zich één oogenblik verwijd voor zijn blik, en dat had hem
beangstigd.
Toen de brief klaar was, voelde hij een bevrediging als na een goed stuk proefwerk.
Hij schoof het papier van zich af en leunde in zijn stoel; - hij zou het nog dien avond
versturen. Zijn beenen over elkaar slaand, bleef hij een oogenblik zitten wachten, hij
wist zelf niet waarop, en neuriede een melodie. Dan, onwillekeurig, ging hij den
brief overlezen, aandachtig en zeker van zijn waardeering. Maar tegen 't eind werd
hij gejaagd, het bloed steeg naar zijn wangen, heet en hinderlijk. - Want dit was de
toon van een minnaar; hoe had hij zoo kunnen schrijven, en waarom deed hij het, aan zijn moeder? - O, hij wist dat hij verdorven was, want hij had een slechten vader,
maar dit had hij niet geweten. - Het trof hem als een zware slag. Dat hij nooit verliefd
was geweest op een meisje, hij wist het; - naar de meisjes uit zijn klas keek hij niet;
ze waren meestal dom, en maakten daardoor de lessen vervelend. En Anna, zijn
nichtje, zeker was ze heel mooi, maar hij voelde het niet, het liet hem onbewogen.
Doordat ze zoo teer en fijn was, moest ze zeker zijn ridderlijkheid opwekken, zijn
gevoel van mannelijke kracht. En ze wist dat ook heel goed, ze deinde met haar
smalle heupen, opdat haar rok zou glinsteren en de aandacht trekken.
Bah, hij verachtte die vrouwelijke geslepenheid, dat bewuste weten van jonge
meisjes. Maar zijn moeder was zoo mooi, dat ze geen spel behoefde. Hij hield van
zijn moeder als een kind, en zij alleen was bij hem geweest, heel zijn jeugd, geen
ander, geen broers en zusters, zelfs geen vader. Bovendien, wie zou zoo scherp den
toon onderscheiden van een kind en een minnaar? - voelde de minnaar zich niet
afhankelijk, en dwaas en jong? Zie, ik ben niets zonder u, ik ben als een kind aan uw
schoot; - zou hij dit niet
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kunnen schrijven aan de vrouw die hij liefhad? - Toch zou hij den brief verscheuren;
zijn moeder mocht het niet meer weten, hoe hij van haar hield, ze verdiende het niet.
Zal je het hier goed hebben, Bims? vroeg ze hem. Daarop paste een ontwijkend
antwoord. - O zeker, mama; - zooals hij oom Baltus een niets-zeggend antwoord had
gegeven op een dergelijke, conventioneele vraag. Maar met haar woorden was hij
zoo gelukkig geweest, haar toon, - het oude, lieve naampje.
Hij staarde voor zich uit. Het oude ging voorbij - hij was een man, en stond in een
leege wereld. -

Vierde hoofdstuk.
I.
In October was voor Henri het studenten-leven begonnen; dat wil zeggen, hij had
een vage voorstelling van wat men gewoonlijk onder dat woord verstaat, en verlangde
niet naar scherper uitbeelding. Hij volgde de colleges van de rechtskundige faculteit,
die voor de nieuw-aangekomenen waren bedoeld. Veel meer dan zijn mede-studenten,
boeiden hem de professoren. Hij keek hen aandachtig aan, wist zelf niet dat vaak
zijn lippen mee bewogen, zoodra hij meende een zin te kunnen voltooien. Daarbij
waren dan zijn oogen groot en donker. Het gebeurde aan 't eind van een college, dat
de professor licht zijn hand op Henri's arm legde, en vroeg: Bent u doof, mijnheer?
Henri, verward, antwoordde: Pardon professor, heeft u iets tegen me gezegd dat...
Neen, neen, ik vraag maar of u doof bent.
Neen, ik hoor heel goed.
De ander glimlachte. Zoo, dat doet me plezier, en liep verder.
Hij maakte een heel beknopt dictaat, maar zorgde wel, alle boeken te noteeren die
werden genoemd. Op weg naar huis liep hij dan bij den boekhandelaar aan, kocht,
bestelde. Het dictaat werkte hij zorgvuldig uit, gaf daarbij tevens de meening van
anderen, gezaghebbenden, weer, die hij in hun geschriften vond. Had hij een nieuw
studie-boek bemachtigd, dan was hij soms zoo nieuwsgierig het in te zien, dat hij
een café binnenliep en een rustig hoekje zocht. Daar zat hij dan zoolang het werk
hem boeide,
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en de omgeving hem ongestoord liet. Maar soms miste hij zijn schrijftafel te zeer,
en ging haastig naar huis. Hij raakte gehecht aan zijn kamer. Nu hij regelmatig en
veel studeerde, werd zijn eerzucht bedwongen door de werkelijkheid. Hij begreep
dat de studie van het recht diep was geworteld en ontzaggelijk rijk vertakt. De
uitgebreidheid van de litteratuur over ieder klein onderdeel boezemde hem eerbied
in. Hij zou niet anders dan stap voor stap voorwaarts kunnen gaan. Maar toch, het
genie, door intuïtief begrijpen, was samenvattend en groot-overziend. De gedachte
aan de zevenmijls-laarzen liet hem niet geheel los.
Dagenlang kon hij werken, zonder iets meer van de buitenwereld te vragen dan
hij zelf nam. En dan, plotseling soms, verlangde hij iets, hij wist zelf niet wat, een
afleiding die men hem bieden zou, een brief, of een bezoek. Hij ging daar dan op
zitten wachten, hoorde de stilte van zijn kamer, voelde de eenzaamheid, het afgesloten
zijn van de wereld. En toch kende hij de wereld niet. Soms ging hij uit, denkend dat
het verwachte stellig zou komen in zijn afwezigheid. Als hij weer binnentredend,
een brief vond liggen op zijn schrijftafel, dan zwol er iets in zijn borst, en zijn greep
was een grimmig in bezit nemen. Zijn moeder schreef hem vrij veel, korte briefjes
om hem te groeten; ze schreef als aan een goed vriend, voor wien ze op het oogenblik
weinig tijd had. Eens las hij: Je bent mijn eenig kind, weet je wat dat zeggen wil?
Het ontroerde hem, maar hij wilde er niet over denken en zich afvragen of ze eerlijk
was, toen ze dat schreef. Het was heerlijk om te lezen, in haar groot, rond handschrift,
maar het bleef iets uiterlijks, iets zinnelijks haast. Een enkelen keer ontving hij een
briefje van tante Jeanne, waarin ze hem ten eten noodigde. En eenmaal kwam ze zelf
hem bezoeken. Ze bracht wat asters mee uit den tuin, die ze voor haar borst hield.
Daarboven blonk haar groote gezicht met den glimlacht.
Hij sprong haastig overeind, voelde een ronde plek branden op zijn wang, want
hij had met een zijlings gebogen hoofd op de schrijftafel gelegen.
Och, sliep je? was je zoo laat in je bed gekomen?
Hij haperde met een antwoord, had het gevoel, of het vage verdriet in hem zwol,
machtig zwol, en toen in een diepe bedding stroomde.
Ze ging voort: Maar je hoeft het mij niet te zeggen. Wacht,
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hier is een vaas, een mooie, mogen mijn bloemen daarin?
Hij keek naar haar. Ze nam de ombladerde stengels één voor één in haar hand en
praatte. Het winterseizoen begon nu gauw, zei ze; Anna ging veel naar concerten,
hij moest zich ook eens een avond vrij maken. - Traag dacht hij aan zijn kamer onder
het lamplicht bij gesloten gordijnen; hij wist niet hoe hij de avonduren doorbracht.
En de dagen - wolkengrijs was de hemel, of hoog-open, blauw; hij las in boeken, of
sliep, altijd weer wachtend op den tijd, die voorbij ging.
Had hij Anna ooit hooren spelen? - Mozart deed ze het best, zoo fijn en indringend.
De tuin werd nu minder mooi, de rozen waren zwaar van regen. Om Anna's handen
te warmen, zouden ze een houtvuurtje stoken, het huis werd kil, nu de zon weg bleef.
- Ze vroeg ook naar zijn college-uren, en naar een professor, dien ze eens ontmoet
had. - Hij had met een enkel woord geantwoord, gaf nu plotseling een nauwkeurige
beschrijving van den professor.
Ze lachte wat. Zoo, zoo, je kijkt goed.
Toen ze weg was, tuurde hij naar de bloemen, paars-blauw en purper, zag den tuin
voor zich, en voelde vaag en verwonderd, dat misschien tante Jeanne in zijn leven
iets werkelijks zou kunnen worden, zooals de lessen bij Dr. Speyck, of de brieven
van zijn moeder, - en dat hij misschien de werkelijkheid zocht.
- Het gebeurde, een Woensdag-avond na de les, dat Dr. Speyck hem vroeg, een
kop koffie te blijven drinken.
Heel graag, zei hij. Het was over elven, ze hadden lang gewerkt, - en Henri voelde,
toen hij opstond, een lichte droomerigheid in zijn hoofd en een zwaarte in zijn lichaam,
als had hij juist geslapen. De ander schoof de dubbele deuren vaneen. Ze liepen nu
de achterkamer binnen, waar de tafel gedekt stond voor twee personen.
Ik ben geen epicurist, zei Speyck; een blinkend servet en een mooie vruchtenschaal
zijn me meer waard dan lekkere spijzen. - Henri nam een bakje op van amber-kleurig
glas, waarin een tros lichtgroene druiven overvloedig bolde.
Ik weet niet, zei hij glimlachend, en zocht het Grieksche woord voor
schoonheids-genieter.
De tafel was niet overladen; er stond een oud-zilveren druivenspoeler, er was
brood, honing en kaas. Henri keek om zich
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heen. Voor de schuifdeuren hingen zware gordijnen van een matgrijze stof; er stond
een breed, laag buffet; daarboven hing de geschilderde beeltenis van een vrouw.
Neem een stoel, als je wilt, zei de gastheer. - En zullen we elkaar maar tutoyeeren?
ik ben iets ouder dan jij. - Hij haalde zijn schouders op.
O, graag, zei Henri een beetje verward. Hij ging zitten en keek naar het portret.
Het gezicht van de vrouw was heel blank. Een oogenblik zag hij alleen de weelde
van kleuren, het blauw van den achtergrond - hij wist niet of het verre bergen waren,
of een hemel wellicht - waarin donkere stammen, en een blad, groot wiegend boven
het hoofd; het haar dat het gelaat omgaf, geelbruin, als het zwevend blad; het kleed
rood, roest-kleurig, en met diep-blauwen gloed in de plooien. Dan zag hij weer het
vrouwen-profiel, de oogen met de teer-lichte wimpers, het hooge voorhoofd. Hij
meende iets heel jongs te zien in de oogen, en een rijpe vrouwelijkheid in den vasten,
gesloten mond. Hij voelde een eerbiedigen schroom, keek Dr. Speyck aan, en
verwonderde zich over de stille koelheid van diens blik. Opnieuw zag hij de gedekte
tafel waaraan hij nu zat; hij zou van de doorschijnende druiven eten, hij was bij een
vriend, dien hij zou kunnen vragen, - nee, hij wilde niets vragen. Plotseling dacht
hij: She clad herself in a russet gown, she was no longer Lady Clare, - maar voelde
tevens dat hij haar liever niet wilde herkennen. Toch kon hij van het gedichtje niet
heelemaal loskomen. - It was in time when lillies blow, and clouds are highest up in
air. - Dus was wel de achtergrond het hooge blauw van den hemel, en zijzelf was als
een lelie. Maar dit vond hij ook dadelijk conventioneel en onwaar: het gezicht, hoe
blank ook, had iets van den rossen gloed van het kleed.
Zoo, zei Speyck, hier is koffie; ik zet die zelf, mijn huishoudster deed er altijd
vuile boonen in. En tast nu toe.
Henri nam brood met honing. Hoe lang zal ik hier nog kunnen blijven, dacht hij,
het wordt bijna nacht, en de moeilijkheid is, dat ik niets weet te zeggen.
En toen praatte hij toch plotseling over het huis van Mr. Félix, waar een salon was
in empire-stijl, zuiver en mooi; maar hij wist niet, of de kamer ooit gebruikt werd?
Is dat familie van je? vroeg de ander. - Ik ken Anna, de doch-
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ter; ze is mijn leerling geweest. Maar, voegde hij erbij, ze is nooit blijven avond-eten.
O, zei Henri. Hij dacht een oogenblik dat de vrouw van het portret op Anna leek,
maar verwonderde zich dan over zichzelf: er was immers niets geen overeenkomst.
Hij wilde niet aldoor omhoog kijken, was er zich scherp van bewust, het toch
herhaaldelijk te doen. De ander praatte door over Anna. - Eens heeft ze 's avonds les
gehad; na afloop heeft ze geen amicaal woord meer gezegd. Ik had vruchten voor
haar gekocht, maar toen ze ging, bood ik zelfs niet aan, haar naar huis te brengen.
Vreemd. Je moet jezelf nooit forceeren - afwachten, de vrouw moet beginnen, zegt
Anatole France, en dat weten de vrouwen heel goed. - Je houdt toch nog niet op met
eten?
Ik ben het niet gewend, zei Henri, in den avond.
De ander lachte. Brood en koffie, een kost voor kinderen. Toen ik een jongen was,
bracht mijn moeder me stilletjes een boterham in mijn bed.
Leven je ouders nog?
Ja, ze wonen hier in de stad.
Henri keek hem aan, verwonderd. Hij had den ander, onbewust, volkomen eenzaam
gedacht. Nu verloor hij iets van dat zelfgenoegzame, die hooge geslotenheid. Wel
bleef zijn gezicht rustig-beheerscht en koel. Wie zou dan de vrouw zijn van het
portret? - een vrouw die hier met hem geleefd had, die hem kende, zooals een moeder
haar kind? Weer keek hij omhoog. De kleuren leken oud, als op een middeleeuwsch
schilderij, ingedroogd en gebarsten. Toch wist hij, - hij had niet kunnen zeggen
waardoor, - dat het portret nieuw was.
En jouw ouders, vroeg Speyck, leven die ook nog?
Ja, antwoordde hij haastig, maar niet hier. Ze zijn gescheiden; mijn moeder woont
aan de Rivièra.
Voor goed?
Hij haalde zijn schouders op. - Ik weet niet. Zoolang ze nog betrekkelijk jong is,
zal ze wel blijven zwerven. Ze is dit voorjaar weg gegaan, en nu ben ik student
geworden, enne... Ze schrijft me veel; misschien ga ik in de Kerstvacantie naar haar
toe.
Hij zei dit alles als buiten zijn wil om; hij dacht nauwelijks aan zijn moeder, zag
haar niet, maar het was hem of die andere vrouw naar hem keek. En het dorre
eikenblad wiegde boven
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haar hoofd. Hij had gezegd: in de Kerstvacantie; hij wist daar niets van, en het kon
hem ook niet schelen.
- Misschien blijf ik hier om te studeeren, ik houd niet van zoo'n lange treinreis.
Wil ik voor je gaan? vroeg de ander lachend, dan zal ik je moeder zeggen, dat ze
je niet zoo alleen moet laten.
Hij glimlachte. Goed, maar ze zal niet komen.
Ook niet met mij? Pas op, ik ben heel ijdel op dat punt. - Hij nam de druiven, en
dompelde ze in den zilveren beker. Om zijn mond was een weeke glimlach, die Henri
mishaagde.
Zoolang er vruchten zijn, is het leven de moeite waard. Maar ik zou toch beter
doen te zeggen: zoolang er verboden vruchten zijn. Vind je ook niet? de prikkel van
wat niet mag.
Henri zweeg.
Als je jong bent, schrik je van al het verbodene; later gaat dat voorbij. Ik bedoel
niet, dat je dan rustig leert zondigen, maar je hebt meer vrijheid, je kunt je tenminste
bewegen. - Hij schudde met zijn schouders, als gooide hij een last van zich af. Maar
zijn gezicht stond weer strak en ernstig. - Misschien voel je het nog niet zoo.
Nee, zei Henri. - Hij dorst niet naar het portret kijken. Zwijgend aten ze de druiven.
Een gangklok sloeg twaalf slagen in de stilte. Hij vond het vreemd dat hij daar zat,
dat de ander met hem praatte over dingen waar hij niet naar vroeg, voelde een diepte
van leven om zich heen, die hij niet peilen kon.
Ik ga naar huis, zei hij.
Nu al? blijf nog wat praten. - Maar het klonk achteloos. Henri stond op, wist niet
door welke deur hij de kamer zou uitgaan. Bovendien was ook de gangdeur achter
een zwaar gordijn verborgen. Het trof hem dat op het buffet een lamp brandde,
waardoor de beeltenis van de vrouw werd verlicht; een lamp met een gele kap. Hoe
zou het portret onder het daglicht zijn? misschien zou hij dat nooit weten. Hij tastte
naar de deurknop.
Jammer dat je weggaat, het is nog vroeg.
Ik dank je voor je ontvangst, mompelde Henri.
- Kerel, zei de ander, wegwerpend.

II.
Op een middag- de vroege stadslampen waren al ontstoken -
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ontmoette hij Gustaaf de Waard. Ze stonden samen voor een winkelruit en herkenden
elkaar oogenblikkelijk. Na de eerste vragen liepen ze drentelend op. Henri voelde
een lichte beklemming. Hij wist dat hij Gustaaf bewonderde, en daarom gemeden
had. Ze waren veel samen geweest, maar nooit alleen, als jonge mannen die zich
zouden kunnen uitspreken. Maar dien eenen avond, buiten de bescherming van de
school, had hij een briefje van Gustaaf gevonden.
Ze liepen op een breed trottoir, onder boomen. Telkens eens stond een klamme
wind tegen hen op, dreigde ieder rhythme van beweging te verstoren.
Zullen we ergens zitten? vroeg Gustaaf, wat wil je?
Ik ben dicht bij huis, ga met mij mee.
Het ontsluiten van de deur was Henri vreemd, nu hij niet alleen was, en de ander
liet voorgaan. - Eén trap, en dan rechts, ja, ga binnen.
De kamer lag in 't duister van den valen middag. Henri was er zich plots van bewust
te kijken, het eerst, naar de beide raamvlakken, als naar de oogen in een vertrouwd
gelaat. Hij liet de staande lamp branden op zijn schrijftafel, sloot voorzichtig de
gordijnen. Gustaaf had hoed en jas afgelegd. Hij was vrij groot en mager, had
kort-geknipt rossig haar en groene oogen. Zijn wenkbrauwen waren heel licht blond,
maar de diepe oogkassen gaven teekening aan zijn gezicht. Hij warmde zijn handen
boven de kachel. - Zoo, zei hij, van Eerdt, heb ik jou opgespoord, je werkt zeker
hard, en verbaast je professoren.
En jij? vroeg Henri.
Ik? o, ik probeer nog maar zoo te leven, in al deze overgangen. - Aandachtig aaide
hij het blinkende deksel van de kachel, keek niet naar Henri op, die tegenover hem
was gaan staan.
Hoe bedoel je, deze overgangen? - Zijn stem klonk lichtelijk geïrriteerd; het eigen,
vreemde leven doemde voor hem op. Hij zag Gustaafs handen, die lang en smal
waren, en hun bewegen trof hem als een niet te smoren vraag.
Het laatste jaar op school is het al begonnen: het leven verandert. Er is een wereld
buiten onze gedachten, die dringt zich aan ons op.
Henri zei: Er is niets buiten ons denken.
O ja, we weten dat er heel veel is. We loopen langs donkere,
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gesloten huizenrijen, maar we weten dat in iedere kamer een mensch woont met zijn
geschiedenis.
Henri haalde zijn schouders op. - Dus, wat wilde je ook zeggen?
De ander deed een stap terug, leunde nu tegen den schoorsteenmantel. - Dat de
realiteit me bang maakt, dat ik nu bijna niets meer heb van wat ik vroeger bezat. De
menschen zeggen, dat de sprookjes-wereld voor het kind reëel is; het zou zich heel
goed kunnen voorstellen dat de dieren praten, dat de beek een stem heeft en roept:
wie van mij drinkt, verandert in een wolf. Maar het is niet waar: de werkelijkheid is
voor het kind een sprookje. Heb jij vroeger gevoeld dat Napoleon geleefd heeft, of
Caesar, of Rembrandt? Is de Nachtwacht door een mensch geschilderd, heeft Dante
zijn verzen op papier geschreven? Ik heb het nooit geloofd; maar ik heb gedacht dat
mijn meeningen mijn eigendom waren, - en dat zijn ze niet; ze zijn aanwezig, ik weet
niet hoe, zonder vorm, ongedacht zijn ze er. Er kan niets nieuws geschapen worden;
in den beginne was alles, nu is er niets meer. Maar we kunnen ons geen begin denken.
- De aarde was woest en ledig, en duisternis heerschte over den afgrond - dat is het
sprookje uit onze jeugd, dat we niet meer gelooven.
Hij zweeg, en Henri keek heimelijk naar hem. Tot zijn verwondering stond Gustaafs
gezicht heel kalm; de dunne lippen waren zonder opzettelijkheid gesloten, alleen de
neusvleugels bolden even op. En hij vergat dat de ander uit innerlijken drang kon
hebben gesproken. Vaag dacht hij: ik zal iets moeten zeggen, we zullen over andere
dingen praten. Gustaaf stak zijn handen in zijn broekzakken en liep om de tafel heen;
zijn mond spitste hij tot fluiten. - Zoo, van Eerdt, dus hier woon je; en ben je jurist
geworden, of - ja, je hebt het me al gezegd, neem me niet kwalijk. - Nu Gustaaf zijn
onderwerp zoo luchthartig prijs gaf, begreep Henri dat het den ander ernst was
geweest, hoewel hij zich nauwelijks iets van diens woorden kon herinneren. Tastend
zei hij: Je moet wat geduld hebben met mijn trage hersens; ik denk aan wat je beweerd
hebt. Je weet wel, van vroeger, dat ik zelf niet heel gemakkelijk leef, maar...
Gustaaf wachtte.
Maar ik heb je niet begrepen. Je weet dat ik tijden heb van groote inzinking - en
daar buitenom, - ben ik zelden gelukkig. Sinds
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ik van school af ben, - ik heb een vreeselijken zomer gehad - maar misschien ben ik
nog geen denkend wezen.
De werkelijkheid zal ook voor jou opdoemen, zei Gustaaf. Maar je was eerzuchtig;
eerzucht is droom, een eigen wereldje, waarin je groot zult zijn. Ik zeg dit zonder
eenige gedachte aan goed of kwaad. In de werkelijkheid verliezen we alle appreciatie,
we leven er voorkeurloos. Het sprookje alleen kent slechte en brave menschen; de
slechten worden wel eens bekeerd, de goeden nooit. - Henri hoorde nog zijn eigen
woorden naklinken: zelden gelukkig - ik heb een vreeselijken zomer gehad. - Hij
wou bewijzen willen noemen, hij zag zichzelf toetreden op zijn vader, dien avond
in het restaurant; zijn uitgestrekte arm beefde. En later, - hun gesprek op het
Seine-bootje, - en al zijn eenzaamheid...
Hij was op de armleuning van zijn bureau-stoel gaan zitten, tuurde in de lamp,
totdat zijn oogen staken.
En weer veranderde Gustaaf van toon. Heb je vrienden hier? zie je wat menschen?
Heel weinig; ik neem les van Dr. Speyck, tweemaal in de week.
Och, zoo.
Ik ken veel minder Grieksch dan ik gedacht had. - Dan woont hier een broer van
mijn moeder; maar ik zal om thee vragen, je blijft toch nog? Met Speyck raak ik een
beetje bevriend; hij is ouder, natuurlijk.
Een scherpzinnig man?
Ja, critisch en spotziek, ik mag hem wel.
Als hij maar met zichzelf kan spotten.
Ze praatten door. Henri zag steeds weer in gedachten het vrouwenportret; hij wilde
er iets van zeggen, maar wist niet hoe. Een oogenblik voelde hij de verleiding, de
beeltenis te beschrijven, als was ze zijn nichtje Anna, of een andere vrouw die hij
ontmoet had, maar hij dorst niet. Wel noemde hij Anna's naam, zei dat ze een mooi
meisje was, - maar Gustaaf scheen dat niet belangrijk te vinden, - evenmin als hij
zelf, trouwens.
Ze spraken af, elkaar meer te zien, en Shakespeare te lezen, want Shakespeare zei
Gustaaf, had de werkelijkheid gekend. Hij wilde beginnen met Anthony and Cleopatra.
Henri stemde toe. Toen hij den ander uitliet, trof het hem, dat Gustaaf zijn hoofd
zelfbewust hield opgericht. Hij begreep die houding niet. Terug
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gekomen in zijn kamer, draaide hij de lamp uit en ging voor de kachel liggen.

III.
Hij liep college en werkte. Er waren dagen dat hij trachtte niets van de uitwendige
wereld te zien. Door de stadsstraten ging hij peinzend, of druk pratend met zich zelf.
Enkele kleuren begeleidden hem, een rand van late bloemen in een klein plantsoen,
de lichte steen van een massieve brugleuning, het stille, als rottende water van een
smalle gracht. Hij was zich dit nauwelijks bewust; eerst later zouden ze het
herinnerings-beeld van zijn leven mee voltooien. Soms sloot hij vroeg de gordijnen
van zijn kamer, wilde niet meer de naakte populier-staken zien, die leden door den
wind. Maar vaak keek hij dan op, en dacht aan het teere grauw-wit van den muur.
Eens - het was begin December - ging hij aan 't eind van den midag nog weer de
gordijnen terug schuiven, hij wist niet waarom. En een zacht-flonkerende witheid
van sneeuw was voor zijn verwonderden blik. Hoog op de daken was de sneeuw, en
beneden in de tuinen. De muur leek nu van oud, verweerd ivoor. De lage hemel was
grijs, en heel even glanzend van een teer licht. Hij voelde iets zwaars in zijn borst,
en een verruiming tevens; zijn oogen gingen wijd open. Totdat hij zich iets van
Gustaaf wide herinneren. Als we dit konden bereiken, dat er gelijkheid was tuschen
ons inwendige en het omringende, dan waren we God gelijk; dan zouden we niet
meer praten over geluk, maar we leefden naar onzen diepsten grond. - Het
verwonderde hem, dat hij deze woorden zoo gaaf had onthouden, maar kon niet
denken: voel ik dit nu? Ben ik God gelijk? - Het zien verslond hem, - de geduldige
daken onder de sneeuw, het verstarde van de buigzame takken, als wisten ze zelf
niet dat ze daar nog stonden; - en de lucht, als de teere doek van een vrouw. Terwijl
hij nog stond, werd het duister zwaarder, en zwevend vielen enkele vlokken. - Hij
wendde zich af.
Dien avond dacht hij aan zijn moeder en aan de vrouw van het portret; de rust van
het aanschouwen was voorbij gegaan. Zijn moeder had nu gevraagd, of hij in den
Kersttijd bij haar kwam, maar ze leek hem onbereikbaar ver. Ik zal tijd maken, schreef
ze, en me aan jou wijden, een groot deel van den dag. - Waarom zou ze dat doen,
dacht hij, dit viel niet meer binnen den kring
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van haar leven. Hij geloofde ook niet dat ze het nog kon; ze zou hem als een vreemde
ontvangen, of misschien wel als een vriend en heel welwillend zijn. Maar vroeger
was hij haar kind geweest en hij meende dat haar leven er was om het zijne. Nu zou
die vreemde vrouw met het blanke en toch warme gezicht voor hem leven, voor hem
alleen, als zijn droom. Een droom, - dat woord deed iets voor hem open gaan, een
oneindigheid waarin hij mocht dwalen. Of het droom was of werkelijkheid, wat voor
verschil maakte dat? Toch was hij onrustig, en zijn denken viel vol gapingen. Als
hij meende den blauwen achtergrond van het portret te zien, dan dacht hij aan Dr.
Speyck, en de studeerkamer waar ze gewoonlijk zaten. Het was hem niet gelukt, in
de aangrenzende kamer door te dringen; de lessen gingen weer regelmatig als vroeger.
Alleen waardeerde hij nu de strenge concentratie van den ander minder; hij vond
hem te uitsluitend taalkundig, te zakelijk en dor. Nooit daverde zijn stem in de
klankrijke zinnen; hij stuwde het rhytme niet op, slag voor slag, om het dan langzaam
terug te doen ebben tot bezonken gelijkmatigheid. Henri herinnerde zich: van alle
jongens uit zijn klasse had alleen Gustaaf dit gekund, - en hijzelf, als hij gedurfd had.
Nu zou hij durven, om haar; de muziek van de woorden zou door het huis gaan en
ze zou glimlachen. Hij wilde haar zien in het morgenlicht, als de hemel nog koel
was, en dun, groenachtig-blauw. Hoe zou dan de zonnige blankheid van haar huid
zijn gevat tusschen het purperen kleed en de stille matheid van het haar? - Zijn adem
ging kort en zuchtend door zijn even geopenden mond. En hij had nauwelijks haar
oogen gezien; ze zouden grijs zijn als de zee, licht en doorschijnend. Een naam dorst
hij haar niet te geven; rondzoekend tusschen alle bekende klanken, vroeg hij zich af
hoe een moeder haar kind kon benoemen. Hij heette naar zijn vader: Henri; - achteloos
gegeven naam, zonder voorkeur gebruikt. O, de armoede van te zijn zonder voorkeur!
In de werkelijkheid, had Gustaaf gezegd, zouden we geen waardeering kennen, en
niet meer praten van geluk. - Hij wilde dit niet; nog kwam alle felheid van zijn hart
ertegen in verweer. Hoe kon hij afstand doen van de begeerte naar geluk? - Maar als
het geluk iets was dat hij niet kende, zoodat hij er dus niet naar zoeken kon? Een
oogenblik dacht hij aan de sneeuw in de tuinen, maar het beeld vervluchtigde snel.
Niets was er blijvend, de werkelijkheid had geen
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gelaat, alleen de droom kon bestendig zijn.
- Op een Zondagmorgen kwam hij een kwartier te vroeg aan het huis van Dr.
Speyck. Het dienstmeisje keek verwonderd, zei dat hij maar wachten moest, mijnheer
had nog niet ontbeten. Hij ging de studeerkamer binnen, merkte dadelijk op dat de
schuifdeuren niet geheel gesloten waren en aarzelde voor de dichte gordijnen.
Terugwijkend naar den raamkant, tuurde hij scherp en luisterde. De kamerdingen
waren strak en ademden niet. In huis was het heel stil. Een stap weerklonk in de
straat, stierf langzaam weg. Hij voelde zich daar staan, huiverend en als vergeten
temidden van een dood leven. Maar het portret zou er nog zijn, niets was veranderd,
hij hoefde maar enkele stappen te doen. - Speyck, zei hij, ben je daar?
Er kwam geen antwoord. Voorzichtig schoof hij tusschen de gordijnen door. De
tafel stond gedekt als dien avond; er viel zonlicht over het mateloos wit.
Hij keek omhoog - temidden van het duisterend kleurenspel was haar gelaat gaaf
en warm getint als een vrucht. Hij zag achter haar, water dat een meer geleek, en ver
aan den einder blauwe bergen. Het kleed was gesloten aan haar hals, zelfs heel even
nog daartegen opstaand; het had geen enkele versiering, maar de kleur maakte het
rijk. In heur haar, dof goud-bruin, sprankelde licht.
Terwijl hij zoo stond, ging zacht de deur open, en Dr. Speyck kwam binnen.
Goeden morgen, zei hij, zonder verwondering.
Henri trachtte zich te verontschuldigen, maar de ander viel hem in de rede.
't Is heel best, man, ga even zitten.
Ik keek naar dat portret.
Ja, het is een goed ding.
Heb je die vrouw gekend? - Hij had het gevraagd, in die enkele woorden, en wist
meteen, scherp en fel bijna, dat hij geen antwoord wilde.
Speyck knikte. Ja, en haar minnaar heeft het geschilderd. Hij was een Ier, heeft
meteen het Iersche volkskarakter in haar willen uitdrukken. Ongeoorloofd, wat? aan
een volkskarakter te denken, als...
Bruusk sneed Henri hem den zin af. - Onbewust, misschien.
Na, van dat onbewuste moet ik niets hebben. Dat is tegen-
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woordig een verontschuldiging voor alle slapte en halfheid. Ga toch zitten, zeg. Met vrouwelijke voorzichtigheid schonk hij zich een kop thee in. - De Grieken
daasden niet over het onbewuste.
Neen, ze noemden het het noodlot.
Dat is niet het zelfde. Het lot van den mensch was de bewuste daad van de goden.
Henri haalde schamper zijn schouders op. Goden was de naam voor wat ze niet
doorgrondden in zichzelf: de goden zijn scheppingen van den mensch, niet omgekeerd.
Wacht even, de natuur-goden? Helios, Demeter, Poseidon?
Henri zweeg. Hij hoorde een lichte zelfgenoegzaamheid in den toon van den ander,
die een prijsgeven van de eigen opvatting uitsloot, en luisterde met even gebogen
hoofd, als een schooljongen naar een onvermijdelijke les, vergetend waarom hij in
deze kamer was gekomen.
Had Oedipus het onbewuste verlangen, zijn vader te dooden en zijn moeder te
trouwen, terwijl hij beide niet kende? Als hij hoort, dat de goden het over hem beschikt
hebben, wil hij alles doen om zijn lot te ontwijken. Het is nooit de bedoeling hem
aansprakelijk te stellen voor het kwaad dat hij doet. Toch moet hij het boeten, de
goden zijn onverzettelijk. Terwijl hij nog sprak, hield hij de muiskleurige gordijnen
opzij. Met vlakke stem vroeg hij: Zullen we beginnen? en liet Henri voor zich naar
binnen gaan.
- Even was de droom van het portret verstoord. 's Avonds was hij bij de familie
Félix, en luisterde naar Anna's muziek. In de groote kamer was het licht schaarsch.
Anna zat voor de piano-lamp. Hij zag haar donkeren rug en den tengeren hals, het
vaalblonde haar, en dan telkens even haar handen, ivoor-blank als de toetsen die ze
beroerden. De klanken stroomden aan hem voorbij, soms licht en speelsch, dan met
wat grootere opzettelijkheid en zwaarder nadruk, maar nooit verwrongen-duister of
snerpend. Oom Baltus die zat te rooken en moeilijk zijn groot lichaam in rust kon
houden, onderbrak zijn dochter zooveel mogelijk, en met een goedkeurend woord.
- Met bravour gespeeld, dat mag ik. Mozart is teederheid en bravour; dat lijkt
misschien tegenstrijdig, maar... Anna bladerde in haar boek, of greep het kanten
zakdoekje dat ze links van de toetsen legde. Tante Jeanne schonk thee bij het gele
schijnsel van
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een waxine-pitje. Haar glimlach was overvloedig op alle dingen. Ze droeg dien avond
een japon van stijve, donkerblauwe zij; haar kleine, breede voeten kwamen onder
den wat te korten rok te voorschijn.
Henri dacht: 't is of ze in een crinoline loopt, en verwonderde zich, maar zonder
spot, over haar omvangrijkheid. Als ze hem thee reikte, glimlachte hij vol terug. Hij
zat achterover leunend in een wijden stoel, en wist zijn gedachten onvast en vluchtig.
Telkens eens wilde hij zich oprichten, de zachte, ijle stemming verbreken, de muziek
met haar hinderlijk pathos doen ophouden. Maar hij verroerde zich niet, wendde
alleen zijn hoofd naar oom Baltus of tante Jeanne, en had het gevoel dat hij zich
brandde aan haar glimlach. Dan wilde hij zijn ootmoed nog verdiepen, keek met
groote, warme oogen naar Anna, maar verwarde zich, kende zijn ontroering niet
meer. Aldoor schrijnde de herinnering aan dien morgen. Dat hij naar de vrouw van
het portret had gevraagd, als wilde hij haar naar beneden halen in de platte
werkelijkheid. En Speyck had hem ijverig daarbij geholpen. Haar minnaar - een Ier,
- wilde het Iersche volkskarakter uitbeelden. Speyck had haar gekend, was zelf zeker
ook haar minnaar geweest. Ba, de laffe en geheim-zwoele klank van dat woord. Maar
de kunstenaar had haar kuisch gezien, wel vol van aardsche schoonheid, en toch....
Kon dat samengaan dacht hij, was de aarde schoon en edel? Weer dacht hij aan
Gustaaf, die zocht, begeerig en vermoeid al, zocht naar wat er goed zou kunnen zijn
in de werkelijkheid. Gustaaf? of hijzelf? - Neen, Gustaafs woorden had hij niet
begrepen. Hij wist het niet, - hij moest vasthouden aan het bovenaardsche, aan den
droom. - Anna zette de sonate-metvariaties van Mozart in; rustig en helder liet ze
het thema hooren. Hij luisterde; dit was de taal van een begenadigden mensch. En
als hij die taal verstond, hij.. Och, even die klanken aan zijn oor, en dan weer de
doffe stilte. De kleuren van het portret waren zoo mooi geweest - nu zou hij het nooit
meer zoo kunnen zien. Alles ging voorbij. De octaven in mineur zongen forsch en
nadrukkelijk. Toen speelde de linkerhand over de rechter heen, een hooge
tertsen-begeleiding. Hij luisterde niet meer; het was of alles om hem heen wegzonk,
en hij zat daar, groot en eenzaam in zijn stoel. Dan meende hij muziek van militairen
te hooren, die in optocht langs hem gingen, stoere koperklank en veel gewapper van
vaan-
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dels. Hij hield het meest van de primitieve muziek, die voortgaande menschen
maakten; het trok dan wel snel, in dubbelen zin, voorbij.
Anna stond op, begon met een plumeau de toetsen te aaien. - Nu speel ik niet meer,
zei ze, het maakt me moe. - Ze leunde tegen den vleugel en keek de kamer in. Tante
Jeanne vroeg Henri hoe hij zijn dag had besteed. Hij noemde de les bij Speyck. - En
vanmiddag, zei hij, heb ik geslapen en een paar boeken in gezien.
Je slaapt veel, zei Anna, met haar spitse stem.
Ja, als ik altijd wakker moest zijn, een dag is zoo lang.
Verveel je je vaak? Ze vroeg het haastig en keek naar hem, haar mond even
geopend, als door plotseling gewekte nieuwsgierigheid.
Dat weet ik niet.
Zoo'n intelligente jongen als hij, mompelde oom Baltus.
Tante Jeanne, die de theekopjes in elkaar had gezet, vroeg haar man de deur voor
haar open te doen. Voorzichtig droeg ze het blad voor zicht uit; de zij van haar japon
ritselde.
Ik zal licht in de gang maken, zei hij. Meteen daarop kwam hij terug, en sloot de
deur achter hen beiden. - Anna stond nog bij de piano. Ze vroeg, als was hun gesprek
niet onderbroken: Waarom weet je het niet?
Het duurde een oogenblik voor hij begon: Onze tijd is zoo overladen en chaotisch
- of misschien is het onze jeugd. Als je je verward voelt, en niet weet waar je grijpen
zult, en dat maakt je moe, - dan kan je niet zeggen dat je je verveelt.
Maar je voelt je ook niet ‘nuttig bezig’. Dat leerden wij op school, als het
tegenovergestelde van verveling. - Ze snoof verachtelijk door haar neus. Hij keek
naar haar, voelde plotseling dat iets hen bond. Hij zag haar oogen nu donker, - ze
tuurde voor zich uit, over zijn hoofd heen. Toen hoorde hij weer haar stem.
Het is dwaas om jong te zijn, vind je ook niet? oudere menschen begrijpen niets
van ons leven.
Van onze onmacht, zei hij.
Ze zwegen, Ze hadden beiden een groot verlangen naar woorden, woorden waarin
alles vervat zou zijn, waardoor ze zichzelf konden toonen, eindelijk en geheel. Maar
ze voelden dat ze om ieder woord moesten strijden.
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Onmacht? herhaalde Anna, och ja, misschien. Bij mij is het dan de onmacht om
andere menschen lief te hebben; - ik houd van niemand, en jij? - Ze was hoe langer
hoe vlugger gaan spreken. Hij keek haar aan, een gevoel van afkeer beving hem, en
tegelijkertijd had hij zijn hand naar haar willen uitstrekken. Hij dacht niet aan haar
vraag, of aan zichzelven.
Houd je dan niet van je moeder?
Ze schudde haar hoofd. Ik weet wel dat ze lief voor me is, maar....
Voor jou? nee, wat doet dat er toe, - maar dat ze alle menschen lief heeft, dat gaat
ver boven jou uit.
Ze haalde haar schouders op. Het zegt me weinig.
Dan ben je zeker niet méér dan jezelf - maar je moet een klein beetje alle menschen
zijn, je moet - Hij zweeg, verward. Dit was nieuw voor hem, en hoe kon hij het dan
plotseling zeggen, gestuwd door een innerlijken drang die hem groot maakte? Het
sprong in hem open - zoo moest de geboorte zijn van het nieuwe. - Tante Jeanne
kwam binnen. Zullen we wat meer licht maken? vroeg ze. Meteen schakelde ze de
groote lamp in. - Hij dorst niet naar haar te kijken. Ze liep langs hem, raakte even
met haar hand zijn schouder aan. - Hij boog zijn hoofd, beschaamd.

IV.
Henri werd wakker. Hij voelde zon schijnen op zijn hoofd en bewoog zich niet, zijn lichaam sliep nog. Hij wist dat hij in Cannes was, in het huis van zijn moeder.
En het geleek een lentedag; door het open raam kwamen de geur en de frischheid
van de bergen, glijdend rondom zijn gezicht. Hij wilde nog niet denken. Amsterdam
was vol mist en regen geweest, toen hij wegging; Gustaaf bracht hem naar den trein.
Hij had gezegd: mijd alle droomen; je kinderlijke fantasie moest allang zich zelf
hebben verteerd. - Hij had van Gustaaf gedroomd, en van zijn moeder. En vreemd,
alsof zijn wil nog leefde in den droom, had hij zijn moeder door een ander willen
vervangen, maar hij wist niet door wie. Anna's naam was hem in de gedachte
gekomen, te laat misschien, de droom trok hem terug in zijn ban, duurde voort,
onvermijdelijk. - Neen, hij wilde niet denken; dit ondergaan: de loomheid van zijn
leden en de prikkeling van zuivere lucht om
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zijn wakend hoofd. Een oogenblik sliep hij weer, zag de kleuren van het portret, het vrouwengelaat, maar het leek niet meer hetzelfde - zag dan plotseling den tuin
van tante Jeanne, toen hij daar de eerste maal gekomen was, de groote, bedauwde
rozen, en het helle groen van het gazon. Ongemerkt bijna ging de droom over in
gedachten. Anna had hij niet meer alleen gesproken voor hij ging; toen hij haar zag
na dien avond, waren ze elkaar weer vreemd als tevoren. Omdat ze beiden jong
waren, hadden ze zich geuit; toch zou hij haar zijn diepste gedachten niet zeggen,
indien ooit ze gezegd konden worden. - Door het raam hoorde hij den roep van een
vrouw en het rijden van wagens; er was een wereld daar buiten, de gewone wereld,
die hij waarschijnlijk nooit zou kennen.
Waarom was het alledaagsche tevens zoo vol geheim?
De deur ging open en zijn moeder kwam binnen. Hij had haar nooit in achtelooze
kleeren of ongekapt gezien. Glimlachend zei hij: Goedenmorgen, u bent de volmaakte
vrouw.
Zoo, mag een zoon zijn moeder bespotten? Ze boog zich over hem heen. - Als je
eens opstond, het is een volmaakte morgen, en we gaan rijden. Heb je de rust gevoeld
van dit huis? - Even waren haar lippen op zijn voorhoofd.
Ik heb heerlijk geslapen, zei hij.
En gedroomd?
Een beetje. - Hoor eens, laat u de menschen hun droomen vertellen?
Ja, als ze dat willen.
En dan?
Dan praten we - over de werkelijkheid; ik laat ze zien, hoe fel reëel droomen
gewoonlijk zijn.
En als iemand eens een droom verzon?
Och, ik laat me alles opdisschen, en ze vallen wel door de mand, met al hun leugens.
Maar leugens zijn ook weer niet toevallig. - Nou, sta je op? de badkamer is hiernaast.
Mama, u praat nog zoo goed Nederlandsch.
Natuurlijk, heerschap, ik praat het altijd met jou, in gedachten.
Hij voelde zich warm worden tot aan zijn kruin, kriebelig, benauwd-warm. Was
hij alleen geweest, dan had hij de dekens weggetrapt. Nu richtte hij zich wat op,
strekte zijn armen boven zijn hoofd. Hij wantrouwde haar, en waarom? - waarom
zou ze
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nooit met hem praten? hij kreeg toch ook haar brieven. Die waren wel kort, en
achteloos-teeder. Plotseling vroeg hij: Houdt u van de menschen, die bij u komen?
- Ze keek hem aan, heel rustig en niet verwonderd.
- Neen, zei ze strak, maar ik houd van het leven. - Ze ging naar de deur. Laat me
niet te lang wachten, de tijd is kort.
- Nu reden ze samen op den witten weg langs de berghelling. De zee was
azuur-blauw en wijd als de hemel. Bloemen groeiden in langwerpige vakken, boven
elkaar; vrouwen met kleurige hoofddoeken, wiedden het onkruid. Donkere rotsblokken
stonden in zee, scherp van lijn, krachtig. Hij zag de schoonheid van dit alles niet, in
zijn hoofd was de druk van een trieste gedachte. Hij wilde liever terug zijn in Holland,
waar niet die felheid van zonlicht was, waar niemand wist hoe hij leefde, en of hij
het leven haatte, of liefhad. Hij wist het zelve niet. Voor haat was hij misschien te
moe geworden, - en liefde? liefde had hij nooit doorgrond. Hij wilde aan tante Jeanne
denken, maar hij kon niet. En wat had hij Anna gezegd? dat ze gemeenzaam moest
zijn met de menschen - hij wist nauwelijks wat hij daarmee bedoeld had.
Zijn moeder zat naast hem. Haar oogen in schaduw, groot als van een kind,
glansden. Toen ze zijn blik zag, vroeg ze: Waar denk je aan? Hij antwoordde niet. Een zwerm van vage gedachten verhitte zijn hoofd. Hij wilde
in Holland zijn, omdat hij daar zou leeren leven, misschien.
Het paard trok moeizaam tegen een helling op. Het blauwe watervlak glansde,
sprankelend en overdadig.

Vijfde hoofdstuk.
I.
Het werd lente. Over de populieren kwam een geel waas van knoppen en eerste
blaadjes. De hemel was wijd en hoog boven de aarde. Dikwijls stond Henri voor het
raam, het liefst in den morgen, nog voor hij iets had gewerkt. Hij beschouwde den
klimmenden dag. Enkele geluiden die tot hem doordrongen, staken scherp door de
stilte heen. De dag her-begon, zoo volkomen nieuw als nooit een mensch het zou
kunnen. Hij wilde zich niets herin-
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neren van den vorigen avond, hij wilde opnieuw geboren zijn, en dit was de morgen.
Iedere nacht kon zijn als de Kerstnacht, waarin het wonder werd geboren. Maar na
eenige oogenblikken wendde hij zich af; - hij wist weer zichzelven, door de jaren
heen van zijn nog kort leven, en de dag leek hem loom bij zijn aanvang. Toch wilde
hij den tijd niet breken en verknoeien, zooals kleine menschen doen, die het ongerepte
niet kunnen aanvaarden. Hij wilde werken, zonder ongeduld, of zucht naar afleiding.
- Eens had hij een steengroeve gezien, ver en eenzaam in de bergen. Een enkele man
zat daar, en klopte de steenen, den heelen dag. Hoe volkomen moest hij den boog
van de zon meebeleven, den opgang en den val van 't licht.
Hij zette zich aan zijn schrijftafel. Maar dan wist hij na een korte poos, dat hij niet
ontbeten had en de ochtend-krant niet ingezien. Zou nu de steenklopper het dal
inturen, of vruchten gaan zoeken in 't bosch? De krant keek hij vluchtig door,
gerustgesteld als hij er niets bijzonders in vond; - dan opnieuw het werk. Terwijl hij
trachtte erin door te dringen, wist hij weer wat hem den vorigen dag had afgeleid.
Moesten dan alle menschen die hij nader was getreden, zijn leven breken en
beheerschen? Waarom dacht hij aan hen? Speyck had het portret van een vrouw, hij
wilde die vrouw kennen, weten wat ze den ander was geweest. Waarom? En hij wilde
met Anna praten, haar alles zeggen van Gustaaf. Hoewel de dagen zoo eindeloos
lang leken, zou hij nooit tijd hebben, zich geheel te uiten. En hoe zou hij weten wat
zijn eigen leven was? het lag te grabbel, hier en overal, bij zijn moeder, in het huis
van tante Jeanne. De stomme meubelen hadden er iets van, Anna's piano, de rozen
in den tuin. Hij kon niet rustig in zijn kamer blijven werken; hij moest zijn leven nog
opbouwen uit zoovele dingen. Maar toen hij bij zijn moeder was, had hij niet geweten
hoe. Hij had aldoor willen zeggen: ik ben het, uw eigen zoon, weet u dan niet meer
wat u van me heeft, wat u me nog geven moet? - Overal kwam hij met open handen:
geef me wat mijn leven zal zijn. Maar de menschen zagen het niet, en daardoor moest
hij aldoor bij ze terug komen. Alleen wist tante Jeanne het, misschien; ze gaf hem
haar glimlach, dat was hem niet genoeg - of was het hem te veel? - en er moesten
andere dingen zijn. Zijn gedachten verwarden zich, hij wist niet meer waarvan hij
was uitgegaan, en waardoor al zijn voelen zoo bezeerd was. Nu
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wilde hij alleen nog denken aan dat vrouwen-portret, - het haar, en den rooden mantel,
en de doorgloeide, blanke huid. Als hij haar eens ontmoette, zou het werkelijke zien
grooter vreugd zijn dan dit? Maar wat was dit? - Het beeld vervaagde. Hij wist al,
den laatsten tijd, dat hij het niet vast kon houden, alsof het niet langer voor hem
leefde, en zijn gedachten alleen nog konden opsommen: Het blauwe meer achter
haar, het blad, wiegend boven haar hoofd, het herfstblad, in de kleur van heur haar.
Was de droom dan al uit? hij meende dat hij er nog zoo lang in had kunnen leven.
Ze was onbereikbaar ver, maar had hij gewild dat ze naderbij zou komen? had hij
Spijck naar haar leven gevraagd? Haar minnaar was een Ier en schilderde haar; hij
had niet verlangd haar minnaar te zijn. Anna was voor hem de vrouw uit het werkelijke
leven.
- Hij schrok, en wilde die gedachte te niet doen. Maar dan lachte hij, een beetje
spottend. Het werkelijke leven was vaal en zonder gloed. Als Anna daarin rond wilde
loopen, met starre oogen en de stijve bewegingen van een pop? het was hem goed.
Ze liet een menuet hooren als een opgedraaide speeldoos, ze keek naar haar mooie
kleeren als een porceleinen herderinnetje. Maar hij hoorde haar stem, ze zei: Ik houd
van niemand, en jij? - Door die woorden werd ze beklemmend echt. Hij wist niet
meer wat hij geantwoord had, - iets vaags en buiten zichzelf om. Nu zou hij het liefst
opstaan en naar haar huis loopen. - Is Anna hier? ik wil met haar praten. En, als hij
tegenover haar stand: Zeg me, zeg me hoe het leven is.
Hij legde zijn hoofd in zijn armen, bleef lang in die houding, zonder duidelijke
gedachten, vergat den morgen en den nieuwen dag, dien hij ongebroken had willen
beleven. En later, als hij zijn hoofd weer ophief, zag hij zijn boeken en de bekende
omgeving, maar het licht was veranderd.

II.
Als Gustaaf kwam, trachtten ze Shakespeare te lezen, maar ze waren jong en hadden
veel te praten. Eens zei Gustaaf: Ik benijd jou toch, omdat je nog droomen hebt. Ik
weet dat de werkelijkheid meer is dan de droom, grootscher, machtiger. Maar ik sta
als een kind te kijken naar mijn eigen mensch-wording, ik kan het niet be-
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vatten, ik zie een heel klein deel ervan, terwijl jij je als een god inleeft in je droom.
Maar dat is juist, wat ik niet meer kan, zei Henri; ik geloof dat jij het me hebt
afgenomen.
En, wat dan nu?
Ik weet het niet, ik probeer te werken. De eerzucht is een droom, heb je gezegd;
ik geloof dat ik niet meer eerzuchtig ben.
Maar je zult toch candidaats-examen doen voor de groote vacantie?
Henri lachte even. Och ja, wat is dat ongelooflijk nuchter.
Wat later spraken ze over Hamlet. Was Hamlet te goed voor de daad, omdat hij
er niet voor berekend was? Neen, maar hij was geen goed droomer, want hij wilde
de misdaad wreken. Waarom? Hij herinnert zich, bekwaam te zijn in het schermen
en hij heeft een scherp verstand, maar hij eindigt met vergif te drinken.
Dus? vroeg Henri.
Dus had hij een verbrokkelde natuur. Tracht de werkelijkheid te veroveren, dat is
alles, ga er niet voor op de vlucht.
Alles, - en veel. Wat heb je ook gezegd? de werkelijkheid is meer dan de droom.
Ja, zei Gustaaf, dat is mijn geloofs-belijdenis, - denk er eens over na. Maar we
zouden Macbeth lezen. Macbeth denkt dat hij zijn droomen kan verwezenlijken,
maar kent nog niet de werkelijkheid van een moord. Als hij terugdeinst, zal Lady
Macbeth de daad doen. Een vrouw handelt sneller dan een man, maar alleen uit
kortzichtigheid. Als een vrouw iets doet, dan ziet ze geen honderste deel van de
mogelijke gevolgen. Waaruit komen de meeste huiselijke twisten voort? dat de man
heeft geaarzeld, en de vrouw, daardoor aangevuurd, gehandeld heeft.
Henri glimlachte even. Waardoor ken jij de vrouw? vroeg hij.
- Eens gingen ze samen naar het huis in de Roemer Visscherstraat. Onderweg
vroeg Gustaaf een korte beschrijving van de bewoners. Ze liepen door het park, waar
een dunne schemering hing om het groen.
Neen, zei Henri, waarom zou ik je door mijn oogen laten zien? kijk zelf.
Gustaaf citeerde: Van 't zand der aarde ledig de oogen.
- Wil dat zeggen: Los van de aarde? mag jij dat zijn, werkelijksheid-apostel?
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- Zeker, het is mijn hoogste werkelijkheid. Ik vergeet geen oogenblik dat mijn voeten
over de aarde gaan, maar mijn hoofd is hoog daarboven uit.
- Ze liepen langs een vijver; een witte nevel zweefde over het water, leek zich
omhoog te rekken naar den hemel. In de verte waren de struiken grauw en even
violet; maar bij 't langs gaan, was het of ze de schemering doorbraken met hun helle
groen. Henri vertraagde zijn pas. - Het is nog vroeg, zei hij, we kunnen langzaam
loopen. Ze zwegen een poos, en zagen de schoonheid van de aarde. Henri wist niet
dit vroeger ooit zoo bewust te hebben gezien. Ja, eens, de rozen en het gras in Anna's
tuin, en de sneeuw op de daken. En altijd wel had hij deze lichte stemming gekend,
onder het gaan vooral, loopen in een roes van vergetelheid. Maar dan zag hij ook
niets, kon niet kijken als nu. De nevels groeiden aan als wolken, en werden voort
gedreven over de wei. Een enkele wandelaar repte zich langs de wegen, in zichzelf
gekeerd. Maar hun oogen waren open. Waarom is dit zoo zeldzaam, dacht Henri,
het zien dat de wereld mooi is, zóó het te zien, dat ons eigen mensch-zijn erdoor
verandert?
Plotseling dacht hij: als ik naar het vrouwen-portret keek, ook dan voelde ik mijn
eigen leven veranderd. Zocht ik dan toch niet den droom? was het geen vlucht uit
de werkelijkheid? Onwillekeurig keek hij naar Gustaaf. Die had zijn hoed afgenomen;
boven zijn voorhoofd stond het lichte, rossige haar. Het gezicht was heel blank en
gaaf, de helder-groene oogen waren rustig-wijd geopend. Henri was getroffen door
dit gelaat; hij had Gustaaf nooit zoo gezien. Dit was niet meer de kop van een jonge
man; even dacht hij aan een vrouw, maar ook dat was het niet. Neen, zei hij zichzelf,
maar dit is een volmaakt menschengelaat. Hij zocht naar andere woorden; waarom
plotseling volmaakt? dacht hij, zelfs heb ik zijn gezicht nooit eerder knap of mooi
gevonden. Maar juist het woord volmaakt bevredigde hem, het ging uit boven
menschelijke bepalingen van schoon, en toch was het niet bovenmenschelijk.
Gustaaf, zei hij plotseling, ik zal je zeggen, je vroeg naar Anna. Misschien zal ze
later, als ze wat ouder is, een volmaakt menschen-gezicht hebben. Ik denk dit, omdat
ik haar geen maatstaf aan kan leggen van mooi of leelijk; - dat is vreemd, niet waar?
Als we jong zijn, zien we alleen maar het onpersoonlijke, conventioneele mooi. Ik
heb een vrouwen-portret gezien bij Speijck, het is een
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prachtig ding, de keuren, en de compositie; het wijde van een blauw meer achter het
hoofd, en het rood van haar kleed, met diep blauw in de plooien. Maar het gezicht,
- ik weet het niet, ik heb er heel veel aan gedacht, of liever: aan willen denken. Het
is me niet altijd gelukt, - begrijp je?
Ja, je wilde haar vast houden, omdat het mooi was. Als je kon, had je het willen
bezitten; maar misschien is het toch waardeloos.
O nee, dat niet, je kunt er trouwens niet over oordeelen.
Zoodra hij dit gezegd had, hinderde het hem. Gustaaf zweeg nu, en had zich een
klein beetje afgewend. Zou hij gelijk hebben? - waardeloos. - Ja, voor zijn verder
leven misschien, - maar wat het geweest was - Hij voelde zijn lichte stemming wijken,
schudde even zijn hoofd, en tuurde weer naar den witten nevel, die het gras toedekte.
Ik ben benieuwd, wat je van Anna zult zeggen, en tante Jeanne. We moeten nu
gaan, we kunnen hen niet laten wachten.
Glimlachend zei Gustaaf: De man speelt blijkbaar geen rol, daar in huis?
- Anna ontving hen. Ze droeg den rok waarin Henri haar het eerst had gezien, de
grijze, glanzende zij met de lila weerschijn. Daarbij een licht-lila blouse.
Mijnheer de Waard, goed dat u eens mee komt. - Meteen praatte ze tegen het
hondje, dat kefte aan haar voeten. Klein mormel, dit zijn onze gasten; ja, de vrouw
heeft ze een hand gegeven, niet gezien? Hier! - Ze tilde het op bij zijn nekvel. Gaan
jullie binnen, zei ze, en opende de deur van den salon. Henri vroeg of ze niet wilde
spelden?
Nee, vandaag niet, ik heb er het land aan, mijn meester heeft me een standje
gegeven.
Wat zou dat? vroeg hij lachend.
O, jawel, nou moet ik mijn oordeel over mezelf heelemaal herzien, dat neemt tijd.
Kom, het gaat zoo vlug als een bliksem-flits. - Het viel hem op, dat hij
vriendschappelijker tegen haar praatte dan anders, daardoor Gustaaf iets toonden dat
er niet heelemaal was. En zij ging voort op die wijze, ze nam zelfs even zijn arm.
Verbeeld je, hij zei dat ik niet meer naar mezelf scheen te luisteren. Ik heb hem
gevraagd: wat zou ik anders doen?
En? vroeg Henri.
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O, daarop wist hij geen antwoord. Hij vindt me brutaal, en dan kijkt hij alleen nog
maar naar me met zijn zachte oogen, en dan beloof ik beterschap.
Ze lachten. Het was Henri of hij plotseling in een andere wereld was opgenomen.
Een oogenblik dacht hij nog aan het park, waar de nevels omwaarden, en hij zoo
strak en helder had kunnen denken, dat de woorden vanzelf zich aanboden, klaar
staand in zijn geest. Nu voelde hij een prikkelende warmte; hij lachte en wist niet
meer waarover ze gesproken hadden. Gustaafs gelaat zag hij nu anders; het kwam
hem zelfs een klein beetje kinderlijk voor, en al te naïf, met die blozende wangen.
Hij zag dat Gustaaf naar Anna keek; opnieuw vond hij Anna's gezicht flets en zonder
uitdrukking, de lange oogleden sloom, het haar kleurloos en in matten val. Maar nu
sloeg ze haar oogen op, die glansden. Hij meende dat ze iets zeggen zou, maar ze
sprak niet, ze keek Gustaaf aan.
Henri stond op, strekte zijn hand uit naar het hondje, dat keffend van hem week.
Hij voelde een heete onrust in zich. - Anna, zei hij, het is niet eerlijk, ik praat over
je piano-spel, en je wilt niet spelen.
Weet je wat? ga jij kijken of de piano er nog staat.
Waar is je moeder?
Ik weet het niet.
Hij ging. - De muziekkamer bleef dood voor zijn klop. Toen hij er binnen trad,
zag hij weer den schemer van het park, maar minder wijd en in grilliger gestalten.
Achter de hooge ramen was het duister, fluweel-grauw als een wolkenwereld, even
oplichtend in de blanke gordijnen. Hij tuurde naar buiten, tegen de raamlijst geleund,
wist niet hoe lang hij daar stond. Hij dacht zich in een hoogen toren, diep onder hem
den tuin. Hoe scherp zouden de rozen steken, hoe kil zou het gras zijn. Er was iets
in zijn gedachten dat hij terug moest dringen; toch leek hij er ook naar te zoeken, in
huiverend-angstig spel. Een wijsje tolde door zijn hoofd; als het even stil stond, kreeg
het een zweepslag en draaide opnieuw. Plotseling zei hij, hardop: Dus de piano staat
er nog, - en ging naar de deur. In de verlichte gang glimlachte hij en bewoog zijn
lichaam bewuster. Nu zou hij op avontuur uitgaan, als een dolend ridder. Tante
Jeanne, de goede, was zijn Dulcinea. - In de eetkamer, ondoordringbaar donker, was
ze niet; hij liep de trap op naar de tweede verdieping. Daar zag hij onbekende deuren;
één werd er
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geopend, een lichtstreep viel over den vloer. Hij kwam snel naderbij, vatte tante
Jeanne's hand. Ze keek niet verwonderd, groette hem. - Er viel iets van hem af, iets
dat hij te lang had gekoesterd, dat onecht was geworden.
- Mijn vriend is beneden, met Anna. Ik zocht u.
Ze nam zijn arm. - Wacht, even nog, ik heb mijn broche vergeten.
Samen gingen ze binnen in de verlichte kamer. Ze liep naar de linnenkast; hij ging
zitten op een stoel, die ruggelings tegen het smalle bed aan stond. Als een kind wilde
hij vragen: waar slaapt oom Baltus? maar hij zweeg en zei zichzelf: natuurlijk in de
aangrenzende kamer, en de tusschendeur is niet op slot.
Ze kwam bij hem terug. Kijk, heb je dit wel eens gezien? oom Baltus heeft het als
jongen gemaakt.
Hij keek naar het portret van een klein meisje. - Ik begrijp dat het mijn moeder is,
ik zou het niet herkennen. - Ze stond naast hem, haar hand raakte de stoelleuning.
Ik wilde dat we niet over je moeder zouden spreken, alleen maar je altijd welkom
heeten bij ons. Maar mijn man zegt: je bent bijna volwassen, je zult de dingen willen
zien zooals ze zijn.
Hij liet de hand met het portretje op zijn knie rusten. - En als ik wil, kàn ik ze dan
ook zoo zien, de dingen? Alles drijft aan op de werkelijkheid. Is de werkelijkheid
iets buiten ons, een geesteshouding, of de zichtbare wereld, een boom of een huis?
Ze keek voor zich uit, en zweeg. Hij zat roerloos, voelde de stilte, waarin zij beiden
naar uiting zochten. - Het is een woord als een afgesleten munt, zei hij, gangbaar
nog, maar zonder beeldenaar.
Nu schudde ze haar hoofd. Henri zei ze, als riep ze hem. Het is iets in ons hart, de
werkelijkheid; als we aandachtig kijken, dan zien we ons eigen leven, en ons lot, dàt
vooral, en als we willen, leeren we ons levenslot aanvaarden. Jonge menschen zijn
aan het dwalen, omdat ze nog nooit duidelijk hebben gezien, - jij en Anna. - O, ik
maak me niet ongerust. - Weer nam ze zijn arm, trok hem omhoog. - Zoo, nu gaan
we naar beneden. Geef mij dat portretje, het zegt je niets - en je hoeft niet te veinzen.
- Ze legde het op de waschtafel, die onder haar bereik stond. - Zoo, herhaalde ze, ga
mee. - Er was in haar stem een klank van diepe voldoening. Hij dorst niet naar haar
te kijken, maar voelde zich naast iemand, die iets goeds had volbracht.
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Langzaam, zonder te spreken, liepen ze de trap af, de gang door. In den salon zagen
ze Gustaaf en Anna zwijgend zitten; in hun houding was iets stars. Dan keek Anna
op naar haar moeder, en Gustaaf trad mevrouw Félix tegemoet.

III.
Van dien avond hield hij gebroken herinneringen. Anna had nog gespeeld later, niet
meer Mozart, maar den rijken, warm-romantischen Schumann. Zelf had ze gezegd:
dit is nog te moeilijk, ik studeer het, laat jullie maar vast hooren. - Er was niemand
geweest, die haar woorden opnam en aanvulde. Dan verschoof ze haar stoel en begon
opnieuw. Ze was onrustig. Oom Baltus trachtte eenige malen een gesprek te beginnen
met Gustaaf, werd gestoord door Anna's luid aanslaan van accoorden.
Op den terugweg had Gustaaf veel gesproken, Henri wsit niet meer wat, meende
dat het over tante Jeanne was geweest. - Na een paar dagen zag hij alles duidelijker;
hij verwachtte Gustaaf bij zich, die Anna's naam zou noemen. Maar het prikkelde
zijn belangstelling niet. Het was hem eerder of beiden, Anna en zijn vriend, waren
weg gegaan uit zijn leven. Hij dacht aan hen, traag-rustig, als zou hij hen nooit meer
zien. Het examen-werk nam hem in beslag; regelmatig studeerde hij ook voor de
lessen bij Speijck, maar zonder liefde, misschien uit een bijna dood-gewaande
eerzucht, dacht hij zelf. En altijd weer kwamen de uren van volkomen inzinking. Hij
ging op den grond liggen, en een tijdlang dacht hij aan niets. Een enkele maal, als
de zon op hem scheen, en hij de warmtekoestering voelde, dan wist hij zich op de
grens van gedachtenlooze, ijle heerlijkheid en drukkend-leege wanhoop. Sterk,
onontkoombaar was soms het gevoel, als zou zijn leven nu spoedig eindigen. Hij
had het laatste jaar ergens heen geleefd, hij had menschen gezien en gehoord, nu zou
hij wegzinken in hun veelheid. Hij trachtte nog niet, zijn levensloop in zichzelve te
lezen; de woorden van tante Jeanne waren diep in hem gevallen, als zware zaadkorrels
in de aarde. Hij herinnerde zich de ontroering van dien avond, zonder nog de oorzaak
te gaan naspeuren. - Als hij weer opstond, denkend aan iets dat hij nog wilde lezen
of doen, dan proefde hij soms iets milds, een kleine verzoening met het leven. Het
was in de lucht
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om hem heen, hij kon niet anders dan het inademen. De gedachte aan het einde, een
laatste grens, vervloog; - hij wist het leven onafzienbaar voor zijn blik, en kwam niet
in opstand.
Na eenigen tijd zag hij Gustaaf in de stad, zonder door hem te worden gezien.
Weer had hij het gevoel, als was de ander nu aan zijn leven voorbij gegaan; maar
tevens voelde hij den drang, hem tot zich te roepen. Hij pakte hem bij zijn pols.
- Jij? hoe gaat het?
Ze liepen samen op, praatten over onverschillige dingen. Toen ze op Henri's kamer
waren gekomen, gooiden ze beiden hun hoed op den grond, en liepen naar het open
raam. Maar Gustaaf wendde zich weer om. Achter hem zag Henri den witten muur,
fel door den zon beschenen, de populieren met hun hooge kruin. En het gezicht van
zijn vriend in schaduw, den mond even geopend, de oogen groot en helder als water.
Weet je, ik ben aan het dichten gegaan, zei Gustaaf. Hij keek in de verte met een
stillen glimlach.
Het verwonderde Henri niet. 't Is of ik het waarlijk geweten heb, dacht hij, want
heb ik niet den grooten voortgang gevoeld in dit leven?
Ja, zei hij, waarom zou je niet dichten? Ik heb eens alles van je verwacht, en dat
doe ik nog, misschien.
Maar ik heb nooit eerder een vers gemaakt, en nu komt het plotseling, het heeft
vorm en rhytme. Ik zou haast zeggen: het heeft een zekere volmaaktheid; ik bedoel:
er zijn geen schrijfboeken vol dicht-oefeningen aan vooraf gegaan, en toch is het van
iets de vrucht.
Ja, - en, verder? stuur je ze aan een tijdschrift?
Voorloopig nog niet, ik bewaar ze. Hij richtte zich op, en Henri zag, aan een
hoofdbeweging, dat het gesprek uit was. - Later noemde hij Anna's naam.
O, zei de ander, ik heb haar nog een paar maal gezien, sinds dien avond, toen
ze...... Henri vulde aan: toen ze Schumann speelde, bedacht meteen, dat Gustaaf
waarschijnlijk iets anders had willen zeggen. - Ben je bij haar aan huis geweest?
Ja. Er is nog niets tusschen ons; dat wil zeggen: van mijn kant belangstelling. Den
laatsten keer wilde ze me nauwelijks zien; ze had geen lust om te spelen, en toen heb
ik even gepraat, en ben weer weg gegaan. Ze heeft me gezegd, dat de liefde niets
nieuws
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voor haar was, en ze me een schooljongen vond. Jonge meisjes doen dan graag zoo'n
beetje überlegen.
Hm, ze is ouder dan wij.
In zeker opzicht, ja. Maar ik zou haar ook een fröbeltje kunnen noemen.
Weet ze niets van je verzen?
Hij schudde zijn hoofd.
Na deze ontmoeting bleef er in Henri een vage weemoed.
Eens kwam Speijck bij hem, in den laten middag, wilde een les verzetten. Hij keek
keurend om zich heen. Je zit hier goed; hoe kom je aan die Japansche prent? Meteen
nam hij een boek op. Lees je Schnitzler?
Henri liet hem stil begaan. Hij liep de kamer rond met deinende stappen, zijn
lippen hield hij tot fluiten gespitst. - Zeg, van Eerdt, vroeg hij dan achteloos, maar
met even een scherpen klank in zijn stem: waarom neem je eigenlijk les bij me? Zijn gezicht was heel levendig, en toch strak, als een masker.
Henri keek naar hem, en verwonderde zich daarover. De woorden drongen niet
recht tot hem door.
Hè, zei hij vaag.
Ja, eerst heb ik gemeend, dat je leergierig was, en dat ben je ook, tot op zekere
hoogte. Maar je kent niet, zooals ik, die razernij om wat je niet weet; gelukkig voor
jou. Je bent een heel normale jonge man, voor zoover ik het zie, je wordt jurist, maar
waarom neem je privaat-les in de oude talen?
Henri voelde zich onzeker tegenover de koele vastheid van den ander. Aarzelend
begon hij: Ik weet niet, toen ik hier kwam, wilde ik graag veel te doen hebben; en
ik vond het prettig, een van die ontzaggelijke menigte huizen te mogen binnen gaan.
Het was een opwelling van me, en ik kende je naam. Ik heb me wel eens afgevraagd,
of alle menschen met goed-klinkende namen werkelijk leven; of het niet een soort
bedrog is, een schijn, hoe zal ik het zeggen. Het zijn er zooveel, en je zou ze op straat
kunnen ontmoeten, maar je merkt niets van hun gewone, of buitengewone
menschelijkheid. Ik ben jou dankbaar dat je, - hij aarzelde weer, - dat je me altijd
hebt ontvangen. - Hij zweeg en zag Speijck's blik op zich, onderzoekend, en in lichten
spot.
Man, schei uit, je bent mijn beste leerling. Maar je hebt liefde voor de taal, die
moet je zien te bewaren. Ik ben alleen nog onder
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den dwang van alle leemten in mijn kennis te moeten aanvullen; de kennis zelf
interesseert me niet; alleen het niet-weten prikkelt me en jaagt me voort. - Hij lachte
even. - Dit is een waarschuwing. Je ziet, ik ben groot in het negatieve. Ik zou je nog
andere dingen kunnen zeggen. Ik heb de vrouw in mijn leven genegeerd, jaren lang;
dat was uit angst en voor ik haar kende. Ik vond mezelf toen heel braaf; maar
langzamerhand werd ik verteerd door fantasieën, en droombeelden, en hunkering.
Nu heb ik dat vrouwen-portret op mijn kamer, weet je? ja, je hebt het eens gezien.
Dat is de waarschuwing voor mezelf, de openlijke erkenning dat ik nu wéét; ik kan
me niet meer met onkunde bedotten, - hier geen leemten meer die moeten worden
aangevuld. - Oningewijden denken wellicht aan liefdevolle herinnering; maar het is
de harde steen, waarop mijn verdere negatie berust. - Weer lachte hij. - En dan is het
ook een mooi ding. Een Ier heeft het geschilderd, die vóór mij haar minnaar is
geweest. Ik heb het van hem voor duur geld gekocht. Hij zei me: I hid all trace of
her heart unclean.
Het was Henri of hij een slag kreeg, die hem deed duizelen. Hij had iets voelen
aankomen dat hem treffen zou, pijn doen, maar niet dit, deze koele onleding tot eigen
voordeel.
Hij stond op, wendde zijn gezicht van den ander af. - Nou, è, Speyck, ik geloof je
wel; maar me dunkt: ieder moet de dingen op zijn manier ondervinden. Dit is een
gemeenplaats, goed.
O, het is heel juist. Het spreekwoord zegt wel: Wie zich aan een ander spiegelt,
spiegelt zich zacht, maar dat heeft nog nooit iemand ondervonden. Een ieder wenscht
met zijn eigen kop tegen de lamp te loopen.
- Later wist Henri niet meer, hoe dit bezoek geëindigd was. Hij bleef in zijn kamer
alleen, wilde niet denken aan die woorden: I hid all trace of her heart unclean, hoorde
ze bijna onophoudelijk, zachtjes binnenin zijn hoofd.
Toen hij weer bij Speijck kwam, zei hij in den nieuwen cursus geen les meer te
zullen nemen. - De ander hoorde dit aan, als had hij niet anders verwacht.
Hij werkte veel, had zijn examen aangevraagd. Maar als hij opstond van zijn
boeken, wist hij dat er een gaping was in zijn denkwereld, een leegte ergens, en
daardoor was zijn leven veranderd. Hij dacht vaak aan Anna; niet meer zoo, als was
zij van hem weggegaan; neen, eerder voelde hij dat ze elkander nader waren ge-
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komen. Hij praatte met haar in gedachten. - Als je Gustaafs gezicht had kunnen zien
zooals ik dien avond in het park, - dat was op weg naar jou toe, ik bracht hem bij je.
- Ik zei hem: Anna zal eens misschien een volmaakt menschen-gelaat hebben; maar
misschien dacht ik daarbij niet aan jou, ik zag jou niet. Dien zelfden avond liet je me
door het huis loopen, ik zocht je moeder. Toen ik onbekende deuren zag, viel het
licht uit haar kamer voor mijn voet. En ze zei me, dat ik in mezelf een weg moest
zoeken. Jij had me gestuurd, maar je bekommerde je niet om mij; ik had veel kunnen
dwalen. - Het kwam hem alles symbolisch voor. Hij vroeg zichzelf ernstig, of hij
Anna had liefgehad, maar hij schudde ontkennend zijn hoofd. Neen, hij had haar niet
lief gehad, en misschien zou ook Gustaaf haar niet lief hebben. Maar het was of ze
hem zei: Begin je leven, ga op weg, durf te dwalen, eens zal je jezelf worden. - Weer
hoorde hij tante Jeanne zeggen: De werkelijkheid is in ons hart, en beteekent het
erkennen van ons levenslot. - Hij wilde het gelooven, kon het nog niet.
Nieuwer misschien nog dan deze gedachte, was voor hem het gevoel van weemoed.
Het was zoo'n algemeen en groot gevoel, dat het alle andere scheen samen te binden.
Niets sprong meer scherp en kwetsend naar voren, alles leek, wel geordend, toegedekt
onder een sluier. Zooals een dag onder mat-grijze lucht milder kan zijn dan één met
uitschietende zon en regen, zoo werd deze tijd van Henri's leven zachter en
vruchtbaarder dan hij nog gekend had.

Zesde hoofdstuk.
Henri liep langs het meer; gras en bloemen die hij ook in Holland kende, zag hij
wemelend voor zijn voet. De zon sprankelde licht over heel den wijden, blauwen
hemel, over het vlakke water en de hooge sneeuwtoppen, scherp belijnd, aan
gindschen oever. Achter hem waren de nabije bergwanden, zwaar en donker beboscht.
De morgenlucht was koel aan zijn frissche huid. Hij keek om naar het huis aan de
donkere berghelling, of hij ook tante Jeanne of oom Baltus zag komen, groette met
een hoofdknik de zeer omvangrijke waardin, die op de stoep verscheen. Dan hoorde
hij een zacht plassen in het water; een kleine roeiboot gleed naderbij. Aan het stuur
zat een jong meisje, dat de losse haren weg streek van haar voorhoofd. Ze zag bleek,
maar haar lippen waren rood, en haar
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oogen glansden nog dieper dan het meer. De vrouw op het bordes riep haar iets toe
dat Henri niet verstond. Langzaam maar kundig legde de roeier aan langs den oever;
hij was een jonge, gebruinde kerel, met een innemend gezicht. Vluchtig liet het meisje
haar blik langs Henri gaan, wuifde met haar hand naar de vrouw, die hen tegemoet
ging. Haar woorden kwamen overhaast en onstuimig; het meisje leek zacht af te
weren, de jongeling zweeg. Ze gingen aan Henri voorbij. Dicht voor het huis
omhelsden ze elkaar ten afscheid, plotseling, en terwijl de moeder nog praatte. Henri
lachte erom. Hij begreep dat de jonge menschen te lang waren uit gebleven. Misschien
waren ze aldoor samen in de kleine boot geweest, den heelen nacht, hadden
rondgedreven en de sterren gezien, en in den morgen het alpen-gloeien. Daardoor
was het meisje nu zoo bleek en zoo gelukkig. - Hij dacht aan Anna en Gustaaf, die
in Holland waren; Anna logeerde bij Gustaafs ouders. - Ik weet niet wat er tusschen
hen is, zei tante Jeanne, ik vraag er niet naar, ik weet wat het waarschijnlijk worden
zal.
- Maar zouden ze durven doen als deze menschen? alleen zijn met alle grootheid
van het omringende?
- Later bediende het meisje hen aan tafel; ze was nu schuchter en onderworpen;
haar wangen zagen niet meer zoo bleek, heur haar was strak weggekamd van haar
voorhoofd; ze leek een meisje van een prentbriefkaart, dacht Henri; - ze was ook niet
meer zoo gelukkig.
Maar dien nacht droomde hij van haar, en van Anna, en van de vrouw die Speijck
had liefgehad. Hij zag de beeltenis waaraan hij zooveel had gedacht, een schilderij
in lijst. Maar het werd een vrouw die op hem toeliep, hem omhelsde. En ze waren
samen op het meer, in een kleine boot; zij zat aan zijn voeten, eenvoudig en
overgegeven. Maar toen hij haar wilde aanraken, zag hij dat ze in zichzelf verzonken
was. In haar wijden schoot had ze haar handen gelegd, en ze zei: Ik ben; niet mijn
beeltenis, niet wat anderen van mij zien. Veel méér dan dat, geheimzinnig en
veranderlijk en voortgaand door den tijd; ik ben mijn lot en mijn leven; ik ben wat
ik was en worden zal. Niemand kan mijn geschiedenis vertellen, ik ben de
geschiedenis van alle vrouwen.
- Hij keek haar aan, herkende haar niet meer.
- In den dag die volgde, bouwde Henri zich dezen droom weer op, die bij 't
ontwaken vervluchtigd scheen. Hij liep uren lang
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op een stijgenden weg; eerst vergezelden tante Jeanne en oom Baltus hem; later
namen ze een rijtuigje en reden stapvoets dicht voor hem uit. Maar bij het eerste
dalwaarts gaan, bleef hij ver achter. Hij ging op een rotsblok zitten en voelde zich
vrij. Hij had niet gedacht zoo van een reis te kunnen genieten; nog in de Kerstvacantie,
toen hij naar zijn moeder ging, was het reizen hem een kwelling geweest. Wat was
er dan nu zoozeer veranderd? Hij was de menschen nader getreden, en daardoor
stond hij grooter tegenover hen. Niet meer dan dat? Hij wilde aan het vele denken,
dat Gustaaf met hem had gesproken. Wist hij het nog? - Als we den droom verloren
gaven, kwam het eerste licht van de werkelijkheid. De droom was als een masker,
waarachter we ons zelf verborgen, maar zonder masker zouden we misschien onzen
eigen weg zien. Het leven was wijd en ontzaggelijk als dit landschap. Als onze weg
niet in ons zelf lag, hoe zouden we hem ooit vinden?
Hij tuurde voor zich uit. - Och, dacht hij, waartoe al die woorden? Ik sta nog aan
het begin van mijn leven, laat ik niet doen alsof ik overwonnen heb.
Hij sprong van zijn rotsblok op den weg, en liep voort.
ELISABETH ZERNIKE
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Ommegang
aan Felix Timmermans
Langs zonne-wegen,
de ommegang.
Uit verten tegen,
heel traag gezang......
Alover koren,
manshoog gegroeid,
bannieren gloren
en 't kruisbeeld bloeit.
Mijnheer de koster
bromtlijk de biên;
gepaternoster
van brave liên.
Vier schouders schragen
den grooten Sint,
die onweers-vlagen
afweert en wind.
Nu af de mutsen
en dicht de mond;
twee bellen klutsen
terzelfder stond.
De wierook kronkelt
in zonneschijn;
't gesteente vonkelt
op 't baldakijn.
Voor 't Allerheiligst
in pastoors' hand,
vindt elk zich veiligst
een knie in 't zand.
AUG. VAN BOECKXSEL
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Het veranderende schoone II.
Wij gevoelden, dat in het primitieve kunstwerk de aandacht van den kunstenaar zich
bepaalde tot het lichamelijke van den mensch; in het ‘klassieke’ vonden wij reeds
het streven een geestelijk contact uit te drukken - waar een groep werd gebeeldhouwd:
tusschen de menschelijke gestalten onderling, waar een zelfstandige figuur werd
gegeven: tusschen beeld en toeschouwer. Het is te verwachten, dat de kunstenaar
zich er op zal toeleggen dien geestelijken band nauwer te maken en duidelijk te laten
zien. Aanvankelijk openbaarden psychische aandoeningen zich slechts door meer
sprekende gebaren, weldra zullen ook de gelaatstrekken daaraan deelnemen. Berustte
de primitieve kunst op het welbehagen in menschelijke physieke bedrijvigheid en
de klassieke kunst op het verlangen de sereniteit van het goddelijke te beelden, nu
de Goden zich allengs vermenschelijkten, nu aardsche gevoelens en aardsche
verhoudingen de hunne werden en nu de menschen begonnen te denken over het
denken, zich rekenschap begonnen te geven van het zedelijke en van het intellectueele,
nu werd de rustige eenzijdige waarneming van den kunstenaar verstoord, werd zijn
aandacht verdeeld. Zooals met het dialectische denken van Sokrates vaststaande
overtuigingen wankel werden, zoo werd de toereikendheid van de kunst twijfelachtig,
toen de beeldhouwer zich in het psychische ging verdiepen. Xenophon vertelt ons
hoe de denker den kunstenaar nieuwe eischen stelde, maar ook zonder die getuige
kunnen de beelden ons laten zien, dat er in het aesthetisch verlangen een verandering
is gekomen. Het eenvoudige gebarenspel dat zoo afdoende aan de frontons en aan
de friezen der tempels had gewerkt, waar het decoratieve effect het fijnere detail kon
ontberen, bleek niet meer te kunnen geven wat de kunstenaar voelde. Hij verlangde
dat zijn beelden aandoeningen van voorbijgaanden aard den toeschouwer zouden
mededeelen, aandoeningen van belangstelling, liefde, medelijden, schrikt of angst.
In de eerste plaats zag hij dan hoe de ge-
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laatstrekken van alle menschen onder den invloed van het gemoedsleven zich eender
wijzigen en zoodra hij het ook maar eenigszins in zijn macht had zulks in een
gewenscht rhythme vast te leggen, begreep hij dat ook romp en ledematen aan dat
zelfde rhythme moesten gehoorzamen. De klassieke rustige beweging die, ook bij
de lichamen in volle actie, was opgevangen uit de synthese van verschillende
achtereenvolgens waargenomen houdingen, moest nu verdwijnen omdat de
gelaatstrekken, die op psychische aandoeningen reageeren en nu de maten van het
rhythme aangeven, veel subtieler en afwisselender zijn. Het oogenblikkelijke,
suggereerende de doorgaande verandering eener beweging, moet worden
vastgehouden.
In de vijfde eeuw zien wij de ruiters op het Parthenonfries, hoe verrassend de
gangen van hun paarden ook mogen zijn, in stabiel evenwicht, rustig meester van
hun dieren. Te Olympia wordt de strijd tusschen maagd en centauer weergegeven
door een moment van gelijke spanning der partijen, door een betrekkelijke rust. De
amazone van den westgevel van den Aesculaap-tempel te Epidaurus, uit de vierde
eeuw, daarentegen verweert zich in labiel evenwicht op haar paard. De meesters der
friezen van het Mausoleum zoeken hun effecten door het weergeven van snel
voorbijgaande standen. En nadat Skopas zijn koppen bezield had door de vormen
van oogen en oogkassen, door het verschillend richten van blik en hoofd, werd ook
heel het rhythme der lichamen bewogener. Eene vergelijking tusschen den bronzen
Idolino uit de school van Polykletus en den Olympischen Hermes van Praxiteles
maakt dit aanstonds duidelijk. Lysippus gaat verder, hij schenkt zijn aandacht aan
de kleinste spierbewegingen welke verandering van houding en van beweging
meebrengen en aan de fijne reliefs welke zich in licht en schaduw aan de
huidoppervlakte kenbaar maken. Na den tijd toen de gevelgroepen te Olympia gemaakt
werden, of zelfs na het toch zoo goed gedetailleerde naakt uit de school van Phidias
lijkt het alsof de menschelijke lichamen weeker geworden zijn. Het was blijkbaar
den kunstenaar niet meer voldoende in sterke, eenvoudige lijnen de beelden tegen
een achtergrond te zetten of in groote partijen te modelleeren, door krachtig relief
het rhythme aan te geven; met bijna onmerkbare overgangen, onderbroken door
kleine golvingen, wordt in een samenspel van zachte schaduwen het warm levende
lichaam uit het materiaal opgeroepen.
Het aesthetisch gevoel heeft zich toegespitst en heeft tevens de
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uitvoering gewijzigd. Noodden vroeger de vormen tot het aftasten met de handen
om eerst recht genoten te worden, thans willen zij samengaan in eene
gemeenschappelijke werking, berekend om van een afstand gezien te worden. Dit is
reeds bij het enkele vrijstaande beeld het geval, het treft ons nog meer in de
behandeling van de groep. Voor de reliefs aan de Alexander-sarkophaag wordt ons
niet gevraagd de afzonderlijke vormen van mannen en paarden te bewonderen, een
doorloopend druk gevarieerd rhythme wil het gewirwar van den strijd laten zien. En
zijn hier de natuurlijke vormen van de lichamen nog geëerbiedigd, aan de friezen
van het Zeus-altaar te Pergamum zijn zij geforceerd, ten einde de licht- en
donker-effecten sterker te maken.
De handeling van den kunstenaar die zijn beeld vrij in de ruimte wil zetten is er
aanvankelijk op uit den vorm te modelleeren naar het voorbeeld van de natuur:
plastisch. Vertoont hij dien vorm in het platte vlak, zooals wij dat in Egypte, in de
oude Twee-Stroomen rijken en ook in Griekenland zagen, dan laat hij in hoofdzaak
omtrekken zien tegen een achtergrond en is hij heel sober in het modelleeren van het
relief daar binnen. Nu de taak hem wordt opgelegd met psychische verschijnselen
rekening te houden en zoodoende buiten zijn eigenlijke kategorie te treden, is hij er
toe gekomen door sterke licht- en schaduwcontrasten de illusie van zijn plastiek te
versterken en, eenmaal op dien weg, gaat hij verder, tot dat wij in de laat Romeinsche
kunst en in de vroeg Christelijke kunst het driedimensionale ruimtelijke bijkans alleen
door graphische middelen zien weergegeven.
Tot dusver sprak ik alleen over de beeldhouwkunst; na hetgeen ons van de
schilderkunst in de oudheid bekend is geworden, mogen wij aannemen, dat ook zij
uitging van het silhouet tegen effen achtergrond, om daarna binnen de omtrekken
voorzichtig de spierbeweging aan te geven, de mimiek sprekender te maken, en
eindelijk de figuren gezamenlijk in een ruimte te zetten die haar tot éénheid bracht
door een bindend rhythme van licht en schaduw, geaccentueerd door kleur.
Het vestigen van de aandacht op niet zuiver aesthetische aandoeningen heeft, naar
het mij voorkomt, de kunst in geheel andere banen gebracht en ik meen die nieuwe
gecompliceerde aandachtshouding te mogen aanmerken als de wezenlijke aanloop
tot heel het moderne kunstzinnige zien.
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Wij noemden kunst ‘primitief’ toen zij in onze actieve verbeelding eene voorstelling
opriep die vollediger was dan het aanschouwde kunstwerk en wij spraken van
‘klassiek’ toen wij zonder inspanning, zonder ethische aandoeningen, onvermengd
door een weldadig rhythme werden verkwikt; wij gevoelden, dat de kunstenaar zijn
schepping te danken had aan zijn ontroering bij het zien van menschen of dieren
zooals de natuur die in verschillende handelingen liet bewegen. Langzamerhand
werd dat anders. Het is niet meer alleen een natuurbeeld dat wij, naar het inzicht van
den kunstenaar, gerhythmeerd voor ons zien, onze verbeelding wordt geprikkeld
door de herinnering aan tal van aandoeningen ook van ethischen aard. Na de korte
periode van de klassieke kunst dreigt ons oordeel telkens vertroebeld te worden,
omdat de verdeelde aandacht van den kunstenaar menigmaal het evenwichtige van
zijn werk verstoort of schijnt te verstoren.
Het is begrijpelijk, dat men langen tijd de laat-Romeinsche en de vroeg-Christelijke
kunst als verschijnselen van verval heeft aangemerkt. Ging niet heel de heerlijke
sereniteit der klassieke plastiek verloren? Inderdaad ging die verloren en van het
Grieksche en Romeinsche werk uit de drie laatste eeuwen vóór onze jaartelling
zouden wij zelf wel het een en ander willen missen, omdat het tweeslachtige der
inspiratie er al te duidelijk uit blijkt. Ik herinner slechts aan de veel besproken
Laokon-groep waarvan de ontegenzeggelijk mooi organische compositie en het goed
beslotene van het vormen-rhythme zoo hinderlijk bedorven worden door het
overmatige der oogenblikkelijke gevoelsuitdrukking. De gelaatstrekken ziet de
toeschouwer blijvend vertrokken tot een grimas. Hij wordt zoozeer aangegrepen door
één moment in een gruwelijk voorval, dat het hem onmogelijk wordt zich de
voorafgaande en volgende momenten, zich de geheele beweging te verbeelden. En
dat verlangen toch wordt hem ingegeven door het na-klassieke kunstwerk dat den
zelfden eisch stelt aan de actieve aanvullende beschouwing als het primitieve
kunstwerk, zij die eisch dan van anderen aard.
Maar erkennen wij, dat de vergeestelijkte stemming van den kunstenaar
onvermijdelijk was en de productie van de latere vóór-Christelijke eeuwen een
noodzakelijk overgangsverschijnsel, dan zien wij het anders, dan zullen wij bevinden,
dat er in de nieuwe verhoudingen zeer zuiver werk kan worden voortgebracht. Al
verschilt dat werk principieel van het klassiek Grieksche, indien het nood-
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zakelijk organische en rhythmische in het oog gehouden wordt, dan kan het beelden
zich in dienst stellen van niet-aesthetische gevoelens, dan kan, wanneer bij de
vervaardiging overwegend eene ethische of religieuse bedoeling heeft voorgezeten,
tevens ons aesthetisch gevoel volkomen bevredigd worden.
Allereerst wordt dat bewezen door de vele portretbustes die wij juist uit die latere
periode bezitten. Hier komt de nieuwe technische behandeling in het bijzonder ten
goede aan datgeen wat wij aan een portret vóór alles vragen: ons het persoonlijke
wezen van een mensch te laten zien. Meestal bepaalt de beeldhouwer zijn aandacht
tot den kop en vermijdt hij de moeilijkheid het lichaam in een zelfde gecompliceerd
rhythme te behandelen, door alleen een buste te maken. Zoo vervalt hij niet in het
halfslachtige bedrijf van den Egyptenaar met zijn grondig verschillende opvatting
van kop en lichaam. Geeft hij een portret van den geheelen mensch, dan drapeert hij
het lichaam en drukt hij de plooien uit op de zelfde wijze als de gelaatstrekken, door
licht- en schaduweffecten, dat wil zeggen met meer en meer graphische middelen.
Datgeen waarop ik bij de bespreking van de Egyptische persoonsafbeelding reeds
heb gewezen, n.l. dat men van een leelijk mensch een mooi portret kan maken, wordt
dan door menig werk overtuigend aangetoond.
Vermoedelijk nog uit de derde eeuw vóór onze jaartelling is het bronzen
portretbeeldje van den wijsgeer Hermarchos in het New-Yorksche Metropolitan
Museum. Van bevalligheid is bij het oude lichaam van den philosooph geen sprake,
de kop, in de gewone beteekenis, is verre van mooi, maar de houding en het gebaar,
met de eenvoudige draperie brengen een zoo harmonisch lijnenspel, ondersteund
door een zoo schoon accoord van licht en schaduw, dat het beeldje ons treft als een
voortreffelijk kunstwerk. Het roept ons, om eens een grooten sprong te doen, de
geschilderde portretten van de koninklijke narren door Velasquez in de herinnering.
Wij vinden in het Hermarchos-portretje nog een nabloei van den grooten tijd en
toch reeds een duidelijke aanwijzing in welke richting de portretkunst zich verder
zal ontwikkelen: ten behoeve van de geestelijke beteekenis wordt het schoone niet
gezocht in plastisch regelmatige, maar in karakteristieke lichaamsvormen,
hoofdzakelijk uitgedrukt door lichteffecten. Waartoe dit kan kan leiden, wordt getoond
in de portretten aan de Ara Pacis van Augustus en
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later weer, in bustes als die van Caracalla in het Napelsche Nationaal Museum, of
van Philippus Arabs in het Vaticaan. Hier gevoelen wij ons geheel buiten de sfeer
van het klassiek aesthetische, maar vol bewondering voor het levendig persoonlijke.
Hier beseffen wij in de eerste plaats, dat de kunstenaar, om dit werk te maken, tot
heel het innerlijk moreele wezen van zijn model moest doordringen; daarna geven
wij ons rekenschap van zijn artistieke kwaliteiten om te bemerken, dat zijn techniek
van het zuiver plastische naar het picturale is overgegaan.
Willen wij ons geheel doordringen van de beteekenis van het nieuwe streven, dan
moeten wij de gebeeldhouwde vroeg-Christelijke sarkofagen bekijken. De kunstenaar
heeft zich de taak gesteld verhalen van oud en nieuw testament zoo zinrijk mogelijk
door weinige figuren aanschouwelijk te maken. Op uiterlijke schoonheid komt het
niet aan, wel op treffende mimiek die getuigt van innerlijke roerselen. Ten einde de
volle aandacht te trekken komen de handelende figuren, sterk verlicht vrij te staan
tegen den achtergrond die wordt uitgediept tot dat hij volkomen in schaduw verdwijnt
en dus de ruimte waarin de personen zich bevinden niet meer begrenst. De ruimte
wordt dan over de breedte ingedeeld, hetzij door architectonische motieven, hetzij
door motieven uit de natuur, door boomstammen. Somtijds ook wordt de ruimte
bepaald door uitgewerkte landschappen in laag afnemend relief, zoodat de schaduwen
naar de diepte flauwer worden en wij de illusie van wijkende plans en van het
atmosferische krijgen. In schilderachtige lichtvang, door het schikken der figuren of
door de behandeling van het landschap, wordt het behagelijke rhythme en het
organische der compositie verkregen.
Het landschap, naturalistisch gebeeldhouwd, wij zonden het vermoeden, indien
wij het niet wisten, heeft zich naar het voorbeeld van de schilderkunst ontwikkeld.
Franz Wickhoff in zijn ‘Römische Kunst’ heeft de geschiedenis van die ontwikkeling
beschreven. In zijn betoog wordt ons voorgehouden, dat de schilder evenals de
beeldhouwer langzamerhand de dingen in onderling verband begint te zien, in een
ruimte die ze gezamenlijk tot een éénheid van voorstelling bindt. Omtrekken vervagen
naarmate lichtpartijen en schaduwpartijen een grootere rol beginnen te spelen; een
kleur verandert van waarde naar gelang zij naast de ééne of de andere kleur wordt
gezet. Zooals de beeldhouwer beweging suggereert, kan ook de
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schilder het doen; hij kan zelfs verder gaan en vormen oproepen door alleen meest
belichte gedeelten in tegenstelling met schaduwpartijen te brengen en den toeschouwer
als het ware te dwingen het ontbrekende in zijn verbeelding aan te vullen.
Reeds in Pompeiï vinden wij de illusionistische stijl volkomen gevormd. De
vroeg-Christelijke schilderingen in de katakomben, meestal toch door minderwaardige
kunstenaars vervaardigd, getuigen van een zelfde visie. Zoowel in de schilderkunst
als in de beeldhouwkunst gaat de belangstelling niet meer uit naar de goed
gerythmeerde vormen van de dingen afzonderlijk, maar naar het rhythme dat de
aanschouwing van een gemeenschappelijk verkeeren in een zelfde ruimte opwekt.
Wanneer de kunstenaar een enkele menschelijke figuur beeldt, stelt zijn nieuwe
techniek hem in staat de geestelijke uitdrukking te accentueeren en daardoor den
band tusschen toeschouwer en kunstwerk te verzekeren. Menigmaal vinden wij in
de katakomben figuren geschilderd zonder de minste ruimtelijke aanduiding. Zij
schijnen in het ijle niet te zweven. En het zelfde kan ons treffen bij het zien van latere
Byzantijnsche mozaïkwerken. Deze afwezigheid van elken naturalistischen zin, deze
zin tot beelden in het afgetrokkene is wel het meest krasse bewijs, dat het accent van
de aandacht verlegd is van het aesthetische naar het geestelijke.
Tot in onze dagen laten wij den geestelijken factor in ons aesthetisch oordeel, ten
opzichte van de beeldhouwkunst en schilderkunst, vrijwel onafgebroken gelden.
Zelfs wanneer aan het einde van de periode der romantiek de leuze ‘de Kunst om de
Kunst’ wordt uitgesproken, dan gevoelen wij daarin meer eene waarschuwing, eene
reactie tegen eenzijdige bestrevingen, dan een overtuigd verlangen terug te keeren
tot het primitieve of tot het klassieke, zooals wij dat in Griekenland bewonderden.
De vereering voor de Oudheid in de tijden van de Renaissance of van het Klassicisme
vermocht nooit verandering te brengen in de gemengde gewaarwordingen, in de
vergeestelijkte verhouding tusschen mensch en buitenwereld en in de wijze waarop
de kunstenaar reageerde. Ons oordeel zal altijd, bewust of onbewust, rekening houden
met hetgeen wij in den loop der eerste eeuwen onzer jaartelling hebben geleerd: een
physieke onvrede kan geneutraliseerd worden door een geestelijke belangstelling,
zoodat een aesthetisch genieten mogelijk wordt. Dit houdt
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dus tevens in, wat ik in den aanvang deed uitkomen, dat het genieten van kunst een
begrijpen vooronderstelt.
Veel meer nog dan ten opzichte van een beeld of schilderij geldt zulks ten opzichte
van het bouwwerk dat zonder technisch inzicht, zonder intellectueele overwegingen
niet kan ontstaan. Dit reeds noopt ons ook de bouwkunst in onze beschouwingen te
betrekken. Maar bovendien zullen wij zien, dat de vergeestelijkte aandachtshouding
beeldhouwkunst en schilderkunst aan de bouwkunst gaat verbinden en zelfs gedurende
langen tijd alle beeldende kunsten gezamenlijk tot één zelfde aesthetische openbaring
vereenigt. Alvorens dit na te gaan wil ik eerst nog met een enkel woord er op wijzen,
dat het beeldend bedrijf van schilder en beeldhouwer dat zich aanvankelijk, zooals
wij zagen, zelfstandig naast het bouwwerk ontwikkelde, langzamerhand zich aanpaste,
in één woord ‘decoratief’ werd.
De Egyptische kunstenaar kreeg de vlakken van het gebouw, gebogen of rechte,
ter beschikking om er zijn voorstellingen op aan te brengen. Hij deed dit zonder zich
er om te bekommeren of zijn beelden wel in verhouding waren tot de bouwdeelen
en allerminst was het zijn streven zijn kunst tot versiering daarvan dienstbaar te
maken.
De Grieken gingen reeds met veel meer omzichtigheid te werk. Zij schikten hun
groepen in het tympanon, of op de friezen van den tempel, op de wanden van de
sarkofaag of van het altaar en werkten samen met den bouwmeester, in
gemeenschappelijk overleg, ten einde de gedachten welke het monument beheerschte
duidelijker te doen spreken.
Maar toen in de Romeinsche katakomben voorstellingen werden geschilderd in
illusionistischen trant, ontleend toch aan een impressionistisch-naturalistische
kunstuiting, toen verdween elk naturalisme en kregen deze voorstellingen een bijna
zuiver geestelijke beteekenis, een bijna hieroglyphische waarde waaraan tevens zeer
opzettelijk een versierende kracht werd gegeven. En zal de Byzantijnsche kunst,
alhoewel zij, voornamelijk ter viering van het dogma in het Godshuis, decoratief is,
nog langen tijd het antieke naturalisme toelaten aan den zilversmid, den ivoorsnijder
en den boekverluchter, in het Westen zal de Romaansche kunst van rechtstreeksche
inspiratie door de natuur nauwelijks een spoor meer vertoonen. Dat
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wil zeggen, dat onze aesthetische waardeering voor een goed deel samengaat met
onze geestelijke belangstelling.
Gaan wij ons thans verdiepen in de schoonheid van bouwwerken, dan zullen wij
bevinden, dat in die belangstelling ook technische aangelegenheden betrokken worden.
Het kan niet uitblijven, dat wij bij het zien van bouwwerken het besef krijgen van
de eindeloos zich voordoende constructie-vraagstukken welken den bouwmeester
gesteld worden, van technische problemen welke op verschillende manieren kunnen
worden opgelost om dan telkens ook weer nieuwe aesthetische overwegingen naar
voren te brengen. Herhaaldelijk gevoelen wij, dan de architect in de vrije vlucht van
zijn kunstenaarschap belemmerd wordt. Wij zien hem gebonden aan het materiaal
waarover hij kan beschikken of waarvan het gebruik hem wordt voorgeschreven door
de eischen van zijn opdrachtgever.
Voor de Egyptische pyramide, voor de Egyptische tempelruïnen is onze eerste
aandoening niet die van schoonheid, maar van ontzag. Wij beginnen met de inspanning
te bewonderen, het geduld waarmede menschen die steenmassa's hebben kunnen
opstapelen en ordenen tot aanstonds begrijpelijke, gemakkelijk te overziene lichamen.
Vol verbazing staan wij voor de monolithen der obelisken, vol huivering bewegen
wij ons tusschen de torenhooge zuilen welke de zware steenen balken van de
zolderingen dragen. Wij zouden reuzen willen zijn om niet al te pijnlijk onze teerheid
naast die strenge gevaarten te gevoelen, maar denken wij ons reuzen, dan vinden wij
ons benauwend gedrukt door hun al te dicht op elkaar staan. Hernemen wij ons,
bewegen wij ons niet meer in dien tempel, maar stellen wij ons voor hoe hij er in
gaafheid moet hebben uitgezien, eerst dan worden wij door het rhythme waarin de
zuilen gerijd staan aesthetisch aangedaan; wij merken dan ook details op, als de
gespannen lijn van schacht en kapiteel, als de zoo eenvoudige en toch grootsche
profilen welke horizontalen tegenover verticalen onderstrepen, wij bewonderen de
klaarheid en het logische van de ordonantie. Maar altijd zullen wij terugvallen tot
den aanvankelijken indruk, tot het gevoel van ontzag, ontzag voor de macht van
vorsten die zulk werk door hun volk gedaan kregen. Want in dezen tempel ontvangen
wij geen religieuze aandoening. De sereniteit van het goddelijke waarbij de mensch
steun vindt, konden deze ruimten niet bieden en bedoelden deze ruimten ook niet te
bieden. De vorst alleen, de afstammeling der goden, de
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hoog verhevene boven zijn medemenschen had hier contact met de godheid. Het was
hier zijn tempel. Het gebouw getuigde van zijn grootheid en van zijn macht heel een
volk voor hem alleen te laten zwoegen. Voor het Egyptische bouwwerk worden wij
beurtelings door zoozeer uiteenloopende aandoeningen bevangen, dat ons aesthetisch
oordeel zich niet kan vestigen. Wij krijgen hier slechts het vermoeden van
mogelijkheden die tot schoonheid aanleiding kunnen geven.
De vergelijking met andere bouwwerken, analoge voor zoover wij ook daar met
het eenvoudig stapelen van het materiaal, met het overwinnen van verticale
drukspanning, voor zoover wij met architraafbouw te maken hebben, de vergelijking
met den Griekschen tempelbouw komt ons van die mogelijkheden overtuigen. Ook
in Griekenland een stelling van zuilen waarvan de onderlinge afstanden gebonden
waren aan de beperkte lengten van steenen architraven, maar de juiste verhouding
van dikte en hoogte dier zuilen maakt dat wij ons vrijer daartusschen bewegen, haar
matig volume schijnt ons noch te zwaar, noch te licht om het entablement van
architraaf, fries en kroonlijst te dragen. Het maathoudende van den Griekschen
bouwmeester laat ons vreugdevol zijn overwinning op het brute materiaal genieten;
niet meer, zooals in Egypte, worden wij gedrukt door de gedachte aan roekeloos
verbruikte menschenkracht. De bouwmeester en zijn helpers schikten zich naar de
eischen van het materiaal, kregen vrede met den dwang waaronder zij werkten en
hernamen daarin hun aesthetische vrijheid. Technische oplossingen inspireerden
telkens tot de fijnste schoonheid.
Ook de Griek was gebonden aan een opdracht, maar in zijn bedrijf werd hij niet
belemmerd door den hoogmoed van een lastgever. Hij bouwde een huis voor den
God van zijn eigen stam, hij werkte voor een ideaal dat hij het ideaal wist van allen.
Zoo komen wij getuigen te zijn van een altijd liefdevol, aandachtig vervolmaken
der vormgeving in strikt verband met de technische noodzakelijkheden. Zijn
sierlijkheid ontleent het Dorische kapiteel aan niets anders dan aan de zuivere
uitdrukking van weerstreefde drukspanning; aan zijn eenvoudig profiel werd lang
gewerkt, om met den tijd nog eenvoudiger en strakker te worden. Niet in rijkdom,
maar in soberheid werd het schoone gezocht. Door het zoeken naar aesthetische
bevrediging in dit ééne onderdeel heeft de Grieksche bouwmeester ons voor goed
geleerd wat ‘stijl’ beteekent.
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Naast de Dorische komt de Ionische orde, met zachtere, mildere, weekere vormen
een variante op het uiterlijk voorkomen van een zelfde bouw-gesteldheid brengen,
waarin ten slotte de organen duidelijker spreken en tegelijk zich meer in het geheel
oplossen. Wat de Griek zich aan phantasie te midden van die technische
doeltreffendheid kon veroorloven, vertoont hij dan aan de Kariatiden-hal van het
Erechtheion, waar menschelijke figuren, tengevolge van de rhythmische herhaling
en van de juist gekozen plaatsing onder het entablement, als architectonische
onderdeelen kunnen fungeeren, zonder een oogenblik ons gevoel voor het redelijke,
voor het organische van het geheel, te kwetsen. Denken wij even terug aan den
Egyptischen Osiris-pijler, dan geven wij ons rekenschap, dat de aesthetische
uitdrukking tegelijk omvattender en zelfbewuster is geworden, dat zij bij straffe
gebondenheid toch vrijheid toelaat. De Grieksche architraafbouw heeft in de sobere
harmonische samenwerking van alle onderdeelen een gaafheid bereikt waardoor, als
bij geen andere bouwkunst, het aanstonds begrijpen en het rustig genieten mogelijk
wordt. Daarom noemen wij hem ‘klassiek’, zooals wij de beeldhouwkunst van Phidias
en zijn school klassiek noemden.
In de geschiedenis van het schoone heeft die bouw een tragisch verloop gehad.
Het volk dat het beschavingswerk van de Grieken, overnam en dat de beeldhouwkunst
en schilderkunst geleidelijk in andere banen vermocht te leiden, moest, om in zijn
levensbehoeften te voorzien, voor zijn bouwwerken een techniek bezigen, grondig
afwijkend van den architraafbouw. Die techniek moest ook uit den aard haar eigen
vormen voortbrengen. Ware het Romeinsche volk een kunstzinnigvolk geweest, dan
had het die vormen met welbehagen zien groeien, dan had het de gebogen lijnen der
drukkende deelen in samenspel met de rechte der dragende deelen kunnen brengen,
aan de uitdrukking van de verschillende krachten adaequate en toch onderling
harmonische vormen kunnen geven. De opgaven waarvoor de Romeinsche
bouwmeester stond openden vele mogelijkheden tot heerlijke vondsten, dat heeft de
toekomst bewezen. Op practisch gebied bleef hij niet in gebreke, zijn aesthetische
bewustzijn daarentegen bleek nog al te zeer eenzijdig ontwikkeld.
Groote overdekte ruimten te stichten waarin veel menschen zich vrij konden
bewegen om samen hun gemeenschappelijke belangen te bespreken, aanleg van
wegen met overbrugging van stroomen en
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ravijnen, waterleidingen ten behoeve van groote woon-centra, dat waren de opgaven
voor den bouwmeester. Met architraafbouw had hij hier geen voldoende
overspanningen kunnen bereiken. Heel zijn technisch vernuft gaf hij daarom aan den
bouw van gewelfde ruimten, waarvan hij de beginselen in het Oosten van de
bouwmeesters der Twee-Stroomenrijken kon leeren.
De gewelfbouw nu bevat in zich zelf een groot element van schoonheid. Zijn eerste
voorwaarde reeds: het hechte en sluitende van een samenstel van elementen die elk
in zich de dubbele functie van middel en doel vertegenwoordigen - het vallen en
weerhouden te vallen der welfsteenen - waarborgt het organische van het dekkende
deel eener ruimte waarin wij ons vrijer, harmonischer gestemd moeten gevoelen dan
in een ruimte waar wij aan den druk der zoldering herinnerd worden, door de vele
rechtstanden welke onze bewegingen kunnen belemmeren. Ongetwijfeld heeft de
Romein deze aesthetische werking begrepen. Wanneer wij te Rome het Pantheon
binnentreden, of de ruïnen van de thermen van Diocletianus, het Colosseum of de
Pont du Gard, bij Nimes, aanschouwen, dan krijgen wij een sterke aandoening van
schoonheid, dan begrijpen wij,, dat uit dezen bouw zich iets kan ontwikkelen dat ons
zeker niet minder zal bevredigen dan de schoonste Grieksche tempelbouw. Anders,
maar niet minder. Want wij gevoelen, dat het hier niet zal gaan om eene harmonische
detailleering, om het schoone van eene compositie der verschillende altijd nog
zelfstandig te noemen constructiedeelen, maar dat onze bewondering zal gewekt
worden door eene machtige overwinning op de materie, omdat alle krachten in
evenwicht zullen worden gehouden nadat alle deelen in een éénheid zijn opgegaan.
Wij zullen bevinden, dat, na vele eeuwen van zoeken, het technisch vernuft onder
den drang van het aesthetische het daarheen zal leiden. Maar de Romein kon
vooralsnog het schoone gegeven van organisch gegroeide ruimten niet verder
ontwikkelen, zijn kunde niet tot kunst verheffen en, toegevende aan de
prachtlievendheid van den opdrachtgever, ging hij aan de schoone orde van den Griek
de constructieve beteekenis, die toch haar wezen was, ontnemen, om er zijn eigen
constructie van geheel anderen aard mede te versieren. Behoeft zijn buitenmuur
versterking om den druk van gewelven te neutraliseeren, dan geeft hij aan die
versterking den vorm van een halve zuil met kapiteel en entablement dat dan den
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basculeerenden druk van een tweede orde en, 200 noodig, van een derde ontvangt.
Wij zien dat aan het Colosseum. En verre van de prachtige, vernuftige constructie
van den koepel van het Pantheon tot meerdere aesthetische werking van de verkregen
vrije ruimte te laten dienen, heeft hij die constructie zoozeer verstopt achter eene,
alweer aan Grieksche bouwdeelen ontleende, decoratie, dat gedurende eeuwen het
kundige bouwwerk een mysterie voor het nageslacht is gebleven.
Het is moeilijk het onlogische en onevenwichtige in het bedrijf van den
Romeinschen bouwmeester, zijn zuiver gevoel voor ruimte, naast zijn wanbegrip
van de versiering, anders te verklaren dan, zooals ik reeds zeide, door zijn toegeven
aan de onkunstzinnige praalzucht van den opdrachtgever, waardoor de rustige gang
van zijn eigen denken verstoord werd. Dan eerst begrijpen wij, dat de gewelfbouw
alleen tot schoonheid kon komen wanneer hij tot een geleidelijke ontwikkeling
teruggebracht werd. Wij zien dat inderdaad gebeuren. De aanloop daartoe is in het
Oosten begonnen.
Na de zeer primitieve baksteenbouw in de oude Twee Stroomen rijken had zich
in het latere Perzië tijdens de dynastie der Sassaniden, een fijnere koepelbouw
ontwikkeld en in de Christengemeenten in Syrië vinden wij, reeds met de vierde
eeuw, een zeer eenvoudigen natuursteenbouw van bogen en gewelven, waarin een
evenwicht van gelijke krachten stabiliteit heeft gebracht en de groote massa van dood
gewicht, ter bestrijding van zijdelingschen druk, is komen vervangen.
Rome kende het kruisgewelf, de snijding van twee tongewelven, als dekking van
een ruimte op vierkant plan, gedragen door vier hoekpijlers. Aan alle zijden liet die
ruimte gelegenheid tot aanbouw van gelijkvormige ruimten. Zoo werd het
indrukwekkend complex van zalen der groote publieke badinrichtingen verkregen.
Maar den koepel, waarvan de hoogere spherische welving voor het ruimte-effect
zeker te verkiezen is boven het kruisgewelf, had de Romeinsche bouwmeester over
den geheelen omtrek laten rusten op een rondgaanden gesloten muur. De rotonde
van het Pantheon staat op zich zelf en laat zich niet bij andere ruimten aansluiten.
Dit werd eerst mogelijk gemaakt door de Oostersche constructie der pendentifs welke
vanuit de hoekpijlers op een vierkant plan den ronden koepel kwamen dragen. De
groepeering van koepelgewelven, met vrije doorzichten over lengte en breedte, werd
in uitzicht ge-

Groot Nederland. Jaargang 24

413
steld en zou nu de kunde en het aesthetisch verlangen der groote bouwmeesters voor
langen tijd bezig houden.
Naast deze ontwikkeling van den centraalbouw, waarmede het aesthetisch
bewustzijn zich vernieuwde, valt er nog een winst te boeken, een niet minder
belangrijke waardoor men zich bevrijdde van het plagiaat aan den klassieken
Griekschen architraafbouw gepleegd. De Romeinsche ingenieur kende de
aaneenschakeling van bogen rustende op pijlers. Hij had, zonder het te beoogen,
daarmede bij den bouw van zijn bruggen en waterleidingen een grootsch effect
bereikt. Dat zelfde nu was in Syrië ook bij den basiliek-bouw toegepast en het was
gebleken, dat daardoor aan de zuilenstelling in het langschip een veel grootere
bekoring was gegeven. De ruimte leek grooter geworden. Immers, de afmeting der
architraaf, in zijn oorspronkelijke functie, is gebonden aan de mogelijke lengte van
den steenen balk. Nu de architraaf gebogen was en logisch als boog gemetseld, was
men vrij ten opzichte van de lengte en van den afstand der zuilen onderling. Weldra
kreeg de dekplaat van het kapiteel, waarop de aanzet van twee bogen samentrof,
meerdere beteekenis en weldra veranderde ook, in overeenstemming daarmede, de
vorm van het kapiteel zelf. Het eenige zuiver Grieksche bouwdeel waarvan men zich
nog niet kon bevrijden was de zuil. In de Byzantijnsche kunst wilde het oog die nog
handhaven. Niettemin had zich een nieuw gevoel voor ruimteontwikkeling gevestigd.
In de basiliek leidde de vloeiende rhythmiek der arkaden den blik van den bezoeker,
bij het binnentreden, naar den absis, om hem dan een juister gevoel voor de ruimte
te geven. In den centraalbouw werd die aandoening nog grooter, nu daar, naast lengte
en breedtewerking, ook de hoogte in niet geringe mate het vrije bewegen bevorderde.
In het grootste Byzantijnsche bouwwerk, in de Aja Sophia, waar de midden-koepel
door twee halve koepels geflankeerd wordt en de beteekenis van de lengte-as
overwegend wordt, zullen beide aandoeningen welke nu basiliek en centraalbouw
opwekken, gelijkelijk bevrediging vinden.
Het moet ons treffen, dat de volle aandacht van den architect op het inwendig
voorkomen van zijn gebouw gevestigd is. Het mag wel gezegd worden, dat hij in
den aanvang het uitwendig aanzicht verwaarloosde. De Aja Sophia, bij eersten aanblik,
valt tegen. Wij zien de lage welving van een koepel omstuwd door overgroote
steenmassa's, een drukkend geheel, zonder architectonische be-
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koring. Een teleurstelling wacht ons ook voor de gebouwen te Ravenna. Maar zijn
wij binnen getreden, bevinden wij ons in die ruimten dan valt onmiddellijk dat
drukkend gevoel van ons af, dan ademen wij vrij. Om het scheppen van groote ruimten
was het den bouwmeester te doen, heel zijn talent heeft hij daaraan gewijd. En ook
zijn natuurlijke drang tot verhooging van aesthetisch genot uitte zich in de versiering
van het inwendige. De kunst van zijn tijd bood hem daartoe ruimschoots gelegenheid.
Het streven om door overvloedige verlichting de ruimte-illusie te bevorderen,
maakte, dat groote vlakken van koepels en halfkoepels, van pendentifs, van muren
en pijlers het oog van den bezoeker trokken en om versiering vroegen. Tot
beeldhouwen was hier minder aanleiding dan tot schilderen, een relief toch zou het
begrenzende van het vlak te zeer hebben geaccentueerd, en juist de schilderkunst
was tot eene ontwikkeling gekomen welke haar bij uitnemendheid geschikt maakte
tot decoratieve doeleinden. Ik heb er reeds op gewezen, dat op de muren en gewelven
in de katakomben de Christenen door zeer eenvoudige symbolische voorstellingen
hun gedachten wisten uit te drukken. Met die verbeeldingen was tevens een zeer
bevredigend decoratief effect bereikt, omdat elk naturalisme haar vreemd was en de
kunstenaar dus zijn rhythmisch gevoel den vrijen loop kon geven. Onwillekeurig
herinneren wij ons hier den Egyptischen kunstenaar wiens gestyleerde hieroglyphische
figuren zoo gelukkig rhythmisch geschikt konden worden. Slechts datgeen waardoor
de abstracte godsdienstige gedachte kenbaar gemaakt werd wilde ook de Byzantijn
den bezoeker van het kerkgebouw voorhouden. In de beste gevallen - ik denk hier
in het bijzonder aan het Baptisterium der Orthodoxen, te Ravenna - werden de figuren
der goddelijke Personen en der heiligen, de symbolen tegen een effen, neutralen
achtergrond gezet, zoodat zij als zwevend in de ruimte verschenen. En terwijl nu de
eenigszins matte schildering van de katakomben in de nieuw gebouwde groote ruimten
allicht haar effect gemist zoude hebben, kwam een andere techniek ruimschoots
gelegenheid geven aan de aesthetische behoeften tegemoet te komen. Een den
bouwmeester geëigend materiaal, dat hij ook in het Oosten had leeren kennen, de
keramische muurbekleeding in sterke, glanzende kleuren, het mozaïkwerk, was het
prachtige middel waardoor hij het nieuwe dogma, het nieuwe
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geestelijk gezag dat tevens het nieuwe wereldlijk gezag was, kon vieren.
Hiermede was de Romeinsche bouwgedachten, gesteund door de laat-antieke
schilderkunst en de Oostersche versieringstechniek, tot een belangrijk resultaat
gekomen.
Hoe de Westersche beschaving daarmede haar voordeel zal doen, om ten slotte
eigene en andere schoonheid te bereiken, zullen wij verder zien.
A. PIT
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Verzen
Sneeuw op kerstdag
Zachtjes treuzlend daalt de sneeuw terneêr,
als een alleluja uit den hemel
Wriemlend brengt het donzig-teêr gewemel
ons den groet van Onzen Lieven Heer.
Dit is 't durend wonder van den dag:
Wit-omtogen knielen alle planten,
luistrend naar het fluistren van de Santen,
neêrgedaald op wieken fijn als rag.
Onbeweeglijk hurken huis en boom,
wachtend op een wonder-zoet gebeuren.
- Lijze-bijzend in den grijzen stroom,
valt de sneeuw uit d'open hemeldeure.

De vriezevorst.....
De Vriezevorst ontvlood in bleeke pracht,
zijn wit-kristallen woon,
en weêr verzelde hem een sterrenwacht,
die droeg zijn zilvren kroon.
Zij dekten boom en tronk met wattig waas,
van 't fijnste hermelijn,
De toren blonk als een geslepen vaas,
gemaakt door handen fijn.
Zij vlochten rank en bloemen tot een krans
als jonge bruid slechts torst;
en alle gevels prijkten met een glans
die tintelde op hun borst.
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Zoo legden ze onverholen over d'aard'
hun welig-vochtge vlag,
en alles, als voor kroningsfeest bewaard,
te schilfer-glinstren lag.

De winter kwam.....
De winter kwam op eenen nacht
en droeg een kussen fijn,
gespeldewerkt door handen zacht,
als van een goed begijn.
Hij droeg het kussen uitgespreid
als wonderbaar brokaat.
De maanlichtzaal blonk zilverwijd,
in tintelend ornaat.
Geen troon bood fijner zijden aan
en kostelijker pand,
als dezen hemel, sternbelaân
van donker blauwen kant.
Geen sterrenhemel vaster lag,
dooraderd als ivoor,
als dezen nacht van glinstrend rag,
toen alles diep bevroor.
ADOLF HERCKENRATH
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Het geval Huet III.
‘Haar grootste waarde - hoe kon het ook anders? - ligt in het beeld dat zij ons
voorhoudt van Huets betrekking tot Potgieter’, beweert Prof. Verwey van de brieven
met de uitgave waarvan hij zich belast heeft. Wij wenschen het oordeel niet te
bestrijden dan voorzoover wij aanspraak maken er een ander als gelijkwaardig naast
te mogen plaatsen. Het kán, naar wij meenen, geheel anders. De letterkundige mag
zich het sterkst aangetrokken gevoelen tot die deelen van de briefwisseling, waaruit
de onderlinge verhouding van deze twee zijner grootste voorgangers uit het midden
der vorige eeuw blijkt, de psycholoog - voor wien deze relatie op het eerste gezicht
niet zoo duidelijk is als den heer Verwey - mag zijn aandacht in 't bijzonder richten
op de ontraadseling ervan, - met een o.i. op zijn minst gelijkwaardige belangstelling
zullen diegenen, die zich meer geboeid voelen door een algemeener dan deze beide
bijzondere levens, het beeld in oogenschouw nemen, dat Huet in de beide laatste
deelen zijner brieven ontwerpt van den aard en de gewoonten, de zeden en de
neigingen zijner landgenooten op Java; kennis nemen van de eigenaardigheden der
indische liberalen en konservatieven en zich verdiepen in zijn berichten omtrent de
ekonomische en politieke omstandigheden der toenmalige indische maatschappij.
Alleen de eenzijdig ontwikkelde letterkundige kan als vanzelfsprekend aannemen
dat Huets betrekking tot zijn indische mede- en tegenstanders in ‘waarde’, in
belangwekkendheid zou achterstaan bij die tot zijn amsterdamschen vriend,
tegelijkertijd zijn litteraire mede- en politieke tegenstander; de politicus, de ekonomist,
de historicus behoeven er niet in te berusten. Huets betrekking tot Potgieter’ begint
na eenige jaren van ongestoorde vriendschap en samenwerking, eerst door dramatische
bewogenheid de aandacht te trekken, zoodra het Geval er bij te pas komt; maar de
epistolaire polemiek er over verloopt al spoedig in een langdurig gehaspel, dat er
slechts bij uitzondering in mag slagen haar te blijven boeien. Op den keper beschouwd
is dit geheele oude om
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niet te zeggen: verouderde Geval van zoo weinig gewicht dat men neiging gevoelt
zich te verontschuldigen over eigen hernieuwing der discussie en over hare verlenging
buiten de reeds overschreden grens. Het heeft intusschen zoowel aan aktualiteit als
aan beteekenis gewonnen door de bemoeiingen der beide leidsche professoren: déze
letterkundige en déze politicus-historicus zijn het in dit geval geheel eens; wat de
veroordeeling van Huet betreft, al verschillen zij in de formuleering hunner
rechtsgronden. Mag het Geval o.i. niet veel zaaks zijn, wat zij er van maken is als
standaard onzer officieele, akademische kritiek des te merkwaardiger. Wij hebben
de meening van Prof. Colenbrander doen voorgaan, maar daarmee niet te kennen
willen geven, dat die van Prof. Verwey minder de aandacht zou verdienen.
***
De heer Verwey begint met eraan te herinneren dat Gideon Huet indertijd in zijn
voorbericht van Potgieters brieven schreef: ‘Ik vergis mij zeer, of deze briefwisseling
zal den indruk maken dat Potgieter oneindig veel van mijn vader hield.’ ‘Wij zien,’
zegt de uitgever der andere helft van de correspondentie, ‘wij zien nu eerst ten volle
hoe de jongere die genegenheid beantwoordde.’ Inderdaad; en in tegenstelling van
wat Verwey hier te verstaan geeft en vervolgens tracht te bewijzen of althans
aannemelijk te maken, meenen wij dat dit ook wel gezien mag worden.
‘Heel anders dan Potgieter, van wie zijn eerste levensbeschijver naar
waarheid zeggen kon: “hij is in den grond der zaak een rechtstreeksche
natuur geweest,” leed hij onder die fatale splitsing die hij zelf erkende, ja
verdedigde: het hart moet niet vragen naar het verstand, het verstand moet
zijn weg gaan zonder het hart.’
Hieraan wordt de volgende kritische beschouwing vastgeknoopt:
‘Zeker, er zijn bewegingen van het hart waarmee het verstand n i e t s te
maken heeft, en evenzoo zijn er inzichten, die door geene aandoenlijkheid
van het gemoed mogen worden beneveld. Maar het zijn zulke inzichten
en bewegingen als hun oorsprong vinden in een alomvattende en
belangelooze liefde. Bij Huet waren het soms andere...’
Algemeenheden genoeg. Zij bergen het gevaar in zich voor dit bijzondere geval te
veel of te weinig te geven. Te veel eer wordt hier Huet bewezen door de bewering
dat zijn inzichten en handelingen, op meer of minder talrijke uitzonderingen na
(‘soms’) hun oorsprong zouden hebben gevonden in een liefde, ‘alomvattend’
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zoowel als ‘belangeloos’, Huets genegenheden waren beperkter van omvang en
doelwit en hij placht te ver van materieele weelde verwijderd te zijn om zich de
spiritueele der belangeloosheid te kunnen veroorlooven. ‘Alomvattende en
belangelooze liefde’: men raadplege Prof. Colenbrander daar eens over in verband
met Huet! ‘Dit harde gemoed’: het is uit een ander vaatje getapt; en toch prijst hij
de bladzijde, die wij bespreken als ‘schoon’ en als de eenige waarin zijn collega
‘hooger onderwijs’ geeft...... Laten wij voortgaan met den blijkbaar nuttigen arbeid
van eenigszins te preciseeren: hoe komt Verwey ertoe om deze scheiding tusschen
hoofd en hart tot den grondslag van Huets karakter en tot de bron van zijn fataliteiten
te proklameeren? In zijn brief van den 22sten Aug. 1868, na Potgieters gedicht ‘Op
Sorgh-Vliet’ te hebben ontvangen, schrijft Huet:
‘Weet gij wat mij troost, wanneer ik hier in de verte aan U en aan onze
vriendschap denk? Eene theorie! Maar het is er een die met mijn wezen
is zaamgegroeid. Zij luidt: Er zal scheiding zijn tusschen het hoofd en het
hart. En nooit heb ik de waarheid dier orakelspreuk zoo diep gevoeld als
toen... de postbode mij “Op Sorgh-Vliet” bragt. Met mijne geheele ziel
heb ik genoten van de liefde en de poëzy, waarvan die verzen overvloeyen;
mijn hart zeide er amen op. Doch mijn hoofd getuigde: Gij moest voort
uit dien kring; blijven zou onopregt geweest zijn; het was uw pligt te breken
met een verleden, waaraan gij u teregt of ten onregte ontwassen
gevoeldet...’
Mag de ‘theorie’ naar Prof. Verwey's interpretatie nogal verontrustend klinken, haar
praktijk bij Huet zelf blijkt minder aanstootelijk. De toepassing der ‘orakelspreuk’
houdt niets ergers in dan dat Huet onderscheidt tusschen plicht en neiging en in het
geval van strijd tusschen deze beide, aan de eerste gehoor geeft. Het ‘hoofd’ wijst
bij hem op wat hij ter wille van de oprechtheid behoort, het ‘hart’ op wat hij om de
aantrekkelijkheid zou wenschen te doen; en de ‘scheiding’ tusschen beide wordt
enkel aangebracht ten einde, boven de verlokkingen van een vriendschappelijk
verkeer, de voorkeur te geven aan de eischen van een oprecht gedrag. ‘Er zijn
inzichten die door geen aandoenlijkheid van het gemoed mogen worden beneveld’,
aldus vertolkt Verwey Huets bedoeling; en in dezen vorm met juistheid. Maar Huet,
zulk een inzicht kenschetsend, zocht het minder hoog dan zijn dichterlijke kritikus
en in stede van het geïnspireerd te heeten door ‘een alomvattende en belangelooze
liefde’ rekende hij het afgeleid van een vrij alle-
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daagsch gevoel van eerlijkheid en goede trouw...... Vindt ge, dat hij zijn ‘theorie’
best thuis had kunnen laten, wij zijn het hiermee volkomen eens, te meer omdat deze
niets verhelderende veralgemeening den heer Verwey noopt er nog een schepje op
te leggen en met de ‘orakelspreuk’ de gewaagdste praktijken uit te voeren:
‘Als zijn hart zich tot de enge kring van vrouw en kind beperkte en de
overleggingen van een door eerzucht geprikkeld eigenbelang hem
vlekkelooze waarheden schenen, voelden noch zijn verstand noch zijn
gemoed zich bevredigd...’
Zijn verstand ‘voelde’ zich niet bevredigd; onze goede taal, gezond-verstandige tolk
der algemeene praktijk, blijkt zich te verzetten tegen de fameuze ‘scheiding’ naar
Verwey's opvatting - die in strijd is met Huets eigen interpretatie en weinig beter dan
een karikatuur voorstelt zijner handelingen in 't algemeen. ‘Ieder moet in zijn rol
blijven’ heet het in deze correspondenie herhaaldelijk tusschen hem en Potgieter: dit
voelende verstand gaat eigenlijk buiten zijn boekje; en aldus zich volgens de ‘theorie’
een funktie aanmatigend die des harten is, laat het zijn eigen zuiver-intellektueele
zaken in 't honderd loopen. Bovengenoemde ‘overleggingen’ zouden, volgens den
heer Verwey, aan Huet ‘waarheden’ hebben geschenen en als zoodanig zich zelfs
als ‘vlekkeloos’ hebben voorgedaan; zijn verstand, zou men zeggen, kon er dus niet
de geringste aanmerking op maken. Niettemin was het er, als men den commentator
gelooven mag, niet mede ‘voldaan’: met welk soort van waarheden moest men dan
aankomen om op de goedkeuring van dit grillige ‘hoofd’ te kunnen rekenen? - En
op zijn beurt zien wij nu het hart van Huet - onder Verwey's leiding - zich te buiten
gaan aan dwaze praktijken:
‘Hij werd dan de man die van de menschen niet hield en toch tevens hun
verweet dat zij hem niet trouw bleven, dat zij hem niet huldigden...’
De onbevredigheid met de resultaten van zijn baat- en eerzuchtig overleg moest
leiden tot, of liever was zelve reeds een vorm van ontevredenheid met zichzelven;
zijn gemoed, daarbij ondersteund of niet door zijn verstand, deed hem in dit geval
verwijten, stelde hem in staat van beschuldiging, wat zooveel wil zeggen als dat hij
van zichzelven niet hield. Zoo althans zou het zijn en aldus zou het toegaan bij ons,
gewone menschen met ongesplitste zielen. Huet daarentegen, de Huet van Prof.
Verwey gedraagt zich door zijn egoïsme en zijn ambitie ongepast of onaardig
tegenover zijn evennaasten en zijn ‘hart’ heet daarom ten overvloede van de menschen
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niet te houden. C'est raide, zou Potgieter gezegd hebben; het hoofd en het hart van
dezen Huet zijn waarlijk aan elkander gewaagd en het loonde nauwelijks de moeite
ze te scheiden. Of zouden zij zich misschien zoo averechts in denken en voelen
aanstellen juist door de speciale scheiding van Verwey?...... Het behoort natuurlijk
niet tot de onmogelijkheden dat iemands onvoldaanheid met zichzelven leidt tot
onvriendelijke gevoelens jegens zijn naasten; het is psychologisch niet onverklaarbaar
dat Huet haar van zich zou hebben afgezet door haar om te zetten in onverschilligheid
voor of zelfs wreveligheid tegen anderen; maar dit endosseeren van eigen schuld aan
zijn onschuldige naasten ligt toch niet zóó voor de hand dat Prof. Verwey het
stilzwijgend aan mag nemen en dat wij het voetstoots zouden hebben te aanvaarden.
Langs dezen verborgen omweg misantroop te worden is inderdaad nogal kras; vooral
voor een ex-predikant; die bovendien enkel ‘soms’ zich te buiten kan hebben gegaan
aan genoemde min of meer duivelsche ‘overleggingen’ daar hij volgens den uitgever
zijner brieven overigens gehoor placht te geven aan de stichtelijker inblazingen der
‘alomvattende en belangelooze liefde’ (wier invloed men trouwens nog duidelijk
kan herkennen in zijn aanvankelijke onbevredigdheid)......... Wat volgens de analyse
van Prof. Verwey zoo eenvoudig is, schijnt op den keper beschouwd toch drommels
ingewikkeld in elkaar te zitten. - Bij den werkelijken Huet ging het, wat het ontstaan
van zijn tekort aan hartelijkheid aanbelangt, hoogstwaarschijnlijk veel begrijpelijker
toe. En dat het niemand dan de heer Verwey-zelf is door wiens uitleg het geval zoo
duister wordt, schijnt ons nog te aannemelijker door diens zonderlinge redeneerwijze:
hij gaat hiervan uit dat Huets ‘hart zich beperkte tot den engen kring van vrouw en
kind’ en het resultaat van zijn zielsonleding komt hierop neer, dat dezelfde Huet na
eenige ‘overleggingen’ en daardoor opgewekte gevoelens ‘dan de man werd die van
de menschen niet hield’. Huet werd dus - behoudens misvatting onzerzijds - wat hij
aanvankelijk reeds was. Om tot zijn eigenaardige conclusie te komen maakt Prof.
Verwey weliswaar niet veel omslag, maar om langs dezen omweg van de gewaagde
beweringen die wij bespraken, niet verder te komen dan zijn uitgangspunt is een mijl
op zeven.
‘Huet’ dan, die om de bekende problematische motieven ‘van de menschen niet
hield’ heet hun ‘toch tevens’ te hebben verweten ‘dat zij hem niet trouw bleven, dat
zij hem niet huldigden.’
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‘Wilt gij Diogenes zijn, zei Potgieter, verlang dan ook niet dat de
omstanders u prins noemen, verg dan niet iets anders dan dan ze u niet in
't licht staan...’
De heer Verwey treedt hier als elders te volgzaam in de voetstappen van Huets vriend;
deze staat hem te veel in 't licht om de waarheid te zien. Ieder die den in het vorige
artikel door ons geciteerden brief van 26 Oktober '69 raadpleegt, zal kunnen
konstateeren dat Huet zich daarin niet bezwaart of beklaagt over den ontrouw der
menschen of over hunne weigering hem te huldigen en ‘prins’ te noemen; hij erkent
integendeel dat zijn gebruikelijke houding tegenover algemeene opinies hem uiteraard
weinig populariteit kan bezorgen; ‘doch’, besluit hij, ‘ik troost mij met de gedachte
dat men ook op die wijze althans éénig nut kan stichten’; - nogal nederig voor een
op huldiging verlekkerden ‘prins’ en nogal humaan voor iemand...... die inderdaad
geen vurig menschenminnaar was. ‘Tegenover deze Huet’, die van Prof. Verwey
namelijk, aldus gaat deze voort:
‘Tegenover deze Huet, met al zijn klachten, verwijten en sofismen, stond
Potgieter met zijn onvermijdelijke grootheid en onveranderlijke
genegenheid en dwong hem erkenning af en bewondering, en
openhartigheid...’
Het is op deze ‘openhartigheid’ dat hij zijn koers blijkt te hebben gesteld:
‘Want dit is het grootste wat Potgieter hem heeft aangedaan: hij dwong
hem tot openhartigheid.’
Mogen we den heer Verwey gelooven, dan ‘dwong’ Potgieter wel wat veel en meer
dan Huet, hoe goed het ook voor hem geweest moge zijn, genoegelijk kan hebben
gevonden. Niet wat de ‘erkenning en bewondering’ betreft: daartoe ‘gedwongen’ te
worden is een weldaad voor hem geweest waarvoor hij zijn vriend tallooze malen
gedankt en gehuldigd heeft; in warme vereering voor Potgieter, ook als briefschrijver,
doet hij zelfs voor Verwey niet onder. Anders mag het staan met den dwang tot
‘openhartigheid’, waarin noch wie hem uitoefende, noch wie hem onderging het,
naar zijn kwaliteit ‘grootste’ resultaat van hunnen epistolairen omgang kan hebben
gezien. ‘Ik kan het er niet voor doen’ zouden zij bij kennismaking met dit zonderlinge
oordeel hebben uitgeroepen, ‘als om strijd’ om met een hunner te spreken...... Waarop
doelt Verwey, wanneer hij deze ‘openhartigheid’ voorstelt als een weldaad aan den
ander opgedrongen? Hij komt eenige pagina's verder tot de slotsom:
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‘Wat Potgieter deed en bleef doen, was hem [Huet] gelegenheid verschaffen
tot vriendschappelijke mededeeling. Deze gelegenheid heeft Huet
aangegrepen en vastgehouden. En aan die gelukkige overgave ontleenen
de Brieven hun belang en beteekenis. Hun voornaamste beteekenis...’
Wat tusschen deze conclusie en het uitgangspunt: de ‘openhartigheid’, verhandeld
wordt betreft uitsluitend: het Geval met zijn ap- en dependenties. Het gelegenheid
geven tot, het uitlokken van Huets mededeelzaamheid over andere aangelegenheden
zal ook Verwey niet beschouwen als iets ‘groots’ noch wat het effekt op Huet betreft,
noch wat den invloed van Potgieter aangaat - tenzij hij zelfs in dit alledaagsche geval
diens grootheid ‘onvermijdelijk’ mocht achten. Er rest dus: het vertrek als journalist
naar Batavia, met wat er om- en aanhangt, de kwestie trouwens waarvan de bespreking
een belangrijk deel der briefwisseling in beslag neemt. En Potgieters informaties,
vermaningen en verzuchtingen hieromtrent zouden in weldadigheid alles hebben
overtroffen wat Huet zijnerzijds heeft ervaren! Deze wordt gedegradeerd tot een
armen zondaar voor wien het een verlichting zou zijn geweest, van Batavia uit zijn
schuldig gemoed te kunnen uitstorten voor zijn biechtvader te Amsterdam; voor
vertrouwelijkheden niet genoeg hebbend aan zijne vrouw, zou het hem een uitkomst
hebben beteekend, van tijd tot tijd zich van deze korrespondentie te bedienen als
veiligheidsklep voor den te hoogen druk van zijn verborgen zelfverwijt!...... Huet
zelf heeft van het ‘groote’, hem in deze materie ‘aangedaan’, bitter weinig gemerkt,
de ‘klachten’ en ‘verwijten’ van Potgieter - om de ‘sofismen’ voorshands aan den
heer Verwey te laten - heeft hij aanvankelijk geduldig verdragen; en nadat zij hem
een verveling en ten slotte een ergernis waren geworden, heeft hij getracht er zich
van te ontslaan. - De lezers zijner brieven mogen het evenmin gemerkt hebben;
veeleer zullen zij, durven wij veronderstellen, tot de overtuiging zijn gekomen, dat
Potgieters ‘onvermijdelijke grootheid’ hem althans in deze aangelegenheden zoo nu
en dan in den steek heeft gelaten; en tevens dat in deze reeks van misverstanden en
meeningsverschillen, de misvattingen en het ongelijk - op zijn zachtst gezegd - niet
uitsluitend op rekening van Huet komen. Ten ware zij, als Prof. Verwey, hun hart te
zeer aan Potgieter hebben verpand om hun hoofd ten opzichte van zijn vriend vrij te
kunnen houden.
***
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Na deze algemeene inleiding gaat Prof. Verwey over tot de toelichting of het bewijs
van hare conclusie. ‘Zooals Huet ons in deze brieven tegentreedt, zoo kenden wij
hem niet; zóó openhartig. Telkens weer worden getroffen en verbaasd door de
behoefte zich te rechtvaardigen, zijn beweegredenen bloot te leggen’. Hij - Verwey
- zou minder verbaasd en getroffen zijn geworden wanneer hij in aanmerking had
genomen, dat Huet voortdurend werd aangevallen in zijn eer en goede trouw en dat
de overbrenger Potgieter was, een der zeer weinigen naar hij uitdrukkelijk verzekert
(‘J'en connais jusqu'à trois’) op wier goede meening omtrent zijn persoon hij prijs
stelt. ‘Wij zien’ daaruit, wel niet ‘ten volle’ maar althans ten deele ‘hoe de jongere
die genegenheid’ van zijn ouderen vriend ‘beantwoordde’ door wien hij jarenlang
met welmeenende doch zijns inziens overbodige of misplaatste raadgevingen en
vermaningen werd bedeeld niet alleen maar tevens met grievende aantijgingen werd
nagezeten. ‘Het gebeurt alles in den toon van een man die zijn gelijk betoogt’ - was
dit misschien ongepast? - ‘maar het gebeurt en het is er niet minder aandoenlijk om’.
Van deze aandoenlijkheid wordt ons nu een voorbeeld getoond en aldus komen
wij van de beschouwingen tot de feiten en van de beweringen tot een poging van
bewijs. Verwey citeert Huets brief van den 12den September 1869, waarin hij - het
gekibbel is dan reeds meer dan een jaar aan den gang - met warmte en hartelijkheid
opkomt tegen Potgieters meening, dat hij dezen ‘scherpheden’ zou hebben toegevoegd.
‘Scherpheden!’ roept Huet uit. ‘Is het waarlijk waar dat ik mij die somtijds
veroorloofd heb? Zoo ja, dan verklaar ik ze bij deze voor te eenemaal
ongepast. Aanmerkingen, opmerkingen, bedenkingen, - à la bonne heure!
Die neemt gij mij niet kwalijk, maar scherp, scherp tegen U, wil ik niet
zijn en mag ik niet zijn. Ben ik het nochtans geweest, dan kwam het
uitsluitend uit een oud verschil van meening, hetzelfde waarop gij ook
thans weder zinspeelt.’
Dit ‘verschil van meening’ wordt door Verwey zelf uit Potgieters voorafgaanden
brief aangehaald - die van begin Augustus -: Huets vertrek naar Indië, waar hij geen
vrede mee had en dat hij, had het aan hem gestaan, zou hebben verhinderd. De
uitgever der brieven meent dat de beweerde scherpheden niet uit dit meeningsverschil
voortkwamen: ‘de aanleiding had uitsluitend in een geprikkelde stemming gelegen.’
Intusschen, zou men zeggen, moet deze stemming dan toch ergens uit ontstaan zijn;
welke was
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de prikkel die haar opwekte? - debiteerde Huet misschien scherpheden aan zijn ouden
vriend uit een open reden?...... Hoe het zij, in verband met genoemd verschil van
opinie, onthult Huet, ‘wat we zóó niet wisten’ merkt Verwey op, ‘de
gemoedsstemming, waarin hij zijn reis naar Indië had voorbereid’.
Prof. Verwey citeert overvloedig uit dezen zeer belangrijken brief van den 12den
September; wij wenschen de gemakkelijke gelegenheid waar te nemen hem in dit
opzicht althans te overtreffen; ook het door hem overgeslagene is niet zonder
beteekenis. In aansluiting bij onze laatste aanhaling, gaat Huet voort:
‘Wanneer gij herinnert aan de ongezouten vermaningen, waarmede nu
bijna een jaar geleden uwe brieven gestoffeerd waren, laat gij volgen: “Gij
moogt U geene illusie maken over de teleurstelling, die gij uwen besten
vrienden had berokkend.” Waarom meendet gij, dat ik mij daaromtrent
illusie maakte? Indien ik één ding niet medegenomen heb naar Indië, zijn
het illusies geweest. Dat ik in Holland vrienden had, heb ik in de laatste
jaren aan niets kunnen bespeuren...’
Er volgt hierop wat Verwey citeert:
‘Zij, die zich voor mijne vrienden uitgaven, vonden het een rustig
denkbeeld, dat ik bij de Enschede's “den kost voor het eten” had en geen
hunner scheen er besef van te hebben, dat ik door dien tijdroovenden en
zieldoodenden arbeid intellektueel te gronde ging. Dat waren de vrienden
in ruimer kring. Vrienden in enger kring had ik niet behalve U. Doch wat
zijn wij, bid ik U, in het laatste jaar vóór mijn vertrek voor elkander
geweest?..’
Hier onthult hij nu - ‘wat we zóó niet wisten’ meenen wij met Prof. Verwey - de
toenmalige ‘zielsverhouding’ tusschen hem en Potgieter. En hier tevens stuiten wij
op een duidelijk voorbeeld dat het ‘gemoedsverkeer’ tusschen beide vrienden in
hunne korrespondentie een zeer gebrekkige aanwijzing is geweest voor hunne
gemoedsstemming en a fortiori voor de ongeveer gelijktijdige ‘gebeurtenissen en
denkbeelden’. Immers, na meer dan een jaar komt het, in dit eene geval, slechts
toevallig tot onze kennis en naar zijne erkenning, ook tot die van Prof. Verwey - voor
wien het een ‘duidelijk zichbare’ en ‘denkbeelden’ zoowel als ‘gebeurtenissen’
verduidelijkende ‘bovenstrooming’ heette...... Hoe, naar zijne meening, de verborgen
onderstrooming van hun uiterlijk nog vriendschappelijk verkeer destijds eruit zag,
vertelt Huet in de volgende woorden:
‘De oude hartelijkheid en openhartigheid, die nu teruggekomen zijn, waren
toen verdwenen. Gij wildet dat ik mij weer verzoenen zou met de
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lui van den Gids; doch toen het erop aankwam, trokt gij u terug. Wij konden
over geen onderwerp van eenig belang zamen spreken, zonder het oneens
te worden. Ik had, dat was duidelijk, uwe vriendschap verloren; en
daarmede was ook de laatste band, die mij nog aan Holland bond,
verbroken. Dit maakte mij (niet boos) maar onverschillig...’
Huet keert nu terug tot zijn positie tegenover de anderen; Verwey verlaat hem hier:
‘Ik vond, en vind het nóg in de hoogste mate belagchelijk, dat de
Hollandsche liberalen het air aannemen, alsof ik h u n n e zaak op eenigerlei
wijze verloochend of bedorven of benadeeld heb. Zij hadden geen zweem
van regt op mij, maakten ook geene aanspraak op mij, en beschouwen mij
niet als een hunner. Eerder was het voor hen, toen ik heenging, een rustig
gevoel, en zij zijn eerst aan het kraaijen gegaan, toen zij bemerkten, dat
ik mijn laatste woord nog niet gezegd had. Derhalve, - of ik d i e vrienden
teleurgesteld heb, is geene zaak tusschen hen en mij, maar tusschen hen
en zichzelven...’
Ter completeering van de schets zijner verhouding tot Potgieter, citeert Verwey ten
slotte wat er nu volgt:
‘Wat U betreft - ik zou U deelgenoot hebben gemaakt van mijne plannen
omtrent de Java-Bode, van mijne gesprekken met Hasselman, van het door
mij aanvaarde mandaat, indien ik niet aan alles bemerkt had, dat mijn
heengaan of mijn blijven ook U tamelijk onverschillig was geworden.
Vandaar mijn toenmalige achterhoudendheid.’
Verwey trekt nu uit zijn aanhalingen - die zich beperkt hebben tot Huets relaties met
Potgieter - de volgende (door ons gecursiveerde) conclusie:
‘Het valt moeilijk te zeggen hoeveel zelfbedrog er schuilt, ook in deze
uiting. De verklaring van zijn stilzwijgen is stellig een heel andere dan hij
een jaar tevoren gegeven heeft. Maar de vroegere leek voorwendsel en
deze schijnt mij de juiste.’
Vóór wij haar nader beschouwen, achten wij het gewenscht Huet zijn confessie te
laten voltooien:
‘Misschien zou ik onbaatzuchtiger gehandeld hebben, indien ik ter wille
van vrouw en kind het juk der H a a r l . C o u r was blijven torschen; doch
ik vond toen, en ik vind nog, dat voor mij het oogenblik gekomen was om
aan eene mogelijke toekomst te denken. De gelegenheid om naar Indië te
gaan beschouwde ik als eene aanwijzing; en daar ik mij van alles wat zich
in Nederland liberaal noemt volslagen vervreemd gevoelde...’
In 't voorbijgaan: herinner u zijn woorden van ongeveer een jaar geleden naar
aanleiding der ‘scheiding tusschen hoofd en hart’, Het hoofd liet hij toen getuigen:
‘Gij moest voort uit dien kring’ enz.
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bedoelen, hebben de Indische liberalen die voltooijing bespoedigd. Want
toen ik Holland verliet, stond het voornemen niet bij mij vast, d a d e l i j k
in het openbaar de zijde der konservatieven te kiezen. Veeleer verkeerde
ik in den waan, dat ik mij vooreerst zou kunnen bepalen tot het bestrijden
der liberalen in Holland. Doch door de felheidzelve, waarmede ik hier ben
aangevallen, heeft het omwentelingsproces een veel snelleren loop
genomen dan ik gedacht had. En van achteren gezien is mij daarmede eene
dienst bewezen. Want hoe spoediger eene positie zich afbakent, hoe beter.
En nu is het in dien korten tijd zoo ver gekomen, dat ik voor een
onverbeterlijk reaktionair te boek sta, - ik, die op allerlei gebied, ook het
staatkundige, de radikaalste gevoelens verkondig en alleen in zoo ver
konservatief ben, dat ik de liberale koloniale politiek als humbug
demaskeer. Nog eene poos, en het zal blijken, dat aan mijne vrijheid en
onafhankelijkheid, die men aan banden gelegd waant, niets ontbreekt.’
‘Potgieter heeft het aangehaalde en wat er meer in den brief voorkomt, beantwoord
met de hem eigen gratie, maar ook met de hem eigen onbarmhartigheid’, bericht
Verwey. Hij doelt op den brief van 27 Oktober '69; meent hij dat Potgieter het
bovenstaande daarin behalve beantwoord, ook weerlegd heeft? Huet - dit vergeet hij
te melden - was het daarmee zeer oneens, niet wat de ‘gratie’ maar wat de
‘onbarmhartigheid’ der repliek aanbelangt. Hij beweert en tracht te bewijzen (brief
van 8 Dec.), dat Potgieter - of liever een ‘hypothetische criticus van over 75 jaren’,
dien deze voor zich laat spreken - hem ‘dingen laat zeggen, die (hij) niet gezegd heeft
en dan daartegen met veel vernuft te velde trekt.’ Hoe zou hij het hebben gevonden
dat de tusschentijdsche criticus, die zich met de vertrouwenspost der uitgave zijner
brieven heeft belast, dit geheel negeert? Onbarmhartig misschien, maar zeker niet
gracieus.
***
In zijn oordeel over Huets ontboezemingen van 12 September zagen wij hem een
weifelende houding aannemen: er ‘valt moeilijk te zeggen’, er ‘lijkt’, er ‘schijnt’;
‘stellig’ alleen is hij in zijn verzekering dat Huet ‘een heel andere verklaring’ geeft
van zijn stilzwijgen dan een jaar te voren. Maar drie regels verder zien wij hem zéker
van zijn zaak en sluit hij zich aan bij ‘het ware woord’ dat Potgieter ‘iets later’ vindt,
namelijk in zijn brief van den 17den December:
‘Al de redenen waarmee Huet hem nu een jaar en langer overstelpt had,
redenen voor zijn gaan naar Indië, voor zijn aanneming van een opdracht,
voor zijn geheimhouding, voor zijn twijfelen aan Potgieters vriendschap,
- werden daar tot één enkele teruggebracht: een vlaag van humeur...’
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En alsof dit kunststuk nog niet knap genoeg ware, legt hij er de laatste hand aan:
‘Hij (Potgieter) had kunnen zeggen: van baloorigheid.’
Van gratie is hier geen spoor meer te ontdekken; ook niet in dezen anderen zin; dat
de veroordeeling onherroepelijk is...... Zouden wij den strengen rechter misschien,
zoo niet tot barmhartigheid kunnen brengen dan toch tot twijfel aan de volstrekte
juistheid zijner kritiek, door hem te doen opmerken hoe hij het op stuk van zaken
met iedereen oneens is of is geweest? En het ergst met zichzelven.
Hij sluit zich nu aan bij Potgieter; maar zooals wij reeds opmerkten, door zonder
opgaaf van redenen zijn oordeel prijs te geven van een paar regels vroeger, waarin
hij het geheel oneens was met Potgieter. Immers hield hij daarin de door Huet gegeven
verklaring van zijn gedrag voor ‘juist’, minus de tarra van het ‘zelfbedrog’, terwijl
Potgieter haar met één pennestreek voor onjuist verklaart. - Hij is het oneens met
Huet, maar op hoe verscheiden en elkaar uitsluitende manieren! Huet zegt omtrent
zichzelven uiteenloopende dingen, geeft in den loop van een jaar korrespondentie
van elkander afwijkende niet enkel, maar elkander uitsluitende motieven zijner
houding, beweert Verwey. En hij-zelf dan, geeft hij niet oordeelen over Huet, die
sterk verschillen niet alleen, maar die onvereenigbaar zijn; en, afgezien van het juist
genoemde voorbeeld, binnen de ruimte van een paar pagina's? Hij begint met zich
verrast te toonen over Huets ‘openhartigheid’ in deze briefwisseling en hij eindigt
met ‘al de redenen’ waarin deze zich ter verklaring zijner handelwijze heeft uitgeput,
voor drogredenen, voor uitvluchten en voorwendsels te verklaren; voor bewuste en
onbewuste onwaarheden, voor bedrog en zelfbedrog. Hebben onze goed-hollandsche
woorden misschien voor den hoogleeraar niet meer de gewone beteekenis? Is
‘openhartigheid’ voor hem misschien enkel ‘behoefte zich te rechtvaardigen, zijn
beweegredenen bloot te leggen’? Of behoort daar nog bij: de behoefte, de drang, de
poging niet alleen waarheid, maar de geheele waarheid te zeggen? Huet erkent in
dezen brief van 12 Sept. '69, dat ‘de openhartigheid nu is teruggekeerd’ en dat hij
dus nu eerst datgene vertelt wat hij tevoren heeft verzwegen. Verwey, na dit
aanvankelijk onder een vaag voorbehoud voor goede munt te hebben verklaard, keert
haastiglijk in de voetsporen van Potgieter terug en veroordeelt het als valsche: het
is niet de geheele
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waarheid, het is zelfs geen waarheid volgens hem; van openhartigheid gezwegen,
Huet is hier zelfs niet oprecht geweest, tenzij alles zelfs in deze verklaring op rekening
van zijn ‘zelfbedrog’ moet worden gesteld...... Iets wonderlijks, dit zal men Prof.
Colenbrander moeten toegeven, is er in deze aangelegenheid, zonder twijfel ‘te
Noordwijk geschied’; het wonderlijkste waarschijnlijk bij het opstellen van de curieuze
commentaar die hij als ‘hooger onderwijs’ in deze materie begroet.
Géén wonder mag het heeten, dat er van al dit wonderlijke weinig licht over het
Geval-Huet uitgaat en dat het zelf veeleer verklaring vraagt dan geeft. ‘Een vlaag
van humeur’: de oplossing van Potgieter jaagt ook voor. Verwey alle raadselen heen.
Het is niet nieuw, niet eindelijk gevonden, zooals hij van dit ‘ware woord’ beweert:
Potgieter had reeds in zijn brief van 23 Sept. '68, aan zulk een ‘vlaag van humeur’
Huets partijkiezen voor den antirevolutionair Koorders toegeschreven; den 8sten
Oktober sprak hij naar aanleiding van Huets aansluiting bij de conservatieven van
een ‘overijld besluit onder invloed van humeur’; en vervolgens had hij zich vereenigd
met Van Vlotens meening dat zij een gevolg was van ‘wrevel’ of van ‘toorn’. Met
zekere geleidelijkheid dus, en wel verre van een plotselinge, late ontdekking te zijn,
is het ‘humeur’ van een begeleidende en mede-veroorzakende faktor tot het eenige
verklarende motief aangegroeid. En in deze funktie stuurt het ons met een kluitje in
het riet: te beweren dat Huet naar Indië is gegaan, zich tegen Vrije-Arbeid heeft
verklaard, een geheime opdracht heeft aangenomen enkel uit ‘humeur’ of ‘wrevel’
of ‘toorn’, - het is een verklaring om er een op toe te geven..... En Prof. Verwey laat
dit niet na. Hij brengt de kwestie natuurlijk niet veel verder door ‘humeur’ te
versterken tot ‘baloorigheid; ‘toorn’ zooals Van Vloten aan Huet zelven schreef,
deed het nog beter; en het best van al dunkt ons, in dezen geest, deze proeve van
opheldering: Huet is met een dollen kop naar den Oost gegaan. Verwey, intusschen
zoekt een dieper en algemeener oplossing:
‘Wij hoeven de gedachte niet los te laten dat de demon die in ons werkt,
het misschien beter dan wij weet; dat wat gebeurt m o e s t gebeuren; en
dat ook de grootste menschelijke wijsheid het ingeboren lot niet buigen
kan. Maar bij Huet werkte die demon, in een beslissend oogenblik van
zijn leven, door een ingeboren knoop van baloorigheid.’
Wij mogen niet hopen dit slot van Prof. Verwey's interpretatie
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volledig te verstaan, maar durven ons slechts vleien er genoeg van te begrijpen om
te mogen veronderstellen dat wij de rest zonder schade onontdekt kunnen laten.
Duidelijk is in elk geval datgene waar het op aan komt: de ontijdige en tijdelijke
‘baloorigheid’ wordt vervangen door, verlengd tot, verduurzaamd in een blijvende,
een organische, een immanente; de verklaring der speciale baloorigheid wordt even
onnoodig als onmogelijk omdat zij opgaat in, deel uitmaakt van de onverklaarbare
algemeene. Minder duidelijk is ons de funktie van den ‘demon’ als resultaat van
wiens ‘werken’ door den ‘ingeboren knoop van baloorigheid’ in ‘een beslissend
oogenblik van zijn leven’ de bekende ‘vlaag van humeur’ wordt ontketend: - is zóó
de bedoeling niet? Wij kunnen haar niet zuiverder weergeven, on fait ce qu'on peut.
De weg tot naderen uitleg is dus ook van dezen anderen kant afgesloten: genoemde
demon wordt ons voorgesteld in een zoo nauwe connectie te staan tot het ‘ingeboren
lot’, dat ook hier de ingeborenheid elke poging tot commentaar doemt tot
onvruchtbaarheid. Nadere innerlijke en uiterlijke omstandigheden ter verklaring aan
te voeren is even onvruchtbaar als overdadig; het Geval is zoo ver mogelijk verklaard
door zijn ondoorgrondelijke ‘ingeboren’ redenen. En Prof. Verwey heeft de
‘Hasselman-zaak’ met toebehooren aldus definitief opgehelderd door de op zichzelf
begrijpelijke ‘vlaag van humeur’, de bijzondere, te doen opgaan in een mystieke,
algemeene dooddoener.
***
Al het onraad neemt zijn loop uit de ‘fatale scheiding tusschen hoofd en hart’ - al de
dwaze en duistere ophelderingen van Prof. Verwey's commentaar, bedoelen wij. De
diepzinnigheid zou er weliswaar het loodje bij hebben gelegd maar ten profijte van
de duidelijkheid en de juistheid, wanneer hij, enkele hoofddenkbeelden van zijn
betoog samenvattend, er zich mede had vergenoegd te zeggen: Huet was weinig
mededeelzaam, Potgieter de eenige vriend voor wien hij zijn hart opende, ‘en aan
die gelukkige overgave ontleenen de Brieven hun belang en beteekenis’. Maar zijn
gewoonte en behoefte Potgieter mateloos omhoog te steken, diens ‘onvermijdelijke’
grootheid uit te bazuinen of althans onaangetast te laten (kan men op gelukkiger
wijze zijn eigen oordeel ridiculiseeren?) dwingen hem nu eenmaal bij de beoordeeling
hunner conflicten, Huet neer te halen. Hij slikt met huid en haar al de opvattingen
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van Potgieter, tot en met de alles verklarende ‘vlaag van humeur’; - en het ontgaat
hem radikaal, wat in deze correspondentie aan de oppervlakte ligt: dat deze-zelf,
zeker niet minder dan Huet, een man van ‘humeur’ is geweest. Waar Huet beweert
openhartig te zijn, ontkent hij zelfs zijn oprechtheid; kritiekloos, alsof het Potgieter
gold, wordt hij evenwel zoodra diens tijdelijke tegenpartij iets ten eigen nadeele zegt
of schijnt te bekennen. Aldus ten opzichte van de beweerde ‘scheiding.’ Waarmee,
uit zijn geschriften, uit zijn brieven, kan hij bewijzen of aannemelijk maken dat deze
daaronder werkelijk ‘leed’? Sterker: waarmee kan hij aantoonen of waarschijnlijk
maken, dat zij in den zin dien hij er aan geeft, van Huets karakter de grondslag of
een hoofdeigenschap uitmaakte? Door deze zelf in verband gebracht met zijn vertrek
uit Holland - waarmee Potgieter zich nimmer heeft kunnen verzoenen voor zoover
het een vestiging als journalist in den Oost beteekende - aanvaardt hij niet alleen
klakkeloos deze uitspraak, maar kent erx zelfs - Potgieter overtroevend - een ‘fatale’,
een tragische beteekenis aan toe; en veralgemeent deze fameuze fataliteit in zijn
slotapothese van de diverse ingeborenheden...... Hij meent in zijn conclusies Huet
te betrappen op ‘zelfbedrog’, - waarom heeft hij het niet eens gezocht in het
uitgangspunt van dien betoog en aanvaardt hij ten opzichte van deze ‘scheiding’
Huets volkomen zelfkennis? Potgieter waarschuwde zijn vriend voor ‘overdrijving’
en voor ‘rag spinnen’: - Verwey, zijn bestendige lofredenaar, heeft zich hier een
gelegenheid laten ontgaan tot het staven van zijn juist inzicht. Mocht Huet met zijn
uitspraak de bedoeling hebben gehad die er door den heer Verwey aan wordt
toegekend, dan heeft hij ons daarmee een kenmerkend staal getoond van zijn hang
naar ‘orakelspreuken’, naar paradoxen, naar pikante uitspraken, - van zijn neiging
tot verrassende, desnoods gezochte verbindingen en overeenkomsten, van treffende
tegenstellingen en scherpe ‘scheidingen’: - een en ander proeven van zijn
epigrammatischen ‘draai van geest’. Huet, naar het ons voorkomt, bracht niet veel
meer of minder dan andere menschen deze ‘orakelspreuk’ - naar Verwey's interpretatie
- in praktijk. En hoe zonderling deze zelf rekening houdt met die ‘theorie’ als leiddraad
van Huets handelingen, blijkt hieruit dat hij, in stede van zijn redeneeringen en
gedragingen toe te schrijven aan een koel berekenend verstand (‘een door eerzucht
geprikkeld eigenbelang’ beweerde hij immers? ze bij voor-
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keur ons voorstelt als beheerscht en gedreven door een verhit gemoed: Huet spreekt
van een ‘oud verschil van meening’ als oorzaak van beweerde ‘scherpheden’, Verwey
weet het beter, en héél secuur: ‘de aanleiding had uitsluitend in een geprikkelde
stemming gelegen’; en zoo koestert hij ook geen schijn van twijfel of Huet is naar
den Oost gedreven, heeft de opdracht aanvaard en geheim gehouden door ‘een vlaag
van humeur’. Alles wordt in deze eenzijdige zoo niet averechtsche verklaring zoozeer
een uitsluitend gevolg of uiting van ‘stemming’ en ‘humeur’, dat Huet een en al
gemoed - zij het dan verdorven of dor of ‘hard gemoed’ - schijnt en zich niet
roekeloozer of onverstandiger had kunnen gedragen al ware hij zijn ‘hoofd’ kwijt
geweest...... En wáár is het dat hij soms - 'n en déplaise de heer Colenbrander - de
inspraak van zijn hart blinder gevolgd heeft dan hij met zijn hoofd kon verantwoorden.
Het overkomt meer goede menschen, ook Prof. Verwey: wij hoorden hem op pag.
X van zijn ‘Voorbericht’ zich ‘verbaasd’ en ‘getroffen’ verklaren door Huets
openhartigheid, door zijn ‘behoefte zich te rechtvaardigen’ en ‘zijn beweegredenen
bloot te leggen’; hij blijkt intusschen aan deze openhartigheid niet te hebben geloofd,
deze behoefte te hebben gewantrouwd en deze beweegredenen voor verzinsels te
hebben gehouden; hij wist reeds wat hij als resultaat zijner wikkende wijsheid op
pag XI meedeelt: dat dit alles op niets stichtelijkers neerkomt dan bedrog en
zelfbedrog. Welnu, terwijl anderen - Prof. Colenbrander ongetwijfeld, en wij met
hem - zich zouden geërgerd hebben over een zoo onwaardig komediespel, over
zooveel bewuste en onbewuste misleiding van een ouden, trouwen vriend als Potgieter,
voelt Prof. Verwey er zich door geroerd en vindt het ‘er niet minder aandoenlijk
om’! Deze onverwachte aangedaanheid verhindert hem weliswaar niet haar voorwerp
of slachtoffer op de volgende pagina zoo niet te verorberen dan toch af te maken maar krokodillentranen zijn toch ook tranen.
***
Door de ‘theorie’ worden we van het kastje naar den muur gestuurd, om niet te
zeggen: van de wal in de sloot geholpen. Wenden we ons dus liever tot de praktijk,
tot de feiten zooals deze uit de correspondentie blijken en trachten we er eene
verklaring voor te vinden in samenhang met Potgieters aanvallen en Huets ver-
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weer en in verband met de omstandigheden en den aard hunner verschillende
persoonlijkheden. De poging daartoe van den uitgever der brieven schijnt ons niet
zoo geslaagd of zij wettigt een hernieuwing. In 't bijzonder zullen wij daarbij hebben
na te gaan of en in hoeverre de brief van den 12den September 1869 - naar aller
meening Huets volledigste verdediging zijner handelwijze - afwijkt van of in
tegenstelling staat tot de voorafgaande verklaringen, waarmede hij Potgieter heet te
hebben ‘overstelpt’.
J. SAKS
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Duitsche gedichten van een Nederlander
Gedichte, I-VI, door J.H. Donraadt. Amsterdam. - Meulenhoff, 1913-1925.
Deze zes bundeltjes beteekenen een letterkundig curiosum. En tevens een
letterkundige schoonheid.
De schrijver is een Nederlander van ouder tot ouder, in het maatschappelijk leven
was hij eerst onderwijzer, later ambtenaar aan de Rekenkamer. Iemand van
oorspronkelijk geringe letterkundige ontwikkeling; en die nooit Duitsch geleerd had.
Op zijn twee-en-veertigste jaar kreeg hij lust, Duitsche les te gaan nemen. Las
Duitsche gedichten; poogde zelf Duitsche gedichten te schrijven. Er was wel iets
aardigs in die pogingen; in het allereerste - nummer één van het eerste bundeltje treft al dadelijk een fijne en eigenaardige wijze van waarnemen. Maar de uitdrukking
was nog vrij onbeholpen; en van de meeste gedichtjes de inhoud weinig individueel
en weinig belangrijk. Als de dichter niet meer had geschreven dan zijn eerste twee
bundeltjes, zou er geen aanleiding zijn, de aandacht van de lezers van een letterkundig
tijdschrift voor hem te vragen.
Tenzij uit een oogpunt van dichterpsychologie. Hoe komt een gedicht tot stand?
Er zijn vele beschouwingen en meer dithyramben naar aanleiding van deze vraag
geschreven; het rezultaat is, dat we er niet veel van weten; - wat weten we überhaupt
van de diepere bewegingen en opstuwingen in onze ziel? Vele pogingen tot verklaring
spreken van of duiden naar een element van mediumschap.
Mediumschap nu - als ik 't wel begrijp - kan veelsoortig zijn; een enkele
doorgeving; een persoonlijk gekleurde doorgeving; een onbewuste doorgeving. Ik
sta zeer agnostisch tegenover het spiritisme; en als ik van deze soort verklaringen in
dit verband gewaag, is het, omdat zich bij dit eigenaardig dichterschap - een
dichterschap dat zich inzet met een wonderlijk ‘aangewaaide’, maar volkomen, kennis
van een vreemde taal - deze soort verklaring als 't ware opdringt. Het Duitsch van
den heer Donraadt dan was - wat
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naar ik zeide, niet van zijn gedichten als zoodanig gezegd kan worden -, van den
aanvang af, voortreflijk. Dat hebben alle deskundigen getuigd; ook Duitsche
letterkundigen. En waar zij een enkele maal ten opzichte van een woord of een
uitdrukking aarzelden, bleek die bij naslaan altijd ook bij de beste schrijvers uit den
classieken tijd voor te komen. De eenige fout die hardnekkig in de eerste drie bundels
voorkomt en die de dichter moest leeren te vermijden, waren rijmen als Räumen Bäume. Maar overigens was het alles, naar vorm en gevoel, wel in merkwaardige
mate Duitsch. Onze voorvaderen hebben veel in vreemde talen gedicht, maar ik
geloof niet, dat ze ooit deze taal-volkomenheid daarbij hebben bereikt; en zeker
nooit: van den beginne af. Het typisch Zuidduitsch-dialectische rijm van i op ü vinden
we ook telkens bij Donraadt; en 't kwam vanzelf bij hem op. Over wat ik weet van
het ontstaan zijner gedichten zoo aanstonds meer; ik noem dit symptoom maar als
één dat zich bij iemand die het Duitsch langzamerhand aanleert, en dan tot Duitsche
gedichten komt, dunkt mij, niet licht zal voordoen. Inderdaad, als we even die
medium-hypotheze vasthouden, dan zien we hier een eigenaardige uitverkiezing van
iemand, die door karakter en aanleg daartoe wel zeer geschikt was; in wien eerst de
lust gewekt wordt, een beetje Duitsch te leeren; en die dan dadelijk, zoodra hij maar
wat woorden kent, meteen aan 't werk wordt gezet tot uiting van een geheimzinnig
dichterlijk vermogen. Laat ik - om dan verder van deze hypotheze, die wel slechts
werk-hypotheze is. te zwijgen - erbij voegen dat de dichter Donraadt zelf nooit, noch
in dezen, noch anderszins, zich ook maar eenigszins medium gevoeld heeft; hij staat,
geloof ik, vrij sceptisch tegenover heel de spiritistische levensbeschouwing.
***
Hij gaat dan voort met deze nieuwe ‘liefhebberij’; die hij steeds sterker als een
levensroeping voelt. Ze wordt het centrum van zijn heele bestaan. En als hij, in 1923,
als ambtenaar gepensionneerd wordt, dan is al zijn tijd onmiddellijk en volkomen
vervuld met dat wat vroeger de gierig uitgespaarde vrije uren vulde: zwerven in
bosch en duin; waarbij dan - o, niet zoo heel vaak, maar op de hoogtepunten zijner
vreugde - een gedicht ontstond. En: Duitsch, vooral Duitsche gedichten, lezen. Veel
vrienden en kennissen had hij niet; hij stond buiten al de litteraire kringen, waaraan
Den Haag
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zoo benauwend rijk is; leefde met zijn vrouw een zeer eenzaam en zeer rijk leven.
Elken dag begon en begint met lange zwerfuren. En op zulke tochten is het, dat
nagenoeg al zijn verzen in hem zijn geboren. Wie ze leest, zal dat voelen; het is niet
enkel naar den ‘inhoud’ natuurpoëzie; ze is als het ware in hem aan-getrild en gevlaagd
door het kleine melodietje van een vogel, door het teeder breekgeluidje of de woeste
waaiing van den wind door het loover.
Ze leeft op melodie; de melodie was steeds het primaire element, waarop dan de
spontane beginregel kwam aangedragen; en waarop langzamerhand het verder verloop
van den tekst hoorbaar werd; soms, na het begin, het eerst een veel verder gedeelte,
terwijl de woorden van het tusschenliggende nadien, en trager, kenbaar werden.
Zooals bij een palimpsest ook het diepste schrift eerst geleidelijk en bij brokken den
aandachtigen en liefdevollen tuurder verschijnt. Bij enkele der gedichten in het 3de
en 4de deeltje staat de melodie afgedrukt.
***
Achttien jaar heeft de dichter zoo voortgewerkt; allengs zijn kunst verfijnend; de
melodieën worden doorwerkter, de woordkeus individueeler. Maar dit zonder dat er
iets van den diepen eenvoud, de natuurlijke kracht van dit talent verloren gaat.
Ik schreef hierboven, dat soms zijn woorden en wendingen die bleken te zijn van
de classieken; inderdaad mist zijn vers alle moderne Klügelei, in gedachte en vorm.
Er zijn er, die zoo uit Des Knaben Wunderhorn genomen schijnen te zijn; er zijn er
van een Schillersche lyrische kracht.
Des Knaben Wunderhorn -. Daaraan dacht ik toen ik b.v. het volgende gedicht
las; het is uit den 3den bundel (van 1917).

Ein Vogel sang.
Im stillen Hain ein Vogel sang
So sacht und lieb.
Ich ging vorbei und hört' den Klang,
Und lauscht' und blieb.
Und lauschte voller Seligkeit
Auf diesen Ton,
Und meiner Seele Traurigkeit
War bald entflohn.
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Und als ich nun den Wald entlang
Still weiter schritt,
Da sang mein Herz voll süszen klang
Auch leise mit.

Ik geloof, dat wie zich verdiept, met zijn gehoor en zijn hart zich verdiept, in deze
klare en simpele oer-poëzie, ook zijn hart ‘voll süszen klang’ zacht mee zal hooren
zingen.
***
Dit kleine opstel wil niet zijn dan een eerbiedige introductie. Luiden lofklank wil
ik vermijden; ook uitvoerige qualificaties mogen achterwege blijven. Maar wel wil
ik des dichters eigen stem nog even laten klinken. Ik geloof, dat dit voor wie luisteren
kunnen, de welsprekendste aanbeveling is; de duidelijkste ook om aan te kondigen,
welke soort genot dengene, die met Donraadt's poëzie wil kennis maken wacht. En
dan haal ik aan uit den laatst verschenen bundel dit van windgeweld doorleefde,
dramatische, grootsche gedicht:

Sturm auf dem Meere.
Welch furchtbares Geräusch durchtobet die Luft!
Wehe, wehe, o Meer!
Dein Todfeind naht
mit seiner Geiszel,
blutig und scharf
und seiner starken,
grausamen Hand!
Er greift es an,
und geiszelt die Wellen,
die sich aufbäumen
hoch in die Lüfte,
wie ängstliche Rosse,
weiszschäumende Rosse,
und er jagt sie fort
in toller Fahrt
auf den öden Strand.
Sie brechen zusammen,
unter seinem gewaltigen,
tötenden Hieb,
versickern im Sande
und werden zu Nichts.
Und wieder fliegt er
mit schallender Geiszel
über das schäumende,
wildaufspringende Meer.
Lange, dunkle,
flatternde Haare
umwehen sein Antlitz,
und das Auge spähet
grimmigen Blickes
nach neuer Beute.
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Und all was ihm hemmet
seinen Weg,
er schleudert es gleich
weit von sich fort.
Da sieht er ein Schiff
nahe dem Lande!
Er packt es an,
zerreiszt das Segel
in tausend Stücke
und wirft sie hin,
hoch in die Luft.
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Sie fliegen davon
in wilder Flucht,
wie dunkle Vögel
in Todesangst.
Und er zertrümmert
alle Bretter;
das Schiff bricht zusammen
und Männer und Frauen,
und Alte und Junge,
sie stürzen hinunter
in die wütende Flut
und strecken die Arme
hilfeflehend zum Himmel,
und die Luft erbebet
vom Todesgeschrei.
Aber der Grausame,
der Henker und Würger,
er rennet und stürmet
lautlachend und höhnisch
an ihnen vorbei.
Vorbei! vorbei!
Zu neuer Beute,
zu neuem Tod!
So tobet und rast er
Stunde um Stunde.
Und die Nacht erscheinet
leisen Trittes
in dunklem Gewande,
und sie naht sich dem Strande,
und hört voll Entsetzen
das Heulen und Stöhnen des Meeres,
das Schreien und Jammern der Wellen,
und sie ringt in Verzweiflung
die blassen Hände,
und Tränen entquellen
ihren sanften Augen.
Doch endlich erlischt
seine Gier und Tobsucht:
die Hand mit der Geiszel
sinkt erschlafft hernieder,
und er schleicht sich schnell
in seinen fernen,
düstern Winkel,
um dort zu sammeln
frische Kräfte
zu neuer, schrecklicher
Todesfahrt.
Und das Meer holt Atem
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tief und schwer;
die breite Brust
geht ihm unruhig
hoch auf und nieder,
denn es denkt mit Schaudern
an all die Aengste
die es erlitten.
Der Morgen bricht an.
Die Sonne hebt sich
und schauet hernieder,
und sie sieht voll Mitleid
die schmerzhaften Züge
des völlig Erschöpften.
Und sie küszt ihm zärtlich
das müde Antlitz......
Und nun erglänzet und flimmert das Meer
vor milder, wehmütiger Freude
und sinket leise
in einen tiefen, ruhigen Schlaf.
Sie küszt auch die Wellen,
die hüpfen und springen
auf dem Strande,
wie kleine, sorglose,
weisze Tauben.
in ihrem lieblichen,
erstrahlen holde
und Strand und Dünen
Und Meer und Wellen,
wonnigen Glanze.
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..................................
Doch unten tief unten
in des Meeres Tiefe
schlummern auf ewig
erstorbene Hoffnungen,
entschwundenes Glück.
verlorene Leben,
so viele neue

Ik zal hier niets meer aan toevoegen. Wat deze poëzie beteekent, voelt ieder, die voor
poëzie gevoelig is. Wie, naar modernsten eisch, opvoering verlangt van elken
verschijningsvorm tot de sfeer van het symbool, die zal hier niet vinden, wat hij
zoekt. Dit is enkel maar: beelding; met wat eenvoudige, anthropomorfe senzatie. Dit
is bijna alleen: zinnelijk waarnemen en weergeven Maar met welk een oerkracht,
van aanvaarding en taal!
Dit heeft Donraadt dan ten slotte bereikt. Dit kan men bij hem vinden; zoo sterke
macht van stemming en natuurbeeld. En ik geloof, dat zulk vinden de moeite van 't
zoekend lezen loont!
J. WALCH
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Literatuur
Morie Metz-Koning, ‘De Troubadour’. - Amsterdam, L.J. Veen, z.j.
Een nuchterheidje voorop; en wel de vraag: leeft die ‘troubadour’ nu, of is hij dood?
In 't boek sterft hij, maar de, misschien al te zorgvuldige, lezer, die zelfs voorredenen
en opdrachten niet overslaat, ervaart uit de opdracht, dat de schrijfster niet weet of
hij nog op deze aarde vertoeft of niet.
't Is niet zóó'n volslagen onbeduidende opmerking, als 't lijkt. Want het boek heeft
een zéér persoonlijk, werkelijk zeer echt-dagboek-achtig karakter. Men heeft steeds
het gevoel, dat hier werkelijk een vrouw schrijft over haar leven; innerlijk en uiterlijk.
Men gaat - en dat is de bekoring - met die vrouw meeleven. En dan schiet ons die
opdracht te binnen, en wordt die vrouw ineens weer een boek; dat om een interessant
slot, of wil men liever: een goede compozitie, de dingen opzettelijk anders geeft dan
ze zijn; ze stileert. Jawel, maar die stileering verdraagt zich niet met het geheel; die
stileering is.... 'n zéér groote stijlfout. Want wat blijft er nu over van al haar weemoed;
en ontstijging en verhevenheid die de schrijfster ons ten slotte meedeelt? En als zij
ons eenmaal gedwongen heeft, die gevoelens als fictie - zij het zeer schoone fictie te nemen; wat blijft er dan over van de heele boel?
Ik weet al, wat u zoudt kunnen antwoorden: ik ken m'n kunst-theorie ook! ‘Doet
er niets toe,’ nietwaar? En: ‘het boek bestaat op zichzelf, buiten de opdracht’. En:
‘in den geest doorleefde dingen zijn even waarachtig als in de werkelijkheid
doorleefde.’ En: ‘de gevoelsinhoud is alles.’ En...... nog meer. Maar ik blijf pedantelijk
mijn hoofd schudden. En zeg: dit boek scheen een leven te geven; het knoopt vast
aan allerlei realiteiten, voortdurend. En u weet niet, schrijfster, welk een vreemde,
echte dankbaarheid, welk een vrede en bevrediging Gij ons daarmee gaaft. En, nu
hebt Ge in dat leven, dat we, ontroerd, als waarachtig aanvaardden, een valschen
toon gebracht.
Want dit boek, met al zijn ijdelheid en aanstellerij, deed ons aan als een echt
levensverhaal. Van Morie Metz-Koning, wier boeken, op enkele gedichten na, ik
nooit zeer heb kunnen genieten; vanwege het aanstellerige, het mooidoenerige, het
onechte, het kwibusachtige. Maar nu kwam deze belijdenis. Ja, belijdenis; - zoo deed
het aan. Ik begon eraan met tegenzin. Maar 't heeft mij, terwijl ik aandachtig dóórlas,
gepakt. Natuurlijk: de ijdelheid en de aanstellerij waren ook hier. Maar - en dat scheen
het mooie, het ontwapenend-mooie - ge toondet u zelf van deze fouten bewust te
zijn.
Al waren ze telkens weer machtiger dan dat hooger bewustzijn, dat ge uw Gemaal
noemt; al bleken ze telkens even in uw sympathieën, in uw kleine vijandigheden, in
uw schrikkelijk onvroom zelfgevoel. Maar als we die symptomen opmerkten, lachten
we er nu niet hoonend om, maar met een zachten glimlach.
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Want we begrepen, dat ge streedt. We begrepen, dat het leven in zijn vele jaren ook
u toch veel geleerd had, eenige waarachtige noties althans, omtrent uzelf. En nu
onderlijnt ge zelf het jammerlijk theatrale door die tegenspraak in voorrede en slot,
die ons nu beide als rammelend onecht aandoen.
Dit is meer critiek op een mensch, dan op een boek; maar een boek is alleen
belangrijk in de mate waarin het een mensch reprezenteert; en vooral, vooral dit
boek. Dit kan ons alleen, althans voornamelijk, interesseeren op de manier van een
mensch, een fel-worstelend, echt, reëel mensch; in verband met uw vroegere werk.
En nu krijgt het allemaal weer zoo'n raar verwrongen klank. Ge vertelt ons, hoe ge
de verhouding met uw troubadour verknoeidet door uw ijdelheid. Hoe waar - in z'n
onvolledigheid (want de troubadour begreep dit en meer; hield tóch van U; om dat
meerdere)!
En nu breekt ge ook de genegenheid weer, die ge met dit boek in ons wektet door
die ijdelheid. Maar ook wij begrijpen méér; gelukkig. En zoo blijft tóch, tóch dit
ijdele - maar goed geschreven - dit alleen wat érg onpieus met groote waarden, die
ge soms even beseft, spelende boek, een belangrijk en tóch, toch diep meegevoel
wekkend ‘document humain’, van een arme menschenziel. Het maakt u voor ons
niet zoo ‘groot’, als ge misschien meendet, maar we voelen wèl innig met uw - ik
vrees: zeer triesten - strijd met de demonen mee. En zoo hebt ge ons - met boek én
opdracht - toch wel iets van waarde gegeven.
J.W.

J. Eilkema de Roo, ‘De rijke Jongeling’. - Leiden. Leidsche
Uitgeversmaatschappij, z.j.
‘Kom, nu moet de tijd eens komen van het, o zeker: beschaafd geschreven, maar
vooral boeiend verhaal, met een minumum van verwikkelde gevoelsknopen en
verwarde zielekluwens......’ Dat zegt de simplistische en zéér menschkundige pastoor
Leuvelaar, die stééds verlossende woorden sprekend door dit verhaal wandelt. Het
woord is den auteur, in zijn nieuwste periode, blijkbaar uit 't hart gegrepen. Hij geeft
ons hier in deze ‘actualistiese fantazie’, zooals hij 't noemt, 'n aardig verzonnen
voorbeeld hoe iemand, on- en nog eens on-metelijk rijk, die alle ‘volkswenschen’
bevredigt - en dat, zou men met 'n gewoon ‘natuurlijk’ verstand zeggen: op
voortreflijke wijze -, de onrust en ontevredenheid der massa volstrekt niet wegneemt.
Ze krijgen - mits voor arbeid - overvloedig ‘brood en spelen’, doelmatige en
smaakvolle huizen en meubelen, kosteloos recht, hygiène, ‘ontwikkeling’. Maar ze
willen op eigen façon zalig worden; d.w.z. ze zijn vadzig, de laatste resten energie
teren ze op, ze hebben niet de minste belangstelling voor geestelijke dingen; en hun
ontevredenheid vindt als nieuwste uithangbord de leuze: ‘medezeggenschap’.
De regeering is slap en machteloos, nog slapper en machteloozer geworden dan
ze al was, doordat ook zij door 's multimilliardairs hulp geen geldzorgen meer kende;
sluit een compromis met de door kracht van stadige ontevredenheid goed
georganizeerde massa; 't kind van de rekening is de goedmeenende held. Maar de
actualisten - wier ideaal voortreflijk geargumenteerd en geformuleerd men op blz.
197 van dit boek vindt - herstellen de orde. De rijke jongeling laat zijn goed zijn
goed; hij wordt priester; volgt Jezus' les: geef al het uwe
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weg: - een les die niet gegeven werd om den arme rijk, maar om den rijke arm te
maken.
Het is een eenigszins stormachtig boek. Inderdaad, naar 's pastoors recept: goed
geschreven; met een minimum ‘verwikkelde gevoelsknopen’; maar aldoor boeiend
door de wijze waarop, ietwat wild maar met vrij strenge logica, door massa's
economische feiten wordt gegaloppeerd. Pakkend ook door die vele uitingen van des
schrijvers gevoelen over onze huidige gore, materialistische demagogie; die men
democratie noemt; uitingen die, vrees ik, de roode broederen matig behagen zullen.
Ook speciaal over den Nederlandschen volksaard staan onplezierige waarheden in
dit boek.... Waarheden; ja.... De bezinning ziet daartegenover, gelijktijdig andere....
Maar de bezinning dóét niets; ze verlamt de daadkracht. En wie wel iets doet,
filozofeert niet...... En de Liefde? Men kan ze in Frans, den rijken jongeling, niet
lochenen; maar...... er was eens een andere rijke jongeling, die ook Franciscus heette,
en die zevenhonderd jaar geleden stierf - er wordt fijntjes telkens even aan hem
herinnerd in dit boek - en wiens liefde het groote bij-element der nederigheid had.
Nu, ten slotte wordt ook onze Frans naar zijn kant gedreven.
Een ‘actualistiese fantazie’. Maar geen verheerlijking toch van het actualisme. Dat
ja, het communistisch geweld keert; maar getoond wordt, met al zijn idealiteit, als
een slechts tijdelijk noodzakelijke, uit onbevredigdheid over wat der wassende macht
van den ‘demos’ ontbreekt, ontstane tegenkracht...
Zoo zal dan deze roman den sociaalfilozoof ook niet geheel onbevredigd laten.
Het komt mij voor, dat er hier en daar wel enkele heel vreemde dingen in staan,
economische ketterijen, speciaal in zake de leer van het geld. Maar wat doet dat
ertoe? Het is een zeer boeiend, soms opwindend, soms prikkelend verhaal; met een
fijn aangegeven liefdesmotiefje erdoor. Moreel verheugend, in zekere mate, omdat
de nederigheid er toch het - zij 't ietwat zwak klinkend - slotwoord heeft; na al dat
zeer menschelijke, eigengerechtigde, zij het voortreflijk bedoelde dictatoriale. Het
verhaal doet me telkens denken aan één van onze jongere geleerden en dichters, van
christelijk historische beginselen; rijk aan hoogmoed en geld, maar toch telkens wel
even wetend, dat de Waarheid nederigheid is; en voor die waarheid buigend......
even......
J.W.

Willem de Merode. Ganymedes. Een gedicht. - Met vijf houtsneden van
Johan Dijkstra. - Amsterdam, Uitgevers-Mij. ‘De Gulden Ster’, 1924.
Een zeer royaal, op Wendingen-wijze uitgegeven gedicht over den schoonen knaap
Ganymedes, die door Zeus' adelaar - volgens andere lezing: door Zeus als adelaar geroofd, als schenker diende bij der goden disch. Een achttal bladzijden slechts, met
geringen verhaalinhoud; enkel: hoe Zeus' teederheid den bijna volwassen knaap
beminde; en hoe die, schenker in 't midden van teugelloos-machtigen, des almachtigen
hart bedwong door zijn lieflijkheid. De dichter heeft wel een zeer fijn schijnsel over
deze figuur geworpen, die vóor den hartstocht-duisteren ring van Olympus-reuzen
te teerder blinkt. Vijf niet heel sterke houtsneden van Johan Dijkstra verluchten het
smaakvolle boek.

Groot Nederland. Jaargang 24

J.W.

Groot Nederland. Jaargang 24

444

Het Zonnefluitje, door H.C. Joesken. - Een boek van humor. Met
teekeningen van Alb. Hahn Jr. - Amsterdam, S.L. van Looy, 1926.
Die Vlamingen zijn toch wel beminnelijk eenvoudig! Ons eigen werk als ‘een boek
van humor’ aan te kondigen, dat kunnen wij niet meer doen! Wij zijn te gemanierd;
zelfs op de oogenblikken, dat we in de onmaatschappelijke pozitie van schrijver
verkeeren. Maar zoo'n Vlom! die zegt nog met 't onbekommerd genoegen van een
kind: ‘Nou moet je hooren! Nóú heb ik es 'n léúk boek geschreven!’ - En als we dit
boek lezen, dan zijn we het langzamerhand met dat oordeel eens.
Een paar moderne Gullivers gaan hier op reis, en komen op een eiland terecht, dat
Toekomst heet. De ééne helft van dit eiland, Laagland, is bewoond door smulpapen
en drinkebroers, allen klein en rond. In de andere helft, Hoogland, daarentegen wonen
sobere, wijn- en vleesch-schuwenden, hevig intellectueel, vol geleerdheid en
pedanterie, ‘lang, kwaad en mager.’
De hoofdpersoon van het Gulliverspan is Jaakske, die een tooverfluitje bezit; een
fluitje op welks muziek iedereen dansen moet... Een niet bepaald nieuw gegeven;
maar de schrijver heeft het als nieuw weten te maken door zijn genoeglijk uitweidende
fantaizie en zijn smakelijke verhalen.
De naam van het eiland wijst duidelijk op een parodistische bedoeling, maar ik
geloof dat men heel verkeerd zou doen, wanneer men ieder détail van zijn verhaal
zou trachten uit te leggen en er een reëele waarde voor te substitueeren. Eenige zeer
eenvoudige bespiegeling over verschijnselen uit onze wereld heeft den auteur ertoe
gebracht de consequenties tot in de Toekomst door te trekken; en als hij eenmaal dat
wereldje in zijn gedachte heeft, werkt hij het eenvoudig uit, met Vlaamsch vermeien
in 't realistisch détail.
Ja, wel vraagt men zich soms af: Zijn met die door de breede Scheirivier in twee
zoo uiteenloopende deelen gesplitste bevolkingen soms de goed-ronde, eeten
drinkgrage Vlamingen ter eene, en de verfijnd-intellectueele, maar ietwat dorre
Noordnederlanders ter andere zijde bedoeld? Principieel misschien wel; maar bij de
uitgewerkte schildering zijn dan toch in elk geval de voorbeelden niet meer voor
oogen gehouden.... Trouwens, kon men zoo'n algebraïsche vergelijking verwachten
van den man van 't fantastische tooverfluitje?!
Er breekt een oorlog tusschen Hoogland en Laagland uit; over de excellente druiven
van het idyllisch tusschenland... En bij de voorbereiding en de voorbereidselen tot
dien oorlog denkt men natuurlijk weer aan een andere antithese... Die ook weer
gelukkig niet heelemaal opgaat...
Een ding is zeker: de schrijver staat niet aan één van beide zijden. Heeft hij al heel
weinig sympathie voor de neuswijze Hooglanders, hij spot toch ook wel zéér - zij 't
in goediger toon - met de Laaglandsche lekkerbekkerij. Er is echter één landstreek
- dat idyllische tusschenland - waar hij wèl veel voor voelt. Hij wordt niet alleen
ernstig, maar zelfs lyrisch, als hij 't over dat juste milieu heeft; dat land van
levensvreugd en rustigen, stadigen arbeid.
Het verhaal is inderdaad niet in 't kort na te vertellen. Men zou het onmenschelijk
flauw vinden; zelfs al behoort men niet tot de bevolking van 't pedante
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Hoogland. Maar wie er met kop en ooren in onderduikt - het is zoo'n ouderwets dik,
genoegelijk boek, zoon boek dat bijna een kubus is -, die zal er zich in vermeien, en
zich voelen als in een verjongingsbad. Wanneer een boek als dit, met eenige
mystificatie, als een vondst uit de middeleeuwen was aangeboden, zouden de kreten
van verrukking niet van de lucht zijn! Welnu, laten we onze verlichtheid, onzen
modernen critischen zin, voor een poosje, opzij zetten en niet bang zijn, niet up-to-date
te wezen; dan winnen we bij deze lectuur een groot genot, dat ruimschoots opweegt
tegen dat tijdelijk verlies.
De teekeningen van Alb. Hahn Jr. passen voortreffelijk bij den tekst.
J.W.

Kalderionen. - Roman van Gerben Colmjon. - Leidsche Uitgev. Mpij. Leiden. - z.j.
De naam is nieuw en de titel nogal raadselachtig voor den ongeletterden lezer.
Misschien weet echter een geletterde er raad op. Maar veel doet het er niet toe, wijl
er wel meer Kalderionsch in het boek op te merken valt. Het is n.l. heel erg jong. De
auteur zit boordevol van binnen en alles moest er hier ineens uit. Geen wonder, dat
dan de deksel van den ketel omlaag valt en de schoone eenheid des kunstwerks schade
lijdt. Roman heet het, waarschijnlijk in zoover alles roman mag heeten, dat niet
poëzie of tooneel en toch bellettristisch en vrij lang is. Maar roman of verzamelwerk,
zeker is het dit: de jong onstuimige uitstorting van een gevoelig, intelligent en
verbeeldingrijk jong mensch die een onbedwingbare behoefte gevoelde zichzelven
te objecteeren en zelfs een beetje te sublimeeren, en verder zijn meening te zeggen
over staat, maatschappij, moraal, kunst, godsdienst en nog zoo eenige kleinigheden
meer. En daarenboven zijn droomen te schrijven en zelfs zijn kennis een weinig te
luchten aan sterren en andere wetenswaardigheden. Maar ook bot te vieren aan zekere
dwaze fantasterijen, die misschien hier en daar wat te zeer naar ‘litteratuur’ rieken.
Dat alles en nog meer bevat dit boek, dat dientengevolge een beetje rammelt.
Gerben Colmjon. - kan hij niet een anderen naam b.v. Theodorik kiezen? - zou een
litteraire reus moeten zijn, om zoo zeer verscheidene stoffen onder één hoofd te
kunnen samenbrengen. De droomen hebben weinig te maken met de lotgevallen des
Helds, èn de oomsfantaisieën evenmin. Dan zijn eenige persoonlijke belevingen van
den auteur al te zeer uitgebuit voor het kader van het verhaal. Zoo de
sterrennachtwandeling, en doen ook die dagboekschilderingen in het verband volmaakt
overbodig aan.
Edoch, wat maalt ons het verband in een jeugdwerk! Juist die buitenissige
beschrijving van het zusje en broertje langs het strand is ten volle bekoorlijk en de
malle historie van Oom-chef van een meeslepende vroolijkheid. Terwijl wij evenmin
de wijdsche droomvisioenen weg zouden wenschen, die, ook als schriftuur, tot het
beste van het boek behooren. Ten slotte en boven en behalve al 't andere zit er een
goedloopend en aandachthoudend romanverhaal in de lotgevallen van het drietal op
die wijde en dorre zandplaat, waarin ooms gelukkige waanzin en de eenzelvig stille
aard van het blonde nichtje ons vanzelf al duidelijker worden en tot ware karakters
uitgroeien.
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Mij dunkt, dit is al te zamen genoeg om aan het talent en de toekomst van dezen
hevigen jongen auteur niet te twijfelen. Dat er veel mals in zijn boek is, zal hij zelf
wel willen gelooven, - zoo als hij heel erg muzikaal en suggestief proza wil schrijven
om dan buiten adem in eens in de harkerigste zinnen te vervallen - maar zijn
malligheid schijnt meer een teveel van ongeduldige jeugd, dan een gebrek aan
plastisch gevoel of taalvermogen. En dan moet men bedenken, dat hij, behalve
taalkunstenaar, ook nog moralist, historicus en philosoof wil zijn. Of naar aard en
wezen misschien is. Hij kan 't eenvoudig niet laten, maar het is dan ook teveel opeens.
Wij wachten belangstellend wat hierna zal komen.
F.C.

Habinsaran. - Mijn leven onder de Bataks door H.J. Köhler. - Zutphen. Thieme & Co. - 1926.
Indische hoofdambtenaren, uit de beslommeringen en staatsie hunner autoritaire
heerlijkheid teruggekeerd tot het otium cum dignitate in het moederland, ondervinden
vaak de behoefte hun belevingen en ervaringen in gedenkschriften neer te leggen,
eensdeels om deze der volgende geslachten tot leering te doen strekken, anderdeels
om het wel eens drukkend otium wat inhoud tegeven. Aldus zijn vele waardevolle
boeken over Indische zaken ontstaan, en zoo werd ook dit zwaarwichtige boekdeel,
dat in de firma Thieme wel een heel liberalen en royalen uitgever vond, die 438
dichtgedrukte pagina's, mitsgaders vele photo's en een kaart, niet te veel van het
goede achtte. Tenzij dan de auteur bereid was een deel der kosten te dragen. Hoe het
zij, uit hun samenwerking verrees een belangrijk werk, dat zich allereerst en
alleraangenaamst aanbeveelt door zijn plaatjes, talrijke kiekjes, die de natuur van
dat wilde Sumatraansche gebergteland volkomen recht laten wedervaren en van zelf
er toe brengen ook in den tekst te neuzen. Wat dan wel eens tot ernstig lezen wordt.
En dan blijkt die tekst inderdaad wat de schrijver er van opgeeft: ‘een vlot
neergeschreven verhaal... van wetenswaardige toestanden, bestaande verhoudingen
en heerschende meeningen’ in het landschap. Habinsaran, waar de schrijver
‘civielgezaghebber’ was. Hem viel de vereerende doch dèlicate taak ten deel een pas
geannexeerde bevolking aan de nieuwe orde te gewennen, en uit dit boek zien wij,
hoe hij die taak immer welberaden, omzichtig en voorzichtig volbracht, terwijl
collega's en chefs daarentegen vaak onberaden en lichtzinnig te werk gingen en naar
goeden raad niet wilden hooren. Over alles van bestuur en natuur, van inlandsche
zeden en inrichtingen verhaalt ons de heer Köhler en het eenige bezwaar is misschien,
dat hij soms te veel vertelt en wel eens in herhaling vervalt. Zoo kan het ons in dit
verband slechts matig belang inboezemen wat het Breda'sche gemeentbestuur met
de straatnamen doet, en schijnt het overbodig binnen de ruimte van 10 pags. ons
tweemaal te verzekeren, dat de beste vorm van eerbied is onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid, met een noot annex, die dezen vorm van eerbiedsbetoon ook voor
het Opperwezen als den meest gewenschten verklaart. Een dito meer uitgebreide
noot geeft ook inlichtingen omtrent de beste methode om slangen dooden...
Ik denk echter niet, dat dit wel eens te argeloos gekeuvel bepaald kwaad zal doen
aan de sociologische, physische, politieke enz. waarde van het boek voor
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hen, die meer speciaal in Indië belang stellen. En zoo zijn er tegenwoordig niet
weinigen. Voor het groote publiek blijft het dan vooral aantrekkelijk door zijn plaatjes,
die werkelijk van dit land den allerhoogsten dunk van natuurschoon geven. Het valt
eenigszins bevreemdend op, dat dit zorgvuldig in hoofdstukken verdeelde boek geen
inhoudsopgave vertoont. Wel een lijst van illustraties.
F.C.

Antoon Coolen. - De Rauwe Grond. De Waelburgh. - Blaricum. - z.j.
Het is een beetje een vreemd productje, dit boerenverhaal uit Brabant in de keurige
uitgave van De Waelburgh, dit Brabantsch dialectverhaal, dit brave boerenverhaal,
zoo eenvoudig en boerennatuurlijk, nietwaar? Maar het is altijd moeilijk, als men
zoo iets schrijft in het huiselijk dialect van een streek, dat dan tegelijk ook dier
menschen mentaliteit omvat, er vervolgens de noodige verheffing in te brengen of
zelfs maar de natuursensaties te vertolken, die nú niet precies binnen het kader van
den boerengeest gelegen zijn. Dan ontkomt het werk niet aan iets rammelends en
raakt de lezer het spoor bijster. Op welk plan bevindt hij zich eigenlijk? In de nuchtere
en kale sfeer van boerenverstand en boerenvisie of met den schrijver daar ver boven,
waar zooiets als een niet geheel volwassen, een embryonale
hartstochtelijk-rauw-grond-mystiek schijnt te zweven? Die op het eind uitbarst in
zinnetjes als: ‘Broeders, wij hebben ons Brabant lief, wij knielen aan ons land, dat
den hemel kan bevatten, kussen het...’, zinnetjes, die dan geacht worden een soort
extatische hymne op het natuurlijk aardeleven te bevatten. Met dit als slotphrase:
‘In Willem (n.l. een grondwerker uit de peel) zingt de geluidlooze elegie der
nachtstilte en de hymne der aanschouwing van zijn rijk bezit, grond, huis en hof en
zijn eigenste lieve vrouw. Hij plant de spaai in de voor. Hij zet zijnen voet op het
blinkende staal. Hij kromt den rug, zwikt zijn been. Hij drijft de spaai diep den grond
in’.
Nu weet men het wel. De rest er om heen is een onbelangrijk verhaaltje.
F.C.

Aart van der Leeuw. - De Gezegenden. - C.A. Mees, te Santpoort, ‘De
Sikkel’ te Antwerpen - 1923.
Vluchtige Begroetingen. - Nygh en Van Ditmar. - Rotterdam. - 1925.
Wat Aart van der Leeuw in deze beide boeken geeft, zijn gedichten in proza. Zoowel
wat vorm als wat inhoud betreft. En de profane menigte, die litteratuur enkel als
ontspanning kent, als tijdverdrijf en gedachtenvulling, zal zich aan deze boeken niet
verzadigen, wijl de vorm haar niet schelen kan en de inhoud haar vreemd en
weerzinnig is. Hoevelen van de tallooze aan krantenlectuur verslaafden, kunnen goed
proza, of zeggen wij eenvoudig: proza, onderscheiden van het gebabbel,
onprententieus, maar ook kaal en vlak onpersoonlijk, dat de couranten vult? De taal
is daar - en gelukkig nog maar! - nooit meer dan
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‘het voertuig der gedachte’ en kan redelijkerwijs niet anders zijn. Waar iets meer
bedoeld wordt, en jeugdige journalisten zich aan rythmisch of beeldend proza
bezondigen, wordt het zelfs onuitstaanbaar, gelijk het in de tijden vlak na tachtig
inderdaad geweest is. Toen vertoonden de groote bladen vaak wel een of meer
kolommen vol krampachtige kunstbedoeling, die, op zichzelf ongaar, nog bovendien
een hoogst zonderlingen indruk maakten tusschen de markten beursberichten, waar
het nuchtere leven zijn onmiskenbare rechten hernam.
Sedert beleven wij dat zoo niet meer en is de courantschrijverij tot het gewone
onpersoonlijke gepraat teruggezonken, waarbij het zich op den duur het best leven
laat, maar dat dan ook alle opvoedende kracht ontbeert en den lezer went aan weinig
meer dan banale gedachten in den allerbanaalsten vorm. En daar aesthetische
onderscheiding zijn sterkste zijde niet is, gelooft hij dat alle lectuur er zoo uit moet
zien, en ontgaat en verveelt hem het betere, dat een beroep doet op zijn meestal
ontbrekend taalgevoel. En verkiest hij op den duur een detectieveroman verre boven
het schoonste proza, om van de poëzie heelemaal te zwijgen...
Maar Aart van der Leeuw is ook wat den ‘inhoud’ betreft, n.l. zijn denken en
voelen, een eenzame en ongemeenzame. Zijn sfeer is in de middeleeuwen te zoeken,
waar zij inderdaad misschien maar schaarsch te vinden was. Het is dan ook meer de
sublimeering dier middeleeuwschen geest, die hier bedoeld wordt, een
idealistisch-christelijke gezindheid in een wereld, waar reëel en geestelijk nog niet
scherp gescheiden zijn en de dingen, duidelijker dan thans, kenteekenen van
on-zinlijke machten. In die wereld leven zijn ‘gezegenden’, de langs grillige en
onberekenbare Godswegen uitverkorenen des hemels, die door huns harten adel de
kroon winnen. En het verhaal hunner omdolingen is immer liefelijk reëel, van een
poëtische suggestiviteit, die het rauwe en harde vermijdt of nauwelijks aanstipt, om
zich in de heerlijkheid van het zinlijk aardeschoon te vermeien. Lente en bloemen
en geuren en schoone landschappen zijn de meest voorkomende accessoires van deze
tooneelen, waarin de menschen optreden geleid en geïnspireerd door hoogere machten,
die hen zichzelf en hun lagere lusten doen overwinnen. Dat is dan wel eens
bekomzaam, deze afwezigheid van eenvoudige zonde, die in de middeleeuwen zeker
niet te vinden was, en ons nieuweren bepaald onhuiselijk aandoet. Maar evenals
gedichten, moet men dit proza niet achter elkaar doorlezen en het vooral proevend
lezen, de visies zorgvuldig volgen en daarbij trachten kinderlijk te zien, als de auteur
zelf in deze verhalen zich betoont.
In de Vluchtige Begroetingen heeft hij zich dan nog dieper en persoonlijker
ingedroomd in het middeleeuwsche leven, om vandaaruit de onderscheidene figuren
van dat leven te doen denken en handelen, de page, de minnestreel, de
kathedraalbouwer, de torenwachter enz. Dat werden dan zoovele dichterlijke, half
dramatische suggesties, - even verschijnend en dan weer weg -, in den bekoorlijken
vorm van een proza, dat aanvoelt als vlietend beekwater in een zomerbosch,
murmelend en koel.
Het is eenigszins de vloek van ons moderne leven dat wij van deze liefelijkheid
tenslotte maar zoo weinig kunnen hebben.
F.C.
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Genus novum
Vele soorten zijn reeds bekend en gedetermineerd. Niet naar physieke kenteekenen
onderscheidt men ze, zooals de koeien naar de vlekken, de honden naar de ooren, de
planten naar de bloeiwijzen, maar naar het tempo en rythme der voorbereidende
figuren, houdingen, passen van den geestelijken verlokkingsdans, naar de bewegingen,
blikken, oratorische middelen, die bij hen zijn, wat het zingen en pronkstaarten zijn
bij het vogelmannetje.
Je hebt ze in vele soorten; die alle op te noemen ware hopeloos Er zijn zoovele
schakeeringen tusschen de haastigen, die niet kunnen wachten, bij wie de dans een
sprong is, zonder aanloop, zonder loeren, wie waagt die wint, dadelijk succes alleen
begeerlijk, smadelijke afwijzing en aftocht desnoods verkieselijk boven smachten,
hunkeren en twijfelen - tusschen die overmoedigen en toch weer te nederigen, boud
in het besef van hun man-zijn, niet tellend andere, allengs te ontplooien bekoringen,
summair in het oordeel over de andere sexe: zooals voor hen de vrouw, vrouw, en
steeds bij overrompeling te winnen, of nooit te winnen, maar meestal wél te winnen,
en meestal begeerlijk, zóó voor háár (meenen zij) de man, man, mits moedig, liefst
overmoedig en dan aannemelijk - tusschen die en de geduldigen, berekenaars van
kansen, strategen, voorzichtige terreinverkenners, zelfbeheerschten, afwachters van
het psychologische moment, waarnemers, scouts, organisatoren van wijdvertakte
speurdiensten, belegeraars, stedendwingers, stage ondermijners van kuischheid en
trouw, zoettongige overreders - vele, vele zijn de schakeeringen.
Daar zijn, na de eerste groep te rangschikken, zij, die als zij konden zeggen: ik
kwam, zag, overwon, dit alleen konden, wijl zij het zien nimmer hadden
geringgeschat, en aan het komen deden voorafgaan, met snelle intuïtie ziende of te
overwinnen was, en of de overwinning het komen loonde. Daar zijn er ook, zij bij
wie de voorbereidselen, zang, dans, pronken, al te behoedzaam geschieden, en blijven
steken, dan wel niet zóó behoedzaam of ze worden ontijdig bemerkt; daar zijn er
wier spel te doorzichtig is,
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of wier geduld te kort schiet om de figuren af te maken - maar van zulke stumperds
spreken we niet, de armen, de strompelaars, de twijfelmoedigen, missend de vaste
hand, het zeker oog, het zelfvertrouwen des veroveraars! Noch zal van de eerste
groep hier sprake zijn, want van het mannetje in den mannetjes-mensch interesseert
ons niet het dierlijke, doch het menschelijke bovenal; in den mensch, het hoogere,
de intelligentie; niet naar den sprong gaan wij kijken, foei!, doch naar het voorafgaand
spel, van zang, dans en pronk; naar het ontplooien van den pauwestaart, als minnaars
van het schoone. En wij willen artiesten zijn, en rekenen d'uitslag niet, en het doel
niet, maar de poging, de ontplooiing van den intellectueelen staart, de werkwijze,
het krijgsplan. Den dichter willen wij bewonderen in zijn woordkunst, den
tooneelspeler in de mimiek en de voordracht, den sierkunstenaar in de vondsten van
smuk, den bouwmeester van den tempel, den componist van den lofzang en den
ingenieur van de loopgraven: alle tegelijk zijn in den minnaar.
Maar wij willen slechts waarnemen en waar niet waargenomen kan worden, niet
gissen, en zoo zullen wij komen tot de ontdekking, nog niet de beschrijving of
verklaring van een nieuwe en belangrijke soort, zooals zij werd ontmoet door Mr.
Martin Drost, zelf van een soort, doch niet de nieuwe.
Geen onverhoedsch, waaghalzig aanvaller was Mr. Martin Drost; wat zou er te
vertellen zijn, zoo hij het waar? - noch weifelende, schutterige, - van de prutsers
keeren wij ons met wrevel af, lang voor de weg der mislukking halverwege is
afgeaarzeld. Neen, het kan althans van hem getuigd worden, dat hij hanig was, ook
anders dan in betrekking tot de hen, wakker, luidruchtig en fier, kop-op, de kam
roode-lappig, uitdagend, de tred indrukwekkend, de blik laatdunkend, onvervaard,
een kraaier met een eigen stem, en een die het graan wel te vinden wist, en te houden
ook, en een wiens eerzucht hongerig bleef, die geld begeerde en verkreeg; maar niet
om gelds wil, wijl geld slechts voor hem was ruimte van beweging en macht, die hij
beide noodig had, een die ambten en waardigheden wilde, niet om hun zelfs wil,
maar om heerschappij.
Van goeden, maar onvermogenden huize was Martin Drost, en hij placht, als men
hem vroeg, of hij van de Rotterdamsche Drosten familie was; te antwoorden: ‘Neen.
Zij hebben geld, wij...
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ahem, het andere.’ Tot zijn spijt in het midden moetende laten wat dat andere was;
intellect? voornaamheid? - tot zijn spijt, want hij bedoelde nadrukkelijk het eerste.
Om het te zeggen trotseerde hij te ongaarne het gevaar van onmiddellijk als ijdel te
worden herkend.
Want schoon zijn ijdelheid onbeperkt was, en op de bres stond niet slechts voor
zijn reputatie als openbaar persoon, doch als rooker van extra-zware sigaren, als
braveerder van alcohol's bedwelmenden invloed, of als kenner van muziek, waarvoor
hij geen oor had, - het was van anderen dat hij voor haar voedsel eischte. Zijn
acht-en-veertig jaren erkennen was onvermijdelijk, het dun worden van de over den
schedel gelegde haren kon niet geloochend, de jeugd van het hart, (al staat het woord
hier lasterend voor iets minders dan zijn edeler zin) werd gaarne geprezen, benijd,
ten voorbeeld gesteld.
In de kleine, provinciale hoofdstad, waar hij tot zijn dertigste
directeur-hoofdredacteur van het voornaamste blad was geweest, hadden noch zijn
temperament, noch zijn eerzucht hem rustig kunnen laten; naar alle kanten zich
werend, met zuiver berekend gerucht schrijvend, organiseerend, optredend had hij,
in twee welafgemikte loopbaan-stappen de hofstad bereikt, en ziet hem nu
hoofdredacteur, een geducht partijman, raadslid, vele malen voorzitter, niet populair,
maar onmisbaar geacht, een verlicht despoot, een werker en een die wist te doen
werken.
Dit was de Martin Drost van het openbare leven; maar het particuliere was niet
minder bekend, en die bekendheid een sta-in-den-weg, door hem zelf nauwelijks
gezien, voor zijn maatschappelijke carriére.
Wij zijn onder elkaar tamelijk verdraagzame menschen, maar de sfeer van halve
schandalen, die hangt om onze erge en onvoorzichtige drinkers en onze in den kijkert
loopende vrouwenjagers, verhindert hen, sommige doelpunten te halen, en hoewel
de glimlach op enkele gezichten nooit tot hoonroep of protest werd, als een Mr.
Martin Drost met strakken ernst een debat over het zedelijk bewustzijn der vrouw
presideerde, en al was hij in alle gezelschappen een gevierde gast, - een
wethouderschap was hem op onnaspeurlijke wijze tweemaal ontgaan.
Aan Martin Drost's zijde leefde, maar op eenigen afstand, en liefst van de
openbaarheid weggetrokken, de eenige herinnering
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aan het ééne meer dan halve, het bijna volledige schandaal van zijn Don Juan's
bestaan, de tweede wettige vrouw, voor wie men hem, onbedwingbare, gedwongen
had van de eerste te scheiden. Een meisje uit een deftig geslacht van
provinciestad-notabelen, - plotseling slachtoffer van een getrouwd man! dit moest
wel zwakte van karakter en lichtzinnigheid zijn; en niets onverwachter voor de wereld
dan dat deze vrouw de onbewogen trouw, de koele zelfbeheersching, de zakelijkheid
zelf bleek, voordeelig huis- en boekhoudende voor den romantischen Drost, in wien
een geurder en verkwister school, 's mans aangeboren woestheid temperend, en zijn
carriére-veldtocht ongemerkt leidend, ouder, veel meer dan hij, over de drie geleidelijk
verschenen, straf-geregeerde dochtertjes.
Dat voor een vrouw als deze verborgen zou blijven wat ieder wist, is niet aan te
nemen. Maar haar verstandelijkheid erkende jaloezie als nutteloos en zelfs schadelijk.
Zoo kwam het dat zij zijn ontrouw als algemeenheid aanvaardde, haar uitingen echter
in bijzonderheden trachtte te voorkomen, of tenminste in betrekkelijk veilige banen
te leiden. En het was om deze reden, dat de elegante Doriméne, die in de rubriek
‘Voor Dames’ in Drost's blad zoo luchtig en roekeloos dweepte over toiletzaken,
sieraden en voor een burgermansbeurs illusoire menu's, en wier identiteit langen tijd
de algemeene nieuwsgierigheid wekte, haar heele en halve plagiarismen deed vloeien
uit de sobere huishoudpen der nuchtere en ingetogen redacteursvrouw zelve. De
schaar, die de simpele jurken voor het drietal dochtertjes knipte, grasduinde in
Fransche damesbladen naar snufjes.
Een werkelijke Doriméne, jong en wuft, geregeld medewerkster en in voortdurende
relatie tot den sultan, zou hebben gevestigd wat voor alles te vermijden was, een
favorietenrégime, een maitressenheerschappij. Voorbijgaande avonturen waren
onvermijdelijk en minder gevaarlijk.
Waar, wanneer een bezig en vol belicht man als Mr. Martin Drost was, zijn
avonturen beleefde, het is niet aan ons dit na te speuren, maar schranderheid en
energie waren beschikbaar, en werden niet gespaard om ze te verbergen, en waar dit
niet mogelijk was, viel brutaliteit bij. Grooter verwondering dan de genialiteit van
den eenig waren dief, die niet door de gelegenheid gemaakt wordt, maar ze schept,
zou kunnen wekken de altijd-aanwezigheid van willigen der sexe, maar denkt U hem
forsch, zelfbewust,
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un mâle, een rederijker met de tong, een vleier en dwinger met het oog, met sentiment
als hoofdmacht en sarkasme in reserve, veelzijdig en niet te kieschkeurig in zijn
waardeeringen bovendien; denkt U haar als deels onnoozel, deels onbevredigd, niet
weerhouden door nu verouderden schaamachtigen schroom, geraffineerd en
modern-wetteloos, en overigens gevarieerd van type: dienstmeisje, modiste,
kantoorjuffrouw of zonder beroep, of met een beroep voor de leus, actricetje....
Maar nu, Casanova Drost, maar nu! Vergeef het mij, die Uw bewonderaar ben,
gij winnaar van zoovele campagnes, vergeef het mij, zoo ik beschrijf naar waarheid
en in alle onstellende bijzonderheden, Uw eene groote nederlaag! Of zij, als sommige
groote nederlagen, eervoller is dan menige overwinning, beslisse de lezer, doch hoe
kan ze U tot schande strekken, waar immers het onverwachte optrad, het Fatum,
waar immers de vrouwelijke Psyche, en de moderne meer dan ooit, ondoorgrondelijk
is ook voor haar naarstigste onderzoekers, en waar van den man weliswaar gevergd
kan worden, dat hij erkent en niet onderschat, en bestrijdt als mededinger, den man,
desnoods den knaap, maar niet wat gij genoemd hebt, niet sine ira et studio misschien,
en zeker drastisch genoemd hebt: de kwal!
Maar wat wend ik mij tot U, ofschoon, meen ik, met gepasten eerbied.
Gij kijkt mijn kant niet uit, gij leest geen belletrie, en wel sedert..... Met U ga ik
verder, lezer, en loop niet meer zoo vooruit, noch zal ik U verder ophouden met
ongepaste terzijdes.
Weet dan, dat in de zonnige, maar gure dagen van het voorjaar, Agatha Wilhelmina
Victoria Drost, geboren van Wildenburch, geheeten naar een moeder, thans ter ziele,
en twee tantes, nog geregelde, ofschoon niet drukke correspondenten, getroffen werd
door een meer dan gewoon sarkastischen toon van haar echtgenoot. Nauwlettend
waarneemster van zijn karakter en stemmingen, en zich zelf in haar zenuwlooze
immuniteit de laatste toevlucht wetende van elders ingehouden wrevel, begreep zij,
dat hij in het een of ander gedwarsboomd moest zijn, en trachtte met fijne diplomatie
te weten te komen, of het in zaken was. Maar dat was het blijkbaar niet, want in
zakelijke dingen had zij zijn vertrouwen, onderging hij haar invloed, en richtte zich,
hoewel sputterend, naar haar advies. Het was iets anders; het was dat
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andere, en dat andere anders dan anders. Voorzichtige waak zaamheid was misschien
geboden. Bleek alles behalve overbodig.
Het was een week na de eerste symptomen. 's Morgens was een brief gekomen,
een verlate verjaarsbrief van een van de tantes, die misschien om de trouw jegens
Agatha, waarin zij hem zulk een onnagevolgd voorbeeld gaven, Martin's antipathieën
waren. Als supreem vertoon van minachting placht hij voor te geven, ze niet uit
elkaar te kennen, hoewel ze in ieder opzicht, (behalve dan in die ergerniswekkende
trouw) verschilden, ook in handschrift, en het was uit zuiver boosaardigheid, en naar
den bekenden weg, dat hij vroeg of de brief van tante Ziezoo of tante Daar was; een
hoon naar zijn zuren smaak en geïnspireerd op den aanhef van de brieven Maar dat
die van de bedrijvige tante Wilhelmina onveranderlijk begonnen met ‘Ziezoo, kind,
nu kan ik er eindelijk eens toe komen je te schrijven’ en die van de kalme, redelijke
tante Victoria met ‘Daar’ wat was daarin, voor een welwillend man, anders dan
natuurlijks? Maar Martin was nu geen welwillend man, en zelfs geen taktvol man,
immers zelfs tegenover zijn eigen vrouw is het raadzaam, zoo men haar een concessie
wil afdwingen, vriendelijk te zijn en niet schamper. Aangestipt mag hier worden,
dat zijn diplomatie, nu hij zich niet naast, doch tegenover haar bevond, jammerlijk
tekort schoot! Waaruit wij, misschien niet te lichtvaardiglijk, besluiten, dat zijn
diplomatie vaak de hare was geweest.
Maar takt werd hier mogelijk verwaarloosd, omdat zij alevel te kort schieten zou;
wijl het hier gold een bij voorbaat verloren zaak. Zou men het willen gelooven? Er
werd een aanslag beraamd op Doriméne! Gij beroemd en gevreesd chirurg, zoo
gevoelig op het punt van Uw converstatietalent in de Fransche taal, gij gevierde
tooneelster die het liefst Uw eigen-gekweekte kasbloemen hoort prijzen, gij zult
misschien het zwak begrijpen, het meer dan zwak, den diepen hartstocht van de
degelijke, spaarzame en prozaïsche huisvrouw Agatha W.V. Drost-Van Wildenburch
voor de lichtzinnige Doriméne?
De feuilletons ‘Voor Dames’ waren allang niet meer louter een voorbehoedsmiddel
tegen het ergste, allang niet meer een bron van verdienste alleen. De arbeid, eens een
offer, geplengd op het altaar der echtelijke veiligheid en dochterlijke toekomst, was
een zoete taak der vreugde geworden. Hier bloeide de poëzie voor de praktische
vrouwe Agatha, niet in haar physiek, doch in haar
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geestelijk moederschap. Voor de flinke beenen der wettige (wat de eerste betreft nog
maar op het nippertje wettige) Lucy, Willy en Tine, waren simpele gebreide kousen,
één rechts, twee averechts, goed genoeg, de bastaard Doriméne, verwekt door
Berekening bij Valsch Vernuft, droeg ze van zijde, doorzichtig of á jour. Het baarlijk
gezond verstand minde heimelijk en vurig dit onnoozelst geesteskind, het fatsoen
zelf deze doortrapte dievegge, de stroeve ernst dit jargoniseerend gichelwicht, deze
schuimster aan uitheemschen disch, dit overrijpe nest, deze verouderde bakvisch.
Het doorzoeken, verknippen en vertalen van Fransche modecauseriën, het plunderen
van mondaine Engelsche rubrieken, het vrijbuiten op receptenboeken was de
romantiek in Agatha's vale en in een hoek gezette leven. Doriméne was dierbaar aan
het koele hart der plichtmatige gade en moeder.
Van Doriméne blijf je af. Het was een stil gemompeld, maar begrepen verbod.
Mr. Martin Drost's zaak stond hopeloos, en nu hij met de plompheid van het gemis
aan overtuiging het balletje opgooide, bleef het voorgoed liggen in den versten hoek.
Wat had hem ertoe bewogen? Het was zich verraden, onmiddellijk, onherstelbaar.
Maar hij, de zorgvuldig waargenomene, had het waarnemen zijnerzijds in hoovaardij
en geringschatting versmaad. Het was nooit in hem opgekomen, dat de duldzame
matrone aan zijn zijde auteursijdelheid zou bezitten. Toch, tot zulk een ongehoorden
aanslag die slechts één oorzaak kon hebben, moest hij noode gedreven zijn. De
waakzaamheid moest worden verdubbeld, al zou deze aanval zeker niet worden
herhaald. Doriméne mocht dan verder veilig zijn, het sein: Wees Op Uw Hoede,
bleef uithangen. Het bleef uithangen, tot het gevaar, door onbekende oorzaken,
geweken bleek. Na een crisis van meer dan gewone geprikkeldheid, van wat niet
meer sarkasme, maar verregaande onhebbelijkheid moest heeten, keerde een
veranderde Martin tot de penaten terug, een verouderde, grijzer van haar, ronder van
rug, stiller en bijna zacht soms, een onmiskenbaar bij-de-vijftiger, die volkomen
afstand scheen te hebben gedaan van het jongelingschap, al bleef hij, gezien als man
van middelbaren leeftijd, nog heel wat mans.
Anders dan Agatha, zullen wij weten, wat was geschied.
Op een zomerschen morgen, voorafgaand aan de gure voor-
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jaarsdagen, waarvan straks werd gewaagd, zat Mr. Martin Drost op zijn kantoor. Het
was elf uur. Hij moest 's middags naar een vergadering, voor één een hoofdartikel
schrijven en had zoojuist een jong verslaggever een standje gemaakt, waarvan hij
nog even rustig na-genoot. Want het was in zijn beste manier geweest, het standje:
sarkastisch en pompeus. In dezer voege: ‘Meneer De Bas. Gaat U zitten, meneer.
Hoe komt het dat wij dien brand hebben gemist? De chef van den verslaggeversdienst,
meneer van den Kerkhoven, verzekert mij, dat U gisteravond dienst had en behoorlijk
telefonisch bericht kreeg. Aha! Het was maar een klein brandje zegt U? O, pardon,
meneer, dan heb ik niets gezegd. U wist natuurlijk vooruit, dat het maar een klein
brandje zou zijn meneer. Ik vraag U nederig excuus meneer. U had natuurlijk zeer
speciale inlichtingen van den God des Vuurs - mijn mythologische kennis schiet hier
tekort, meneer, ik ben den naam van Uw vriend vergeten - dat hij zich ditmaal tot
het lompenpakhuis van Levi Agsteribbe zou bepalen. Met deze wetenschap - ik
wensch U geluk met Uw connecties an allerhoechster Stelle, die voor een journalist
van onschatbare waarde zijn, - hebt U zich nog eens op een andere zijde gelegd.
Voortreffelijk, meneer. U houdt het mij intusschen ten goede, dat ik U, zoowel in
mijn kwaliteit van hoofdredacteur als in die van oudere collega, met eenige ervaring,
meneer, erop attent maak, dat de andere bladen uit dit niet noemenswaardige
snertbrandje, verduiveld lezenswaardige copy hebben geslagen, die wij ook hadden
kunnen hebben, meneer! Laat het niet weer gebeuren, meneer! Adieu, meneer!’
Met een sigaar genoot hij na van de verlegenheid van het jongmensch, - een
jonkheertje, wat nooit kwaad kan voor de krant, - dat nogal arrogant heette, maar
hiervan niets terug had gehad, toen de portier binnenkwam met een kaartje, en de
mededeeling, dat deze dame hem wenschte te spreken.
Deze dame was: Mien Evengang.
Zij kon binnenkomen. Zij bleek modern en tevens modieus: bloot halsje, korte
rokken, lichte levendige oogen, blond weelderig haar. De hoofdredacteur boog, de
man sidderde. Zij was de dame, en toch vrijmoedig, op een bekoorlijke wijze vervuld
van de belangrijkheid harer missie en de belangrijkheid des mans tegenover haar,
die tot ongewoon vertoon werd geprikkeld. Hier was eenerzijds een onbedremmelde
hulde, hier was ten andere, charme en
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intelligentie, en iets dat, met jeugd en overmoed voorgezet, naar geest zweemde.
Bijdragen op velerlei gebied werden met benijdenswaardig zelfvertrouwen
aangeboden, ten antwoord op de correcte vraag, waarmee hij haar van dienst kon
zijn. Medewerking aan schier elke rubriek kon worden toegezegd. Een vaste positie
zou niet worden versmaad. Zelfs niet voor den nachtdienst, waar een vacature was,
al werd deze onvrouwelijke mogelijkheid door den hoofdredacteur met bijna zalvende
vaderlijkheid verworpen. Een stukje dialoog schijnt hier niet misplaatst, omdat het
pikante thema ‘emancipatie der vrouw’ het vermogen heeft de conversatie van twee
nieuw-bekenden van beiderlei kunne zoo zonder nawijsbaar initiatief op aangenaam
glad terrein te voeren.
‘Waarom zou een meisje geen nachtdienst doen, meneer Drost? Ik vind dat een
ouderwetsch standpunt.’
‘Kom juffrouw Evengang, dit zult U zelf toch wel begrijpen. Nachtdienst, excusez
du peu! In het holst van den nacht op een bureau zitten, misschien soms wel heel
alleen, - om vier of vijf uur naar huis, als er geen tram is - en.’
‘O’, - met onweerstaanbaar enthousiasme - ‘dat lijkt me zelfs éénig!’ ‘Ja, éénig
in den zin van beispiellos - zonder precedent zou het zeker zijn, als een jonge dame
die taak op een dagbladbureau waarnam.’ ‘Nu, ik begrijp niet waarom. Het is toch
een verouderd idee, dat een meisje niet op zichzelf kan passen. Ja, mijn moeder, die
werd indertijd door den kruier van een partij of uit de comedie gehaald’. ‘Ik zou
haast wenschen, juffrouw Evengang, dat deze gewoonte nog bestond en dat ik dan
de functie van kruier mocht vervullen.’ Dit was tamelijk gewaagd, maar men moet
eens een begin maken met peilen. Het leverde een allerliefste onbeschaamdheid op.
‘O, een kruier heb ik niet noodig, wel een kruiwagen.’
‘Heel gevat. Dus die kruiwagen mag ik dan wel zijn?’
‘O ja, dat moogt U’. (aardige witte tandjes)
‘Dus u kunt zoo goed op U zelf passen (zijn stoel werd wat bijgeschoven).
O ja, als ik dat wil.’
Veelbeteekenende bijvoeging, die voor tien jaar door geen beschaafden
jongmeisjesmond in dit verband zou zijn gebezigd. In
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vereeniging met bloote halsjes, witte tandjes enz. een excuus voor Drosten en
Drostgelijken.
‘Dus U wilt niet altijd op zich zelf passen?’
‘Dat hangt er van af.’
‘Waarvan?’
‘O van een heeleboel dingen! Maar meneer Drost, U zult toch wel iets van mijn
werk kunnen gebruiken? Ik heb bijvoorbeeld in het Weekblad “De Klaroen”
causerieën geschreven over Mode. U begrijpt, niet op de gewone manier.’
‘Ahem, ja, wij hebben een vaste medewerkster voor dames.’
‘Ja, dat heb ik gezien. Ik heb een paar van die feuilletons gelezen. Maar als ik het
zeggen mag, vind ik ze heusch niet heelemaal dát. Er zou toch nog heel wat anders
van te maken zijn. En vindt U den stijl niet wat kinderachtig?’
Wee, Doriméne! Waak, Agaat!
Martin Drost was bijna onthutst. Niemand had ooit op de rubriek ‘Voor Dames’
iets aan te merken gehad. Hij waardeerde Agaat, zij was in zijn door vele vlottende
beelden bezochten gezichtskring geworden tot een stabielen achtergrond. De koude
genegenheid voor haar was een blijvertje. En Doriméne werd door haar gedekt.
Ofschoon hij haar nooit las, gevoelde hij voor Doriméne iets wat op hoogachting
geleek. Met geen medewerker had hij minder last, geen was zoo altijd op tijd met
afgepaste copy, geen ontving zooveel brieven om inlichtingen en leering. Maar nu
eenklaps voelde hij iets als dwang en machteloosheid, ondraaglijk voor zijn natuur.
Doriméne's kracht zelf was haar zwakte. Tralies die hij nooit gezien had werden
zichtbaar. Meteen kwam de lust eraan te rukken, op.
Er verscheen een glimlach, die alleen daarom niets pijnlijks had, wijl hij allang in
voorbereiding was; al had hij oorspronkelijk een andere bestemming.
‘Ziet U eens, als man kan men zooiets niet beoordeelen. De onderwerpen
interesseeren mij te weinig. Ik heb mij echter overtuigd, dat deze feuilletons door de
dames zeer worden gewaardeerd.’
‘Maar meneer Drost, wie zijn nu die dames, die ze waardeeren?’ (vroolijke lach).
Lach van leedvermaak om de por die Doriméne (plotseling een vijandige macht)
onbewust opliep.
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‘Maar m'n waarde jonge dame, alle dames, die onze krant lezen, zijn niet zoo
geavanceerd als U. Haha! Wij hebben moeders, tantes (Tante Ziezoo en Tante Daar,
attrapez-moi cela!) en zelfs voor het dienstmeisje in de keuken moet er wat zijn
(Doriméne hoort gij dit?) Elck wat wils, zeggen wij. Maar U beweegt zich toch ook
op ander gebied?’
Bij dit alles was de belangrijkheid van Mr. Martin Drost wel zeer buiten
beschouwing gebleven, of liever was te weinig als ondergrond voelbaar. Zij behoorde
en placht, het fondament te zijn, waarop een gesprek werd gebouwd. Het werd tijd,
ze te doen gelden.
Verschillende wegen leiden naar zulk een doel. Drost was van geen enkele afkeerig
en ging ze meestal alle, zigzagsgewijze. Het volgende is een voorbeeld, uit dit zelfde
discours genomen; een mat beeld, maar men houde in het oog, dat niet altijd met
zooveel omzichtigheid en consideratie behoefde te worden gevorderd.
Mejuffrouw Evengang had haar overtuiging te kennen gegeven, dat het in druk
verschijnen van haar oorspronkelijke en welgefundeerde meeningen over litteratuur,
tooneel en schilderkunst, architectuur en kunstnijverheid, een gebeurtenis zou zijn,
die het aspect der wereld aanmerkelijk zou wijzigen. Nu keek Mr. Martin Drost op
zijn horloge (als gebaar, zonder te zien hoe laat het was).
‘U neemt mij niet kwalijk. Ik heb om half drie een vergadering met den wethouder
en zal dit gesprek dus niet lang meer kunnen voortzetten. Wat Uw medewerking
betreft, in principe voel ik daar veel voor. Laat eens zien. Morgen moet ik naar
Amsterdam voor een conferentie. Komt U overmorgen om dezen tijd nog eens, als
U wilt. Ik heb het vanavond heel druk, maar misschien zou ik morgen in den trein
met Uw werk kennis kunnen maken. Jaja, wij moeten onzen tijd gebruiken. Mijn
vele werkzaamheden buiten de krant hebben mij veel journalistieken arbeid doen
opgeven. In den tijd toen de krant nog pas begon, en er in gewerkt moest worden,
besprak ik zelf tooneelvoorstellingen en boeken. Maar ik maakte me te gehaat. Ik
was “de beul van den Hagenaar”. Jaja. Voor boekbespreking hebben we op het
oogenblik geen vasten medewerker - dat wordt zoowat verdeeld.’
Hij telefoneerde: ‘Is meneer Vrijberg daar? O, meneer Vrijberg, hebben we nog
boeken liggen ter bespreking? Romans enzoo? Ja?.... in orde. - Ik zal U een en ander
laten zenden. O, is dat
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Uw adres? Mooi. Maar nu vrees ik heusch dat ik mijn hoofdartikel moet gaan
schrijven. Dus - tot overmorgen. Doe voor dien tijd een keus. Maar laat intusschen
een proeve uit die deftige portefeuille hier, ik zal dan tijd zien te vinden er kennis
van te nemen.’
Toegestemd dat het gewaagd is, een meisje, dat zich voelt, zoo haar congé te geven,
het moest worden geriskeerd. Volstrekt ontoelaatbaar was een indruk, dat hij iemand
zonder consequentie zou zijn, wiens tijd onbeperkt was.
Bij het afscheid was de handdruk stevig, en van iets meer dan vereischten duur.
Maar dat verleidelijke complex van oogen, halsje, tanden en stem bleef den rijpen
veroveraar bij het schrijven, bij het debat, en thuis aldoor bij. Het is vanouds
opgemerkt, dat het voorjaar.... zelfs bij een temperament als dat van Drost voegt het
nog zijn sferischen invloed. Zelfs zulk een durf en zulk een ondernemingsgeest
schijnen er nog door te groeien.
Deze passie, hij wist het, was, in onderscheiding van andere, ook intellectueel. De
zinnen waren in de weer, maar ook zocht overmoed, overmoed, zocht vroolijk
cynisme, dat andere vroolijk cynisme (als ik dat wil - haha!)
De dag in Amsterdam, met twee treinreizen, een eenzame lunch bij Polman, bood
gelegenheid te over voor projecten en illusies.
De volgende morgen was zeer regenachtig. Maar een frisch kopje boven een
mantelkraag heeft ook charme, en het uittrekken van een handschoen is een moment.
Het discours was bijzonder tierig. Hij had in den trein een handschrift meegenomen,
en gelezen, met hoofdschuddende voldoening. Een novellistische schets, van een
flirt, knapjes gedurfd. Ja, die meisjes van tegenwoordig.
Die flirt leverde een welkom thema op. Na een paar vragen, met beleid gesteld,
naar haar eigen opinie van het geval (dat alle elementen van onwettigheid had) over
de liefde voor een getrouwd man, de voorkeur van dezen voor een andere vrouw,
over het recht, zulk een neiging te volgen (vragen alle volop bevredigend beantwoord,
met een vrijmoedigheid vol beloften) kwam Drost een tijdlang alleen aan het woord,
en spreken was schitteren. Hij sprak van de liefde, die zoo onberekenbaar was en
onbedwingbaar en ook niet bedwongen moest worden; van verwant-
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schap der geesten. Hij citeerde de novelle (gezegende novelle) vergeleek zichzelf
met den man daarin (een kunstenaar) en vond overeenkomsten. Toen, al tastend eerst
nog, Mien met het meisje. Hij had slechts een vraag noodig om recht vertrouwelijk
te worden, en die vraag, naar zijn eigen huwelijk, werd gedaan. Zij werd beantwoord,
aanvankelijk met kieschheid, tolerantie, edelmoedigheid zelfs. Een goede huisvrouw,
een goede moeder. Het loflied ging schier ongemerkt over in een klaaglied. Geen
geestelijke overeenstemming. Geen echte belangstelling voor zijn gedachtenwereld.
Een, hij wilde niet zeggen, aan den zijnen minderwaardige, maar andere, koelere
geest. Laat ons er maar niet meer over spreken. Het zou ook niet geschied zijn, als
niet uit die novelle.... (die novelle was onschatbaar).
Dit was al bijna meer dan verkennen alleen. Maar de bevindingen waren alsnog
gunstig.
Mien Evengang had aandachtig geluisterd. Uit niets bleek, dat het tempo van
nadering te snel was geweest. Zij verzekerde, in het algemeen sprekend, maar met
nadruk, dat juist de gedeillusioneerde man boeide. Dat de liefde geen verplichtingen
erkent jegens derden. Dat het meisje tegenover de echtgenoote geheel vrij stond,
want het oogenblik heeft zijn rechten, en waar de liefde verbeurd is, daar is geen
band meer. En kan niet een jong meisje zich eenzaam voelen, en de wereld vijandig
vinden en koud? Zij kan behoefte gevoelen aan sympathie en waardeering.
Eenig zwijgen vormde den overgang naar het zakelijke. Hoe dacht hij over een
bespreking van..... Een paar boeken werden genoemd en vielen haar ten offer.
Zij vertrok niet zonder een afspraak tot ontmoeting op neutraal terrein (een
theesalon). De handdruk was een verbetering op den vorigen en er was spel met de
oogen.
Nu volgde een tijd van bijna dagelijksche ontmoetingen, meerendeels van zijn
kant althans beraamd, en blijkbaar aan weerszijden gewaardeerd. Een tijd, waarin
de nationale auteurs, gewend hun boeken in de ‘Hagenaar’ vriendelijk aangekondigd
te zien, met hoogstens een paar pijnlooze stijl- en taalkundige opmerkingen, zich
met verbijsterende strengheid gecritiseerd zagen, tot hun beschaming vergeleken
met de allermodernste, en door hen, noch iemand gekende buitenlanders, of met
onbekende jongeren. Een geduchte anonymeling, formidabel van zelfbewustzijn,
rukte aan de
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lauweren der tachtigers en hun kliek, schamperlachtte om alle gearriveerdheid, en
hief nieuwe helden op hun, met achteloos gebaar daarvoor vrijgeveegde, voetstukken.
Bij de lezers was een oogenblik animo, die spoedig zakte. Er was weinig
belangstelling voor de zaak zelf, de toon werd brutaal of zuur gevonden. Op de
redactie werd gemeesmuild. Dit wat betreft de journalistiek.
Maar het brandpunt lag daarbuiten. Een enkele kennis van Drost vond dat hij het
erger maakte dan ooit, doch niemand zag meer dan een graadverschil. Het verschil
met anders was essentieel. Hij verkeerde als een voor het eerst verliefde jongeling,
in den waan, dat de geheele werld zijn avontuur meebeleefde. (Behalve Agaat, die
een begrip was). Hij had een uitroepteeken en een vraagteeken in het hoofd, een vage
onrust in zijn doen.
In de Bodega, bij een glas port met zijn vriend van Waveren, sprak hij na vergeefsch
visschen naar belangstelling, ongevraagde orakeltaal.
‘Je moogt er van denken, wat je wilt. Ik zeg niet, dat er iets tusschen ons bestaat,
ik zeg ook niet van neen.’
Van Waveren, gepreoccupeerd, gaf zich geen moeite er iets van te denken.
Dit was aan het eind van deze phase, gekenmerkt door het tarten van de openbare
meening, dat den jongeling bij een gewaagde verhouding vaak eigen is, maar dat in
zijn geval den loop der dingen trachtte te forceeren. Zijn uitnoodiging om er iets of
niets van te denken, aan Van Waveren, was, zelfs in haar dubbelzinnigheid,
grootspraak. Er was niets.
Niet meer dan wat vleierij, attenties, litteratuur. Er is een flirt die litteratuur blijft.
Mien's verwaarloozing van haar reputatie was half baldadigheid, half dogma, maar
had niets persoonlijks. Men zag haar overigens ook in café's en op straat, met artistieke
jongelui, meest blootshoofds, harig en in zonderlinge kleedij. Ze deed dan weliswaar
jongensachtiger dan met hem. Er was echter aan haar iets, dat ook een Drost
terughield, geen vrouwelijke reserve stellig, maar een restje van damesachtige
bewustheid. Men zou haar bijvoorbeeld helpen bij het aantrekken van haar mantel,
en het nekje, zoo dicht bij, verleidelijk vinden, maar als zij dan aldoor, onafgeleid
bleef doorpraten, vond zelfs vrijpostigheid geen geschikt oogenblik. Het instoppen
van de mouwen werd meestal
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als onnoodig afgewezen. Een meisje, dat op kamers woont, ontvangt daar kameraden
op de thee, mannelijke en vrouwelijke, zoo veel zij verkiest. Daar steekt niets in, en
in de artistieke hoofddeksel- en boordelooze jongelui met de zonderlinge fluweelen
kleederdrachten, stak gewoonlijk niets gevaarlijkers dan cameraderie, gewichtigheid,
debatteerlust, en waardeering voor goede thee en cigaretten. Mr. Martin Drost werd
genoodigd, en kwam, maar vermaakte zich slechts matig. Wel was de ongegeneerdheid
der kortgerokte volwassen meisjes (niet alle aardig) die in allerlei houdingen op
divans of voetkussens de beenen strekten of kruisten, en omtrent haar bekoorlijkheden
weinig in het ongewisse lieten, een grappige gewaarwording, maar de
ongegeneerdheid der jonge mannen was lomp en luidruchtig, en had, misschien juist
door het bijzijn des ouderen, een wat rauwen ondertoon: bijna uitdagend, als vermeden
ze te opzettelijk van gêne zelfs den schijn.
Men ergert zich, wanneer men toch al meer prater dan luisteraar is, aan de
aanmatiging der jeugd, die veel tijd met woorden vult, en die onze meeningen geheel
op denzelfden voet behandelt als de eigene; indien wij al gelegenheid vinden deze
te doen hooren. Men hoort de eigen stem met gevoelens, die geen andere
teweegbrengen kan, rondt zijn zinnen gaarne af, en levert niet graag elk woord over
aan lichtvaardige tegenspraak. Men wil even jong zijn als de jeugd, maar daarom
toch niet alle aanspraken op ontzag laten varen. Men wil als een toevallig veel wijzere,
toch jonge man behandeld worden, niet nu eens als gelijke, dan weer plotseling als
oude sok en profane in den tempel der jeugd.
Het kon niet missen, of in den toon der debatten herkende Drost een familietrek
met dien der boekrecensies. Deze onbehouwen en ongelikte jongelui waren de geniale
jongeren, wier naam in zijn krant werd opgebouwd. Zijn geheele wezen kwam in
opstand, hij voelde zich haast belachelijk. Die recensies begonnen hem overigens
last te veroorzaken. De neef van een zijner commissarissen had een versbundel laten
drukken; deze werd in ‘De Hagenaar’ gehoond. De Commissaris kwam in beweging.
Als resultaat van zijn overdenkingen was het incident Doriméne geboren. ‘Voor
Dames’ was een terrein, waar minder schade kon worden aangericht, en had, inderdaad
(vond hij nu zelf) verjonging noodig. Maar Agaat trad in het krijt en de aftocht, bij
het zien alleen van
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haar wapenrusting, was schier smadelijk. Het moest dus bij de boekrecensies blijven.
De artistieke jongelui van de thee-bijeenkomsten deden het sarkasme doorbreken.
Het was misschien zijn beste vermogen, en deed hem geen kwaad bij het jonge meisje,
wie de kameraden in den grond onverschillig waren, en dat hun dwaasheden scherp
zag.
Maar hij begon haar zelf nu ook scherp te zien.
Mien Evengang droeg de kordaatheid slechts als een opperkleed. Zij was nerveus,
deed weinig, en dat weinige met omhaal en drukte, stelde eindeloos uit, en was
ongaarne alleen. Elk gezelschap was haar liever dan geen gezelschap. Haar wezen
zocht een meester, vond Drost, en ver behoefde deze toch wel niet gezocht te worden.
Zij had een moeder, die buiten woonde, en wier verouderde opvattingen zich onder
zwak protest in veel onafhankelijks hadden moeten schikken. Als tegenpraestatie
werd zij niet volkomen verloochend, somtijds zelfs bezocht, en werd haar toegestaan
voor haar officieel van de pen levende dochter de huur en de voornaamste rekeningen
te betalen.
Kort na den slag bij Doriméne kwam die moeder naar de stad, en was, door eenige
schuchtere bedenkingen tegen den omgang met Drost (waaromtrent zij door vrienden
was ingelicht) de aanleiding om dezen dadelijk na haar vertrek te doen uitnoodigen
op een dag en een uur waarop de jonge dame alleen was. Men moet handhaven.
Moeders die zich vergeten, moeten de gevolgen afwachten.
Het bezoek overtrof in zeker opzicht alle vorige ontmoetingen.
Zij ontving hem vorstelijk, in een lieve japon en met keur van bonbons bij de thee.
Zij bleek zijn laatste hoofdartikel te hebben gelezen.
Men noemde elkaar al eenigen tijd bij den naam, maar dikwijls werd Mien er nog
op betrapt, dat zij hem meneer noemde en U. Nu vermeed zij dit volkomen. Zij werd
vertrouwelijk, zelfs intiem, gaf een autobiografie ten beste, met een
karakterbeschrijving, die streng moest genoemd worden.
‘Ik weet niet wat het is, maar ik kan mij maar niet tot iets bepalen. Ik spring maar
van den hak op den tak. Wil je wel gelooven, dat ik wou, dat iemand tegen me zei:
doe nu dit, doe nu dat? Ik heb nooit ergens tijd voor, en wat doe ik heelemaal? Ik
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denk erover met een ijverige vriendin te gaan samenwonen; misschien, dat haar
voorbeeld goed werkt. Maar misschien zou ik in minder dan geen tijd kwestie met
haar hebben.’
‘O, ik houd niet van die ijverige vrouwen’, zei Drost haastig. ‘Ik zie die vriendin
al, met een grooten bril, kort haar en op elkaar geklemde lippen. Ik zou het je niet
raden. Ze zou over je bazen.’
‘Maar ik wil wel bebaasd worden (‘Tachtigers’ en andere in de ‘Hagenaar’
gebrutaliseerde auteurs, onbewust zijt gij gewroken.) ‘Door mij bijvoorbeeld?’ Hij
stond heel dicht bij haar, met zijn hand op haar stoelleuning. Zij keek op, en zag hem
in de oogen. Er was een lach in haar blik, niet in den zijnen. Hij had een vaag gevoel,
dat het andersom had moeten zijn, maar overstemde het.
‘Door jou - bijvoorbeeld.’
‘O, ik zou er uitstekend geschikt voor zijn.’
‘Nu begin maar.’
Roep nu, jeugdige man van middelbaren leeftijd, al de brutaliteit op van Uw
routine, kruid ze met de vroolijke speeschheid van Uw immers jonge hart, saus ze
met Uw vinding en vernuft. Now's your time! Denk aan het veelbeteekenende: ‘als
ik dat wil’ van toen, aan het vertoon van wilszwakte nu, aan de novelle, aan de
theorieën over ‘het oogenblik, dat zijn rechten heeft.’
Het zou overdrijven zijn, te zeggen, dat Martin geheel tot zijn tevredenheid de
situatie uitbuitte, maar zijn tijd verbeuzelen deed hij niet.
‘Ga dan eens staan! Niet zoo'n kromme rug. Geef me je hand eens. Neen, een
flinke hand. Hoe laat sta je 's morgens op?’
‘O, dat weet ik niet precies. Wel eens tegen half tien, wel eens tegen twaalf.’
‘Verschrikkelijk. Maar ik had zeker eerst moeten vragen, hoe laat ga je naar bed?’
‘O nooit voor één uur, half twee. Het wordt wel eens later ook.’
‘Juist. Dan drink je eerst plassen thee, en dan nog eens koffie. Je boomt met je
artistieke vrienden, eindeloos. Je zit in een café in rook, en herrie. En je werk?’
‘Dat doe ik dikwijls pas als ik thuis kom, of werk eerst, en ga dan uit. Of lees 's
avonds laat.’
‘Opstaan om acht uur, ontbijten, een paar uur werken, dan op stap. Doe je aan
lichaamsbeweging?’
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‘Tennissen.’
‘Tennissen, in het gras zitten en flirten. Dat heb ik geleerd uit de novelle van zekere
jongedame, neen, gymnastiek moet je doen. Laat eens kijken, je biceps. Ja, zie je,
die is als pap. Langzaam buigen, spieren spannen......’
Onze kennis van anatomie leert ons, dat men tot onderzoek van een biceps den
bovenarm met de hand omspannen moet. De handeling is gemeenzaam. Maar nog
niet geheel en al een toetssteen. Zou zij bezwaar maken, bij verder bazen zijnerzijds,
kinderlijk op zijn knie plaats te nemen? De onzekerheid op dit punt dreigde zijn
luchtig-speelschen toon diep en onvast te maken.
Maar reeds naderden op straat en op stoep, schreden, die zijn noodlot brachten.
Of, schreden klinkt te helder, stappen te gespierd. Zij waren slof, niet door den last,
maar door sloomheid van den naderende, die schelde, en door de hospita opengedaan
en toegelaten, naar boven kwam. Een klop, en hij was in de kamer. Het was niet een
van de artistieke jongelui. Hij was heelemaal niet zoo jong, een veertiger. Hij was
op familiaren voet, blijkbaar, met de gastvrouw, nam nauwelijks notitie van den
reeds aangewezen bezoeker. Droeg godbetert manchester en sandalen en kwam uit
Blaricum. Elke onderbreking zou een gruwel geweest zijn, deze was het dubbel. Dit
slag menschen was Drost een bespotting en een ergernis. Wat zag Mien in 's
hemelsnaam in zoo'n type. Komt dat te pas, zoo maar bij zoo'n meisje op te loopen?
Met zoetige spraak en al, een brutale vlegel. Misschien ging hij weer gauw weg.
Het ergerde hem, dat de vent thee kreeg, een - twee koppen en zich te goed deed
aan bonbons, toe maar. Het discours sloot hem buiten, en was naargeestig.
‘Hoe gaat het met Koos?’ vroeg Mien.
‘O goed, ze volgt tegenwoordig een cursus bij.... Heel interessant. Moet je ook
doen Mien. Het doet haar bepaald goed. B u i t e n gewoon veel.’
Het moest dat volk altijd goed doen. Altijd op sterven na dood. Deze, met slappen
baard en bleeke lange gezicht, ook. Had dat weekdier nog een vrouw ook? Wanneer
zou hij weggaan? Het gesprek kwam op de leer van Steiner. Boeken werden beloofd,
buitengewoon interressante gewaarwordingen in uitzicht gesteld.
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Zou het individu nog op een behoorlijken tijd weggaan, zoodat hij met fatsoen kon
nablijven?
Deze hoop vervloog. Het uur van half zes zag Drost vertrekken, door Mien
uitgeleid, die de deur van de kamer openliet. Toch kon hij niet laten te fluisteren:
‘Zoo'n blikken dominée, hé uit Blaricum?’ Zij glimlachte.
Hij wist secuur, dat zij geglimlacht had en dat was alvast een troost.
Twee herinneringsbeelden streden dien dag in hem om den voorrang, en het
onaangename won. Mien, in althans geestelijke overgave, minder zelfbewust dan
ooit, om hem heen, dicht bij hem, wieweet hoe bijna hem terwille - en de
Blaricummer. Dezen zag hij ondanks zichzelf, méér. Een mislukte Jezus-kop met
afhangend vlassig baardje, een smalle borst, slappe knieën. De man had zich
geschuifeld tusschen hem en Mien, en hetzelfde deed nu het beeld. Maar waarom
zag hij dien verdomden vent altijd weer voor zich? Het was niet geheel tegen zijn
wil, er waren twee willen, hij wou hem zien en altijd weer monsteren, om altijd weer
de zekerheid te vergrooten, dat dit iets geen man was, die meetelde als man. Wel
neen, het was de stoornis geweest. Als er een juffrouw was gekomen, was het 't zelfde
geweest. Om de zekerheid te versterken was het alleen maar noodig het
herinneringsvermogen te spitsen, weer te hooren die zoete kwijlerige spraak, en te
ruiken, - ja waarachtig, dat was geen verbeelding geweest; - te ruiken zoo'n
plantenetersluchtje. Ja ja, zooiets voedde zich met boonen en sla, en de noodige uien.
Daar zat geen muziek in. Niets voor een vrouw, ben je gek.
Zoo was den volgenden morgen niets gebleven dan een beetje teleurstelling om
het afbreken van het veelbelovend samenzijn.
Maar het bezoek, om elf uur, op zijn kantoor, van Mien, vergezeld van dien
Tolstoïaan in vuil-brons was toch niet geschikt om zijn stemming te verbeteren. Het
was smakeloos. Dat zoo'n meisje dat nu niet begreep. Het ergst was, dat zij hem in
den loop van het gesprek een paar maal met meneer en U aansprak, den holbewoner
echter onafgebroken tutoyeerde en Ko noemde. Maar kom, een soort van gemoedelijke
geringschatting misschien? Hij wreekte zich door den Rein-Leven-man een paar
maal met meneer Ko aan te spreken, als bij vergissing.
Meneer Ko, die Van Kempen heette, wou een reeks artikelen
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schrijven over de leer van Steiner. Natuurlijk een reeks. Hier was plaats voor
sarkasme, het had een uitgezocht voorwerp en er was een gehoor, dat zijdelings
profiteeren kon, en bewonderen.
‘U spreekt daar maar ineens van een reeks, meneer. Excusez du peu! Hoe lang
zou zoo'n reeks wel moeten duren? Drie maanden?’
‘Drie maanden? Neen ik zou zeggen een maand.’
‘Hoho, meneer Ko, we hebben onze vaste rubrieken, en niet zooveel plaats voor
andere dingen, extratjes. Neen, geloof mij, een reeks van een artikel of zes, loopt bij
ons over maanden. Zie nu eens, wie waarborgt me bovendien, dat U die artikelen-reeks
ten einde brengt?’
‘Ten einde brengt?’
‘Ja meneer. U komt uit Blaricum nietwaar?’
‘Ik zie niet in, meneer?’
‘O ja. Zeg eens, Mien, jij kent je Blaricummers? Aardige enthousiaste menschen,
hé? Vandaag dwepen ze met Christian Science, morgen met theosofie, overmorgen
met Bolland. Nu is U uit over Dr. Steiner, over een maand is het misschien Dr.
Hölzer?’
‘Hölzer?’ zei de wortelvreter met opgetrokken wenkbrauwen.
Drost genoot, maar Mien viel in:
‘Hij noemt maar een naam, Ko. Steen - hout - Flauw’ (dit laatste binnensmonds).
‘O,’ zei meneer Ko onbewogen.
‘Ja, maar,’ ging Mien met vuur aan het pleiten, ‘dat ziet U,... zie je toch verkeerd
in. Men moet natuurlijk wat doormaken, voor men zoover is, maar als men zoover
is, maar als men in zulk een leer nu al zijn bevrediging vindt, alles heel anders,
klaarder gaat zien, dan vroeger....’
Dat was de bedoeling niet. Waarom dopte de vegetariër zijn boontjes niet zelf?
Nu, om woorden verlegen bleek hij niet. Hij begon te spreken, zonder boosheid
(heeft zooiets dan geen gal?) zelfs met zoetsappigheid, maar tergend zelfgenoegzaam,
vond Drost.
Hij stelde vast, dat het b u i t e n gewoon mooi was. Hij critiseerde theosofie,
Boeddhisme en Christendom, vergeleek ze tot hun nadeel met de leer van Dr. Steiner,
dien hij persoonlijk kende, en met wien hij over zijn artikelen had gesproken. Hij
ontwierp het plan voor een Goetheanum in het Gooi. Hier was het praktische
idealisme, dat het beste uit alle godsdiensten nam.
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De andere man wierp steelsche blikken op de vrouw. Zij luisterde met voldoening.
Hoe was het mogelijk? Dat strooperig gedoe!
Het sarkasme, niet beheerscht nu, maar schel-vijandig, en, om de waarheid te
zeggen. nogal grof, schoot hem de keel uit.
‘Het beste uit alle godsdiensten: Een potpourri dus. Een bloemlezing, haha! Jawel,
meneer, dat kennen we toch! Alles schon dagewesen! Steiner is groot, en meneer
Ko is zijn profeet. Maar het is mij te geleerd, en zal het dus zeker ook wel voor de
lezers van mijn krant zijn.’
‘O, neen, meneer Drost (Dikhuid). Zooals ik hun uitleg, is het zeker niet te geleerd.
Ik doe dat heel eenvoudig, ziet U, populair.’
‘Meneer van Kempen is gewend, lezingen voor arbeiders te houden’ zei Mien
ijverig en (of verbeeldde hij het zich?) met een hoogroode kleur.
Hij moest blijkbaar inbinden.
‘Nu, ik zal er nog eens over denken, en met mijn collega's overspreken.’
Een afscheid van haar als tusschen vreemden. De lammeling gaf zoowaar nog een
klamme hand. Meer vin.
Maar zij was gepikeerd, dat was het resultaat. Hoe ter wereld was zooiets mogelijk?
Hij maakte zich zelf verwijten. Diplomatiek had hij moeten zijn, en fijner. Hoop
geven, en de weigering op anderer rekening schuiven. Maar wat drommel, wie kon
dat arrogante slappe gewauwel ook uitstaan? Wat zag zij in zoo'n kletsmajoor? Voor
fanatiek hield hij haar niet, eer voor koel. Het eenige, wat hem voldoening gaf, was,
den Steineriaan hoonen, met brieschende scheldwoorden, toch tot eigen stichting en
geruststelling, altijd zoowat inhoudende, dat zooiets geen man, geen mededinger
was. Zoo'n stuk vergeestelijking, zoo'n Rein-Levensmeerpijp, zoo'n fijne leuterkous,
zoo'n imitatie-Heere-Jezus, zoo'n kwakzalver, zoo'n kwezel, zoo'n schijtlaars, die
achter vrouwerokken kruipt, zoo'n gezondbidder, zoo'n vischbloed, zoo'n kleffe
klampoot, zoo'n zaag. Net zoo'n ouwe juffrouw, met zijn geteem, è, è, è. Tante Ziezoo
heeft nog meer van een kerel.
Heb je wel opgemerkt, sprak Optimisme, gesterkt door deze smadelijke
nabootsingsklanken als een soldaat door een marsch, tot Onrust, wien de kop geenszins
was ingedrukt, hoe zij hem telkens als een klein kind in bescherming nam? Maar zij
bewonderde
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hem, antwoordde Onrust, och kom, overschreeuwde Optimisme, met al het
temperament van Mr. Martin Drost, zij is nu een adept van de leer, en die verdedigt
zij.
Plotseling, snel, kwam de genadeslag.
's Middags sprak Drost een kennis, en bedacht zich opeens, dat deze te Laren
woonde.
‘Ken je ook zekeren Ko van Kempen?’
De ander begon te lachen. ‘O ja.’
‘Zoo'n soort Rein-Leven-type, niet?’
De Laarder lachte nu overluid. ‘Rein-Leven?’ nou zeg; Dat heer is nu al van zijn
derde vrouw af, en leeft op het oogenblik al weer met nummer vier. Verschillende
afdeelingen kinderen. En als je de vent ziet. -’
Walging is een zwak woord voor wat Mr. Martin Drost voelde. Hij hoorde een,
twee dagen niets van Mien. Toen een stuk voor de krant, (dat nooit geplaatst werd)
met een adresverandering naar Blaricum.
En van tante Daar, die een vriendin bleek van de moeder, hoorde hij eenigen tijd
later, dat zij nummer vijf was. Het was een familieschandaal voor de Evengangs,
maar voor niemand schandaleuser dan voor Mr. Martin Drost.
Het is niet waar, dat ‘jamais coup de pied de jument ne fait mal á cheval.’ Niets
komt meer aan.
Er waren meer Martin Drosten dan één gekrenkt door de smadelijke uitkomst van
dit avontuur. In de eerste plaats de man, de mâle (maar hij eigenlijk niet het ergst,
want zijn verwachtingen waren vaag geweest, zoo vaag als nog in geen ander geval)
dan de jeugdigaard, die aan zich zelf ging twijfelen. Meer dan deze, de
vrouwenkenner, die zich zoo noodlottig vergist had; de charmeur ook, die voor spek
en boonen gecharmeerd had. Het meest echter de intellectueel. Hier was het intellect
verslagen door warhoofderij! geest door wartaal! de gezonde verstandsambitie om
te heerschen door een weëig poliepachtige aantrekkingskracht. Zwaarder te dragen
dan de schipbreuk van het doel was het bankroet van de middelen.
Een kruiwagen - ja hij was niet anders geweest - en hoe willig! Zij had hem zelfs
niet gevleid. Nog nooit was de som van eenig avontuur zoo negatief geweest, nog
nooit viel er zoo weinig concreets te herinneren. Er was alleen een terugblik op een
periode,
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die een van onrust alleen scheen, onrust zonder gegronde hoop; een terugblik (had
ze hem zelfs wel bewonderd?) meer en meer geschuwd. Was er wel het begin van
iets geweest? Op den achtergrond rees een vraag; die hij niet durfde te beantwoorden.
Had zij zich bij hem veilig gevoeld, als een dochter? Ha, veilig bij hem! Maar deze
gedachte, aanvankelijk omhuiverd, bezonk tot een maar half mistroostigen vrede. Er
was iets van voldoening in het ophouden van den onrust. Hij begon zich, wel nog
met meewarigheid, maar toch met wellust in zijn rol, vaderlijk te zien, kreeg
père-noble allures tegenover zijn dochters. Hij leefde zich erin, de allures werden
behoefte.
Hij ontdekte opeens, met iets van schik, volwassenheid en ontluikende schoonheid
in de oudste, Lucy, verkreeg voor haar van de onthutste moeder aantrekkelijke kleedij;
begon geest en vrouwelijke lieftalligheid bij haar waar te nemen. Hij zelf werd
nieuwsgierig naar den nieuwen Drost, den geposeerden man, die nieuwe
mogelijkheden openbaarde. Uit den erotischen nabloei ontwikkelde zich een verlaat,
maar opgewekt vaderschap.
Het was blind voor de eveneens verlate en juist nu zoo onredelijke ijverzucht der
moeder, zoowel als voor de goedkeuring der wereld, welke wereld nu de tantes
insloot, taktvol gereserveerde bewonderaarsters en kampioenen geworden van den
bekeerling. Het was zich zijn eigen zinnelijkheid nauw bewust, het doorstoofde hem,
matigde hem, en sleep aan hem. Hij hoorde zich op een goeden dag gemoedelijk
schertsen over Agaat's feuilletons, zoodat over haar, nu ach zoo vastgezette wangen,
een blosje schoof.
Spoedig vervaagde in zijn herinnering zoowel Mien, als de Blaricummer, bleef
alleen weerzin tegen de samenvoeging der twee gedachte-beelden. Men zij gerust
omtrent Martin Drost, niet meer de oude jongeling: de jonge vader en gerespecteerde
burger!
Ik boekte ook niet uit deernis voor hem zijn nederlaag. Als verschijnsel werd ze
beschreven. En meneer Ko, als verschijnsel, ter analyse met plezier aan anderen
doorgegeven.
De overwinning van de nieuwe soort te verklaren, lukt me niet. Ik zie niets, dat
op kracht wijst, niets dan wat schijnbaar in het nadeel was van den overwinnaar:
onaanzienlijkheid van uiterlijk, onmannelijkheid, het bestaan van een bekende en
bevriende Koos met voorgangsters, en van verlaten kinderen, genoeg om die
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vrouwelijke ridderlijkheid te wekken, die nooit een naam had, en die uitsterft. Geen
fiere strijdlust, geen waardigheid.
Men is geneigd te twijfelen of de zwakheid der sexe wel steun zoekt bij kracht,
en niet liever schijn van steun geeft aan blijk van zwakheid. En of blijk van zwakte
niet het wapen is van de Nieuwe Soort.
CORNELIS VETH
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Het bedrijf gaat door
Beeld IV.
(Tuin van een ziekenhuis.)

Ve r p l e e g s t e r
(op; Anne steunend):

Hier kunt u op uw moeder wachten.
Anne:

Ze is zoo laat vandaag.
V e r p l .:

Om vijf uur is de bezoektijd om.
Anne:

Hier is het stil. Je hoort niets. Je ziet alleen maar boomen. Ik wou, dat de vogels
kwamen om te paren en vroolijk te zijn.
V e r p l .:

Het is einde Juli.
Anne:

De lente is voorbij. Voor allen, zuster. - U moet antwoorden, zuster. Ik wil niet alleen
zijn.
V e r p l .:

Ik ben toch bij u.
Anne:

Mijn man is van mij weggegaan. Ik heb toen niet van hem gehouden, geloof ik. Maar
nu houd ik van zijn beeld. Elken dag, ieder uur is dat beeld om mij heen. Herman
heette mijn man. Hij had dik zwart haar en blauwe oogen. Dat is heel mooi, vind ik.
Hij had een heel ernstig gezicht, dat indruk maakte op de menschen. Hij kon dwingen
met een enkel woord. Hij was sterk gebouwd. Hij had harde spieren. Maar zijn handen
waren fijn. Ik heb hem nooit zwak gezien. Ik geloof, dat de meeste vrouwen haar
man dikwijls zwak zien. U hebt zeker vaak een man zwak gezien?
V e r p l .:

Ik? Ja, och ja. Dat is mijn beroep.
Anne:

Herman zal eens staande sterven, zooals die oude burgemeester van Amsterdam. Hij
was zoo sterk. Zoo ontzaggelijk sterk. Ik zou dat beeld van hem kunnen vertroetelen
als een kind, maar ik durf het niet. Zelfs zijn beeld is sterk. Zuster, zou er een duivel
onder de menschen rondgaan?
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V e r p l .:

Ik weet het niet. Het zal wel zijn.
Anne:

De duivel heeft mij gepakt, toen ik trouwde. Ik ben tegen hem opgestaan. Ik was te
dom om te beseffen, dat iemand sterk kon wezen. Ik was jong en dom genoeg om
wereldwijs te zijn. Kon ik
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't helpen? Alle mannen zag ik bukken en buigen en slaaf zijn. Ik had nog nooit een
man zien uitbreken. - Daarom heb ik altijd van misdadigers gehouden, geloof ik.
Hebt u wel eens een misdadiger gekend, zuster?
V e r p l .:

Wat een zotte vraag.
Anne:

O Ja? Ik voel me nog zwak en ijl, zuster. Als Herman hier was ...... maar Herman is
weg. Ik heb in een koortsdroom langs een weg geloopen, waar Herman op was
gegaan. Toen ben ik gelukkig geweest. Ik probeer dat vizioen terug te halen:
onmogelijk, onmogelijk. Herman is weg en ik kan niet gelukkig zijn.
Ik probeer te denken, dat hij uitgeput is en ik hem water geef. Maar zijn beeld is
te sterk. Ik word er niet blij van.
Ik probeer te denken, dat hij verdriet heeft en ik hem kan troosten. Maar zijn beeld
is te sterk.
Ik probeer me voor te stellen, dat hij ziek is en dat ik hem verplegen mag. Maar
zijn beeld is te sterk.
Ik wil hem dronken zien en hem zijn roes laten uitslapen met zijn hoofd op mijn
borst. Maar zijn beeld is te sterk.
Ik ben zoo bedroefd, zuster.
V e r p l .:

U moet niet zoo veel spreken.
Anne:

Ik word zenuwachtig, omdat moeder niet komt.
V e r p l .:

Als ze niet gauw komt, is de bezoektijd om. Dan wordt ze niet meer binnengelaten.
Anne:

Als ze eens iets heel ernstigs had?
V e r p l .:

U lijkt een kind. U kent toch het reglement.
Anne:

Waarom gaapt u? Weet u niet, dat ik bedroefd ben?
V e r p l .:

Beklaagt u zich over mij?
Anne:

Over u? Neen. Ik weet het niet. Ik voel me alleen en u spreekt over reglementen. U
moet niet zoo streng zijn.
V e r p l .:

Ik ben niet streng.
Anne:
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Hebt u veel met menschen omgegaan, die niet van u houden? Ik wel. Al die
reglementen en die strengheid maken me bang om te leven. Ik had toch willen sterven
...... Nu wil ik het niet meer. Ik verwacht soms iets groots, iets geweldigs, dat alle
orde verbreekt. Dat is misschien een slechte of domme gedachte. Maar alle menschen
zullen zulke ingevingen wel hebben. Hebt u wel eens zoo'n gedachte gehad, zuster?
V e r p l .:

Ik denk aan mijn plicht.
(Geeuwt.)

Aan mijn plicht, die
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me soms uren lang in den nacht wakker houdt. Voor zoo weinig geld en voor zoo
weinig genoegen.
Anne:

Als Jezus nu eens op aarde kwam met al zijn macht van liefde ......?
V e r p l .:

Weest u nu eindelijk een oogenblik stil. U maakt me doodmoe met uw gepraat.
Anne:

Weet u niet - weet u niet, zuster, dat ik vier maanden geleden bijna door het doodsuur
heen ben gegaan?
V e r p l .:

Zwijgt u eindelijk.
(Pauze. Er beginnen vogels te zingen.)

Anne:

Zuster, hoor de vogels eens ...... Hoort u, zuster? ...... Zuster, hoort u? ...... Zuster
...... Zuster ...... Geeft u toch antwoord, zuster ...... Ik word zoo bedroefd, als de vogels
zingen ...... Mijn man is er niet meer... Vogels, zuster... Vogels, zuster...
V e r p l .:

Ach, ach, ach. Weest u toch eens eindelijk stil. - Daar komt uw moeder.
(Mevrouw Langen op.)

Anne:

Moeder, wat bent u laat.
Mevr.Langen:

Laat me even rusten, kind.
Anne:

Is er iets gebeurd, moeder?
Mevr.Langen:

Neen, kind, neen. Er is niets. Wat zou er gebeurd zijn?
Anne:

U bent zoo bleek.
Mevr.Langen:

Ik heb vandaag geloopen. Zooveel geloopen. Ik had geen geld voor de tram.
Anne:

We zijn arm, hè, moeder?
Mevr.Langen:
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God helpe ons, ja. Ik houd het niet uit, als ik geen versterkende middelen krijg.
Anne:

Misschien komt Herman nu gauw terug.
Mevr.Langen:

Hoop je daar nog op? Hij heeft ons in armoe gebracht.
Anne:

Ik zal voor u zorgen, moeder. Ik heb vannacht een groot plan gemaakt. Als ik over
een week heen mag gaan ...... Dat mag ik dan toch, nietwaar, zuster?
V e r p l .:

Ja, waarschijnlijk.
Anne:

Als ik hier vandaan mag, ga ik naar de directeuren van de fabriek. Dan zal ik zeggen,
dat ik werken wil voor ze. Ik heb toch vroeger ook op een kantoor gewerkt. Ik zal
het goed kunnen. Als ik dan op de plaats mag zitten, waar Herman gezeten heeft,
dan
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kan ik misschien gelukkig zijn. Dan kunnen we de woning houden en alles zal klaar
zijn, als Herman komt.
(Mevr. Langen begint te weenen.)

Wat is er, moeder? Zeg 't gauw. Ik word bang. Ik ben niet meer zoo sterk als vroeger.
Wat scheelt u, moeder?
V e r p l .:

U moet u bedwingen, mevrouw. U windt uw dochter op.
Mevr.Langen:

Kind, de fabriek moet ons helpen. Het moet. God weet het. Als je beter bent, wil je
dan zeker naar de directeuren gaan?
Anne:

Ik heb het toch beloofd.
Mevr.Langen:

Doe je 't zeker?
Anne:

Ja, moeder, ja. We zullen er nog over spreken.
Mevr.Langen:

Neen, kind, beloof het me stellig.
Anne:

Waarom toch, moeder?
Mevr.Langen:

Zie je, kind. Dan kan ik - misschien - een paar meubelen beleenen.
Anne:

Neen, dat wil ik niet.
Mevr.Langen:

Voor een korten tijd.
Anne:

Het zal niet gebeuren. Als Herman komt, moet alles precies zoo zijn als ......
Mevr.Langen:

Komt hij dan?
Anne:

Ik wil het niet.
Mevr.Langen:

Zoodra je verdient, kun je toch ....
Anne:

Groot Nederland. Jaargang 24

Plaag me niet. Je weet, dat ik hier in een gevangenis ben, zonder liefde, zonder
warmte, zonder steunsel. Heb medelijden.
V e r p l .:

Mevrouw, u mag uw dochter niet opwinden, anders moet ik het bezoek afbreken.
Mevr.Langen:

Ik m o e t de meubelen beleenen.
Anne:

Neen!
Mevr.Langen:

Er is dringend geld noodig. Het moet.
Anne:

Waar is geld voor noodig? De meubelen blijven.
Mevr.Langen:

't Kan niet.
Anne:

Moeder!
Mevr.Langen:

Ze zijn al beleend.
Anne:

O, moeder, moeder, moeder!
Mevr.Langen:

Ik kan 't niet helpen, kind.
Anne:

Hoe heb je dat kunnen doen? Dát! Dát!
Mevr.Langen:

't Moest.
V e r p l .:

Mevrouw, ik moet u waarschuwen.
Anne:

Waarom heb je dat gedaan, moeder?
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Mevr.Langen:

Het kind ......
Anne:

Wat? Wat is er met het kind?
V e r p l .:

U moet gaan, mevrouw.
Mevr.Langen:

Ik kan niet gaan. Ik moet met mijn dochter spreken.
Anne:

Is het kind ziek?
(Mevr. Langen knikt.)

O, Herman!
V e r p l .:

Spreekt u daar een ander maal over, mevrouw.
Anne:

't Kind is dood! Zeg 't moeder. Leeft het kind? Je beeft. Dat doen zulke menschen
als jij alleen maar voor den dood. Het kind is dood! Het is dood!
Mevr.Langen:

Ik kon 't niet helpen. Gods hand rust zwaar op ons.
Anne:

Herman! Hoor je niet? Herman! Je kindje, het mooie kindje is dood!
Mevr.Langen:

Het geld was noodig voor de begrafenis.
V e r p l .:

Mevrouw, kom ......
Anne:

Waarom doet u nog moeite voor me, zuster? Hoort u niet, dat het kindje dood is?
Alles is dood.
V e r p l .:

Kalm nu, mevrouw.
Anne:

Toen ik uit dat venster sprong, stond er een straatzanger een treurig lied te zingen.
Hij had mij met zijn stem zoo wanhopig gemaakt. Dat zingen maakte me gek van
angst.
Mevr.Langen:
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Ik heb gedaan, wat ik kon.
Anne:

Waarom mocht ik niet sterven met dat lied in mijn ooren? Alles is dood. O. O.
V e r p l .:

Mevrouw, gaat u nu.
(tot Anne):

Mevrouw, u moet u bedwingen. Het stoort de andere patiënten bovendien.
Anne:

Het kindje is dood, zuster. O ......
V e r p l .:

Zal ik u wat Hoffmann-druppels geven, mevrouw?
Anne:

Zuster, hebt u niets anders ...... niets anders ...... niets anders?
V e r p l .:

Broom mag ik niet geven zonder recept.
Anne:

U bent toch vrouw.....
V e r p l .:

Zal ik den dominee laten roepen?
Anne:

Ja! Ja! Ja, doe dat ...... Druk op den knop en roep zoo ...... Hoe gaat dat? Wat zegt
het reglement? Nummer zooveel: geestelijke hulp. Afdeeling zooveel: protestant.
Sectie zooveel: vertroosting bij overlijden. U hoeft uw plicht niet te overdrijven,
zuster. De chef hoeft niet te komen. De procuratiehouder kan het wel af.
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Of anders de jongste bediende. Ben ikzelf niet geval zooveel? Ja, roep den dominee.
Druk op den knop. Zoo: rrrrr .........
V e r p l .:

U moet rustig zijn. We hebben allemaal groot medelijden met het treurige geval.
Heusch.
Anne:

Het kind! Het kind!
Mevr.Langen:

Anne, kind, ik kan het niet helpen.
Anne:

Ik kan hier niet blijven. Dit is een gevangenis. De hemel krimpt samen tot een cel.
Ik wil weg! Laat me gaan! Ik moet naar het kind!
Mevr.Langen:

Anne!
V e r p l .:

Nu kalm, mevrouw.
Anne:

Ik ben zoo benauwd. Help! 't Kind! Weg met jullie! Weg! Ik wil je niet meer zien!
(Rukt zich de verbanden af. De verpleegster grijpt haar handen en houdt haar vast.)

Laat me los. Ik zal bijten.
V e r p l .:

Als u niet kalm bent, laat ik een dwangbuis komen.
Mevr.Langen:

Kind! Kind!
Anne:

Kind! Kind! Mijn kind is dood! Laas me los!
Ve r p l .

Ik laat een dwangbuis halen.
Anne:

Ik heb al veel te lang een dwangbuis aan. Dat heb ik altijd aan gehad.
(Er begint een klok te luiden.)

Dood... dood... dood. Hoor, de klok luidt. O. O. O. - Neen, ik blijf hier niet. Ik wil
naar 't doode kind! Herman! Herman! Help!
(Valt in zwijm.)
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V e r p l .:

Mevrouw, dat is de klok voor de bezoekers. U moet gaan.
(Zij legt Anne op de bank.)

Mevr.Langen:

Ik heb zoo'n spijt....
V e r p l .:

U had moeten gaan, toen ik het zei. Gaat u nu heen, mevrouw.
Mevr.Langen:

Laat me even blijven, tot ze bijkomt, zuster.
V e r p l .:

Dat verbiedt het reglement uitdrukkelijk. U moet gaan.
Mevr.Langen:

Even maar, zuster.
V e r p l .:

U moet gaan.
(Mevrouw Langen verwijdert zich.)
Doek.
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Beeld V.
(Tooneel als in Beeld II.)
(Wetering Jr. ligt in onmacht op den vloer. Herhaald geklop. Daarna Gangknecht op. Schrikt.
Loopt langzaam op Wetering Jr. toe. Beziet hem aandachtig.)

Gangknecht:

Daar ligt-ie alweer. Zou-ie dood zijn? Hij is zoo wit ...... zoo wit ...... Hij ziet altijd
wit. Hij is altijd zwak. Hij is een niets, een nul, een niemendal.
Zou-ie dood zijn? Dan hoefde ik niet meer onderdanig tegen hem te wezen. Dan
hoefde ik, als-ie streng was, niet te zeggen: ‘alstublieft meneer’ en ‘tot uw dienst,
meneer.’ Nou-ie zoo ligt, durf ik zeggen: ‘Je bent een lammenadige bleekscheet, een
niks, een nul, een niemendal. Nou je geen macht meer hebt, durf ik je de waarheid
zeggen. Nou mag ik je in je half-dooie ooren roepen, dat ik geen eerbied of ontzag
voor je heb. Alleen maar voor mijn eigen betrekking en die brengt het ‘alsjeblieft’
en het ‘tot je dienst’ mee.
Zou-ie dood zijn? Wat gaat er aan zoo een mensch verloren? Wat moeten ze met
zoo'n stumperd in den Hemel beginnen? Of in de hel? Neen, hij gaat niet naar de hel.
Daar is-ie veel te fatsoenlijk voor geweest. Ik geloof niet, dat-ie zonden gedaan heeft.
Hij gaat dus naar den Hemel. Wat moet-ie daar doen? Op Hemelsche trompetten
blazen? Nee, er zit geen noot muziek in 'm. Alleen maar doove noten. Haha. Hij is
zelf een doove noot van een kerel. In den Hemel ...... bij de engeltjes? Hahaha! Hij
kan niet met ze spelen. Hij kan heelemaal niet spelen. Als-ie in den Hemel komt,
dan wordt-ie kassier ...... o nee, ze hebben geen geld in den Hemel. Dan wordt-ie
rechter ...... o nee, de rechters zitten niet in den Hemel, die zitten in de hel. Dan
wordt-ie schoolmeester ...... o nee, de engeltjes weten vanzelf al alles. Nee, er is niks
geschikts voor hem in den Hemel. Misschien laten ze hem den grond vegen of de
poort open doen. Dan wordt-ie de jongste bediende van Petrus. De directeur wordt
de Hemelsche jongste bediende. Hahaha! 't Is eigenlijk nog zoo gek niet. Jezus
Christus moet in zijn jonge jaren timmermansknecht zijn geweest. Dat is eigenlijk
veel vreemder, als je er over nadenkt. Je moet maar nadenken. Ja, - wat gaat er aan
zóó een mensch verloren. Och, gekheid, wat gaat er aan ons allemaal verloren. Het
bedrijf gaat door.
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Zou-ie dood zijn? Hij is natuurlijk niet dood. Hij leit alleen maar in katzwijm, als
een zwakke kraamvrouw met een miskraam. Ik zal hem maar niet schudden, want
dan schrikt-ie en wordt-ie misschien kwaad. En hij is de directeur. Die is erger dan
een koning. Een koning doet me niks. Van een koning heb je nog wel eens wat extra's
te wachten. Van hem je loon, precies en afgepast. Hij weet niet eens, hoeveel het is,
de stommerd. Als hij koning was, dan was ik van adel. Zie je wel, dat je een niks
bent, een nul, een niemendal. Anders zou je je ondergeschikten wel rang kunnen
geven. Maar dat kun je niet.
Zou-ie dood zijn? Wat ligt-ie lang. Hij beweegt zich niet. Anders kermt-ie altijd.
Als-ie eens dood was, dat zou fijn zijn. Onzin. Dan kwam er toch weer een ander,
die precies eender was. Duizenden kunnen op zijn plaats gaan zitten en 't zou gelijk
blijven; niks, nul, niemendal.
Wat leit-ie stil. Hij zal toch niet werkelijk dood zijn?
(Schudt Wetering Jr)

Hé, meneer. Hé, meneer. Ho!
(Wetering Jr. kreunt.)

Hij is niet dood. Dat staat ten minste vast. Jammer; er had toch een vrije dag op
gezeten. Maar die komt wel. Hij is geen blijvertje, Waar staat het water? O, daar.
W e t e r i n g J r .:

Ah! Ah!
G a n g k n .:

Drinkt u een slokkie water, meneer.
W e t e r i n g J r .:

Ah! Ah! Help me .....
G a n g k n .:

Zal ik u helpen, meneer? Wil u niet liever in den grooten stoel zitten? Daar meneer,
drinkt u eerst een glaasje water, Zoo. Drinkt u maar.
W e t e r i n g J r .:

Ah! Ah!
G a n g k n .:

Zoo gaat 't al beter. Zoo gaat 't best. Houdt u maar vast aan mijn schouder. - Zoo.
Nu opstaan. - Ja, 't gaat best. Zoo, meneer, nou zitten we.
W e t e r i n g J r .:

Ah! Ah! Geef dat ......
G a n g k n .:

Wat zal ik geven, meneer?
W e t e r i n g J r .:

Ah! Ah! In die la ......
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G a n g k n .:

Dit? - Nee? Dit? - Nee? - Dit dan? - Of dit? O, dit. - Altstublieft meneer. - Nog een
glaasje water, meneer? Alstublieft. - Alstublieft, meneer.
We t e r i n g J r .
(een geneesmiddel nemend):

Laat me alleen.
G a n g k n .:

Zal ik den bedrijfsdokter roepen?
W e t e r i n g J r .:

Neen, laat me alleen. Ga.
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G a n g k .:

Zooals u wilt, meneer. Beterschap, meneer.
(af.)

(Wetering Jr. tracht eenige keeren vergeefs op te staan. Staat ten slotte op en gaat moeilijk en
wankelend, hevig kreunend door de kamer. Wordt na eenigen tijd kalmer. Begeeft zich naar
de schrijftafel als door plotseling besluit. Begint papieren te ordenen. Ziet dan zenuwachtig
rond. Belt heftig.)

Gangkn.
(op):

Wat blieft meneer?
We t e r i n g J r .
(opstaand):

Ik wil ...... 't Is hier een ergerlijke wanorde. In een normaal bedrijf moet orde zijn.
(Begint tezamen met den phlegmatischen gangknecht zenuwachtig verschillende dingen te
ordenen.)

Die stoelen behooren recht te staan. Waarom staat die telefoon scheef? - Wat is dat
hier voor een wanorde? - Deze tafel hoort hier te staan. - Veeg dat stof weg. - Dit
hoort niet op den vloer. Gooi het in den mand. - Dit boek hoort daar in de kast. Ik
wil die wanorde niet. Die rommel maakt me nerveus. Waarom ligt daar een potlood
op den grond? - Wat beteekenen die dingen, die aan den wand geprikt zijn? Neem
ze eraf. Berg ze in die la. - 't Moet er hier behoorlijk uitzien. - Zet die wijnflesschen
in de kast. - Zorg, dat er morgen hier wordt geveegd en dat alles stofvrij is. - Ga nu
heen. - Denk eraan, dat er hier in 't vervolg orde moet zijn. - Ga heen.
G a n g k n .:

Tot uw dienst, meneer.
(af.)

We t e r i n g J r .
(weer aan zijn schrijftafel):

Ik moet me vasthouden, me staande houden.
(Staat weer op en loopt heen en weer. Drinkt. Werpt het waterglas op den vloer aan scherven.)

Zwak. Zwak. Zwak.
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(De telefoon belt. Aan de telefoon):

Hier, Wetering. - O, jawel, meneer Steenman. Ja, hier, Wetering Junior. - Krankzinnig
geworden? - Ja, dat is heel onaangenaam. - Ik heb nooit iets aan hem gemerkt, maar
- eh - dat is ook zoo moeilijk. - Ja, voor zijn vader is het erg. Heel erg. Zoo jong nog.
- Och ja, verandering zal er niet door komen. - Morgen vergadering? - O juist. Opvolger kan meneer Weghakker worden; hij is uitstekend ingewerkt. - Dank u.
Dag, meneer.
(Blijft eenigen tijd voor zich uitstaren. Begint dan met een ruk te werken.)

We t e r i n g S e n .
(op. Hij draagt de armen vol bloemen):

Vanmorgen heb ik den goeden zwerver gezien en hij zong weer brutale liedjes. Hij
doet me denken aan Herman Strijd. Waarom toch? Is dat een goed voorteeken? Ik
heb erop gedronken. Ha! Laat 't nu vroolijk zijn. Ik heb vandaag mijn blijden dag.
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W e t e r i n g J r .:

Is het nog niet genoeg geweest? Komt u weer?
W e t e r i n g S e n .:

Ja, weer - en nogeens en nogeens. Ja.
W e t e r i n g J r .:

U vermoordt me. Ga naar een kroeg. Ga naar huis.
W e t e r i n g S e n .:

Hier heb ik altijd gewerkt. Ga jij heen.
W e t e r i n g J r .:

Alles komt op mij neer. Bij God, ik laat u ontoerekenbaar verklaren.
W e t e r i n g S e n .:

Je durft dat niet. Ik heb nog jaren leven in me. Hier is alles van mij, alles!
W e t e r i n g J r .:

Het is niet waar. Wat hier is, behoort aan ......
W e t e r i n g S e n .:

Wat zeg je? Van wie? Van jou soms? Van jou?
W e t e r i n g J r .:

Het behoort aan de organisatie. Orde. Maatschappij.
W e t e r i n g S e n .:

Hahaha!
W e t e r i n g J r .:

Laat u me in vrede.
W e t e r i n g S e n .:

Ik kan niet weg. Ik wil hier zijn. Ik wil het hier weer zien leven.
W e t e r i n g J r .:

Ik verdraag het niet langer.
W e t e r i n g S e n .:

Ga jij heen, dan komt Herman Strijd terug.
W e t e r i n g J r .:

Wat heb ik met Strijd te maken?
W e t e r i n g S e n .:

Jij hebt hem weggejaagd.
W e t e r i n g J r .:

Bent u dan werkelijk krankzinnig? Heb ik niet altijd goed met Strijd samengewerkt?
Ben ik de schuldige? Wordt Strijd hier overigens in het bedrijf gemist?
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W e t e r i n g S e n .:

Ik heb vandaag mijn vroolijken dag. Daarom zal ik de wanden met bloemen versieren.
Hier heeft Herman Strijd gewerkt. Daar zal ik mooie bloemen neerleggen. Hier
moeten bloemen aan den wand. Zoo. Mooie bloemen. Rozen en chrysanthen. Dat
zijn dure bloemen. - Jij haat bloemen, jij. - Hier op dezen stoel stapel ik nog meer.
Alles geurt al naar rozen.
W e t e r i n g J r .:

Het gaat niet! Ik wil, w i l dat niet. Ik zal den bedrijfsarts roepen.
W e t e r i n g S e n .:

Bloemen. - Bloemen.
W e t e r i n g J r .:

Ik kan het niet langer aanzien.
W e t e r i n g S e n .:

Jij of ik. Een van ons beiden.
W e t e r i n g J r .:

Ben ik uw zoon niet? M o e t het niet gaan, zooals het gaat? Bèn ik er niet?
W e t e r i n g S e n .:

Een van beiden.
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W e t e r i n g J r .:

Stil toch. Hij is dronken.
W e t e r i n g S e n .:

Als ik 's nachts droom, hoor ik het gestamp van de fabriek en zie ik jouw witte tronie.
Je bent mijn zoon niet meer, maar een kwade droom. Ik droom, dat ik ziek ben en
dat er een dokter komt, die me in de borst snijdt. Die dokter heeft jouw witte tronie.
Ik droom, dat ik vergif drink en op het etiket van de flesch staat jouw witte tronie.
Ik droom, dat ik onthoofd moet worden en de beul heeft jouw witte, witte tronie.
W e t e r i n g J r .:

Dat is delirium tremens.
W e t e r i n g S e n .:

Ik heb niets, niets, dat ...... niets. Neen, neen. Ik heb mijn zaad gegeven aan een
stampende machine en daar is een ondier uit gekropen: dat ben jij. Ja, juist. Zoo is
't. Ik heb ontucht met een machine gepleegd.
W e t e r i n g J r .:

Dat is ...... dat is dronkemanspraat.
W e t e r i n g S e n .:

Als ik eens niet dronk ...... Waarom sterf je niet? Ik zou je deze bloemen nadragen.
Ik zou ze stapelen op je graf. Hang je op! Spring uit het dakvenster, dat je op straat
te pletter valt! Laat je overrijden door een locomotief! Slik dynamiet en steek het
aan, dat je uit elkaar spat! Neem vergif, dat je in krampen valt en je weg uit den
wereld schreeuwt! Laat je doodkist timmeren, ga erin liggen en ik zal het deksel
dichtschroeven en deze bloemen erop leggen. - Stil, ik heb een vroolijken dag met
mooie bloemen. De wanden zijn leeg. Die moeten ook lachen. Hier is een roode roos
voor jou. Steek ze in je knoopsgat. En smeer je gezicht met roode verf in.
W e t e r i n g J r .:

Stoor me niet langer.
W e t e r i n g S e n .:

Hahaha! Smeer je gezicht in met menie, als een clown. Neen, drink een glas wijn. Waar is de wijn? Is de wijn weggenomen? Heb je den wijn weggenomen? Waar is
de wijn? Spreek op, schim!
W e t e r i n g J r .:

Ik weet van geen wijn.
W e t e r i n g S e n .:

Je liegt.
(Werpt bloemen naar zijn zoon.)

Zeg op, waar is de wijn? Wijn! Wijn! Wijn!
(Neemt een stoel en dreigt zijn zoon):
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Den wijn!
W e t e r i n g J r .:

Daar in den kast.
We t e r i n g S e n .
(opent de kast en werpt documenten op den grond):

Wijn. Wijn.
W e t e r i n g J r .:

Al die acten.
W e t e r i n g S e n .:

Hahaha. Ik heb een vroolijken dag. Wijn.
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W e t e r i n g J r .:

Al die acten, die gesorteerd moeten worden.
W e t e r i n g S e n .:

Vodden. Waar is het glas? Ik zie het glas niet. Waar is het glas?
(Hij werpt nog meer documenten op den grond.)

Daar ligt een glas gebroken op den grond. Heb ik dat glas gegooid? Ik?
W e t e r i n g J r .:

Ik weet het niet.
W e t e r i n g S e n .:

Heb ik het gedaan?
W e t e r i n g J r .:

Ik weet het niet!
W e t e r i n g S e n .:

Heb ik met het glas gegooid? Ben je gewond?
W e t e r i n g J r .:

Ik ben niet gewond.
W e t e r i n g S e n .:

Niet? Neen, ik heb hem niet getroffen. Ik zag hem al doodbloeden. - Waar is een
ander glas?
W e t e r i n g J r .:

Ik weet het niet.
W e t e r i n g S e n .:

Jammer, dat je niet doodbloedt.
W e t e r i n g J r .:

U bent mijn vader.
W e t e r i n g S e n .:

Daar is mijn zoon: ik moet me troosten over hem. Die bloemen zijn mooi en frisch.
Neen, jij krijgt geen wijn. Wijn is voor mij en de bloemen. Waar is een glas?
(Geklop.)

W e t e r i n g J r .:

Binnen!
Gangkn.
(op):
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Meneer. Daar is mevrouw Strijd, meneer. Met een oudere dame, d'r moeder.
W e t e r i n g J r .:

Wat willen ze?
G a n g k n .:

Zal ik 't ze vragen, meneer?
W e t e r i n g J r .:

Willen ze mij spreken?
G a n g k n .:

‘De directie,’ hebben ze gezegd.
W e t e r i n g J r .:

Laat wachten. Wachten, tot ik roep.
G a n g k n .:

Alstublieft, meneer.
W e t e r i n g S e n .:

Breng me een glas.
W e t e r i n g J r .:

Vader!
We t e r i n g S e n .

Breng me een glas.
(Pauze)

Hoor je me niet? Breng me een glas.
G a n g k n .:

Alstublieft, meneer.
(Af.)

W e t e r i n g S e n .:

Je ontvangt dat wijf niet.
W e t e r i n g J r .:

Waarom niet? Ik moet wel, na dien mislukten zelfmoord. We moeten aan onzen
naam denken.
W e t e r i n g S e n .:

Jij en dat wijf hebben hem weggejaagd. - Ik haat dat wijf.
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W e t e r i n g J r .:

Als het in de kranten komt, zullen we gecompromitteerd zijn. Strijd was bekend als
onze eerste bedrijfschef.
W e t e r i n g S r .:

Dat wijf moet van jouw soort zijn. Laat haar verhongeren.
W e t e r i n g J r .:

Ik moet haar ontvangen, nu het zoo geloopen is. Wilt u mij laten spreken?
We t e r i n g S e n .

Ik zal je laten spreken. Een goed paar.
(Geklop)

Binnen!
(Gangkn. op met glas.)

Dank je.
W e t e r i n g J r .:

Laat mevrouw Strijd binnen.
G a n g k n .:

Alstublieft, meneer.
(Af.)

W e t e r i n g J r .:

Ik moet u dringend verzoeken, zoolang er vreemden zijn, ten minste niet te drinken.
W e t e r i n g S e n .:

Voor wie zou ik het laten? Voor jou? Voor dat wijf? Waarom is ze blijven leven?
Het is niet de moeite waard, dat die bestaat. Dat jij bestaat. Of iemand. De machines
draaien in de werklui staan aan de hefboomen. - 't Is geen vroolijke dag. Ik moet
drinken.
(Drinkt.)

Mevr.Langen
(op, Anne meetrekkend.):

Kom, kind. Wees niet bang. De heeren zullen wel goed voor je zijn.
W e t e r i n g S e n .:

Ze is ook zoo wit. Dat is een ziekte hier.
W e t e r i n g J r .:
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Ik heb gehoord, dat.... eh.... Ik wensch u geluk.
Anne:

Mij? gelukwenschen?
W e t e r i n g J r .:

Met uw herstel.
Anne:

Met mijn herstel? O.
Mevr.Langen:

Haar kind is dood.
(Pauze.)

W e t e r i n g J r .:

Het is een heel treurig geval. - Gaat u zitten.
Mevr.Langen:

't Is heel treurig voor mijn dochter.
W e t e r i n g J r .:

Ik heb al gezegd, dat ik - veel medelijden heb. Het is inderdaad treurig.
Anne:

Ja, treurig.
M e v r . L a n g e n .:

De meubelen hebben we moeten beleenen. - We hebben geen geld gehad om de
kleeren te laten zwart verven voor den rouw.
W e t e r i n g J r .:

Ik heb niets kunnen voorzien.
Mevr.Langen:

We eten zoo slecht.
(Weenend:)

Ik heb in geen drie weken vleesch ook maar geroken.
Anne:

Wat doet het ertoe, moeder.
W e t e r i n g J r .:

Juist. Wij zijn niet verantwoordelijk. Uw man
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is uit eigen beweging vertrokken zonder de voorwaarden van ontslagname te
vervullen. Dat is voor de beoordeeling van het geval zeer belangrijk. Daarmee heeft
hij alle rechten verbeurd. Als hij dood was.....
Anne:

Neen, niet dood. Herman Strijd leeft. Dat weet ik zeker. Hij is niet dood.
W e t e r i n g J r .:

Veronderstellen we het: dan had u recht op het minimum-weduwenpensioen. De
sociale voorzorg in ons bedrijf is volstrekt modern. - Ja, kijkt u niet naar die acten.
We houden opruiming. - Maar uw man is niet dood. Dat is niet aan te nemen. Een
mensch sterft niet zoo maar: hij laat een lichaam achter; hij moet begraven worden
en de politie kent het signalement. Dus zijn dood kunnen we met den besten wil niet
aannemen.
Anne:

Hij is niet dood.
W e t e r i n g S e n .:

Wilt u een glas wijn drinken, mevrouw?
W e t e r i n g J r .:

Vader! - Wij moeten ons aan de vaste regelingen houden: het is hier een georganiseerd
bedrijf - een groot bedrijf. Wanneer we met u een begin maakten, dan zouden morgen
alle geëmployeerden kunnen verdwijnen en moesten we het heele kapitaal uitgeven
voor ondersteuning van de achtergebleven vrouwen en kinderen. Dat is practisch
onmogelijk.
Mevr.Langen:

Ja, maar ziet u eens.....
Anne:

Wat meneer zei, was billijk. 't Is alles billijk, wat er ook gezegd wordt.
W e t e r i n g J r .:

U ziet zelf in, dat... Uw man is aansprakelijk.
Anne:

Ik wil hier werken.
W e t e r i n g S e n .:

Wat?
W e t e r i n g J r .:

Vader!
Anne:

Ik heb geen vrede meer. Als ik hier geregeld werk - rustig werk - ja, rustig....
Mevr.Langen:
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Ja, mijn dochter kent het werk op een kantoor. Ze is vroeger secretaresse geweest
op het kantoor van de weverij. Ze is altijd een zelfstandig meisje geweest. En ze
heeft goed verdiend. Bij haar huwelijk had zij haar uitzet en de keuken en de
slaapkamer. Alles zelf verdiend. De andere meubelen heeft haar man gekocht.
W e t e r i n g S e n .:

Ze is bleek.
W e t e r i n g J r .:

Is u niet te zwak, mevrouw?
Anne:

Hier heeft Herman gewerkt....
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W e t e r i n g S e n .:

Herman Strijd is weg!
W e t e r i n g J r .:

Vader!
Anne:

Hier heeft Herman gewerkt. De meubelen zijn beleend. Die moet ik terugverdienen.
Dan mag hij thuiskomen.
W e t e r i n g J r .:

Dus u wilt op het kantoor werken?
Anne:

Ja, werken. Het is zoo gegaan: Eerst ging Herman heen. Toen heb ik lang gewacht.
Toen kwam het kind van Herman. Toen was er geen geld meer.
(Buiten muziek.)

Toen ben ik uit het venster gesprongen. Toen is het kind gestorven. Luister naar de
muziek. Die is er toen ook geweest. Ik heb zoo geleden. - Met mijn lichaam kan ik
geen geld verdienen. Dat is goed, want ik moet mijn lichaam sparen voor Herman.
Mevr.Langen:

Kind, praat toch niet zoo.
Anne:

Zoolang de meubelen er niet zijn, zal ik hier werken om het geld te verdienen. Als
Herman terugkomt, zal hij de meubelen in het huis vinden. En mijn lichaam zal blank
en aantrekkelijk zijn.
W e t e r i n g S e n .:

Goed! Goed!
W e t e r i n g J r .:

Vader!
W e t e r i n g S e n .:

Wees stil. - Wij wachten.
W e t e r i n g J r .:

Vader! - Uw voorstel zullen we overwegen,
Mevr.Langen:

De ziekte en de begrafenis van het kind... dat heeft allemaal zooveel geld gekost.
W e t e r i n g J r .:

We zullen u schrijven.
W e t e r i n g S e n .:

Wilt u drinken? Drinkt u een glas wijn.
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W e t e r i n g J r .:

Vader!
W e t e r i n g S e n .:

Laat me! Hoor je niet, dat ze van Herman Strijd houdt? Dat ze op hem wacht? Evenals
ik? Evenals alles hier? - Hier is een glas wijn, mevrouw. Drinkt u.
Anne:

Neen, geen wijn.
W e t e r i n g J r .:

Vader! - Ik zal u schrijven, mevrouw.
W e t e r i n g S e n .:

Neen, stoort u niet aan hem. Ik zal zeggen, wat er moet gebeuren. U moet niet meer
treurig zijn. En niet meer zwak. Hier hebt u een witte roos.
Anne:

Ik dank u.
W e t e r i n g S e n .:

U moet hier komen en op zijn plaats zitten. - Zwijg jij! - Geen woord wil ik meer
van je hooren! - Hier zal alles weer gaan leven. Ik zal u iederen morgen bloemen
brengen. En aan de wanden zal ik guirlandes hangen. Dan zullen de donkere wanden
ook lachen en blozen, als u, als u, mevrouw.
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W e t e r i n g J r .:

Gaat u, mevrouw. Ik zal u schrijven.
W e t e r i n g S e n .:

Als je niet zwijgt... Als je niet zwijgt... Bleeke schim. Hij heeft Herman Strijd
weggejaagd, mijn zoon. Hij is zoo mager als een skelet en zoo wit als de dood. Hij
gaat als een spook door het bedrijf. Zijn hart klopt niet en zijn bloed is als water zoo
kleurloos en zoo koud. - U moet niet naar hem luisteren. Herman Strijd komt terug,
nietwaar? Herman Strijd komt zeker terug. We zullen alles versieren om hem te
ontvangen.
W e t e r i n g J r .:

Vader, is het nu genoeg geweest?
W e t e r i n g S e n .:

Sterf! Waarom sterf je niet?
Anne:

Moeder! Kom! Ik ben bang! Moeder!...
W e t e r i n g S e n .:

Hier zijn bloemen. Neem al die bloemen. Al die bloemen.
Mevr.Langen:

Kom, kind.
W e t e r i n g S e n .:

Al die bloemen. Rozen en chrysanthen.
(Anne en Mevr. Langen af. Wetering Sen. werpt haar de bloemen door de deur na.)

Jouw schuld! Jouw schuld! Jouw schuld!
DOEK.

Beeld VI.
(Omheiningsmuur van de fabriek met poort, waarop ‘Verboden Toegang’. Eventueel op den
achtergrond aanduidingen van het fabrieksgebouw. Reeds voor het opgaan van het doek
rhythmisch geruisch, gestamp, geknars en geklinklank van het bedrijf. Tevens muziek en gelach.
Op het tooneel: Strijd, Guitaarspeler en Violist.)

Strijd:

Ho! Hola! Ho! Ho! Daar staat de fabriek. Romdommedom-dommedom. Dom ben
jullie allemaal. Wie zou bij dat gestamp niet dom worden? Weet jullie niet, dat het
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alle dagen kermis is? Romdommedom-dommedom. Jullie bent er allemaal draaierig
van. Als je iemand ziet, die bij zinnen is, dan roep je: ‘Kijk, daar loopt een gek!’
Vo l k :

Ho! Ho!
(Gelach.)

Strijd:

Toch! Toch! Jullie bent allemaal draaierig, maar je weet het niet meer. Ik zal het
zeggen. Jullie zult het weten. Bij mij leer je meer dan bij een schoolmeester en ik
zeg je ernstiger dingen dan een dominee.
(Gelach.)

De wereld is een draaimolen. Heb jullie
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wel eens een draaimolen goed bekeken? Die draait maar om,
romdommedom-dommedom. In het midden staat de spullebaas, de ondernemer. Die
laat al die menschen draaien en denkt, dat hij meester is, omdat hij voor het gedraai
de centen ontvangt. Hij kijkt toe of er iemand voor-niet meedraait, want dat is tegen
wet en recht. Dat is de ondernemer. Hoor verder. Bij de machine staat een man, die
met zijn ééne hand aan een kraan draait en met zijn andere een hefboom heen en
weer trekt. De spullebaas krijgt toch het geld voor het draaien. Er is altijd ruzie
tusschen spullebaas en knecht. Dan loopt er nog een man rond met een zwarte
gekleede jas en een gummiboord en een zwart dasje. Die roept voortdurend: ‘Dit is
de grootste draaimolen van de wereld. Menschen, als je mensch wilt zijn, draai dan,
draai dan! Romdommedom-dommedom. Er is geen stilstand, dus de draaimolen moet
draaien en de heele wereld draait. Alles draait, zeiden de Grieken al. Wie niet
meedraait, kent de waarheid niet. Hoela Hei!’ Dat is de draaimolen-filosoof.
Vo l k :

Ho! Ho!
(Gelach.)

Strijd:

Toch! Toch! Op de banken zitten draaierige menschen, die roepen aldoor, als ze
voelen, dat ze naar worden van het gedraai: ‘We gaan vooruit! We gaan vooruit!
God, wat gaan we hard vooruit!’ Dat zijn de tevredenen, die altijd tevreden zijn. En
in het mallenmolentje zitten de waaghalzen, die allemaal misselijk zijn. Dat zijn de
vooruitstrevenden, die schreeuwen, dat ze nog veel harder vooruit gaan dan de kalme
draaiers, die ook maar draaien. En op de hobbelpaarden zitten de hoogen in aanzien.
Ze maken de menschen wijs, dat de begane grond draait en hobbelt en dat de molen
stilstaat. Ze worden erg benijd, omdat ze op de hobbelpaarden zitten.
(Gelach.)

Dan staan er een paar aan den rand en grijpen naar den ring. Dat zijn de genieën. Het
genie denkt, dat de handigheid van het pakken van den ring bovenmenschelijk is.
Als zoo'n genie den ijzeren ring heeft beetgepakt, dan juicht iedereen en iedereen
vindt, dat er iets gebeurd is. Dan mag het genie nog een keer voor niets mee-draaien.
Dat heet onsterfelijkheid.
Vo l k :

Ho! Ho!
(Gelach.)

Strijd:

Toch! Toch! Boven op den draaimolen staat een gouden kroontje, dat draait, dat
draait, dat draait. En de vooruitstrevenden in het mallemolentje zeggen: ‘Dat kroontje
draait niet hard genoeg.’ Maar als ze uit het mallemolentje op de banken komen, dan
zien
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ze dat het kroontje precies zoo hard draait, als de heele molen en dan zeggen ze met
den rest: ‘Wat draait dat kroontje statig. We gaan vooruit. We gaan vooruit!’ In het
midden van den draaimolen staat de machine. Die doet al maar: ps-ps, ps-ps. Dat
noemen ze de zegening van de techniek. Al maar: ps-ps, ps-ps, ps-ps. ‘We gaan
vooruit,’ roepen de menschen. Alles draait, behalve de man aan de hefboomen. Maar
als hij door veel ruzie met den baas genoeg heeft gekregen, gaat hij ook zitten op
een bank of een hobbelpaard en roept mee: ‘We gaan vooruit! Godvergeefme, wat
gaan we vooruit!’
Vo l k :

Ho! Ho!
(Gelach.)

We r k m a n :

Dat is 't. Zoo is 't. Zoo is 't precies. Wie er lacht, is een zwijn!
Vo l k :

Ho! Ho!
Strijd:

Toch! Toch! Als iemand roept, dat hij ziek wordt van het gedraai, dat hij ervan moet
braken, dan zeggen ze allemaal: ‘Dat is een boef, een schurk! Foei! Steenig hem!
Sla dood!’ En ze slaan hem dood. Hartstikkedood!
Vo l k :

Ho! Ho!
(Gelach.)

We r k m a n :

Hij heeft gelijk!
Vo l k :

Ho! Ho!
(Gelach.)

We r k m a n :

Jullie bent allemaal tuig. Hij heeft gelijk. Wie er lacht, is een zwijn.
Strijd:

Schreeuw niet zoo hard.
We r k m a n :

Je hebt gelijk. Je bent een toffe jongen.
Strijd:

Hou je mond!
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We r k m a n :

O nou dan ...... Neem me niet kwalijk. 't Is goed bedoeld. Vreet me maar niet op. Je
hebt gelijk.
Vo l k :

Ho! Ho!
(Gelach.)

Strijd:

Speel op! Ik zing van den draaimolen.
(Muziek. Het volk begeleidt het ‘Romdommedom-dommedom’ met rhythmisch voetgeschuifel,
dat allengs wilder wordt. Gezang):

't Is kermis, kermis, overal.
Romdommedom-dommedom.
Daar draait de molen om en om,
Daar gilt trompet, daar ratelt trom,
Wat stem heeft schreeuwt, wat stem heeft lacht.
Ik wacht mijn uur - ik wacht - ik wacht Romdommedom-dommedom.

Groot Nederland. Jaargang 24

491
De wagens gaan, de wagens gaan.
Romdommedom-dommedom.
De wagens, die geladen zijn
Met vleesch en brood en bier en wijn,
Met rijke heeren, vrouwenpracht.
Ik wacht mijn uur - ik wacht - ik wacht Romdommedom-dommedom.
Machines stampen stampend voort
Romdommedom-dommedom.
Dat raast en schudt en werkt en spoedt.
Er komt een razend' overvloed.
Er rent, er rent een duivelsjacht.
Ik wacht mijn uur - ik wacht - ik wacht Romdommedom-dommedom.
Werk door, rol door, een karrepaard.
Romdommedom-dommedom.
Een karrepaard, dat stootend gaat,
Een karrepaard valt dood op straat,
Een paard, daar niemand ooit aan dacht.
Ik wacht mijn uur - ik wacht - ik wacht Romdommedom-dommedom.
De moordnaar moordt, de roover steelt.
Romdommedom-dommedom.
Grijp toe naar 't goed, grijp, dieven, grijp!
De vruchten worden zelden rijp.
Geen vrucht wordt sappig, zoet of zacht.
Ik wacht mijn uur - ik wacht - ik wacht Romdommedom-dommedom.
(Gangknecht op.)

De dood is snel, is doodlijk snel.
Romdommedom-dommedom.
Raas door, raas door, de dood komt aan,
Raas door, de dood kan sneller gaan.
Sterf tot wat aas, dat niemand acht.
Ik wacht mijn uur - ik wacht - ik wacht Romdommedom-dommedom.
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G a n g k n .:

Hallo, jij, vooruit! Opgemarcheerd! Je hebt hier niets te maken. Weg! Weg!
Strijd:

Wie is dat?
G a n g k n .:

De directeuren zijn vandaag zenuwachtig.
Strijd:

Zie je die zwarte das, die ik aan heb?
G a n g k n .:

Daar heb ik niets mee te maken.
Strijd:

Ik ben in de rouw. Daar veeg ik mijn tranen mee af. Dat is een weelde ......
G a n g k n .:

Ga heen! Uitsnijen!
Strijd:

...... omdat, als je huilt, je de tranen met je tong kan oplikken: zoo ...... zoo ......
G a n g k n .:

Politie ......
Strijd:

...... maar de tranen zijn zout. Als je er veel moet oplikken, krijg je er dorst van ......
G a n g k n .:

...... brutale hond.
Strijd:

...... en arme menschen moeten niet te veel dorst hebben, want dorst is duur ......
G a n g k n .:

...... opdonderen.
Strijd:

Weet je waarom ik in den rouw ben en huil?
G a n g k n .:

...... smerige zwerver.
Strijd:

Omdat er in de wereld zooveel rapalje is als jij.
G a n g k n .:

Ik haal de politie.
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(af.)

Strijd:

De ellendelingen, die onderdanig zijn aan alles, wat hard is. Die haten wie loopt,
omdat ze alleen kunnen kruipen. Bind ze een steen om den hals en smijt ze in het
water; geen hond, die ze najankt.
(Anne en mevrouw Langen op uit de poort. Anne draagt de witte roos in de hand. Tot nu toe is het
rumoer van het volk - geschuifel, gelach en kreten - benevens het rumoer van de fabriek sterk geweest.
Nadat Strijd Anne herkent, wordt het volk volstrekt stil en klinkt het rumoer van de fabriek gedempt.)

De moordenaar is een engel van zachtheid tegenover die ellendelingen, die ...... die
...... die ...... - Ze is niet dood? Ze is bleek. Ze is een spook!
Anne:

Moeder! Moeder!
Strijd:

Ik ben je niets schuldig. Waarom sta je op uit je graf? Of weet je, wat je gedaan hebt
en kun je geen rust vinden?
Anne:

Moeder! Daar! Kijk!
Strijd:

Ze is een vrouw. De vloek van mijn leven.
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Mevr.Langen:

Kom, kind, het is een bedelaar.
Anne:

Herman! Herman! Herman!
Mevr.Langen:

Wat zal er nu weer gebeuren? Kom, kind, kom.
Strijd:

Leeft het nóg - nóg - nóg ......? Dat wist ik niet. Dat had ik niet verwacht.
Anne:

Herman, kom. Herman.
Strijd:

Heb ik 't nog niet uitgeroeid? Leeft het ...... waar?
Anne:

Moeder, laat me los. Het is Herman.
Mevr.Langen:

Ongelooflijk.
Strijd:

Wat zoek je?
Anne:

Jij bent Herman.
Strijd:

Dit is de straat. Ik ben gedegradeerd. Waarom blijf je nog staan?
Anne:

Kom, kom, kom.
Strijd:

Een menschenval.
Anne:

Herman, kom.
Strijd:

Laat me los.
Anne:

Je bent mijn man.
Strijd:

Heb jij liefde?
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Anne:

Ja.
Strijd:

Eer zullen bloemen groeien op deze harde steenen, eerdat jij liefde kunt hebben.
Anne:

Kijk, Herman. Hier is toch een bloem gegroeid.
Strijd:

Dat is een roos uit een tuin.
Anne:

Daar heb ik haar gekregen. De directeur heeft mij een roos gegeven.
Strijd:

In zijn tuin groeien geen wonderen.
Anne:

Herman!
Strijd:

Ga heen. Ik ga niet met je mee. Snij in levend vleesch met een mes, dan springt het
bloed uit de wond. Geen macht kan dat bloed terugdrijven in het lichaam. Trap de
mier dood, niet alle tooverspreuken ter wereld geven haar het leven terug. Zend het
woord in de wereld, hemel en aarde sluiten het niet meer op in de longen. Neen, niet
eerder vóór de bloemen groeien op de steenen van de fabriek.
Anne:

De roos is op een steenen muur gegroeid. De directeur heeft me haar gegeven, omdat
ik met liefde van je sprak.
Strijd:

Dat lieg je.
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Anne:

Ik heb te veel geleden om te liegen.
Strijd:

Heb je geleden? Jij? Om mij?
Anne:

Zou ik je anders herkend hebben? Hier? In die kleeren? Met dien baard?
Strijd:

Aas ...... aas ......
Anne:

Kom mee.
Strijd:

Ik kan je niets meer geven. Bedrieg jezelf niet. Ik ben een zwerver. Ik bezit niets
meer.
Anne:

Ik bezit nog minder.
Strijd:

Arm? Hebben ze je geen geld gestuurd?
Anne:

Ik had toch geen rechten.
Strijd:

Geen rechten, neen, geen rechten..... Daar had ik aan moeten denken. - Dat was de
bedoeling niet. Ja, we hebben geen rechten.
Anne:

Kom mee naar huis.
(Het volk murmelt.)

Strijd:

Wat weet jullie van mij? Gekken! Ga zelf op de zachte kussens zitten, als je kunt.
Anne:

De meubelen zijn beleend. Ik heb al het andere bewaard, want ik wist, dat je terug
zou komen.
Strijd:

Neem alles. Hier, ik ben niet gierig. Hier is mijn jas en mijn zakdoek en mijn das.
Anne:

Herman, ik heb op je gewacht.
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Strijd:

Om me weer in de menschenval te lokken.
Anne:

Hoe kan ik je nog dwingen?
Strijd:

Hoe? ...... Dat weet ik niet.
Anne:

Ik heb geen recht op je, behalve ......
Strijd:

Behalve?
Anne:

Toch ben ik je vrouw. Hoor je, Herman? Hoor je, Herman? Ik ben toch je vrouw.
(Valt hem om den hals en weent.)

Nu is het toch goed, niet, Herman? Nu heb ik alles goed gemaakt ......
(Zij trekt hem voort.)

Mevr.Langen:

Laat hem ten minste zijn jas aantrekken.
Strijd:

Daar is zij. Hahaha!
Anne:

Kom, Herman, kom, kom.
(Strijd, Anne en Mevr. Langen af. Het volk murmelt. Het rumoer van de fabriek zet weer met
volle kracht in.)

V i o l .:

Dat is een verrassing voor den verjaardag.
G u i t .:

Nou heeft 't zeker in Keulen gedonderd.
(Gelach. Het volk joelt.)

Wat nou?

Groot Nederland. Jaargang 24

495

V i o l .:

Er achter aan natuurlijk. Daar loopt onze broodwinning.
G u i t .:

Hij gaat niet meer mee.
V i o l .:

Als-ie van goeie kom-af is ......
G u i t .:

Valt er ook voor ons wat af.
(Het volk joelt sterker.)

V i o l .:

Stap in! Stap in!
G u i t .:

Hort!
(Muziek. Viol., Guit., en het luid joelende volk snel af.)

We r k m a n :

't Is raar. 't Is erg raar. 't Is heel erg raar. Maar hij had gelijk. Hij had, potverdomme,
gelijk.
(Snel achter de anderen af. Gangkn. en politieagent snellen over het tooneel in dezelfde richting.
Het volksgejoel sterft snel weg, zoodat alleen het geraas van de fabriek overblijft.

Doek.
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Sonnetten
Vrouwen.
De wachtende.
Als lang geleden knielt zij neer voor 't bed.
Hij heeft met spot haar bidden afgeleerd,
Maar nu - dat snel hij weerkome óngedeerd
Smeekt ze áf van God in kindervroom gebed.
O ver van haar zoo lag haar lief bezeerd!
- ‘Bescherm hem, Vader, die de zwakken redt!’
Bleek veert zij óp en luistert naar zijn tred Wild joelt de storm rond d'angst, die haar verteert.
't Slot knarst - een traptrêe kraakt - Zijn stap! - Zijn stem!
Neen, niet nu biechten hoe zij bad voor hem!
- ‘Waar bleef je, lief? Ik werd ten leste bang.’
- ‘Dwaas vrouwtje! een vriend - hij woont heel ver, 't werd laat!’
Hij sust haar zoet met kus en logenpraat,
Tot ze eindlijk inslaapt, tranen op de wang.

De zieke in de schemering.
In 't sombrend tuintje suizen droef en zacht
De gele popels - Klankloos gleden boeken,
Waarin de zieke troost voor pijn wou zoeken,
Van 't blauwe donsdek op de zwarte vacht.
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De vroege schemer doezelt weg de hoeken.
Een poes, verdwaald, miauwt een zoete klacht.
Doorgeurd van weemoed, binnen sluipt de nacht:
Vóor 't venster beven grijze neveldoeken.
Een bliksem zigzagt, verre donder gromt,
Bedwelmend zoel doorvleugt de wind de kamer Bang belt ze om lamp en laving. Niemand komt.
Het kaarsgoud beeft, wild klopt de hartehamer Een nachtkapel, die vuurdood sterven kwam,
Tuimelt verzengd en dooft de wankle vlam.

De huurlinge.
Zelf weeze al vroeg, leeft vroom zij toegewijd
Aan vreemde kindren, die zij teeder voedt,
Verhaalt, in slaap wiegt, voor gevaar behoedt En kalm aanvaardt zij ondank en verwijt.
Eenvoudig, stil, volbrengt ze ál wat zij moet
En meer, in schemerbleek van dienstbaarheid,
Trouw, elken tel van dag en nacht bereid
Zichzelf te geven, liefdevol en goed.
Benijdt de moeder de arme huurling wel,
Wijl snelt tot haar der kindren pijn of spel,
Gaf zij niet liefde? - En liefde is liefde's loon.
Wanneer zij rust omblankt haar aangezicht
Een heilige-aureool van zilverlicht Niets weet haar deemoed van dien stralenkroon.
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Bedevaart.
Gelijk een ziel, die 't onvergeetlijk plekje omwaart,
Waar speelde 't passiespel van levens avontuur,
Volbrengt de grijze vrouw, elk zelfde morgenuur,
Naar 't huis van wien zij liefde een teedre bedevaart.
Of kil de regen stroome, of zenge 't zonnevuur,
Zij gaat - Zijn woning is haar tempel - Trouw bewaart,
Gelijk van 't Heilig Land een enkle handvol aard,
De vrome pelgrim, zij de erinnring geurend puur.
Verleden - vreugde en leed - verzonk in grondloos Niet.
Maar hij, die 't mooi beloofd geluk zich rooven liet,
Die leeft als in haar jeugd, dien ziet ze in droomen weer.
De idylle is lang verwelkt: de helft al van een eeuw!
Zij weet alleen van hem: zijn harenblond werd sneeuw,
Zij zou hem wél, hij zou haar nóoit herkennen meer.

De stervende.
In peluwheuvel moeizaam opgericht,
De vingers bevende, al van doodzweet klam,
Verbrandt ze in 't wankel goud der kaarsevlam
De liefdeliedren, eens voor hem gedicht.
De vuurbloem, buigende op haar blanken stam,
Verzengt de liedjes in haar louter licht,
Als nachtkapellen - Zwart en armlijk ligt
Wat stralend mooi haar jeugd doorzingen kwam.
Moe zijgt zij neer, als na volbrachten plicht,
Wijl nu haar liedjes, die hij nimmer las,
Vernield, verkoold zijn tot een handvol asch.
Maar langs een groeve in 't wasbleek aangezicht,
Al hijgt zij: - ‘Kalm nu zal ik sterven gaan!’
Van oog tot lippen siddert neer een traan.
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Heugenissen.
I
Heel stil gezeten aan den blanken disch,
Bebloosd van fruit, omkransd van kopjes blond
En bronzig, mijmrend tuur'k de tafel rond.
Bepeinzend ieders lot, waarnaar ik gis.
En géen verwondert zwijgen van mijn mond,
Bij zóoveel stemgezwatel geen gemis 'k Verzink wel diep in droom of heugenis,
Doch zie hoe de avond bloemen blij bezont.
Begonias vlammen, rood als droppels lak,
De calla blankt - En stiller dan een muis,
Bezie 'k mijn bord, waar, blauw op blauwen tak,
Een vogel poost - Vloog'k met hem weg van huis!
'k Weet niet hoe éens ik naar 't beschermend dak
Verlangen zal en tuinje's boomgeruisch.

II
Ik was het krank verlangend droomekind,
't Koortsbrandend mondje aan 't koele ruiteglas.
- Als 't vroolijk veulen nu, door bloeiend gras,
In wedstrijd rennen met den lentewind,
Tot ze eindlijk hem, van wien ze in boeken las,
Haar redder, ridder, troost en vreugde vindt,
Die héel haar leven blijven zal haar vrind,
Wijl met éen kus hij álle pijn genas!
En morgen schrijnt de zon haar smal gelaat,
Als hijgend, wanklend, ze uit de dorre straat
't Plantsoen bereikt. - Daar zit zij, moe en stil.
Dan veert zij op en roept: - ‘O kom toch! kom!’
Een sarrende echo kaatst haar roep weerom Dan lokt haar thuis weer, waar zij weenen wil.
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III
Als lentewolken, boven groene hoven
Rees perelblank de bloei der perelaren.
Een merel zong, van vreugd niet te bedaren.
De boomen vlagden om den Mei te loven.
Doch 'k zat, van smart vermarmerd, dof te staren,
Terwijl haar pijn meewarig slaap kwam dooven,
Naar 't bleek gelaat, dat dra zou dood mij rooven,
Dien 'k voelde al sluipend rond haar peluw waren.
Ik vouwde niet, ik balde in wrok de handen,
- ‘Waarom, o God! eer 't eindelijk mag sterven,
Dit leliekind in hel van pijn verbranden?
‘Kan zoo alleen zij 't eeuwig heil verwerven?
Vergoedt uw liefde in hemelsche waranden
Het liefdeleven, dat ze op aard moest derven?’

IV
'k Versmeet mijn pen, ik daalde van mijn toren,
'k Verdroeg niet meer mijn cel van eenzaamheid,
Nog brandden fel mijn oogen, roodgeschreid,
Maar met geen klacht den vrede wilde ik storen
Van 't woonvertrek, waar had mij géen verbeid.
Eén enkel woord van liefde moest ik hooren Dan rees ik óp weer, sterker dan te voren
Voor d'onbegrepen, nooit voldongen strijd.
Maar ver en vreemd vertrouwde stemmen klonken,
'k Zat neer, onzichtbaar in mijn wolk van wee,
Als 't kind, betooverd door een booze fee,
En wankelde óp de trap weer, tranendronken.
'k Beet stuk mijn pen, ik sloot mijn torenpoort Neen, bedel nooit om de aalmoes van een woord!
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V
De winteravond teekent, blank en hard,
Een blinkend woud van varens op mijn ruit
En, hoe 't gordijn zijn moedwil buitensluit,
Blaast fel zijn adem, die mijn vreugd verstart.
Maar 'k daag den vijand trotsch en dapper uit,
Terwijl 'k zijn toorn met rijmerozen tart.
De gouden lampvlam brandt gelijk mijn hart,
Mijn wangen vlammen en mijn hart klopt luid.
De koude cel verwarm ik met den gloed
Van 't zomerwarm en vogelzingend bloed.
En 'k rust niet eer mijn arbeid is volbracht.
Dan, moe, verwonderd over eigen moed,
Met slaaplooze oogen staar ik in den nacht
En voel: - 't Is goed! dit wil mijn God - ik moet!
HÉLÈNE SWARTH
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Uit: Voorbereiding*)
I
Een laatst en stilst verwachten fluistert, Ik heb maar één geluk ontbeerd:
Te zijn, in 't avondrood dat duistert,
De vreemdeling die huiswaarts keert.
Een schip dat scheemrend huiswaarts glede,
Door drift van wind en golf verweerd,
Straks in de sterdoorschenen reede,
Dood, in úw vrede vastgemeerd.

II
Woorden, zwevend, zingend,
Dicht aan mijn oor, wijl ik sliep,
Of, helder en doordringend,
Uw stem mij tot zich riep.
Toen was ik het zelf die zweefde
En, sneeuwwitte vogel, omhoog,
Door de windstille morgen streefde,
Naar de blinkende bergtop toog.
Daar rustte ik, roerloos verzonken
In de glans die van boven mij heen,
Waar zilveren wiekslagen blonken,
Mijn geluk en de stilte doorscheen.

*) Dit bundeltje verschijnt in November bij C.A.J. van Dishoeck, te Bussum.
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Maar dan, in al wijdere kringen,
Vloog ik uit, om na suizende keer,
Van de top, in de lichtmist, te zingen,
Een van uw zwerm, o Heer!
Ik zong, zoo hel en bewogen,
Dat mijn sluimring het niet verdroeg:
Hervond mij, met donkere oogen, Waarom ontwaakte ik te vroeg?
Van de blinkende bergtop verdreven,
Waar mijn huis en gemeenschap zijn,
Tot de scheemrige slaap van dit leven,
Alleen, met de stem van mijn pijn.

III
Dit lichaam dat uw gunst mij gaf,
Van bonzend bloed en donkre zinnen,
Ik wil zijn lust niet meer beminnen.
Mijn God, ik sterf van 't leven af,
En toch, toch ben ik vuur van binnen.

IV
O de koele herinneringen,
Als een wolk om mijn heet gelaat,
Dat de dorre dag en de dingen
Zonder aandeel voorbij zich laat.
De vervoering, de suizlende nachten,
Mijn tuin in de lichting van 't bosch:
Daar lag die ik liefhad te wachten,
Haar hoofd tusschen kruiden, in 't mos.
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Tintlende waatren ontsprongen
En verstoven tot glans van de maan,
Liederen drongen en zongen, O mijn hart, hoor de klokken slaan!
Hun langzame slagen versterven,
Maar mijn lippen schuwen mijn pijn, God, God, ik kán u niet derven,
Laat mij eenmaal bevredigd zijn.

V
Winter nog, maar luide uit mist, dat fluiten Vroege vogel die 't seizoen vergeet Zingt in míj de stille lof naar buiten,
Die van tijd noch eeuwigheid meer weet.
Tusschen 't naakt en bochtig hout verwonden,
Roerloos onder 't onverwachte lied,
Glimt de beek, verloren en hervonden,
Ginder tot dat spiegelend verschiet.
O mijn aarde, laat mijn liefde u roemen
Om de schoonheid die mijn hart zich won:
Tusschen boomen, die uit nevels doemen,
In de gladde beek een gele zon.

VI
Zuivre schaal, met maanlicht volgeschonken,
Nacht, hoe ligt gij nu zoo stil en wijd Of de sterren zelf uw schijnsel dronken Open naar de milde oneindigheid.
Nacht, als gij nu, van zijn liefde zeker,
Nu mij waan noch wil voor hem verhult,
Ben ik niets meer dan de heldre beker,
Door en voor God zelf met licht gevuld.
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VII
Bijen, omhoog: zwirlende, zwermende bijen,
De lichte lucht in, steil naar de lust die wijkt,
Tot boven allen die duizlend nederglijen,
Eén - zalige dood! - de liefdeprijs bereikt.
Zielen, omhoog: dringende, zingende zielen,
Achter de goden, op, in het diepe blauw,
Of één, de helste, als de andren donkerend vielen,
Verheerlijkt sterven! - het Hooge Licht aanschouw.
En iedere dag, doel van uw sterke streven,
De schoonheid waar gij ál uw dorsten op richt,
Die, wassend gestaag in uw ontscheemrend leven,
Dit sterflijk lijf met loutrend geluk doorlicht.

VIII
Toen zag ik water, glinstrend tusschen boomen,
Mijn Leider achter mij.
En dan, zijn stem: ‘nu, tot uw zelf gekomen,
Ga, recht en sterk en vrij.
Engten en steilten hielp ik u ontstijgen,
Door angst en twijfel heen,
Volg nu, mijn vriend, ook als uw gids moet zwijgen,
Uw eigen hart alleen.’
Ik ging: die spiegelende glinstring tegen,
Door 't bloeisel, tot de rand.
Daar, tusschen bloemen die naar 't water negen,
Roerloos aan de overkant,
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Door 't schaduwkoele looverlicht omvangen,
Stond zij wier teedre mond
Mild naar de dorst van mijn vervoerd verlangen
Haar diepe glimlach zond.
Glimlach, o Liefde, Ziel van licht der aarde,
Glans die mijn hart doorzonk,
Toen, óók voor mij, in de oude lentegaarde
Uw Delectasti klonk!
P.N. VAN EYCK
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Het geval-Huet IV.
Toen Potgieter en Huet den Gids verlieten, wachtte hen het gevaar, dat dezelfde
reden die hen van hunne vrienden had verwijderd, hen op den duur van elkander zou
vervreemden. Kritiek is volgens Huet Potgieters specialiteit; en Huet - zijn
tegenstanders in de eerste plaats waren geneigd het te erkennen - is ‘nothing if not
critical’. Was het hun voorland niet, bij hun verschil in leeftijd en
ontwikkelinksvatbaarheid, het wapen dat zij totdusver zoo eendrachtig hadden gevoerd
tegen anderen, te keeren tegen elkander?
Hun kritiek richt zich aanvankelijk bij voorkeur tegen wat er na hun afscheid van
den Gids was overgebleven. Er is volkomen overeenstemming in geringschatting,
er is vooral in Huets afbrekend oordeel een mate van minachting voor wat de nieuwe
redaktie - aangevuld met Fruin - voor het tijdschrift presteert en aanvaardt die men,
bij eigen kennismaking ermede, zooal niet geforceerd dan toch overdreven mag
achten. Hieruit ontspruit evenwel aldra hun eerste, oneenigheid nog niet zoozeer, als
wel verscheidenheid van bedoelingen en voornemens. Het Juli-nummer van '65 is
nog nauwelijks verschenen of Huet vindt in den minderwaardig gekeurden inhoud
ervan de aanleiding om Potgieter op te wekken tot onderhandelingen over ‘iets anders
en iets beters’; ‘omdat ik voor u en voor mijzelven naar een orgaan verlang’. In zijn
voortvarendheid houdt hij zich reeds breedvoerig bezig met de keuze van den naam,
oppert het plan het tijdschrift ‘Nederland’ over te nemen, dringt er bij zijn vriend op
aan informaties in te winnen omtrent de mogelijke opheffing van den Gids. In elk
geval:
‘Eén ding hoop ik en begeer ik: dat er iets gedaan zal worden en iets tot
stand zal komen. Gij moogt niet voortgaan met niets van u te doen hooren;
en wat mij betreft, al ben ik te hooghartig om mij aan vernederende
voorwaarden te onderwerpen, ik bezit, of word bezeten door, den hartstogt
de publiciteit.’
Potgieter niet: hij is ingenomen met den voorslag, hij wil zijn
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steun aan de uitvoering ervan verleenen, mits hij buiten elke verantwoordelijkheid
blijve. Medewerker wil hij worden, ‘maar nogmaals als Redakteur op te treden, ik
gevoel er geen lust toe’. ‘Sinon, non’, antwoordt Huet. Samen uit, samen thuis; samen
uit den Gids, samen thuis in de nieuwe woning. Woordelijk zegt hij: ‘Wij gaan samen,
of ik blijf thuis’. En hij meent dat Potgieter als ‘man van zaken’ de onderhandelingen
met den uitgever van ‘Nederland’ moet leiden; geeft tevens te kennen dat, als hij
‘maand aan maand opstellen van eenigen omvang moet leveren’ het hem ‘volstrekt
onmogelijk is om geheel alléén de funktie van redakteur te vervullen.’ Intusschen,
indien Potgieter ‘niet gaarne mededoet’ is hij ‘aanstonds bereid het geheele denkbeeld
prijs te geven’.... Deze laat hem daarover niet lang in twijfel: twee dagen later, den
11 den Juli antwoordt hij, na Huet erop te hebben gewezen, dat zijn laatste schrijven
zeer weinig doet blijken van ‘de hartstogt der publiciteit’ waarvan deze zich dn den
voorlaatsten voelde blaken:
‘Si non, non, lieve Vriend! ik ben eens redacteur geweest van een pas
opgerigt tijdschrift, dat doet men na dertig jaar nog niet eens over. Ik wil
gaarne meedoen, voor zoover ik tijd heb.
En met boekhandelaars onderhandelen, - merci, j'en ai eu assez.’
Klinkt het niet ouwelijk en worden wij er, waar wij het bij de lektuur zijner hupsche
en levendige brieven zoo dikwijls vergeten, hier althans niet duidelijk aan herinnerd
dat de ontvanger ervan achttien jaar jonger is dan hij? Men moet denken aan dit
verschil nu na drie, vier jaar van drukke en intieme briefwisseling, de gelijkgezindheid
en de eenswilligheid voor de eerste maal zoek blijken op het terrein waar de harmonie
en de samenwerking totdusver volkomen waren geweest. Is er, vergeleken met vorige
en volgende epistels, niet een andere toon te hooren? Men zou het advies van Prof.
Verwey wenschen in te roepen, voor wien het ‘geheele gemoedsverkeer’ in deze
correspondentie aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat. In dezen brief mist
men den sappigen overvloed van berichten en beschouwingen en
hartelijkheidsbetuigingen, waardoor de meeste overige zich aanbevelen en men wordt
er daarentegen getroffen door een droogheid en een kortaf-heid - in den trant van het
slot onzer aanhaling - welke in die mate aan de overige geheel vreemd is. Er is weinig
twijfel mogelijk of Potgieter heeft de pen gegrepen in een minder welwillende dan
zijn
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gewone stemming: het gebruikelijke ‘Lieve Vriend’ in den aanhef is ditmaal gedempt
tot ‘Beste Vriend’ - dit is bij hem een onmiskenbaar blijk van, zij het dan enkel
oogenblikkelijke, voorbijgaande verkoeling. Zat hem de ongesteldheid reeds onder
de leden waarvan zijn brief van zes dagen later gewaagt? - de physiologie speelt bij
hem een belangrijke rol in het drama van het ‘gemoedsverkeer’ -; doch in het wel
korte maar reeds weer hartelijke briefje van drie dagen tevoren treffen wij daarvan
geen enkel blijk of aanwijzing aan. De veronderstelling is geoorloofd, dat het
vooruitzicht om opnieuw de verantwoordelijkheid voor de uitingen van zijn jongen,
onstuimigen vriend te deelen hem ontstemt en dat de sterke aandrang ertoe hem zelfs
‘superieur mishaagt.’ Uit een (veel lateren) brief kunnen we weten wat hij au fond
dacht omtrent sommige van Huets eigenaardigheden (‘Vous manquiez peut-être
souvent de tact’). Kort te voren is hij daartegenover niet op zijn hoede geweest, nu
is hij het dubbel en definitief. Vriendschap, zooveel ge wilt, schijnt hij ons toe te
denken, maar ieder dopt voortaan zijn eigen boonen; wat het compagnonschap
aanbelangt, ‘il renonce à son bonheur’.
***
Potgieter had zich hiermede de beste gelegenheid laten ontglippen om de vervulling
van zijn dierbaarste wenschen te waarborgen: Huet als vriend en medestander aan
zich en als schrijver aan de litteratuur verbonden te houden. Zijn weigering den
vroegeren toestand in nieuwen vorm te helpen herstellen schijnt ons toe voor hunne
verdere verhouding ‘beslissend’ te zijn geweest. Zijn weg op eigen gelegenheid
vervolgend, werkte hij in de hand, althans liet hij na te voorkomen dat de ander naar
een nieuwen zocht om zijn dubbele doel te bereiken: zijn brood te verdienen en de
natie tot nieuw leven op te wekken. In zijn Open Brief had deze geschreven:
‘Een wedergeboren Nederland blijf ik verkrijgbaar achten. Een van mijn
vurigste wenschen zou vervuld zijn, indien ons volk, na gedurende meer
dan een eeuw dien naam verbeurd te hebben, opnieuw een volk werd....
Een ernstige, een van hare hooge roeping zich bewuste journalistiek zou
aan onze natie diensten kunnen bewijzen. Doch voor het oogenblik is
daaraan niet te denken. Voorloopig, indien ik wel zie, is alleen heil te
verwachten van de kunst, in den algemeensten zin des woords.’
Nog is zijn lust zoo groot en spreekt de roeping zoo sterk dat

Groot Nederland. Jaargang 24

510
wij hem - nu de journalistiek vooralsnog niet anders dan een broodwinning kan zijn
- eenige maanden later zijne pogingen zien hervatten, aan de kunst door middel van
een tijdschrift leiding te geven. ‘Ik zou zonder Uwe hulp wel een tijdschrift aandurven’
schrijft hij nu aan Potgieter, ‘zelfs al waren de verdere medewerkers aanvankelijk
dun gezaaid’. De onderhandelingen met ‘Nederland’ worden hervat, maar wil hij
daarvan ‘een gereformeerden Gids’ kunnen maken dan zal hij, op het gevaar af zijn
geringe inkomen nog te verkleinen, zijn arbeid aan de courant moeten beperken. Dit
leidt van den kant der Enschedé's tot den tegengestelden voorslag, tegen een hooger
bezoldiging, zijn tijd voortaan geheel aan hun blad te geven. Nu komt de tweestrijd:
zal hij voor een beter verzekerd bestaan zijn vurigen wensch opgeven en meteen ook
Potgieter de kans op een orgaan benemen? het bezorgt hem een slapeloozen nacht.
Het resultaat zijner overwegingen is dat hij aan de ‘Opregte’ een ‘exorbitanten eisch’
zal stellen: f 5000 traktement; men voelt dat hij er half en half naar verlangt dat hij
niet ingewilligd zal worden. Den 15den Dec. '65 evenwel schrijft hij aan Potgieter die hem ondertusschen verzekerd had het zeer wel buiten een tijdschrift te kunnen
stellen -:
‘Mijn eisch is aangenomen en ik ben nu voor den tijd van tien jaren
gebonden. Primo Januari 1876... wie durft denken aan hetgeen er in dien
tuschentijd gebeuren kan? Doch zalig de man die dan zal kunnen zeggen:
Ik heb gedurende die jaren eerlijk den kost verdiend voor ‘lieve vrouw en
kind.’
Wil opmerken dat deze overweging juist de tegenstelling vormt tot die van een paar
jaar tevoren, toen hij zich ten behoeve van zijn litterairen arbeid voor den Gids
definitief van zijn haarlemsche gemeente losmaakte: ‘Er moet nu maar van komen
wat kan’. Nu, omgekeerd, maakte hij zich los van zijn ‘gereformeerden Gids’ om
zich een vast en ruim bestaan te verzekeren. Potgieter geeft er zijn zegen op:
‘Offer voor geen letterkundige vermaardheid het lot van lieve vrouw en
kind op.... ik heb altijd de hoofdzaak het zwaarst laten wegen, en er nooit
berouw over gevoeld, dat ik niet op aller tongen leve, als een voorwerp
van bewondering en medelijden!’
Zij blijken het dus ditmaal met elkander eens, maar hoeveel meer schijnen zij het
dan zij het zijn. De motiveering van Potgieter is zoo burgerlijk-degelijk dat zijn
jongere vriend, dank zij het ‘losse haartje’ waardoor hij zich onderscheidde, er
nauwelijks vrede
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mee kan hebben gehad, te minder omdat zij tegelijkertijd de beweegreden van zijn
aanvankelijk weifelen onderschatte: zijn drang het geestelijk peil der natie te verheffen
was toch wel iets beters dan het zoeken van ‘letterkundige vermaardheid’ alleen...
Men kan het vermoeden niet onderdrukken dat er zekere uitingen van hoogere eerzucht
zijn geweest, die Potgieter onvoldoende heeft begrepen, zekere vormen van toewijding
waarmee hij zich niet vertrouwd heeft kunnen maken.
***
De genoemde tijdsruimte van tien jaar omvat het tijdperk van Huets zoeken naar en
zijn vinden van een bevredigender dan de thans aanvaarde oplossing: hoe de zorg
voor zijn gezin in overeenstemming te brengen met zijn sterke zucht naar
onafhankelijkheid en met de vervulling zijner roeping, het peil onzer litteratuur te
verhoogen en langs dezen weg dat van het openbare leven der natie.
Hij voelt zich zoo weinig voldaan over de getroffen regeling, dat zijn eerste
beoordeeling ervan niet hooger gestemd is dan uit deze woorden blijkt:
‘Van het genomen besluit ten opzigte van Joh. Enschedé & Zonen, heb ik
nog geen berouw. Wel vind ik het soms jammer, dat ik mijn krachten aan
niets beters besteden kan; doch zoo één ding mijn schuld niet is, het is dit.
Ik schik mij derhalve in het onvermijdelijke en ben dankbaar, dat ik in het
geldelijke zoo ruim voor die onderwerping beloond werd....’
Een ‘dankbaarheid’, die aan de berusting in het ‘onvermijdelijke’ verbonden, de
opgewektheid van een verzuchting heeft; en die, steunende op de ervaring van
nauwelijks een dag - de brief is van den 2den Jan. '66 - de voorspelling schijnt in te
houden van een berouw. In waarheid is, zooals uit zijn latere ontboezemingen blijkt,
deze opoffering van zijne hoogere aspiraties aan zijn materieele belangen, een
beproeving voor hem geworden; een intellektueele hongerkuur en een moreele
pijniging. Zijn ‘Persoonlijke Herinneringen’ aan Potgieter, die een zoo feestelijk
tafereel ophangen van hunnen omgang, verbloemen het; een uiting als die van zijn
vriend Quack weerspreekt het zelfs: ‘Hij was niet ongelukkig onder den scepter der
Enschedé's’. De waarheid blijkt nu te zijn dat Huet onder den scepter der Zonen - na
het overlijden van den ouden, hem zeer sympathieken vader in het voorjaar van '66
- meer en meer zich zoo onbevredigd heeft gevoeld, om niet
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te zeggen zoo ongelukkig is geworden als iemand zonder materieele en huiselijke
zorgen het zijn kan. Zijn zoon Gideon heeft een tipje opgelicht van den sluier, die
zijn innerlijke misère bedekte, door zijn verklaring te herhalen dat hij destijds
‘vivoteerde’. Enkel de Zondagen vrij hebbend voor eigen arbeid en de werkdagen
bestedend met een neutraal verslag te geven omtrent dat van anderen, kon hij met
zijn wel onderdrukte maar niet gedoode aspiraties, zijn toenmalig bestaan moeilijk
hooger aanslaan. Een Tantaluskwelling moest het voor hem worden de pen te moeten
voeren onder verbod er zijn eigen meeningen mee neer te schrijven; als door eene
ironische beschikking van het lot is het dezelfde ‘objectieve’ courant geweest, waarin
naast hem deze andere subjectieve, opstandige persoonlijkheid, Multatuli, de
onaangename leerschool heeft doorloopen, al schrijvende zijn opinies achter te
houden: de ‘Opregte’, die - om te zwijgen van hunne gebruikelijke openhartigheden
- zelfs van hunne oprechtheden niet gediend was; en niet als Dekker kon Huet erin
slagen het strenge verbod te ontduiken, hij mocht het zelfs niet beproeven. Sprak hij
destijds van zijn ‘dor courantenpad’, het behoeft geen toelichting zooals deze andere
geringschattende uiting, die men in zijn brief van 8 Mei '67 aantreft: ‘een ploertige
krant’, en die blijkbaar in nauw verband staat tot de ‘in April '67 ontvangen soufflet’,
waarvan hij in dien van 4 Febr. '68 gewaagt. Dit ‘ploertig’ is eerder dan voor de
krant, voor haar bezitters bestemd. Hij is voor hen niet meer dan een ‘bediende’
meldt hij later aan Dekker en in zijn brief van 18 Juli '66 aan Potgieter treffen wij
reeds den aanloop tot deze grief aan:.... ‘Daar de Enschedé's mij evenwel bij
toeneming behandelen als een bediende, die met hunne staatsgeheimen niets te maken
heeft’... etc. De kommentaar volgt na eenige regels:
‘Gij bemerkt dat ik met eenige bitterheid over de Enschedé's spreek: en
inderdaad, lieve vriend, de positie waarin ik mij ten aanzien dier lieden
geplaatst zie, dooft menigmaal al mijn levenslust uit. En toch kan of mag
ik voorshands aan die positie niets veranderen. Dagelijks prent ik, naar
uwe wijze les, mijzelven in: “qu'il ne faut pas mettre du sentiment partout”;
doch het baat slechts ten halve. Onophoudelijk getaquineerd te worden
door mediokriteiten van wie men zich afhankelijk gevoelt, wier eigenwaan
en kleingeestigheid men doorziet, en de drijfveer van wier bedilzucht niets
anders is als de denkbeeldige vrees dat men hen supplanteren wil, is voor
mij en mijne zenuwen eene ware marteling. Een lichtpunt in deze duisternis
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is, dat ik mij zedelijk ontheven begin te gevoelen van het tienjarig verbond,
waaronder men mij gelegd heeft, en ik dan ook niet tot ult.o December
1875 zal behoeven te wachten met mij elders disponibel te stellen.
Doch deze klagten vervelen u, dat spreekt....’
Vroeger was hij als dominee betrekkelijk vrij man geweest, daarna had hij als
partikulier in nog onafhankelijker positie vrijuit zijn meening kunnen zeggen over
wat hem vooralsnog het meeste belang inboezemde: zijn gulden tijd, zooals hij aan
Dekker schreef. Van alle kanten was nu achtereenvolgens zijn geestelijke activiteit
beperkt, zijn vrijheid gebonden en zijn initiatief lamgelegd. Door zijn taaien wil en
buitengewone werkkracht wist hij - tot schade evenwel van zijn reeds ondermijnd
huiselijk leven - met zijn weinigen, vrijen tijd nog zoozeer te woekeren dat hij zelfs
in deze magere jaren weinig minder presteerde dan een gemiddeld talent onder
normale omstandigheden: verschillende artikelen en zelfs een roman. Maar het stond
te vreezen dat hij door de moreele depressie van zijn dagelijkschen werkkring het
op den duur niet zou kunnen bolwerken en dat zijn voorland het gewone lot zou zijn
van onbemidddelde opposanten, die na een periode van publieke opstandigheid
gedwongen zijn zich te laten bijzetten in een rustig baantje en om zich den mond
open te houden, hem voortaan moeten sluiten voor hunne subversieve opinies.
***
Lichten de bovengeciteerde woorden ons niet tevens eenigszins in over de verhouding
van Huet tot Potgieter? ‘Doch deze klagten vervelen u, dat spreekt’; er volgt nog
deze overweging:
‘en ik weet er inderdaad geen andere verontschuldiging voor als deze, dat
ik er u niet mede lastig zou vallen, indien gij niet het regt had deelgenoot
te zijn van mijne verborgenste gedachten. Trek er u dus maar niets van
aan, en denk: ‘och, alles komt teregt.’
In deze termen is het dat de eene vriend den anderen inlicht over partikuliere
aangelegenheden hoofdzakelijk van zoo weinig intiemen aard, zou men meenen, dat
hij ze ook aan een goeden kennis had kunnen toevertrouwen. Huet rekent het blijkbaar,
zoo niet noodig, dan toch gepast, zich erover te verontschuldigen met zijn beroep op
een boezemvriendschap - die zelve elke vergoelijking van dezen aard overbodig
moest maken, zooals niet ongepast. Wel moet de ‘zielsverhouding’, zooals Prof.
Colenbrander de vriendschapsrelaties tusschen Huet en Potgieter betitelt, wel moet
zij van eenigszins bijzonderen en zelfs zonderlingen aard zijn
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geweest. Zeker niet het minst door eigenaardigheden van Huet: hoe duidelijk komt
het hier uit dat hij zelfs zijn vertrouwdsten vriend slechts noode een blik gunt in zijn
gemoed en hem deelgenoot maakt van zijn zorgen. Wij hebben gelegenheid gehad
het reeds vroeger op te merken: was hij op de reis naar Florence niet dagenlang met
Potgieter alleen geweest onder omstandigheden, die tot vertrouwelijkheid moesten
aansporen en had hij, het gemoed vol zorgen en bitterheid, niet een zwijgen bewaard
dat den ander meer moest ‘vervelen’ dan het ‘de klachten en verwijten’ konden doen,
- waarvoor hij, volgens Prof. Verwey, zoo gaarne bij Potgieter verlichting en
vertroosting, althans een weldadige, ‘vriendschappelijke mededeeling’ zou hebben
gezocht? - Wij troffen hem aan, staande voor de beslissende keus tusschen de
aanvaarding van het ‘volle werk’ bij zijn courant of het redakteurschap van
‘Nederland’; zijn vriendschappelijke gevoelens, zijn hartelijke bezorgdheid voor
Potgieter zijn warmer dan ooit; maar gaat hij hem raadplegen nu hij op den tweesprong
staat, valt hij hem - om in den zin zijner gevoelens te spreken - lastig met het relaas
van zijn hopen en vreezen, gaat hij zijn ‘beklemd hart’ bij hem uitstorten?
‘.... reeds acht dagen geleden (schrijft hij den 15den Dec. '66), zou ik U
hebben kunnen raadplegen: doch ik ken U te goed om niet te weten, dat
gij geantwoord zoudt hebben: “Kies en handel zelf.” Ik heb daarom mijne
zorgen voor mij en mijne vrouw gehouden....’
en zonder raadpleging ook nu, heeft hij zijn besluit genomen. Zijn zorgen houden
voor zich en zijne vrouw: overschreed hij dezen stelregel, deze ‘theorie’, dan deed
hij inderdaad zijn natuur geweld aan; en voelde zich gedrongen tot verontschuldiging,
alsof hij het die van den ander had gedaan. Bedroog zijn instinkt hem daarbij en al
was zij er geen gevolg van, hield zijn eigenaardigheid geen verband met de
overeenkomstige van zijn vriend? ‘Kies en handel zelf’, legt hij hem in den mond;
misschien niet geheel terecht waar het deze en zeker ten onrechte waar het latere
aangelegenheden betreft; omgekeerd zou de toepassing juister zijn geweest: nooit
heeft Potgieter zich bij zijn keuze en handelingen door Huet laten beïnvloeden - de
litteraire daargelaten. En tot intieme ontboezemingen lokte hij niet uit voorzoover
hij ondanks zijn veel grooter expansiviteit, zelf zeer schaarsch was met zekere
boezemvriendschappelijke vertrouwelijkheid, die een deelgenoot
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zoekt in de kennis van hartsgeheimen uit verleden en heden. Kenmerkend is in dit
verband het feit, dat - hoe ‘broederlijk’ de éen hunne onderlinge verhouding zag en
hoe ‘liefhebbend’ de ander zich voortdurend jegens hem betuigde en gedroeg - zij
elkander nimmer hebben getutoyeerd. ‘Wij zijn gedurende vele jaren intieme vrienden
geweest, zonder ooit tot zekere gemeenzaamheid te vervallen, welke aan de hoogere
vriendschap dikwijls afbreuk doet’, zegt Huet in zijn ‘Persoonlijke herinneringen’.
Intusschen, al is vormelijkheid geen beletsel voor vertrouwelijkheid, zij is daarvoor
zeker geen aanmoediging. En, als minstens even zeer passend bij neutraler relaties,
is zij bij uitstek geschikt om den overgang van de ‘hoogere vriendschap’ tot een harer
lagere vormen te helpen voltrekken zonder dat het opzien baart of tot onaangename
verklaringen noopt.
***
De ‘hoogere vriendschap’ tusschen hen had tot grondslag een gelijken litterairen
smaak allereerst; en verder de overeenkomst tusschen hunne denkbeelden, beginselen
en de daaruit ontspruitende aspiraties van algemeener aard. Waren zij overigens om
hun beider geslotenheid niet licht tot elkander te brengen naturen, ze bijeen te hóuden
werd nog bezwaarlijker toen hunne meeningen begonnen te verschillen en al verder
uiteengingen; wat, bij de onveranderlijkheid van Potgieters, wil zeggen dat Huets
opvattingen voortgingen zich te wijzigen. ‘Wat zijn wij’ hoorden wij Huet vragen
in zijn brief van 12 Sept. '69 - tot toelichting waarvan onze beschouwingen dienen
- ‘wat zijn wij, bid ik U, in het laatste jaar vóór mijn vertrek voor elkander geweest?....
Wij konden over geen onderwerp van eenig belang spreken, zonder het oneens te
worden’. Potgieter ontkent het niet; de bevestiging ervan kan men trouwens reeds
aantreffen in zijn eigen, vroegere brieven, speciaal in dien van 23 September '68:
‘... maak U zelven eindelijk los uit de strikken dier dialectiek, waarin Ge
U tot mijn smart in de laatste twee jaren al meer en meer hebt verward;’....
‘De laatste twee jaren’: naar Potgieters herinnering beslaat deze periode van de door
hem betreurde ‘dialectiek’ zelfs nog een grooter gedeelte van, zooal niet den geheelen
duur van Huets nauwere verbintenis met de ‘Opregte’. Het is ons te nuttiger het later
van beide zijden vermeld te zien, omdat de vroegere corres-
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pondentie van meeningsverschillen nauwelijks gewaagt; en zeker niet van
oneenigheid, die verkoeling zou doen vermoeden of onderlinge vervreemding vreezen.
Potgieter zegt nu tevens - men mag veronderstellen: herhaalt hier schriftelijk wat hij
vroeger mondeling niet heeft verzwegen: wat het was dat hem mishaagde in de
hernieuwing van Huets opvattingen:
‘.... de twijfel, of er eigenlijk goed of kwaad is, de minachting voor de
stem die in ons binnenste blijft spreken, al heeft het verstand triomfantelijk
betoogd dat deze eigenlijk geen regt heeft een woord in het midden te
brengen, de versmading der menschheid, als school bij al haar ziekelijks
en zwaks niets goeds of groots in haar. Die aanklagt, amice! is niet nieuw;
menige toespeling mijnerzijds werd in dit opzigt door U verstaan, maar
niet beantwoord: menige kantteekening op Lidewyde fut passée en silence;
bij ons gesprek over dien onzaligen Koorders, ontweekt Gij het onderwerp
- door heen te gaan.’
Behoefde Potgieter er zich over te verwonderen dat Huet in dezen maalstroom was
terechtgekomen? Drie jaar tevoren, tijdens hun breken met den Gids had hij zijn
jongeren vriend reeds de breeveertien van het scepticisme kunnen zien opgaan. ‘In
de kunst, in de politiek, in de godsdienst, op allerlei gebied is de 19de eeuw een
tijdperk van gisting’ had deze in zijn ‘Open Brief’ geconstateerd en waarlijk niet
enkel als neutraal verslaggever. Dat hij in deze geestelijke revolutie partij had gekozen
en niet die van de stilstaanders, werd bewezen door de algemeene beschouwing,
waarmee hij zijn, door de mederedakteuren gewraakte bijzondere afdwalingen trachtte
te verklaren en te rechtvaardigen:
‘Onze 19de eeuw, heb ik beweerd, is eene ure waarin alle begrippen van
den voortijd, ook de algemeenste en principieelste, als losgeschroefd, uit
elkander genomen en aan eene nadere toetsing onderworpen worden. Mag
ik er.... bijvoegen, dat zelfs het zedelijkheidsbegrip van dat onderzoek niet
verschoond gebleven is? Wie in staat ware ons in den loop van dit jaar
eene nieuwe ethika te schenken, zou inderdaad aan onze maatschappij
eene groote dienst bewijzen.’
Hijzelf was dit niet, noch in dit noch in de volgende jaren; maar zijn krachten waren
toereikend en aan onbeschroomdheid faalde het hem niet om de eene na de andere,
ook der z.g. verlichte algemeene opinies op hun waarheids- of
waarschijnlijkheidsgehalte te toetsen. Na het prijsgeven ook der modern-theologische
opvattingen was hij terechtgekomen in een agnostischen nevel, waarin hij voorwaarts
geen betrouwbaarder weg vermocht te ontdekken
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dan hij achterwaarts had verlaten. Potgieter had hem een eindweegs vergezeld volgen deed hij hem noch iemand anders -; het slot van ‘Ongevraagd Advies’:
‘Theologie, zegt de 19de eeuw, theologie is de wetenschap der menschelijke
onwetendheid; moderne theologie, want niets is meer verouderd dan zij, eene formule
die zichzelve opheft en haar voorwerp meteen’, hij had er zijne goedkeuring aan
gehecht. Intusschen, verder te gaan wenschte hij niet en keurde hij af; de theologie
kon men prijsgeven en een braaf mensch blijven: hij zelf mocht er zich een voorbeeld
van rekenen. Maar aan de moraal moest men liefst niet roeren en haar fundamenten
niet blootstellen aan een ondermijnend onderzoek dat hare stevigheid in gevaar
bracht; de ‘keerzijde’ der ‘algemeene opinies’ omtrent de ethiek in oogenschouw te
gaan nemen was het zoeken naar een onvindbare wijsheid, die de voorzichtigheid te
zeer uit het oog verloor. ‘De 19de eeuw’ mocht zich er onledig mee houden, hij voor
zich wenschte van dit roekelooze slooperswerk verschoond te blijven. Huet
daarentegen kon niet nalaten eraan deel te nemen of althans zijn deelneming te
schenken aan anderer kritische baldadigheid; voor hem kon Potgieters angstvalligheid
in dit opzicht geen reden zijn het onderzoek, dat voor zijn twijfelzucht een afleiding
was al stelde het voor zijn behoefte aan zekerheid geen bevrediging in uitzicht, op
eenig willekeurig gekozen punt voor gesloten te verklaren.
Beiden waren zij evenwel met te weinig echt philosophische hartstocht bedeeld
om het over de kategorische imperatief en evenwaardige of aanverwante onderwerpen
zoo hoogloopend aan den stok te krijgen, dat de vriendschap er onder leed.
Verwijdering was veeleer te duchten waar zij zich begaven op het terrein dezer andere
weinig exakte wetenschap: de politiek. Dat Potgieter haar in vergelijking met de
litteratuur van geringe beteekenis rekende, wil nog niet zeggen dat hij haar als stof
voor de conversatie versmaadde. Zij behoort voor hem tot de onderwerpen van den
dag, bij uitstek aanlokkelijk om er zijn meening over te zeggen en die van anderen
over te hooren; zij raakt de eigen praktijk, houdt zich bezig met dagelijksche
toestanden en brengt het discours op personen, voldoende bekend om te bespreken
en onbekend genoeg om er niet aanstonds over uitgepraat te zijn. Potgieters brieven,
zijn geschreven conversatie, zijn er te vol van dan dat hij er zich in zijn gesprokene
van zou hebben onthouden. Ook hier intusschen
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vond hij voor zijn eigen gewoonlijk afbrekende kritiek in Huet een partner, die hem
voorbijstreefde, die zich niet vergenoegde met afkeuring van bijzonderheden, maar
neiging toonde een geheel stelsel over boord te gooien:
‘Dat Gij het parlementarisme moede waart, dat Gij een krachtiger bewind
wenschtet dan het tweede Ministerie Thorbecke, dat Gij, om de uitvoering
eener groote gedachte, in Bismarcks zege, zelfs de vrijheid prijs gaaft, dat
was mij bekend....’
Een dergelijke ‘theorie’ vloekte met Potgieters eigen gematigdheid. Huets
radikalismen, vooral in dit minder algemeene, direkter de praktijk rakende genre,
moesten hem niet alleen bevreemden, maar ontstemmen. En dit te meer, omdat hij
ze in hunne overdrevenheid eerder voor een uiting van ‘humeur’, dan voor de vrucht
van verstandige overweging kon houden. Zij vielen zoover buiten wat hij als redelijk
en wenschelijk had leeren achten, dat hij ze op rekening van Huets persoonlijke,
paradoxale neigingen moest stellen. Dat deze ze, zoo niet ontleende aan, dan toch
gemeen had met een ‘verloopen genie’ als Multatuli, was weinig geschikt om dien
indruk te verzwakken.... Maar hoe was het te verklaren, dat een meer en meer in de
praktijk opgaand man als Quack er weldra zijn sympathie niet voor kon verbergen?
***
Intusschen, ook dit verschil van inzicht, deze ongelijke belangstelling in vraagstukken
van zoo algemeenen aard behoefde niet tot verwijdering te leiden, zou men meenen.
Geen van beiden was onverdraagzaam in een mate die vriendschappelijken omgang
met andersdenkenden uitsloot; zij hadden - Potgieter inzonderheid - vrienden en
kennissen van allerlei kleur; de militante katholiek Alberdingk Thym b.v. was met
beiden bevriend - en met Huet nog het meest. Evenwel, men wist in dit en
overeenkomstige gevallen met zekerheid, waar de overeenstemming ophield en het
verkeer was zoo beperkt, dat het weinig waakzaamheid en zelfbeheersching eischte
en er niet veel meer dan de gewone burgerlijke beleefdheid in 't oog te houden viel
om zooal niet wrijvingen te vermijden, dan toch botsingen te voorkomen. Anders
was het tusschen hen, die sedert het Gids-conflikt bijna uitsluitend op den geestelijken
omgang met elkander waren aangewezen en dit wilden zijn en wier intieme relaties,
bestendigd door antipathieën van overwegend
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litterairen aard, een veel grooter overeenstemming in algemeenen inzichten
veronderstelden dan er tusschen hen vanhuis-uit aanwezig was. De gelijkheid in
belletristischen smaak is en blijft de grondslag hunner toegenegenheid, maar hoe
stevig, hij moest op den duur te eng blijken voor hun druk verkeer. Meer dan voorheen
andere onderwerpen aan te snijden lag voor de hand, nu zij weliswaar hun hart konden
luchten over de litteraire misère als vroeger, maar zonder direkt praktisch resultaat
en niet zonder de eentonigheid die hun smaak-zelven moest kwetsen. Wederzijdsche
verwondering mocht het nu wekken, dat zij zoover van elkander bleken staan,
vervreemding dreigde er door hunne persoonlijke eigenaardigheden, die hen
bemoeilijkten over hunne onverwacht gerezen geschilpunten te zwijgen en
verhinderden het er over eens te worden.
Potgieter was - o, zeker, een ‘coeur d'or’ zooals Huets zoon, een ‘man van goud’,
zooals zijne vrouw hem prijst, een toonbeeld van rechtschapenheid; een hartelijk,
een hupsch man uit duizenden; zooals hij-zelf hem ‘met ridderlijke trouw’ voor ons
heeft geschetst in de ‘Persoonlijke Herinneringen’ - Potgieter, zoo lezen wij daarin
en zoo bevestigen het ons zijn brieven, was een man van gevestigde niet slechts,
maar van onverwrikbare opinies. ‘Nooit heb ik onverzettelijker man ontmoet’, getuigt
Huet; en voldoende is het voor het begrip van hunne verhouding, niet of ook anderen
denzelfden indruk in gelijke mate ontvingen, maar dat het de zijne was. Potgieter
was een ‘stijfhoofd’, die zich zoomin liet bepraten te doen wat hem mishaagde als
bekeeren tot meeningen omtrent menschen en dingen die van zijn eenmaal, en eens
voor al gevormde afweken. ‘Grillig’ konden die opvattingen omtrent personen zijn;
alleen in zoover aan een regel gebonden, dat zij durend ongunstig waren voor degenen,
die hem door sommige bijzonderheden van uiterlijk en kleeding hadden ontstemd
of wier manieren hem niet aanstonden; anderen dan Huet getuigen het. Hij zelf
verklaart: ‘Potgieter had diep gewortelde vooroordeelen tegen personen, onverwinlijke
antipathiën’; en oordeelt deze ‘grilligheid’ in de voorkeur ‘slechts een anderen vorm
van onbuigzaamheid van aard’. Wat zijn opinies betrof was zijn vriend natuurlijk
een te intelligent man om ze door geen degelijker argumenten te motiveeren, dan
overeenkomstige oppervlakkigheden en uit hunne korrespondentie blijkt, dat hij hem
in hunne polemische schermutselingen met menige
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logische aanmerking heeft geraakt; maar tevens getuigt zij ervan, dat Potgieter van
ongelijk te overtuigen, behoorde tot de successen die hij altijd heeft gemist. Potgieters
beweegelijkheid van geest dreef haar levendige spel binnen de onverzettelijke grenzen
zijner eenmaal vastgestelde overtuigingen; hij was ook in het intellektueele ‘een
bundel sympathieën en antipathiën’ maar Huets latere formuleering; en hij kon dit
het ontrefbaarst zijn in de weinig ‘exakte’ wetenschappen van socialen en
philosophischen aard, waaromtrent Huet nu zijn belangstelling inriep. ‘Nooit ben ik
erin geslaagd invloed op zijne denkbeelden uit te oefenen’, verklaart deze; hij kon
het te minder daar Potgieter's meeningen onaantastbaar waren als gevoelens.
Er blijkt hieruit dat hij het niet zelden beproefd heeft; proselieten maken lag in 't
algemeen veel meer in zijn aard dan in dien van den ander; polemiseeren, voor Huet
zijn lust en zijn leven, behoorde noch tot Potgieters talenten, noch tot zijn
liefhebberijen. Zij hadden uiteenloopende manieren van conversatie. De een was de
man van het ‘prettig praten’; het gesprek dat zijn voorkeur had, was afwisselend van
onderwerp en ongedwongen van beloop; een streeling voor het gemoed, een spel
van de phantasie en een verzet van den geest. Huet kon het waardeeren en ervan
genieten, maar zijn eigen neiging voerde hem een anderen kant uit. Quack schetst
hem als ‘ingetogen en bescheiden in zijn voorkomen, dadelijk bereid tot puntig
redeneeren, en zeer beslist en correct in den vorm zijner uitspraken’; ‘er was iets
prikkelends, iets raisonneerends, iets ontkennends in zijn woorden’; ‘elk gesprek
was van zijn kant een raisonnement’. Waar Potgieter van den hak op den tak sprong
in zijn levendig gekeuvel, was het Huets toeleg veeleer, voet bij stuk te houden in
zijn discussieeren, te beweren en uiteen te zetten waar de ander liefst beziggehouden
en vermaakt wilde worden; en waar hij niet door een argument kon overtuigen, al
spoedig trachtend te overbluffen door een paradox. Beider manier vindt men even
duidelijk als in hun litteraire werk, terug in hunne brieven. De verscheidenheid ervan
die hen als lezers niet verhinderde elkander te behagen - Potgieter van zijn kant bracht
gaarne hulde aan Huets vernuft, zijn scherpzinnigheid, zijn polemische handigheid,
zijn kunst van tourneren en zelfs in zijn paradoxen mag hij het phantastische element
hebben gewaardeerd - dit verschil kon hun allicht als prater en redeneerder een
oorzaak
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van onbehagelijkheid worden. Inzonderheid voor Potgieter, wanneer Huet met een
ernst, die hem in het vriendschappelijk gesprek eenigszins te onpas moest schijnen
en een vasthoudendheid, die hem lastig werd, met zijn radikale overdrijvingen hem
van zijn gevestigde meeningen, die nooit anders dan gematigd waren, trachtte af te
brengen. Voor hem was het praten dan niet prettig meer; en voor den ander de
discussie onvruchtbaar.
Wat de beide vrienden bij hun bezwaarlijk geworden onderhoud het vermijden
van heftige fortes en stroeve pauzes vergemakkelijkte was de aanwezigheid der beide
vriendinnen, Mej. Sophie Potgieter en Mevrouw Huet. Hun uitstapje naar Florence
had er de voorproef van geleverd dat voor de conversatie Huet en Potgieter geen
span vormden; op de zelfaanklacht van den een had de ander - in zijn brief van 2
Juni '65 - er duidelijk op gezinspeeld (‘Quand on perd, par triste occurence’ etc.)
‘wat er aan hun samenzijn ontbroken (had).’ De aanwezigheid voortaan der
levenslustige en lachgrage dames bemoeilijkte, zoo niet verhinderde dat het degelijke
maar gevaarlijke discussieeren het ietwat leege misschien maar even onschuldige
als gezellige praten te zeer verdrong.
***
De krisis kwam in het najaar van '67. Huets brief van den 9den Oktober, waarin wij
er van worden onderricht, is in de, door Prof. Verwey voor volledig gehouden
verzameling, de eerste na dien van den 26sten Juli: druk was de correspondentie al
niet meer, even weinig als de wederzijdsche bezoeken dit waren. Hoezeer de
meeningen uiteenliepen en hoe weinig aantrekkelijk de gedachtenwisseling erover
moet zijn geworden, blijkt ten overvloede uit den inhoud van dit laatste schrijven.
Naar aanleiding van verschillende ‘tijdverzen’, deel uitmakend van een bundel poëzie,
waarvan Huet voor zijn vriend de proefbladen heeft nagezien, maakt hij Potgieter
deelgenoot van eene ontboezeming, aldus aanvangend:
‘....De duivel zou mij tot drie malen toe kunnen komen halen, eer ik besloot
aldus te jubelen over Oranje en Nederland; en zelfs dan, vrees ik, zouden
die woorden mij aan het verhemelte blijven kleven....’
Wie belang stelt in Huets verdere afbrekende kritiek wat den politieken inhoud en
zijn prijzende, wat het poëtisch gehalte dezer verzen betreft, moge de pagina ten
einde lezen: zij draagt het kenmerk hunner onderlinge verhouding: blijvende litteraire
sympathie en wassende politieke antipathie. - Wij onzerzijds meenen
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het geciteerde begin der beschouwing - eenigszins scherp van toon als de voortzetting
van voorafgegane oneenigheden - op te mogen vatten als een aankondiging der daarop
volgende, uitgelokt door een samenloop van de omstandigheden, die zoo gunstig
mogelijk waren voor een verergering der tweedracht: Huet in een tête à tête met zijn
vriend, die pas van een vrij zware ongesteldheid herstellende is: Potgieter,
onveranderlijk van goede stemming in zijn gezonde dagen, placht gelijkmatig van
minder aangenaam humeur te zijn, wanneer zijn lichamelijk welzijn te wenschen
overliet.... In een berichtje van den 21sten Sept. had hij, informeerende naar Gideons
welstand, zijn ‘weerzin tegen velerlei bezoek’ te kennen gegeven. Huet had niet de
indruk gekregen, als zou dit wachtwoord gelden ook voor hem; hij heeft Potgieter
opgezocht; de ontmoeting blijkt geen aangename herinnering bij hem achtergelaten
te hebben; noch bij zijn vriend, moest hij veronderstellen: deze, die hem daarvóór
in persoon had kunnen schrijven, heeft dit veertien dagen daarna nog niet herhaald
en aan zijn zuster overgelaten de voortduring van zijn langzaam herstel te melden.
Huet houdt het nu niet langer uit; gewag makend van zijn ‘onwelwillendheid’ en zijn
‘vriendschaplooze ontvangst’, vraagt hij Potgieter op den man af wat er aan schort:
‘Zeg mij bid ik u - want ik kan uw stilzwijgen niet langer uithouden - wat
is het dat gij tegen mij hebt, en waarom gij het aangenamer zoudt gevonden
hebben schriftelijk onderrigt te worden van Gideons welstand, dan het
aangezicht van Gideons vader te moeten aanschouwen. Wat maakt mij
hatelijk in uwe oogen, en wat moet ik doen om mij weder in uwe
genegenheid te mogen verheugen?’
Potgieter, op zijn beurt, heeft zich dit briefje sterk aangetrokken (‘dat mij om
uwentwille lang leed zal doen’; ‘dat ik even spoedig wenschte te vergeten als ik het
vergeef’); of zijn bewering niets tegen hem te hebben en het beroep op zijn physieke
zwakheid ter verklaring van den ongunstigen in druk bij Huet opgewekt, deze volledig
kan hebben overtuigd en gerustgesteld, valt te betwijfelen. Zeker is het, dat hij in de
meening heeft verkeerd Potgieters vriendschap niet meer zooals vroeger te bezitten
en zeker eveneens, dat de volgende brieven hem daarvan niet konden terugbrengen,
ja hem bijna zonder uitzondering in die opvatting moesten versterken.... Dit incident
was het kleine onweer, snel overgedreven weliswaar, dat voor het oogenblik de lucht
een weinig gezuiverd had, maar tevens een langdurige daling van temperatuur
inleidde.
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Er was vooreerst verkoeling, zoo sterk dat zij zelfs den argeloozen lezer voelbaar
wordt; zij blijkt minder uit de brieven van Huet - die in 't algemeen minder warm
‘aanvoelen’ - dan uit die van Potgieter, van wien wij er zoo hartelijke en luimige
gewoon zijn; nimmer heeft hij er zoo weinige, zoo korte, zoo droge geschreven dan
die van het halfjaar, aan het vertrek van Huet voorafgaand; het gebruikelijke ‘Lieve
Vriend’ in den aanhef maakt, op eene enkele uitzondering na, plaats voor het
vormelijke ‘Waarde Vriend’, waarmee hij zijn antwoord op Huets interpellatie had
ingeleid.... Er is alle reden deze te gelooven, wanneer hij twee jaar later - in zijn brief
van 12 Sept. '69 - verzekert te hebben gemeend, dat hij Potgieters ‘vriendschap had
verloren’; voor den lezer der korrespondentie is het duidelijk, dat hij daarin miste
wat er vroeger de glans en de warmte aan gaf.
***
Onder deze omstandigheden bereikte hem het aanbod om naar den Oost te gaan; een
nieuwe toekomst opende zich voor hem. Hij heeft er Potgieter nog over geraadpleegd,
maar, in herinnering aan de wijze waarop hij, tijdens den bloei hunner vriendschap
beslissingen nam, kan het nu weinig anders dan pro forma geweest zijn. Het
uiteenloopen hunner opvattingen trouwens kwam ook in dit geval aan het licht:
Potgieter ried hem af het voorstel, waarin hij zelf een uitkomst zag, te aanvaarden;
Potgieter is er zijn leven lang niet mee verzoend geraakt, dat hij het niet verworpen
heeft, zijn latere brieven leggen er de ondubbelzinnigste getuigenis van af.... En toch
is er in hunne nu karig geworden briefwisseling nauwelijks sprake van - uit een
enkele zinsnede in Potgieters briefje van den 22sten December '67 blijkt, dat hij er
weet van heeft gekregen - terwijl de wederzijdsche bezoeken geheel gestaakt schijnen.
Potgieter zag dezen Kerstmis geen gasten uit Bloemendaal en spreekt er niet van en
klaagt er niet over. Maar eenige dagen later zond hij ter begeleiding van een klein
verjaarsgeschenk aan Huet - La Bruyères ‘Caractères’ -, dit op het eerste gezicht
zonderling schijnende briefje:
‘La Bruyère zou mij door zijn even droef als waar woord: Il est difficile
d'être content de quelqu 'un somber stemmen, waarde Vriend! als hij niet
ook had gewaarschuwd, niet ook had geleerd: L'on ne peut aller loin dans
l'amitié, si l'on n'est pas disposé à se pardonner les uns aux autres les
petits défauts.
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Gedenk mijner, moet het zijn het een als het andere gedachtig, bij wijle
bij dit boek als
Uwen liefhebbende.’
Wie er nog aan mocht twijfelen, dat er iets haperde aan de vriendschap, hij verklare
deze blijkbaar als toepasselijk bedoelde ontboezeming. Is zij niet een zacht verwijt
van kwalijknemendheid, een poging tot toenadering, een voorstel tot wederzijdsche
vergevingsgezindheid, ondersteund door een verzekering van toegenegenheid?....
Huet kan natuurlijk niet bedoeld hebben, dat hij Potgieters ‘vriendschap verloren’
had, in den lageren zin des woords, maar wél de ‘hoogere vriendschap’ als een der
waarborgen waarvan hij het handhaven der eenigszins vormelijke verkeersgebruiken
beschouwde en die tusschen geesten als de hunne niet stand kan houden zonder een
ruime mate van eensdenkendheid. Alleen de gelijke litteraire sympathiën, het
uitgangspunt hunner intimiteit, bleven bewaard als het stevige maar enge fundament
hunner connecties; in de laatste maanden vóór zijn vertrek bepaalt zich Huets
gedachtenwisseling met Potgieter bijna uitsluitend tot open aanmerkingen naar
aanleiding van ‘Lidewijde’ en van ‘Florence’ - dat zelfs nog, hoewel in zeer sobere
termen, aan den vroegere reisgenoot en den aktueelen medewerker aan den uitgaaf
ervan, wordt opgedragen. Een en ander bestendigde den schijn der oude verhouding,
omdat het de oude gewoonten van hun schriftelijk verkeer in hoofdzaak handhaafde....
Er was geen reden zich met elkander te verzoenen, want er was tusschen hen geen
breuk en het kwam niet tot een duidelijke verklaring, omdat elke poging daartoe
slechts kon dienen om de verarming van hun vriendschap bloot te leggen. Eerst later,
in zijn brief van 12 Sept. '69, als ‘de hartelijkheid en de openhartigheid zijn
teruggekeerd’, durft Huet de nu niet langer wreede waarheid uitspreken, hoezeer en
waarom zij vroeger teloor waren gegaan.... Maar er zijn natuurlijk oogenblikken, dat
de herinnering zich doet gelden en het nog niet afgestorven gevoel een uitweg zoekt:
zóó in de gedempte klacht, het stille verwijt en het schuchtere aanbod tot herstel van
Potgieter. En zóó zien wij ook eenmaal Huet zijn stugheid overwinnen, de
koel-vriendelijke vormelijkheid doorbreken en den warmeren toon van voorheen
aanslaan: het is, wanneer hij den in den brief van 4 Febr. '68 - na op zijn telegram
van midden December, eindelijk het beslissende antwoord ontvangen te hebben zijn
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stellig vertrek over drie maanden aankondigt. Na eerst dit besluit te hebben toegelicht
en verdedigd, legt hij voor Potgieter zijn financieele positie open en verzoekt deze
om voorschot van het voor zijn uitrusting en overtocht hem ontbrekende bedrag. En
daarna, zich er over verontschuldigend ‘de laatste zes weken’, misschien te zeer
vervuld te zijn geweest met de maatregelen voor zijn mogelijk vertrek, vervolgt hij:
‘....mijn liefde voor U doet mij vertrouwen dat gij die zwakheid over het
hoofd zult weten te zien en u niet ergeren zult aan de zoo even genoemde
cijfers, hoe wanstaltig ook. Oudere broeders zien niet zuur, is het wel?
wanneer de jongere tot hen komen om raad en hulp.’
In tegenstelling tot Prof. Verwey, die niet blind is gebleven voor de duidelijke
teekenen van verkoeling en verwijdering en die Huets verklaring daaromtrent in zijn
brief van 12 Sept. '69, zij het onder zeker voorbehoud aanvaardt, trekt Prof.
Colenbrander op grond van dezen ouderen haar in twijfel; of liever - want in deze
materie toont hij zich onverbiddelijk radikaal - hij ‘gelooft er niets van’. Een tweede
reden van ongeloof vindt hij in de vergissing dat Huet ‘in deze dagen’ de
Visscher-figuur uit ‘Lidewijde’ concipieerde; maar al ware dit niet reeds veel vroeger
gebeurd, wat zou het ontleenen aan Potgieters figuur van eenige karaktertrekken
bewijzen of waarschijnlijk maken ten opzichte van de actueele verhouding tusschen
deze en den romanschrijver? Blijkens de voortdurende slordigheid zijner argumenten
is de heer Colenbrander in deze kwestie zoozeer het slachtoffer van een parti-pris
dat het verloren moeite is hem het ontbrekende geloof aan te gaan praten; en in
zooverre heeft hij ongetwijfeld gelijk, dat Huets brief van den 4den Februari van een
sterker geloof aan Potgieters vriendschappelijkheid getuigt dan zijn verklaring
daaromtrent van 12 Sept. '69.... Evenwel: heeft Potgieters antwoord op zijn verzoek
hem daarin bevestigd; is zijn twijfel, door wat er aan voorafging gewekt, door wat
er volgde opgeheven kunnen worden? Het antwoord van Potgieter ontbreekt in de
verzameling brieven, maar hoe het uitgevallen moge zijn, het gevraagde voorschot
is niet verstrekt en er wordt in de geheele verdere correspondentie met geen woord
van gewaagd of op gezinspeeld. Heeft Potgieter het geweigerd? Het ligt meer voor
de hand aan te nemen dat de, nog nader te bespreken ‘Hasselman-zaak’ in deze
kwestie van beslissende beteekenis is geweest. Het is hoogst onwaarschijn-
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lijk, dat Potgieter uit eigen beweging Huets verzoek, in zulk een hartelijken vorm
gesteld nog wel, zou hebben afgeslagen, hoezeer de aanleiding ertoe hem mocht
mishagen. Veel waarschijnlijker is, dat Huet zich in zijn ware gevoelens heeft vergist
en dat het verbergen daarvan hem in die misvatting ook verder gestijfd heeft. Het
prijsgeven van zijn vaste, goedbezoldigde betrekking; het zich wijden - in Potgieters
oog: het zich verslingeren - aan een onbeteekende journalistiek; weldra, het aanbevelen
van den anti-revolutionair Koorders aan de haarlemsche kiezers; en dit misschien
niet het minst: het nu zekere verlies van de bloemendaalschen vriendenkring - dit
alles moest den ouden vriend in de handelingen van zijn jongeren, nog verder
bevreemden en verdrieten; en hoe onaangenaam het hem in werkelijkheid heeft
getroffen, leeren zijn latere brieven. Maar dit uitte zich in den bedriegelijken vorm
van onverschilligheid. Deze onverschilligheid was ontstemde berusting in wat niet
tegen te houden bleek. Wat Potgieter aanzag voor ‘humeur’ waarop hij geen vat kon
krijgen, lokte zijnerzijds ‘humeur’ uit, waarvan Huet den sleutel miste. Naar hunnen
verschillenden aard deed dit zich aan Potgieter voor als een ‘vlaag’ bij den
hartstochtelijken, tot plotselinge besluiten en heftige uitbarstingen geneigden Huet;
en aan dezen als een druilende nevel bij den kalmeren, zijn ontstemming bij voorkeur
in ‘geweldig pruttelen’ zich luchtenden Potgieter. Huet doet op het oogenblik dat de
aanstaande scheiding vaststaat, een poging dien nevel door een ‘vlaag’ van de oude
hartelijkheid te verjagen; Potgieter levert weldra haar beter geslaagd pendant, door
zoodra het afscheid genomen is, den warmen toon en de gulle mededeelzaamheid
zijner vroegere praatbrieven te hervatten.... Kon zij volkomen en duurzaam slagen,
was zij niet veeleer gedoemd althans gedeeltelijk te mislukken al werd zij beproefd
onder gunstiger omstandigheden? Hunne incompatibilité d'humeurs was er helaas
een van ideeën. Maar wat er te redden viel van de oude ‘hoogere vriendschap’ is
gered door Huets vertrek.
J. SAKS
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Michael Kaniofski
Een Poolsch edelman
‘Wir haben lang genug geliebt
Wir wollen endlich hassen.’
Georg Herwegh.

Degenen, die hem nog gekend hebben, schilderen hem als een wijs eenzelvig man
met goedige oogen, waaraan echter de wenkbrauwen geheel ontbraken. Tot zijn
omgeving sprak hij geen enkel woord. Hij zat steeds in een prieel, dat zich achter in
den tuin bevond en staarde meestal stil voor zich uit. Het was op het Poolsche
landgoed, waar hij de laatste jaren van zijn leven te midden zijner bloedverwanten
doorbracht, verboden naar hem te vragen. Den gast, die het landgoed bezocht, verzocht
men hem niet aan te spreken en te doen alsof hij niet aanwezig was. Vreemde verhalen
vertelden de bijgeloovige bedienden, die allen een intuïtieven eerbied voor hem
hadden, over hem: er kleefde bloed aan zijn handen, doch hij zou niet schuldig zijn
daar hij niet voor zichzelven gedood had. Tegen hem zouden alle maatregelen afstuiten
want er school waarheid in zijn ziel. Men fluisterde dat hij geheele nachten zijn kamer
op en neer wandelde en niet aan slapen dacht. Geen der bedienden zou hem ooit
verwaarloozen, daar men geloofde, dat hij hen met den blik zijner oogen zou kunnen
dooden. Kinderen die in zijn nabijheid kwamen, hadden angst voor zijn aanwezigheid,
zijn bloedverwanten meden met hem alleen te zijn. Men wachtte slechts op zijn dood
en hoopte dat deze spoedig komen zou. Hij werd een godloochenaar genoemd en
een heiden, een moordenaar en een misdadiger. Wanneer de kinderen echter naar de
plek, waar hij gewoon was zijn tijd door te brengen, geloopen kwamen om de
bevestiging van dit alles op zijn gelaat te lezen, zagen ze enkel zijn vreemde, harde
oogen, die in onbekende verten staarden. Slechts eenmaal werden deze laatste, stille
levensjaren door een voorval onderbroken. Een hooggeplaatst geestelijke uit den
omtrek bezocht het Poolsche landgoed en verhaalde van de wonderbare redding van
Czaar Alexander III bij een
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spoorwegongeluk. Hij ontblootte zijn hoofd toen hij den naam des Czaren uitsprak,
vertelde uitvoerig van diens redding en prees God, die Rusland voor een zoo groot
onheil behoedde.
Kinderen, die aanwezig waren, herinnerden zich nog in later jaren hoe Heer
Kaniofski tijdens dit verhaal zachtjes voor zich heen neuriede en telkens onrustig bijna ongeduldig op de tafel trommelde. Toen de geestelijke ten slotte meende dat
dit spoorwegongeluk zeker enkel een noodlottig toeval moest zijn geweest, daar
niemand toch zoo verdorven zou zijn den goeden Czaar naar het leven te staan, zagen
ze Heer Michael plotseling opstaan en heftig met zijn krukken op de tafel slaan,
zoodat al de aanwezigen vermeden elkander aan te zien. De heer des huizes fluisterde
daarop den geestelijke iets in het oor, die knikte en zweeg. Dit was trouwens de
eenige keer in de vele jaren dat hij op het landgoed doorbracht waarvan men zich
herinnert dat hij zich bemoeide met hetgeen rondom hem plaats vond. De kinderen,
die dit voorval bijwoonden, hebben het echter in hun herinnering behouden en
behielden ook in later jaren een angstigen eerbied voor Heer Michael, die niet aan
God geloofde en een geestelijke dorst beleedigen. Zoo werd hij langzamerhand een
mythische persoonlijkheid die bijna reeds bij zijn leven in een andere wereld scheen
thuis te behooren. Men ging zich zoo meer en meer met hem bezighouden - vooral
met zijn verleden. Men herinnerde zich dat de knechts en dienstboden gezegd hadden
dat hij bloed vergoten had - niet voor zichzelf doch voor anderen. Ook hetgeen zijn
familieleden gezegd hadden, kwam in gedachten: ‘moord blijft moord’.
Niemand echter wist de waarheid. Enkele heel oude bedienden herinnerden zich
nog dat Heer Michael als jongen ook op het landgoed woonde. Reeds in dien tijd
moest hij anders geweest zijn dan de meesten. Hij ging met de boeren om als met
zijn gelijken en had daarover van zijn vader veel moeten hooren. Op een goeden dag
was hij gevlucht en niet teruggekeerd. Toen - dit wisten de oude bedienden nog heel
duidelijk - was enkele jaren later de politie gekomen en had hem gezocht. Weken
lang had men het landgoed bewaakt, doch hij had zich niet vertoond. Daarna had
men lange jaren niets van hem vernomen tot hij - plotseling - weer verschenen was.
Hij was toen - ofschoon hij nog jong moet zijn geweest - grijs en liep op krukken.
Den eersten tijd had men hem moeten dragen, daarna kon hij zichzelf behelpen. Ook
kon hij bijna
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niet spreken en had hij ontelbare brandwonden op zijn gelaat. Ieder dacht, dat hij
spoedig sterven zou - doch hij herstelde langzaam en werd zoo de eenzame, eenzelvige
zonderling, die hij nog jaren blijven zou. Zonderlinge gewoonten moet hij gehad
hebben. Hij klopte 's nachts uren lang tegen den muur en scheen dan te meenen dat
hij met iemand sprak. Ook kon hij opvliegen van woede wanneer hij Russische
couranten las. Hij sloeg dan met zijn krukken op den grond - smeet met de couranten
om zich. Dan - als zoo'n aanval voorbij was - gebeurde het vaak, dat hij kinderen tot
zich riep en ze over hunne hoofden streelde.
Toen hij stierf zouden vooral de kinderen en bedienden geweend hebben. Alle
boeren uit den omtrek zouden achter zijn lijk geloopen hebben, ondanks het verbod
der familie. Na zijn dood heeft men papieren gevonden - mémoires - die gewaagden
van hetgeen gebeurde tusschen de jaren, dat hij als jongen het landgoed verliet en
als gebroken man terugkeerde - van de jaren die zijn leven bepaalden - den tijd die
zijn leven was.

2
Nog jong verlaat Kaniofski het landgoed zijner ouders en gaat naar Petersburg om
er natuurkunde te studeeren (1869). Welke studie had hij anders kunnen kiezen? Dag
en nacht zit hij over zijn boeken gebogen, leest Darwin, Hegel, weer Darwin, weer
Hegel. Weken lang laat hij de brieven, die zijn ouders hem zonden, ongeopend liggen
- vindt hij geen tijd ze te lezen. Men telegrafeert - is vol zorg over zijn gezondheid.
Hij heeft alles vergeten. Eerst na maanden eenzame, koortsachtige studie der sociale
problemen leert hij enkele andere studenten kennen: een Duitscher en een paar Russen.
Men discussieert tot diep in den nacht. Te midden van zoo'n gesprek vallen dan op
een avond - plotseling - deze woorden: ‘Jullie denken is toch wel erg lichtzinnig en
maakt maar altijd nieuwe sprongen. Jullie Russen bent als je land: weinig
spoorwegen.’ Men lacht echter over deze waarschuwing en maakt verdere sprongen.
Een der studenten loopt naar het raam, rukt het open en schreeuwt in den verlaten
nacht: ‘Geef ons Tschernichewski terug. Tschernichewski moet vrij.’ Plotseling
zwijgen allen. Men ziet elkander in de oogen en weet eensklaps met vreemde
zekerheid een levensdoel te hebben: de bevrijding van Tschernichewski. Het schijnt
thans
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alsof allen van een vreemden druk bevrijd zijn. Hun denken heeft een richting
gekregen - een vast doel. Tot heden hebben de meesten nog weinig van hem gelezen
- kent Kaniofski hem slechts bij name. Thans echter leest men gezamenlijk zijn
werken. Dagen lang - nachten lang. Men leest de brieven, die hij aan Alexander II
schreef: ‘Waarde Heer, gij zijt ontevreden met ons. Dit is echter niet belangrijk. Het
is belangrijker wat de groote Massa van ons denkt.’
Langzamerhand begint Kaniofski de tragedie van het Russische volk te beseffen.
Plotseling, als een ongenoode gast - die hem nimmer meer verlaten zal - dringt dat
besef tot hem door. Een ongekende vreugde bevangt hem terzelfder tijd nu hij als
ideaal voor oogen heeft: de bevrijding van al deze millioenen. Reeds thans - na nog
slechts eenige maanden studie - is hij van dit alles ten doode vermoeid en heeft hij
een vurig verlangen naar daden. Men overlegt op welke wijze Tschernichewski te
bevrijden. Eenigen meenen als minister verkleed naar Siberië te kunnen reizen om
hem zoo met valsche papieren te bevrijden, anderen willen zijn gevangenis in brand
steken en hem tijdens den brand in veiligheid brengen, noodig is - veel geld. Kaniofski
telegrafeert zijn ouders. Terstond zendt men hem - zonder natuurlijk in het geringste
te vermoeden waarvoor dit geld bestemd is - vijfhonderd roebel. In triomph wordt
het in ontvangst genomen. Leve den Poolschen adel! Enkele andere studenten voegen
zich bij hem.
Plotseling neemt nog een ander aan de beraadslagingen deel: een vreemd, meestal
zwijgend man met onverbiddelijk, niet sympathiek gezicht. Reeds den eersten keer
dat hij in hun midden toeft zijn zijn woorden bitter en vol snijdend sarcasme: ‘Waarom
staren jullie me zoo aan? Jullie bent in een bevoorrechte positie en kunt studeeren.
Ik kom uit een heel andere wereld. Bij ons slaat en trapt men de vrouwen wanneer
ze onwillig zijn. Jullie vaders hoereeren met onze vrouwen en vernederen ze. Jullie
studeeren onderwijl. Onzin - onmogelijk. Zoolang nog één mensch crepeeren moet
in deze wereld - nog één vrouw door jullie vaders getrapt wordt, kan men niet rustig
studeeren - enkel vechten. De boeken die jullie lezen en waaruit je je wijsheid put
zijn met bloed geschreven. Je verwondert je nu zeker dat ik zoo ruw in mijn mond
ben. Ik stam niet uit jullie milieu en wil niet studeeren, enkel - vechten, Ik ben Sergej
Netschajef.’
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3
Men kent Netschajef - Bakunin's ‘mauvais genie’. Hij is een der meest grillige figuren
in de geschiedenis der Russische revoluties. Onbetrouwbaar, doch tezelfdertijd een
revolutionair van fanatieke oprechtheid. Reeds daarom alleen - omdat hij een
fanatieker was - had Bakunin hem lief en is steeds - ook toen Netschajef hem bedrogen
had - van hem blijven houden en heeft hem zoolang mogelijk tegen zijn vrienden in
bescherming genomen. Hij bedriegt omdat hij bedriegen moèt - dit voor hem een
hartstocht is zonder welke hij niet leven kan. Daarnaast is hij een terrorist van
schrikwekkende kracht - die voor geen enkel gevaar terugdeinst - voor wien geen
hinderpalen bestaan. Is het een wonder, dat Kaniofski en zijn vrienden - onervaren
als ze zijn in de praktijken der revolutie - hem al hun liefde schenken, met opzag
opzien naar den man die de vriend is van Michael Bakunin. En - wanneer ze een
enkel oogenblik vermoeden hoe zijn daden zijn - vergeven ook zij hem deze dan niet
terstond ter wille van zijn haat - van zijn fanatieken vrijheidsdrang. Het kan zoo niet
anders of hij neemt spoedig de leiding - beheert de gelden - zorgt voor een geheime
drukkerij. Hij heeft echter op dit punt geen enkele illusie meer. Voor hem bestaat er
slechts één ding: de guillotine. Al het andere is bijzaak - tijdverspilling. Plotseling nadat men eenige maanden aan het werk is geweest en talrijke blaadjes aan vrienden
en geheime adressen verzonden zijn, verschijnt Netschajef. Hij is terughoudender
dan ooit - koud - star: ‘Ik moet vluchten. Ik heb te Moscou een van de onzen gedood.
Hij remde - liep ons in den weg. Hij moest sterven en is gestorven. Ik zelf heb hem
geworgd. De politie heeft gisteren zijn lijk onder het ijs gevonden. Ik ga naar het
buitenland doch kom terug. Denk om de beweging.’ Nog een oogenblik blijft hij zet zich naast Kaniofski aan den haard en wordt mededeelzaam: ‘Je moet niet meenen,
dat ik niet van dit alles walg. De waarheid moet echter overwinnen ook al zou er van
ons niemand overblijven. Alexander Herzen heeft eens tegen me gezegd: “Wij Russen
zijn toch geen Polen - op ons zal men niet schieten.” Herzen was dom en kende de
Russische regeering niet. Natuurlijk zal men op ons schieten en honderden en
duizenden tegen den muur zetten. Wanneer de regeering beveelt honderden dorpen
in brand te steken - alle studenten op te hangen - alle vrouwelijke
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studenten door de Kozakken te laten verkrachten, zal men het ook doen. Of die nu
Darwin of Hegel lezen of heelemaal niets, doet niet ter zake.’
Een oogenblik staart hij voor zich uit - gaat na welken indruk zijn woorden op
Kaniofski maken en gaat dan verder: ‘Eenmaal ben ik hier in Petersburg bijna van
honger gecrepeerd. Ik wilde gaan bedelen, doch miste de kracht er toe. Een gewone
straat-hoer nam me mee en liet me bij zich wonen. Daar heb ik eerst recht begrepen
wat jullie cultuur waard is. Twee weken heb ik daar met zware koortsen op een divan
gelegen. Die vrouw bracht me eten en drinken. Ze verdiende voor me - met haar
lichaam. Vijf - zes maal per nacht had ze iemand bij zich. Ik hoorde soms hoe men
haar sloeg en trapte. Eenmaal kwam er een dronken gendarme die ook mij sloeg,
zoodat mijn hoofd bloedde. Ze is toen den volgenden dag bij mijn bed blijven zitten
en heeft me allerlei sprookjes verteld. Dat was maar een heele goedkoope snol, die
meestal niet meer dan een roebel kreeg. Waarom moet ik nu medelijden hebben met
jouw soort? Heeft een van jullie soms ooit medelijden met mij gehad? Wat beteekent
al jullie ellende ten slotte?’
Een oogenblik denkt Kaniofski er aan hem tegen te spreken, dan denkt hij aan zijn
jeugd - aan het kasteel waar de bedienden slecht behandeld werden - aan de luxe die
hem omgaf.
‘Jij bent ten minste vrij fatsoenlijk en zult dan ook wel jong crepeeren. Eigenlijk
is dat ook nog niet belangrijk. Van mijn soort zijn er reeds duizenden voor de
beweging gestorven. Doch waarom ben ik eigenlijk zoo eerlijk tegenover je? Is dat
eigenlijk wel mogelijk? Jouw moeder is van adel, mijn moeder heeft mijn zuster
voor tien roebel aan een luitenant verkocht. Die is toen een paar nachten bij ons
gebleven en heeft al dien tijd met haar in het bed van mijn vader en moeder geslapen.
Toen hij wegging, heeft hij me veertig kopeken gegeven. Ik herinner het me nog heel
goed - ik heb daar toen kandy-klonten voor gekocht.’
Weer zwijgen beiden.
‘Herzen heeft eens gezegd dat ik in staat ben elke vrouw te verleiden om er daarna
een lid van de beweging van te maken. Hij bedoelde een vrouw van jullie soort - van
adel. Wat heb ik daaraan? Zoolang er nog snollen zijn, is elke vrouw koopwaar. Ik
ken daarin geen onderscheid. Kijk me nu niet zoo aan. Ik ben een
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brandstichter en heb geen tijd lang over al deze dingen na te denken.’
Kaniofski blikt op - vraagt dan langzaam: ‘Was Iwanof, dien je in Moscou doodde,
ook een spion?’
‘Neen - doch hij remde de beweging.’
‘Dan gaan onze wegen hier uiteen.’
Netschajef begrijpt wat er in Kaniofski omgaat. Hij voelt dat hier een klove gaapt
- de klove tusschen den Intellectueel en de Massa, doch weet ook, dat hij zelve eens
aan deze tweespalt ten gronde zal gaan.
‘Je kunt me nu om deze dingen rustig verachten. Later zal je dit alles beter
begrijpen. Het beste zou zijn dat we elkaar vermoorden. Dan bleef het Proletariaat
alleen. Misschien kan het dan gelukkig worden. Zoolang wij er zijn, is dat
onmogelijk.’
Hij neemt zijn hoed en verdwijnt in den donkeren avond.

4
Kaniofski vertrekt daags daarna naar Moscou. Hij heeft opdracht na te gaan hoever
de nasporingen der politie gevorderd zijn om zoodoende het gevaar van de anderen
nog af te wenden. Reeds op den dag van aankomst ontmoet hij zijn vrienden Popof
en Uspienski - vrienden van hem en Netschajef, die weten wat gebeurd is. Ze hooren
eveneens tot de beweging en wachten met rustige zekerheid hun arrestatie af. Dit is
onvermijdelijk. Ze zijn vrienden van Netschajef en weten, wat dit beteekent. De
politie is hen reeds op het spoor - het kan slechts nog een kwestie van eenige uren
zijn.
‘Wij vluchten niet - wij blijven en laten ons arresteeren. Ook voor de rechtbank
hebben we nog een taak te vervullen. Wij moeten de revolutionaire energie in Rusland
aanwakkeren. Alleen voor de rechtbank kunnen wij de waarheid verkondigen, zoodat
ze overal doordringt.’ Beiden zitten in een klein café, wanneer deze woorden
gesproken worden. Ze drinken wodka - de eene flesch na de andere.
‘Wees niet hard in je oordeel, Kaniofski. Ik bezuip me nu, doch heb mijn plicht
gedaan. Hamlet filosofeerde op een kerkhof - ik doe het liever in een kroeg. Je moet
daar niet boos om zijn. Over een paar maanden zit ik in Siberië - god weet voor hoe
lang.’
Even stokt het gesprek, dan komt een kleine jongen het café
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binnen en fluistert Popof iets in het oor. Uspienski is gearresteerd. Men drinkt verder
- bestelt een nieuwe flesch. ‘Je moet niet meenen dat ik niet bang ben. Ik heb wel
degelijk angst voor de eenzaamheid. Doch het moet - wij moeten een voorbeeld
geven. Zooals nu gaat het niet langer. Wij moeten de menschen leeren, dat ze ook
haten moeten. Wanneer nu een Rus met den knoet geslagen wordt, kust hij na afloop
de hand die hem sloeg. Dat is nog veel erger dan het feit, dat hij geslagen wordt.’
Het is ondertusschen donker geworden. Telkens - wanneer iemand het café
binnenkomt, kijken beiden op, in de meening, dat de politie hen komt halen. Langzaam
denkt Katiofski er aan om afscheid te nemen. Hij heeft nog andere opdrachten te
vervullen, moet ook weer spoedig naar Petersburg terug, om daar over den toestand
te berichten. ‘Misschien zien we elkaar heden voor het ‘laatst. Zeg den makkers in
Petersburg, dat Popof zijn plicht deed. Ik heb misschien veel in kroegen rondgezwalkt
en veel gehoereerd. Talenten had ik niet - dat weet ik zelf - nieuwe ideeën heb ik
niet in de wereld gebracht. Ik heb echter mijn lichaam voor de zaak gegeven. Dat
zal nu wel in Siberië crepeeren.’
Kaniofski drukt hem zwijgend de hand. Hij denkt er aan, hoe Netschajef dit alles
met nuchtere zekerheid voorzag en toch zijn wil doorzette. Hij ziet Popof reeds voor
de rechtbank - fier en fel en met ballende vuist. 's Avonds bezoekt hij nog enkele
vrienden, doch keert reeds den volgenden morgen naar Petersburg terug. Aan het
station meldt men hem, dat de politie ook hem op het spoor is. De geheime drukkerij
is ontdekt - talrijke vrienden zijn reeds gearresteerd. Hij verschuilt zich enkele weken
bij een Pool - een vriend van zijn ouders - vertrekt daarna naar Zwitserland.

5
Als hij den eersten dag na zijn aankomst te Lausanne in het kleine pension, waarin
hij zijn intrek genomen heeft, de ontbijtzaal binnenkomt, ontdekt hij plotseling
Kartharina Moroschkin. Hij kent haar vanuit Polen. Ze is nog jong - nauwelijks
twintig. Een jaar geleden nog was ze getrouwd met een ritmeester - een bruut, die
haar sloeg en mishandelde. Ze woonde in het dorp zijner ouders. Eens, toen hij 's
avonds laat met een paar vrienden haar huis voorbijkwam, hadden ze hulpkreten
gehoord. Ze waren naar binnen gegaan,
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hadden de vrouw bevrijd en den man met zijn eigen rijzweep afgeranseld. Een der
dorpsnotabelen, die bij het hooren der kreten eveneens was binnengetreden, had
Katja toen bij zijn vrouw gebracht. Reeds twee maanden zit ze thans in het buitenland.
Plotseling ontmoet hij haar thans te Lausanne. Ze herkent hem onmiddellijk en
begrijpt, dat hij gevlucht moet zijn. Hij vraagt haar, of hij misschien naar een ander
pension gaan zal, daar hij haar geen last wil bezorgen. Ze antwoordt ontkennend en
vraagt terstond naar de oorzaak van zijn vlucht. Kaniofski vertelt - eerst oppervlakkig,
daarna ernstig. Ze blijven den geheelen dag samen. Na twee dagen is Katja niet meer
het rijke Russische meisje, doch een kameraad. Ze kleedt zich anders - verhuist met
hem naar een eenvoudiger pension in de volksbuurt. Kaniofski echter wordt
gearresteerd. Men heeft vanuit Rusland zijn uitlevering gevraagd. De Zwitsersche
politie heeft zijn adres gevonden. Op een ochtend klopt men aan zijn kamerdeur:
‘Mr. Michel Kaniofski - n'est ce pas?’
‘Non, monsieur, Emanuel Rauch.’
‘Parfaitement, monsieur, c'est la même chose. Wilt u maar meegaan?’
Buiten staat een rijtuig met nog eenige agenten. In een stille straat struikelt het
paard, zoodat het rijtuig bijna kantelt. Er komt een oploop, waarbij hij het gezicht
van eenige kameraden meent te herkennen. Plotseling ziet hij de gendarme, die hem
vasthoudt, vallen. Hij rukt zich los en voelt zich een oogenblik later opgenomen in
een melkkar en onder de bank geduwd. Om zich heen ziet hij de lachende gezichten
zijner vrienden. Men brengt hem naar een dorp in de buurt, geeft hem een nieuwen
pas - andere kleeren - reisgeld. Nog dienzelfden avond moet hij Zwitserland verlaten
en naar Frankrijk vluchten. Hij gaat echter - zonder dat zijn vrienden het vermoedden
- nog denzelfden nacht naar Lausanne terug. Het gelukt hem ongezien in den tuin
van het pension te komen, waarin hij eenige uren geleden gearesteerd is. Hij weet
Katja's kamer - ziet dat het venster open is. Achter in den tuin staat een boom met
bloedroode camelia's. Ze ontwaakt - begrijpt. Eenige uren later passeeren beiden
ongehinderd de Zwitsersche grens.
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6
De Parijsche Commune behoeft hier niet te worden beschreven. Men kent het epos
van deze helden, die aan een cynischen grijsaard - Thiers - werden overgeleverd,
nadat al hun idealen - al hun revolutionaire energie op zoo wreede wijze was
onderdrukt. Misschien was Parijs nooit zoo grootsch als in de dagen van deze
onvergetelijke commune. Plotseling - toen de dood nabij scheen en van alle kanten
gevaar dreigde, bemerkten de menschen, dat ze broeders waren. Te midden van het
donderen der kanonnen werd Parijs herboren als middelpunt der Menschheid. En deze menschen, die zóó dachten, die zóó heldhaftig voor de Vrijheid hun leven veil
haddden, zouden Parijs hebben willen verraden? Gelooft toch den burgerlijken
historicus niet, die zulke theorieën tracht op te bouwen!
Hoevele Russen hebben deze Commune meegemaakt. Bakunin toog bij het hooren
der tijding terstond derwaarts en met hem talrijke vooraanstaande revolutionairen.
Is het een wonder, dat Kaniofski met zijn intense dadendrang terstond zijn rustig
dorp verlaat - dat zijn jonge vrouw hem vergezelt? Deze dagen zijn de schoonste van
hun kort samenzijn. Katja kent geen gevaar en vertoont zich steeds op de gevaarlijkste
plekken. Terstond gevoelen de vrouwen een diepe intuïtieve genegenheid voor de
jonge Russin, die met hen zoo vurig de Vrijheid verdedigt. Telkens, wanneer ze
bemerkt, dat een afdeeling arbeiders weifelt - bijna den moed verliest, gaat ze op hen
toe, neemt het geweer van een hunner en geeft opnieuw het voorbeeld: ‘Arbeiders
van Parijs. Ik zal me verdedigen - ook wanneer jullie me alleen laat. Elle ne se rend
pas la commune de Paris. Wees onbevreesd voor den dood. Is het niet goed als vrije
menschen te sterven?’ Telkens verheffen zich dan weer de moede strijders en beginnen
het vuren opnieuw. Vive la Commune! Vive la petit Katja? Een der laatste dagen wanneer het einde reeds onafwendbaar is en met noodlottige zekerheid nadert, ontmoet
Kaniofski haar voor de laatste maal. Wild wappperen hare zwarte haren - een
kruitlucht omgeeft haar. ‘Ik dank je voor dit leven, Michael. Ik ben vrij, al zal ik over
een paar uur sterven. Sinds ik weet, dat ik niet meer de slavin van Moroschkin ben,
kan ik zonder tegenzin aan mijzelf denken. Ik dank je voor deze dagen te Parijs.’
Beiden gaan weder op hun posten op de voorste barricade. Een paar uur later vindt
Kaniofski haar. Ze is dood - een bajonetsteek in haar borst heeft
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een eind aan haar leven gemaakt. Zwijgend gaat hij op zijn post terug. Een uur daarna
wordt hij eveneens doodelijk gewond. Kameraden redden hem - brengen zijn lichaam
in veiligheid. Twee maanden ligt hij bijna stervend in een kelder. Hij herstelt echter
en vertrekt naar Zürich.
De Commune is verloren - Katja gestorven. Het Leven - nieuwe strijd drijft hem
echter verder.

7
Hij hongert in Italië en weet daarna - na maandenlang rondgezworven te hebben Rusland te bereiken. Onmiddellijk krijgt hij wederom contact met de beweging en
wordt hij uitgestuurd propaganda-lectuur onder boeren te verspreiden. Hij verkleedt
zich als marskramer, trekt wekenlang rond. Langzamerhand - nu reeds zoovele zijner
vrienden zijn terechtgesteld of naar Siberië verbannen, is hij een der oudste onder
zijn vrienden geworden. Men geeft hem de leiding - laat hem de propaganda regelen.
Honderden mannen en vrouwen, ook uit den adel, verspreiden zich onder de boeren,
wenschen liever onder gevaren en ontberingen te leven dan zóó hun bestaan voort
te slepen. Hij ontmoet in dezen tijd Sophie Perofskaja. die eens op het schavot sterven
zou, Scheljaboff, die haar liefde had, Cyprianof en zoovele anderen. Weer - wanneer
allen op een avond bijeenzitten, duikt het plan op Tschernichewsky te bevrijden. Ze
zijn thans ouder geworden en rijper, hebben jarenlang zijn werken bestudeerd en
gevoelen nog inniger dan vroeger de behoefte hem te bevrijden. Thans worden
werkelijk maatregelen genomen. Men heeft geld en beschikt tevens over paarden en
officicele papieren. Na een korte voorbereiding vertrekt men naar Siberië. Kaniofski
- enkel van Myschkin begeleid, wenscht eenvoudig naar de gevangenis te gaan, zijn
papieren - die zeer goed nagemaakt zijn - aan den gouverneur te toonen en hem mede
te deelen, dat hij bevel heeft Tschernichewski naar een andere gevangenis over te
brengen. Hij draagt de uniform van een wachtmeester der politie - Myschkin eveneens.
In Wilusjk echter - waar Tschernichewski gevangen zit, bemerkt hij, dat het plan
mislukken moet. Hij vervoegt zich bij den gouverneur, doch deze heeft plotseling
uit Petersburg bericht ontvangen, Tschernichewski onder geen enkel voorwendsel
en aan niemand uit te leveren. Het complot is verraden. Hij laat echter

Groot Nederland. Jaargang 24

538
niets merken en deelt den commandant mede, dat hij vanuit Irkutsk een bijzondere
toestemming zal gaan halen. De gouverneur is vriendelijk, zelfs voorkomend. Hij
wenscht Kaniofski - die immers wachtmeester is - tot Irkutsk een paar kozakken mee
te geven, daar de wegen niet ongevaarlijk zijn. Kaniofski ziet wat hem dreigt, kan
echter niet weigeren. Hij weet, dat deze kozakken opdracht hebben, hem onderweg
neer te schieten. Met Myschkin begeeft hij zich echter op weg. Een uur buiten de
stad poogt hij zijn begeleiders onschadelijk te maken. Beiden nemen de vlucht, doch
Myschkin wordt levensgevaarlijk gewond. Daar tevens diens paard in de verwarring
verdwenen is en Kaniofski's paard beiden niet dragen kan, moet hij hem - voorloopig
- aan zijn lot overlaten. Na dagenlang zwervens vinden hem eenige boeren. Van hen
hoort hij dat Myschkin door de kozakken - die hulp gehaald hadden - gevangen
genomen is. Hij zelf verschulit zich nog eenige weken - trekt dan - troosteloozer dan
ooit, verder. Voor hij Siberië verlaat, heeft hij echter nog een vreemde ontmoeting,
die hem nog troosteloozer stemt. Hij ontmoet op een morgen een paar boeren, die
een slede - waarop een lijkkist - volgen. Hij stijgt af en volgt den stoet.
‘Deze doode was een goed man - zegt hem een der boeren. Hij heeft jarenlang bij
ons gewoond en dulde geen crucifix in zijn kamer. Den pope heeft hij de deur
uitgegooid en gezworen, dat hij alle duivelen op hem zou los laten, wanneer hij het
waagde zijn lijk te volgen. Hij heeft hier veel gedronken, doch sprak steeds over de
Beweging. Popof heette hij. Hij kwam uit Moscou.’ Zwijgend gaat Kaniofski verder.
Hij herinnert zich de laatste ontmoeting met Popof - nu reeds jaren geleden, met
Popof te Moscou, toen deze op zijn arrestatie wachtte. Hij denkt ook aan den angst,
dien deze toen had voor de eenzaamheid - voor de ballingschap.
Tschenichewski echter - wiens bevrijding thans mislukt was - bleef tot 1884 in
Siberië. Hij was er in 1864 gekomen. Hij werd de laatste jaren steeds meer geisoleerd,
zoodat men zelfs meende, dat hij krankzinnig geworden was. Tenslotte verleende de
Czaar hem gratie. Hij vestigde zich in zijn geboortestad Saratof aan de Wolga en
stierf daar vijf jaren later. De nieuwe beweging - de jongeren, die hem hadden willen
bevrijden, wantrouwde hij - de oude methoden deden hem eveneens weifelen.
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8.
Plotseling duikt het plan op Alexander II te dooden. Alexander Solovjef komt naar
Petersburg en tracht zijn kameraden te overreden. Terstond sluit Kaniofski zich bij
hem aan. Hij kent Solowjef - weet dat zijn voornemen heilige ernst is. Urenlang
bespreken beiden hun plan. Ook andere terroristen - wier namen later bekend zouden
worden, namen aan de besprekingen deel: Cyprianof, Michailofsky, Wera, Vigner
Hessie Helfman en talrijke anderen. Spoedig echter wordt het complot ontdekt. Bijna
geen dag gaat voorbij of er wordt iemand gearresteerd. Telkens moet men van woning
verwisselen - en andere plaats van samenkomst trachten te vinden. Kaniofski voelt,
dat zijn dagen geteld zijn - dat het einde van dit alles nabij is. Telkens - bijna dagelijks
- ontdekt hij Aron Vogel - den rechercheur der Geheime Politie - die hem op de
hielen zit. Nog weet hij hem te ontkomen, doch hij voelt, dat hij het eenmaal niet
meer zal kunnen. Dagenlang wordt hij vervolgd - telkens weet hij hem te ontduiken.
Nu eens moet hij zich als koetsier verkleeden, dan weer als officier. Ondertusschen
is Chaltyrin - een zijner vrienden - in Petersburg gekomen. Hij heeft een grooten
voorraad dynamiet bij zich en meent den aanslag te kunnen volbrengen. Als loodgieter
is hij in het paleis doorgedrongen en heeft het plan, dit te ondermijnen. De lont is
echter nat geworden, zoodat het dynamiet niet ontbrand. Ondertusschen worden
steeds meer terroristen gearresteerd. Kaniofski beraadslaagt - wil ten koste van zijn
leven de daad volbrengen. Alexander II moet sterven - Rusland bevrijd worden. Dan
- op een avond, wanneer men moedeloos bijeen zit, aan de sombere toekomst en het
donkere verleden denkt, noemt iemand Netschajef's naam. Een der vrienden heeft
uit de Peter en Paulvesting door een soldaat van de wacht bericht ontvangen - een
eerste levensteeken sedert tien jaren. Hij vraagt hem, te bezoeken. De soldaat der
wacht wil een zijner vrienden bij hem brengen. Kaniofski is onmiddellijk bereid.
Vooral nu - nu hij weet zelf spoedig te zullen sterven - heeft hij behoefte, Netschajef
nog eenmaal te zien - hem nog eenmaal in zijn fanatieke oogen te blikken. Reeds
den volgenden dag begeeft hij zich op weg. Hij wordt door den soldaat door allerlei
onderaardsche catacomben geleid en bereikt ten slotte Netschajef's cel. Wanneer hij
binnentreedt, ziet hij de eerste oogenblikken niets - dan hoort hij
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kettingen rammelen en ontwaart - aan het eind der cel - aan den muur gesmeed
Netschajef. Hij is mager - doch zijn oogen gloeien fanatieker dan ooit. Kaniofski is
sprakeloos, drukt hem dan zijn handen - die gloeiend heet zijn en waarvan hij de
beenderen voelt. In Netschajef's oogen zijn tranen gekomen - voor het eerst na zoovele
jaren. ‘Ik dacht niet meer ooit een van de onzen te zien. De wachten hebben me
verteld wat je de laatste jaren deed. Je hebt je goed gehouden, aristocraat.’ Weer
voelt Kaniofski dat Netschajef de oude gebleven is. Hij heeft geen oogenblik
gewankeld - is eerder nog fanatieker geworden. Urenlang doet hij hem thans
voorslagen te vluchten. De vrienden willen hem bevrijden - de wachten zullen hem
doorlaten. Men wil alles voor hem doen - hem zelfs bevrijden voor den aanslag op
den keizer is uitgevoerd. Netschajef echter weigert. ‘Wat willen jullie van me. Jullie
hebben belangrijker dingen te doen. Dood den Czaar - ontketen een Revolutie. Dat
is je taak. Wanneer dan de Revolutie mij bevrijd - ik overal in de stad de klokken
hoor luiden - kom ik tot jullie. Laat de dooden de dooden zijn. Laat me alleen.’ Nog
eenmaal drukt hij Kaniofski de hand. Hij is koortsig en zijn handen beven. Dan wanneer hij hem een teeken geeft, dat hij liever gaan moet, zegt hij nog eenmaal:
‘laat je hand niet beven, aristocraat.’

9
Ondertusschen duren de arrestaties voort. Bijna elken dag wordt een der vrienden
gearresteerd. Men laat de guillotine groeien - het timmeren der galgen. Ook Zelaboff
wordt gevangengenomen. Den laatsten nacht, wanneer allen nog eenmaal
beraadslagen, opdat de aanslag niet weer mislukken zal - worden nieuwe bommen
vervaardigd. Alle vrienden - die nog overbleven - zijn aanwezig. Sophie Perofskaja
- Ryssakof - Wera Vigner en de anderen. Wanneer Kaniofski een krant opneemt om
een der bommen in te wikkelen, valt zijn oog op een doodsbericht: ‘hierbij deelen
wij het overlijden mede van den Heer Octavian Kaniofski, in den ouderdom van 64
jaar.’ Hij voelt zich zwak worden - grijpt zijn stoel. Nog heeft hij tijd zijn vrienden
mede te deelen dat deze annonce den dood van zijn vader mededeelt, dan wordt hij
bewusteloos. Eerst tegen den morgen ontwaakt hij. Hij is thans rustig en weet dat
heden de aanslag gelukken moet. Vandaag kan de Keizer hem niet meer
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ontkomen. Om 10 uur verlaat hij met zijn vrienden het huis. De bommen - in een
valies - draagt Kaniofski. Een uur wachten ze op de keizerlijke equipage. Dan - op
korte afstanden - worden de bommen geworpen. Eerst Ryssakoff - dan Hryniewiecki.
Thans missen ze hun doel niet. De Czaar is gedood - zijn equipage vernield. Eerst
uren later - wanneer hij doelloos door de hoofdstraten dwaalt - niet weet wat te doen
- hoort hij dat de laatste bom ook Hryniewiecki doodde. Hij benijdt hem - voelt
tegelijkertijd nog heviger, dat ook zijn einde komen moet. Een diepe haat tegen het
volk, dat thans de macht had kunnen veroveren, doch de moed er toe mist, vervult
hem. Honderden worden gearresteerd, waarvan de meesten onschuldig zijn. Rykassof,
die gemarteld wordt - begint de politie mededeelingen te doen. Zelaboff echter,
trotscher dan ooit, herhaalt telkens: ik heb aan den aanslag deelgenomen - neem alle
verantwoording op me en deed het in naam der Narodnaja Wola.’
Nog is Kaniofski niet gearresteerd. Hij ontkomt naar het buitenland - onderhandelt
te Parijs met den Russischen gezant over de voorwaarden, waarop de terroristen hun
aanslagen zullen staken, doch bereikt niets - wil van deze regeering niets ook bereiken.
Hij wil terug naar Petersburg - naar de weinige vrienden, die nog in leven zijn.

10
Twee dagen later is hij wederom te Petersburg. Aan het station neemt hij een
huurrijtuig om eerst - voor hij zijn vrienden bezoekt - naar een vriend van zijn ouders
te gaan. Plotseling springt echter nog iemand anders in het rijtuig en grijpt zijn hand:
Aron Vogel. Hij is uitgeput van zenuwen en lijkbleek. Een oogenblik denkt Kaniofski
er aan hem te dooden. Dan ziet hij hem nog eenmaal in de oogen en aarzelt. ‘Heb
medelijden met me. Laat me je arresteeren. Men wil mij wegjagen, wanneer het me
niet gelukt. Mijn kinderen hongeren - mijn vrouw is tuberculoos. Zij zullen voor je
bidden.’
Plotseling krijgt de Rus in Kaniofski de overhand. ‘Arresteer me, doch zwijg.’
Nog geeft hij den koetsier bevel naar de naaste politiepost te rijden - dan is het einde
gekomen.

11
Het tegen Michael Kaniofski uitgesproken doodvonnis werd door de Russische
regeering in levenslange vestingstraf veranderd. In de
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Schlüsselburg sloot men hem op. Hij goot echter reeds na eenige maanden de inhoud
van zijn petroleumlamp over zijn kleeren en stak er de vlam in. Bedekt met zware
wonden - geestelijk geknakt - bracht men hem in het hospitaal. Kameraden slaagden
er echter in hem met valsche papieren zoogenaamd uit naam der familie Kaniofski
vrij te krijgen. De rechtbank stemde er in toe, dat de simpel geworden Michael
Kaniofski van zijn vestingstraf ontheven werd, om verder door zijn familie te worden
verzorgd. Men controleerde hem elke maand - tijden waarin Kaniofski die zich
langzamerhand hersteld had - voor de dienaren des gerechts den simpele speelde.
Hier - op het landgoed zijner ouders - schreef hij de herinneringen, waaruit dit
levensrelaas werd samengesteld.
Zijn dood was een verlossing voor zijn familieleden, die hem vreesden en wier
geweten hij verontrustte.
NICO ROST.
Dit ‘portret’ dankt vooral zijn ontstaan aan de behoefte, welke de schrijver
gevoelde het eenvoudige relaas dezer intensieve daden te plaatsen in een
omgeving, waarin men het waarschijnlijk niet zou verwachten. Hij hoopt
dat het verslag van de Daden van dezen Terrorist bij den lezer een even
groote belangstelling moge opwekken als een beschouwing over de Werken
eens Dichters.
N.R.
Noot: voor dit ‘portret’ werden benut:
‘Flammen’ aus den hinterlassenen Aufzeichungen des Michael Kaniofski:
Herausgegeben von Stanislaw Brzozowski (Verlag Richard Bong, Berlin.)
‘Verschwörer und Revolutionäre’. Tagebuch-Aufzeichnungen von M.
Kaniofski aus dem Polnischen übersetzt von H. Kubicki (Neue Deutsche
Verlag, Berlin).
Plechanow ‘N.J. Tschemichewski’, 1894.
Alfons Thun ‘Geschichte der revolutionäre Bewegungen in Russland’,
1880. alsmede verschillende andere werken.
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Henrik Ibsen VII.
In Hedda Gabler was voor Ibsen het streven naar individueele vrijwording
doodgeloopen. Zijn idealistische wensch naar de karaktervolle persoonlijkheid, die
de wereld vrij zou maken van leugen en misdadige conventie, bleek in zijn scheppende
verbeelding te leiden tot een ijdelen zwetser (De Wilde Eend) tot een gebroken man
(Rosmersholm) of tot een soort misgeboorte, als in Hedda Gabler.
Dit was dan het allerlaatste stadium, tenminste voor de Vrouw, die hij in den
aanvang tot zoo verheven menschelijkheid bestemd had. Dat de Man voor deze
hoogte van persoonlijkheid nog niet rijp was, wist hij eigenlijk al sinds Julianus. En
het is dan ook niet om met hem nog eens dezelfde proef te nemen, die Ibsen in Hedda
Gabler met de Vrouw nam, dat hij in zijn nu volgend drama, Bouwmeester Solness,
weer de Man in het midden der actie stelde en er ten slote diens tragedie van maakte.
Halvard Solness was en is geen individualist en heeft geen kans daartoe ooit te
groeien. Hij is, als Juliaan, een begaafd, zwak mensch, hoogstens met de illusie van
een eigen persoonlijkheid. Wat men in Hedda telkens door het machteloos verwordene
heen ziet: de zelfstandige persoonlijkheid in aanleg, een begin van eigen moreele en
vooral aesthetische bevinding, wordt in Solness gemist. Uit niets, blijkt dat hij meer
is dan een man van talent, handigheid en succes, die zich heel wel in de bestaande
omstandigheden gevoegd had en het leven zeer wel dragelijk bevonden, als de zwakte
zijns gemoeds hem maar niet tot hindernis en verderf geworden was.
Wat Hedda te leven onmogelijk maakt, is grootendeels haar kwetsbare hoogheid,
haar brooze trots. Doch hetgeen Solness ten slotte in den dood drijft, is enkel zijn
zwakte, het gemis aan eigen persoonlijke kern, die gretig den steun van een schijnbaar
sterkere aanvaardt en daarbij elk besef van eigen begrensdheid verliest.
Daarom is de figuur van Solness, hoe belangrijk ook, in laatste
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instantie niet het wezenlijke van dit drama, maar iets anders: de verhouding van den
Man tot de Vrouw. En ook nog dit, de vraag naar droom of werkelijkheid, dichterlijk
verbeelden of actief leven. Natuurlijk heeft de betrekking tusschen den Man en de
Vrouw den dichter altijd geïnteresseerd. Wie, die iets van het menschelijke begrijpen
wil, en vooral wie het dramatiseeren wil, kan dit onverschillig laten? Het zal een
element zijn in schier iedere menschelijke verwikkeling, zij het dan niet overal even
belangrijk.
En zoo heeft Ibsen het ook opgevat. In de lange rij zijner drama's zijn er vele, waar
de verhouding van Man tot Vrouw bijzaak is, enkel realistische bijzonderheid of
psychologische waarheid, en meer zijdelings meedoet. Zoo in de historische drama's
zijner jonge jaren, ook waar een vrouw de hoofdpersoon was. Zoo in Brand en Peer
Gynt en Keizer en Galileeër.
Maar in de ‘Krijgslieden op Helgeland’ komt al de gedachte op, dat enkel als
twee-eenheid van man en vrouw samen de mensch zijn goddelijke bestemming
bereikt. Waarna in Kroonpredendenten dit spoor niet wordt vervolgd. Ibsen is daar
geheel ingenomen door de vraag van de innerlijke roeping eens menschen, waarvan
wij gezien hebben, dat zij in kern al die van de persoonlijkheid inhield. De relatie
tot de Vrouw doet in dit drama voor de leidende figuren weinig ter zake, terwijl zij
in het daarop volgend werk, De Comedie der Liefde, den ganschen toestand
beheerscht...... maar juist in anderen zin, dan men zou verwachten. Om een waarachtig
mensch te worden, moet Falk eerst van Swanhild af en in de eenzaamheid zich zelf
veroveren. Het huwelijk is daarentegen de plaats, waar de wordende persoonlijkheden
in een valsche gemeenschap gesmoord worden, welke gedachte dan later, over Brand,
Peer Gynt en Keizer en Galieeër heen, in de zoogenaamde realistische drama's weer
wordt opgenomen, als het probleem der persoonlijke zelfstandigheid in de beperkter,
maar reëeler verhoudingen der burgerlijke maatschappij opnieuw gesteld wordt.
Het huwelijk blijkt dan het terrein, waar voor de vrouw de strijd om een eigen
volwaardige persoonlijkheid het eerst moet worden uitgestreden, waarbij echter de
verhouding van Man tot Vrouw, in het algemeen gesproken, maar bijkomstig is.
Zoomin als in de Steunpilaren der Maatschappij, gaat het in Nora en Spoken eigenlijk
tusschen man en vrouw. Het gaat om de wordende persoonlijkheid, die door de
maatschappelijke instelling van het huwelijk be-
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lemmerd wordt. Het is de Echtgenoot, die hier van belang is, de man in zijn
huwelijksche bevoorrechting, maar niet de man als zoodanig; en noch Thorwald
Helmer, noch luitenant Alving zijn hier de tegenspelers van de vrouwelijke
hoofdfiguren. Dat in ‘De Vijand der Maatschappij’ de Vrouw als zoodanig geen rol
speelt, is dan zonder meer wel duidelijk.
Maar ook waar Ibsens individualistische tendenzen hun keer nemen, in De Wilde
Eend, gaat het niet om de verhouding der sexen. Welke vrouw tegenover Hjalmar
Ekdal staat, is eigenlijk onverschillig. Het conflict - zoo er tenminste een dramatisch
conflict is - gaat tusschen Hjalmars lagen aard en een voor hem veel te verheven
ideëelen eisch. Dat maakt het vrijwel komische in dit stuk, dat overigens door
stemming en uitgang gansch niet comisch is. Hoe men met volmaakt ontragische,
op zich zelf niets beteekenende karakters desniettemin een diep tragische, schrijnend
het tekort des levens peilende werking kan verkrijgen, heeft Ibsen hier op
verwonderlijke wijze aangetoond.
Het is dan eerst weer in Rosmersholm, dat de verhouding Man-Vrouw, in haar
eenvoudige directheid, opnieuw ter sprake komt om het spel te beheerschen. Rosmers
ontwikkeling hangt onmiddellijk met Rebekka tezamen; in zijn liefde tot deze
problematische vrouw bereikt zijn geest een hoogte, die hij blijkt niet te kunnen
handhaven. Beiden, Rebekka en Rosmer, zijn gelijkwaardige figuren in de handeling,
als Man en als Vrouw, en hun verbintenis verschijnt ons hier als een noodlottige,
vanwege het verschillend plan hunner geesten.
Tenslotte blijkt, dat de vrouwenfiguur voorloopig toch Ibsens grootste
belangstelling had, wat er van haar individualistische ontwikkeling te verwachten
was, waartoe zij, in verband met haar romantisch ongebonden aard, groeien kon. In
De Vrouw der Zee en Hedda Gabler heeft de dichter dezen opzet uitgewerkt, met
het bekende gevolg.
Maar nu, in Bouwmeester Solness, neemt hij het mannekarakter weer op, nu hij, als
het ware, met de vrouw heeft afgedaan. Afgedaan in dien zin, dat hij haar niet meer
als de toekomstige draagster der gelukkige, vrije persoonlijkheid vermocht te zien.
Hetgeen allerminst beteekent, dat hij in dit opzicht op den man ooit meer fiducie
heeft gehad, of nauwkeuriger uitgedrukt, dat Ibsen, na Brand, in zijn
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verbeeldingswereld den nieuwen individualistischen mensch onder mannegedaante
zou herkend hebben.
Bouwmeester Solness is dan ook zelfs geen poging tot schepping dier vrijmachtige
ikheid, van wien de dichter eens de redding der wereld verwachtte. De groote
bouwmeester is niet veel anders of beter dan een verworden, verziekte
menschelijkheid, karikatuur van het individualisme in het mannelijke, gelijk Hedda
Gabler het was in 't vrouwelijke. Met een vleug van kille tragiek over zich, als een
volkomen on-persoon, een vrouwtje, nauwelijks uit de windselen der eenvoudigste
dierlijkheid, hem naar haar eigen zin en genoegen tot een zelfstandige,
eigengerechtigde persoonlijkheid wil omvormen. Het is deze werking, deze relatie,
die Ibsen geïnteresseerd heeft en waarom hij grootendeels het stuk schreef: de fatale
uitkomst van de wekstem eener vrouw op den man, die nu eenmaal niet tot zoo hooge
zending gewekt kon worden. Niet omdat hij, als Joannes Rosmer, wezenlijk een
gemeenschapsmensch was, maar wijl zijn zedelijke onvolgroeidheid, de vreesachtig
zwakke wil, zijn intellectueel levensinzicht niet volgen kon, en hij ten slotte toch
niet durfde, wat hij niet nalaten kon te wenschen. Dat Solness zichzelven niet
aanvaardde, daar lag de oorzaak zijner ellende en zijner mislukking. Ibsen heeft in
hem den mensch geschapen met eigen bevindingen en eigen doelstelling, aan wien
echter precies datgeen ontbreekt, wat den individualist maakt: de innerlijke
rechtvaardiging van zijn denken en doen in zich zelven. Met dien zedelijken moed
- die waarlijk geen botheid of zwakheid beteekent - wordt hij zijn eigen God, koning
in eigen rijk, daarzonder is hij meer wankel dan de zwakste gemeenschapsmensch,
wijl hem immers elke steun ontbreekt.
Ik geloof, dat Ibsen met de schepping van Solness verwonderlijk juist gezien heeft
en de mensch zijner verbeelding - juist als bij Hedda Gabler - niet zelden ook de
mensch der werkelijkheid is gebleken. Een uiterlijk zelfverzekerd, rustig positief
optredend heerschap, zeer zelfingenomen en wereldwijs, maar die inderdaad zoo
zwak en kwetsbaar leeft, dat het oordeel van een kind hem wankelen doet, en hij
alleen door voortdurende matelooze zelfverheffing zich in eigen oog voor vallen kan
bewaren.
Solness is inderdaad deze ‘reus op leemen voeten’, deze onaantastbare grootheid,
die bang is voor allen en alles, het meest......
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voor de eigen reuzigheid, die hij niet aan kan en daardoor als onverdiend en zondig
gevoelt.
Had een vrouw deze verworden persoonlijkheid kunnen helpen? Zeker niet Solness'
vrouw, die boven het infantiele niet uitkwam of er in elk geval toe terug zonk. Maar
Solness, die altijd met zichzelf bezig is en over den kring zijner ikheid niet heen kan
komen, ziet dit onvolwassene niet, projecteert zijn eigen nooden en wenschen in haar
en vindt aldus nieuw voedsel voor zijn tobberijen, nog meer reden tot schuldgevoel.
En smacht naar de vaste hand, die hem leiden, den sterken geest, die hem verlossen
kan van zichzelven......
Dan komt Hilde Wangel. Zij is gewis niet die sterke geest, die verheven ziel, van
wie Solness vagelijk heeft gedroomd, maar zij is jong en levenslustig, met den
roekeloozen durf der onbeproefde jeugd. En zij heeft geen last van haar zedelijk
gevoel, dat voorloopig vrijwel ontbreekt. Daartegen is zij hevig romantisch...... en
in 't algemeen weinig belangrijk. Ibsen had dit Vrouwelijke in Rebekka West, in
Ellida, de ‘Vrouw der Zee’ en in Hedda Gabler volkomen ten einde gedacht. Hier,
bij Hilde, is het slechts in aanleg, in zijn zeer bedriegelijken schijn van ruime
zelfstandigheid en beheerschte eigenrichting, terwijl het in waarheid nauwelijks het
dierlijk-simpele ontstegen is. Zonder dieper inzicht en zonder
verantwoordelijkheidsgevoel, enkel drijvende op den stroom harer fantaiseerende
heldenvereering, tracht zij het onschuldig voorwerp daarvan naar haar smaak en
behoefte om te kneden, dat hij op den ‘Held harer Droomen’ gelijken zal.
En Solness laat zich kneden, zielsgelukkig nu een ander hem van zichzelf bevrijdt
en aan zijn voozen trots mogelijkheden opent om te realiseeren wat hij zijn wilde,
maar uit eigen kracht niet zijn kon. Nu zal een vreemde macht het hem maken: den
volgroeiden individualist, den trotschen zelf-richter van eigen lot, den God van de
wereld der eigen persoonlijkheid. En zijn onvolwassenheid of verwordenheid blijkt
nog eens te meer, wijl hij dit mogelijk acht. Zoo weinig is hij zich zelf, kent hij zich
zelf en de grenzen van zijn persoonlijkheid, dat een enkele toevallige wekroep van
buiten hem uit al zijn oude denken en voelen doet stappen, als een slang uit zijn huid,
om maar eenvoudig weg het ideaal te gaan belichamen, dat zij en ook hij zelf zich
droomden. Hij zal inderdaad de Groote Man zijn, die hij immers diep-in altijd was,
al merkte vooral hij zelf daar weinig van. Nu zal het nieuwe leven beginnen, het
leven in
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hooge vrijheid en onvertroebeld werken, verzaligd door een eindelijke liefde. En het
begint ook.... met het einde: den doodelijken val van den zelfgebouwden toren......
Deze mensch, Solness, is op zich zelf noch groot, noch eigenlijk belangrijk. Geen
van dit type valsche individualisten is dat op zich zelf. Zij zijn de gedrevenen, die
meenen te drijven, stumperige collectivisten, kuddemenschen, die uit de kudde
verdwaalden en nergens een thuis meer vinden. Vanwege hun zelfmisleiding en
gebrek aan overgave, zijn zij voor hun medemenschen en voor de maatschappij
nauwelijks iets waard, maar voor zich zelf louter een vloek en een verderf, om den
waanzin hunner trots, die de verhoudingen en waarden van het leven zoo bitter
miskent. Hun einde, zoo zij niet in het materieele afstompen, is dan ook
krankzinnigheid of dood, en...... zij zijn ieder op zich zelf niet belangrijker dan andere
gekken.
Maar de wording, de aard en het wezen hunner dwaasheid, die zijn wèl belangrijk,
als al het menschelijke, voor wie, gelijk Ibsen, haar wonderlijk grillige en verwikkelde
wegen weet te ontdekken en voor ons uit te leggen. Door het proces zijner eigen
wezensontwikkeling tot deze figuur gekomen, tot dit verworden individualistische,
werd in zijn verbeelding deze man als een levende eenheid geschapen, trots de
verwarde veelheid zijner daden en gedachten, om in zelf-onbegrepenheid onder te
gaan juist door de vrouw, van wie hij alle heil verwachtte. Dit vreemd noodlottige
spel, deze tragische verhouding van dien man tot die vrouw is het, die Ibsen tot het
voornaamste, het hoogtepunt van zijn dramatische actie maakt, om daarop in de drie
bedrijven bijna al het licht saam te trekken.
Hoe zich deze verhouding allengs ontwikkelt, hoe de wederzijdsche invloed aan
breedte en diepte wint, wordt ons in de opvolgende tooneelen geleidelijk voor oogen
gevoerd, en mij dunkt, dat de groote drama-bouwer, die Ibsen was, nooit machtiger
techniek heeft vertoond dan in deze tafereelen, waar onder den zoo bekorenden schijn
van een lieflijke flirt, het wezenlijk tragische zijn fatalen loop vervolgt, en tegelijk
en in verband daarmee den aard van beider persoonlijkheid onthult.
En hier is het, dat van dit drama het tweee motief - als men het een oogenblik zoo
noemen mag - ons duidelijk wordt.
Het eerste was, als wij zagen, de twee-eenheid tot zuivering des
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levens van Man en Vrouw, nu hem de hoop op individueele betering verlaten had.
Dat ook deze twee-eenheid een illusie bleek, was in dit stadium van Ibsens
geestesontwikkeling haast niet anders te verwachten. Wat konden deze gedegeneerden
ten slotte elkander goeds doen? Was er van hun contact niet eerder veel kwaads te
verwachten. Zelfs als zij elkander welgezind waren? In zijn laatste vier drama's is
de gedachte dezer verhouding toen het thema geworden, naast die andere, die zijn
ouderdom en naderende dood hem ingaven en die vooral in Bouwmeester Solness
de latere scènes tusschen dat jonge kind en dien ouden man zoo diep weemoedig
maakt.
‘Woningen voor menschen bouwen, dat is ten slotte geen cent waard, Hilde......
de menschen hebben zulke bijzondere woningen heelemaal niet noodig. Tenminste
niet om gelukkig te zijn. En ik had ook zoo'n woning niet noodig gehad. Als ik er
een bezeten had, namelijk. Zie je, dat is het heele resultaat, zoover ik terug zie: niets
gebouwd, als je het goed inziet. En ook niets opgeofferd om tot bouwen te komen.
Alles bij elkaar niets, heelemaal niets....’
Zoo zegt Solness de mislukking van zijn leven en men heeft er Ibsens eigen klacht
in willen hooren, in verband ook met Hilde's wat al te vernuftig gewrongen
constructie, dat ‘haar bouwmeester niet zoo hoog zou durven klimmen, als hij zelf
bouwt.’ Een uiting, die inderdaad naar symboliek ruikt, al is hier overigens het
dramatische gebeuren nog zeer reëel bestaanbaar.
En wie dan Gabriel Borkman en vooral Als wij dooden ontwaken gelezen heeft,
twijfelt niet of hier in Solness bezon de dichter zich voor 't eerst weer na langen tijd
op zich zelven en op het eigen leven, nu zijn schoonste illusiën vervlogen waren.
Hij heeft in dezen bouwmeester wel zeer zich zelf gevoeld, een bouwmeester met
een profeten zending...... die mislukte.
Wat beteekenden tenslotte zijn eigen kunst en zijn leven?
Die behoefte aan vrijwording in hem, wat was zij anders geweest dan zijn door
de grofheid en slechtheid der wereld gepijnigd zedelijk gevoel, zijn menschenliefde,
rechtvaardigheidszin? Als een boetgezant had hij zich gevoeld en zijn roeping het
prediken van den zichzelf geworden, vrijen mensch, den beteren mensch in een edeler
samenleving. Daarvoor had hij bewust en blijmoedig het eigen bijzonder leven ten
offer gebracht. En ook, meer dan hem

Groot Nederland. Jaargang 24

550
zelf misschien aanvankelijk bewust was, dat van zijn naaste omgeving, zijn gezin.
Maar nu keerde het zich alles tegen hem. Het innerlijk gericht, dat hem zijn dichten
was en waarvoor slag op slag zijn mooiste idealen van mensch en maatschappij
onmeedoogend waren veroordeeld, schiep voor zijn ontgoochelde oogen nu ook het
eigen beeld: een bouwmeester Solness. Daartoe had hij dan zijn leven verdroomd,
om tot deze negatieve slotsom te komen. En de oude vraag, die hij eens in zijn
jeugdgedicht Op den bergtop zelfverzekerd beantwoord had, kwam hem nu weer
verontrusten, maar nu dringender, wranger, angstiger, nu hij geen toekomst meer
had en het verleden kende.
Was hij, Ibsen, zelf niet maar een zwak, vreesachtig en ijdel mensch, hij, die zich
vermat een verhevener samenleving te prediken? Zou hij zelf durven leven, zelf
durven vrij en waar zijn, als hij geëischt had in Brand, in Peer Gynt en zoo menig
ander drama? En wat had hij aan de wereld gepredikt? Een zelfbevrijding, die hij
voor zich niet veroverd had en die blijkbaar voor de menschheid, als zij was, niet
dienen kon. Daarom had hij dan weer met de eene hand terug moeten nemen, wat
hij met de andere gaf. Stond niet Nora lijnrecht tegenover De Wilde Eend?
En zoo was hij op den duur een beroemd, veel benijd man geworden, als
bouwmeester Solness, eigenlijk uit misverstand. Toch hield zijn ijdelheid vast aan
dien roem en kon niet meer afstand doen van de hooge plaats in de maatschappij,
die hij aldus toevallig en door een vreemdsoortig geluk verkregen had. Moest hij dan
niet, juist als Solness, huiveren, als hij bedacht hoezeer dit alles op misvatting
berustte?
Immers, hij had zijn roeping niet vervuld. Waartoe hij beroepen was: de zedelijke
zelfbevrijding der menschen, hij was er zelfs van terug geschrikt. Zou men dan niet
tenslotte deze mislukking, dat bedrog merken en hem een kwakzalver noemen, hem,
den boetprofeet, die... zich aan litteraire successen omhoog gewerkt had?...
Zoo is inderdaad de stemming in Bouwmeester Solness en er is reden genoeg aan
te nemen, ook in verband met hetgeen volgde, dat Ibsen een goed deel van zijn eigen
mismoedigheid in dit karakter heeft neergelegd. Van zijn mismoedigheid èn twijfel.
Twijfel aan hetgeen hij vroeger, bij het begin van zijn loopbaan,
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zoo zelfverzekerd en aarzelloos aanvaardde en verkoos: den droom boven de
werkelijkheid.
Alle groote dichters bijna hebben op lateren leeftijd dien twijfel gekend en er door
geleden. En menig hunner is tot de voor ons, gewone stervelingen, verbijsterende en
teleurstellende slotsom gekomen, dat ook het nederigste leven van doen in de
werkelijkheid beter, bevredigender, menschwaardiger is dan het bouwen eener
droomwereld, zelfs der bekoorlijkste of machtigste. Het leek hun als een zwakheid,
een lafheid, een verraad aan het echte leven, dat zij er zich van hadden afgekeerd om
gemakkelijk heerscher te zijn in het fictieve rijk der eigen verbeelding. En het scheen
ook of zij, aldus levende, iets schoons gemist hadden: het echte mensch-zijn in al
zijn volheid, zijn hoogten en laagten, nederlagen en triomfen, het aan den lijve voelen
van het leven, dat de verbeelding toch blijkbaar niet gaf.
Ook over Ibsen is op den duur die stemming gekomen, terwijl men het juist bij
hem niet verwachtte. Immers, zijn verbeelding was allerminst dat rijk van
gemakkelijke fictie, waar een zwak mensch de harde eischen van het leven ontvluchten
kon. Had hij zelf niet altijd gezegd, dat zijn scheppende verbeelding was een richten
over zijn idealen, of zij werkelijkheidsstof in zich bevatten, of er reëele menschen
van te vormen waren? En was aldus bijna zijn gansche ‘Dichtung’ niet van zelf
geworden tot een harde afwijzing, een haast brutale fnuiking van zijn liefste streven?
Zoo geldt voor hem zeker niet het verwijt, dat hij het stroeve, pijndoende leven in
verbeeldingsdroomen ontvlucht is. Een gansch leven van actie zou hem allicht
genadiger geweest zijn.
Maar dat andere deel van zijn twijfel heeft hem evenzeer doen lijden en hier staan
wij nog minder begrijpend, nog pijnlijker verbaasd tegenover. Het is, dat hem,
droomend, ook alle tastbaar genot, alle echte levensblijheid en geluk is ontgaan en
hij nu aan het einde staat met leege handen en een leeg hart.
Was het dan toch lafheid? Heeft hij niet gedurfd naar zijn wil en begeeren te leven
en is hij daarom een droomer, omdat hij geen doener dorst zijn?
Hemzelf moet het soms zoo voorgekomen zijn. ‘Wie toch Vikingsbloed in het lijf
had...... zegt Solness tot Hilde, waarop zij antwoordt: En dat andere, noem het maar!
Een robuust geweten, voegt Solness er aan toe.
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Zou den ouder wordenden Ibsen waarlijk zijn brave, rechtlijnige burgerlijkheid, zijn
leven naast zijn droom benauwd hebben? En dat hij altijd maar zich verbeeldde, wat
anderen inderdaad beleefden?
Wie Als wij dooden ontwaken gelezen heeft, kan haast niet meer twijfelen of Ibsen
heeft aan het einde het bitter besef met zich omgedragen, dat hij eigenlijk niet geleefd
had, dat de essens van het leven hem was voorbijgegaan en niet meer te achterhalen.
Maar zoover is hij in Bouwmeester Solness nog niet, al knaagt daar de twijfel aan
het effectieve van zijn bestaan. Bouwmeester Solness is nog maar voor het kleinste
deel lyrisch en voor verreweg het grootste de objectiveering van zijn algemeen, zijn
werelddenken in dit bepaalde stadium; een andere Julianus, minder grootscheepsch,
maar meer reëel dan de eerste en behebt met al de zwakheden, die een verworden
individualisme zijn dragers meegaf. Een verziekte menschelijkheid tenslotte, die in
een mislukte poging God zelf te zijn, steun zoekt bij het eerst beste, dat zich gezond
en positief aan dient en aldus, als een onwetend schaap, ten ondergang wordt geleid.
Geen vrouw ter wereld had dezen zieken man waarschijnlijk meer kunnen helpen,
doch het is van een bittere comiek, dat het juist een onwedergeboren schepseltje als
Hilde Wangel zijn moest, die zijn wankele grootheid deed ineenstorten, ten bewijze
hoe hier eigenlijk nooit iets van waarde bestaan had.
Ook hier is Ibsens dichten op de meest vernietigende wijze tot gericht over zijn
eertijdsche idealen geworden.
FRANS COENEN
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Literatuur
Dr. J. Holwerda, Nederland's vroegste geschiedenis. - 2de druk, S.L. v.
Looy, Amsterdam 1925.
Van de vage voorstelling omtrent dezen toestand van ons land tijdens de Romeinen
en Franken, kan alleen de archaeologie ons afhelpen. Dat is de gedachte, waar Dr.
Holwerda vervuld van is, en die hij, het moet erkend worden, reeds voor een groot
deel heeft verwerkelijkt. Moge hij ook, in zijn supreme geringschatting van de
berichten der oude schrijvers, de beroeps-historici ergeren, hij bracht ontegenzeggelijk
de kennis onzer oudste geschiedenis een goed stuk verder. Als directeur van 's lands
Oudheidkundige Dienst, doet hij al jarenlang zorgvuldige opgravingen, met toepassing
der Duitsche methode: alles zooveel mogelijk in situ laten. De geestdrift waarmede
hij telkens opnieuw de spade in den grond steekt, doet zeer sympathiek aan, al brengt
ze den lezer wel eens tot verkeerde verwachtingen. Wanneer Dr. Holwerda jubelt
over de opgraving van een oud gebouw, en men ziet reeds in gedachte de bezoekers
in de kale vertrekken, en de dochter van den concierge, uitleggend: ‘hier gaf de
Romeinsche bevelhebber zich over aan teugellooze uitspattingen: de vlekken zijn
nog zichtbaar op den vloer; hiernaast was de kamer zijner zedige vrouw, die weenend
luisterde naar het geraas; haar vloer is geheel schoon’. - dan wordt men wakker met
de kille ontdekking, dat alleen nog maar de fundamentsporen over zijn. Maar daarom
niet getreurd! Wij krijgen toch een ander beeld van de verhoudingen dier dagen,
wanneer we de armelijke resten getrouwelijk met onzen gids nagaan. Vooral is dat
te danken aan zijn s t a t i s t i s c h e methode: alle vondsten, vroeger of later gedaan,
worden geregistreerd en in kaart gebracht. Zoo zien we dan dadelijk, in welken streek
een kultuurvorm thuis hoort en welke grondsoorten de bevolking ter bebouwing heeft
uitgekozen. De Hunnebedbouwers van Drente laten de Friesche en Betuwsche klei
ongemoeid; hun landbouw was nog te primitief. De Romeinen vestigen zich aanstonds
in het vruchtbare Zuid-Limburg. Geheel het lage land van Holland is eeuwen lang
na het begin onzer jaartelling onbewoond geweest.
Het is merkwaardig, zooveel onderscheid er nog bestaat in het gebrekkig aardewerk
onzer vroegste landgenooten. Het geoefend oog aarzelt niet: dit is een klokbeker, dat
een Batavenurn. Bedenkelijk alleen wordt wel eens de identificatie in verband met
historisch bekende volksstammen. In dat opzicht kent Dr. Holwerda geen
terughouding. De geschiedboeken mogen weergalmen van de namen van twee
onderscheiden volken, als ze hetzelfde aardewerk gebruiken worden ze beiden op
hetzelfde register ingeschreven. Zelfs het gebruik van zoo verschillende talen als
Keltisch en Germaansch kan Dr. Holwerda niet vermurwen. Natuurlijk, hij overweegt
het argument; daarvoor is hij een wetenschappelijk man;
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maar de wijze waarop het geding gevoerd wordt herinnert sterk aan het befaamde
proces Bardel versus Pickwick. Een paar verafwonende berichtgevers halen Kelten
en Germanen door elkaar: ‘zie je nu wel, roept “sargeant” Holwerda, de getuigen à
décharge weten zelf het onderscheid niet. Verschil van taal? Nonsens, een volk neemt
dikwijls de taal van een ander over.’ Schuchter zou men willen vragen: ‘niet het
aardewerk’ - Men pleegt te zeggen: de taal is gansch het volk. Dr. Holwerda hoort
liever: het aardewerk is gansch het volk.
Zoo doemen er wel meer vragen op. Is een ringwal met gracht, waarbinnen eenige
armelijke hutten, nu zoo volstrekt en uitsluitend Saksisch, dat de Veluwe alleen ter
wille van den schans bij het Uddelermeer aan de Fanken ontnomen moet worden'
Ja, eenige kritiek is bij het lezen van dit uitstekend boek toch wel noodig, hoe kwaad
de schrijver er ook om wordt. Doch voortreffelijk blijft het. Zoo om het graafwerk
als om het gros der conclussies.
De tweede druk onderscheidt zich van den eersten hoofdzakelijk door den grooten
rijkdom aan gegevens. Een andere inkleeding der eerste hoofdstukken werd daardoor
mogelijk en noodig. Het verdeden der platen, die vroeger achteraan stonden, over
den text, geeft aangenamer gezicht, doch lastiger raadplegen. De drie kaarten zijn
grooten dank waard, hoewel ze den waarachtig belangstellende irriteeren: hoe
duidelijk wordt daar de onzin van het beperken van zulk een studie tot den politieken
grens!
Moge Dr. Holwerda den derden druk nog flink wat grooter maken en dan met
kaarten minstens tot Seine en Elbe.
DR. F.H. FISCHER.

Luiende Klokken', door Daan van der Zee. Amersfoort. - P. Dz. Veen, z.j.
Deze verzen zijn ‘ontstaan tusschen de jaren 1910 en 1922’, naar het titelblad ons
welwillend inlicht. De mededeeling zal voor den eventueelen toekomstigen biograaf
des dichters ongetwijfeld haar waarde hebben; voor wie, als wij, de beteekenis der
verzen zelve niet zoo heel hoog stellen, klinkt ze ietwat te statig. Bijvoorbeeld dat
woord ‘onstaan’ - ja, waarachtige verzen o n t s t a a n ; als natuurverschijnselen; ze
z i j n natuurverschijnselen; minstens...... Maar deze?
Wel, er is dit goede van te zeggen, dat het talent van den dichter - als de volgorde
chronologisch is - althans in die twaalf jaren aanmerkelijk sterker is geworden. (Men
ziet, we willen die gesmade inlichting intusschen maar graag gebruiken!) Het eerste
drie-kwart van den bundel is heel zwak; zelden, dat zelfs een eenvoudige natuurvizie
ten einde toe zuiver blijft......
... ... ... ... ... ... ...
zij die vreugd niet in schoonheid zien rijzen
verarmen hun leven. - Wat schoon is de dag!
Ik ga door mijn dagen en plant vlag bij vlag
op de tinnen der schoonheidspaleizen;

en dergelijke frazes maken de rijmschema's vol. Maar aan het slot komt een aantal
verzen van belijdenis - van des dichters christen-socialisme - waar
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de bezieling ook in dit matig dichterstalent een zekere kracht doet aangloeien. Het
is ook nog niet alles mooi, neen waarachtig niet, al wat hier ten beste gegeven wordt
over
de lijdenskelk van 't prol'tariaat,

maar er is toch een zekere zwier gekomen, een zekere sterkere lijning in de stem.
Als men zelf een slecht christen en heelemaal geen socialist is, zal men 't door deze
verzen ook niet, zelfs niet tijdelijk, worden, maar 't is toch wel onmiskenbaar echt.....
Ik zie geen kans er meer over te zeggen.
J.W.

Johan Schwencke, ‘Het Gouden Getij’. Verzen, - Leiden, A.W. Sijthoff's
Uitg. Mij., z.j.
Neen, dat is het niet. Geen poëzie namelijk. Het zijn vele ‘dichterlijke’ woorden en
betuigingen; soms met verrassend nuchtere zetjes er tusschendoor. En comisch
onbeholpen rijmwoorden. Maar dat laatste is niet het bedenkelijke, of liever het
hopelooze.
In een ‘sonnet’ ‘De Kunst’ getuigt de dichter - tweede kwatrijn ----------En lig 'k in droom van soeveniers verzonken
Of ruischt der reine liefde licht akkoord,
Dan zoekt mijn ziel het beeldend-warme woord,
Dat roepend-vaag mij teer heeft toegeklonken.

Men lette niet te veel op dat galanteriewinkel-achtige ‘soeveniers’ - de dichter had
óók liever ‘herinneringen’ gezet, maar dat kon nu niet om de maat - ‘Soeveniers’
dus. - Maar de bekentenis, waar het op aankomt, staat in dien derden regel; die des
dichters zoeken naar het beeldende woord belijdt.
Wie zoekt, zal vinden; helaas, dat het futurum nog zoozeer voor dezen dichter
geldt. Voor 't oogenblik heeft hij het ‘beeldend-warme’ woord nog niet; het is erg
‘reden’ met hem, wat half opgewonden, half zachtaardig betuigen; nooit ‘bilden’ .
Er staan ontzachlijk malle regels in dit boekje; en heel enkele brokjes
woordverbinding, die redelijk zijn; b.v. in ‘De Don Juan’. Maar 't geheel is verre
beneden de maat.
J.W.

Margot Vos, Vlammende Verten, verzen. - Amsterdam, Em. Querido,
1926.
Vlammende verzen over vlammende verten.... Dit is een waarlijk geïnspireerde
dichteres, in den sterksten zin van het woord; zoo ééne, wier gevoel in zijn schoonheid
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en zijn felle stuwing telkens de heel bijzondere uitdrukkingen vindt, die de
superieur-juiste zijn; vervoerend, door haar vervoering. Die den toover van rhythme
en rijm, welke haar beving, als betoovering op ons overbrengt.
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Zij is die zich de dichteres van het Socialisme voelt, is, in dezen vorm, in waarheid
de dichteres der menschenliefde.
Die deelen der menschheid waarop zij haar liefde en aandacht vestte, heeft zij in
verbijsterende mate vermooid; men kan zich in redelijkheid daarover verbazen, maar
niet dan na de vizionnaire kracht van deze liefde te hebben bewonderd, in haar
beperktheid. Een liefde trouwens die zich hier verheerlijkend, niet hatend, toont, en
dus wel een waarachtige l i e f d e is.
Natuurlijk gelden deze qualificaties niet van alle verzen van dit bundeltje in gelijke
mate. Het is maar klein, maar toch nog te omvangrijk om in zijn geheel volkomen
te wezen. Doch dit is van minder belang. Van belang is, dat Margot Vos ons machtiger
dan te voren een waarachtige, diep-voelende en fel-expressieve dichteres blijkt.
J.W.

F.W. Drijver, Schetsen en Beelden. P. Noordhoff, Groningen, 1925.
Nog een klein folkloristisch boekje van den folklorist ds. F. Drijver, minder uitgebreid
en afwisselend dan zijn Mozaiek, maar toch vol van wetenswaardigheden. Er valt
van te zeggen, wat ik al van den vorigen bundel zei, dat zulke boeken vooral bestaan
ten bate van weetgierige lieden, wier zin meer uitgaat naar het vele, dan naar het
eene, meer behoefte heeft aan onsamenhangende bijzonderheden, dan aan een
saamvattend geheel. Er zijn tallooze van zulke menschen en daarom voorzien de
bundels des heeren D. in een ware behoefte. Evenwel men zou sommige opstellen,
zelfs als relaas van bijzonderheden, wat grondiger en meer naar 't algemeene verdiept
wenschen. Zoo dat over het kogelschieten, den vogel Phoenix, de Judaspenningen,
enz. Het zijn op deze wijze niet meer dan aanteekeningen, het bundelen nauwelijks
waard. Intusschen, meer dan bouwsteenen aan te brengen, begeert de schrijver
waarschijnlijk ook niet.
F.C.

Maurits Neels, De Kunstkring van Waes. Agence Télégraphique
internationale. Parijs-Brussel-Londen, z.j.
Dit verhaal is eigenlijk een propagandageschriftje ‘uitgegeven voor rekening van de
Unionistenpartij van België’. Ik had nog nooit van die partij gehoord. Zij heeft zeer
redelijke idealen, die, verwerkelijkt, gewis nuttig zouden kunnen zijn. Doch idealen
worden nooit verwerkelijkt en zoo zijn ook die ‘met Belgisch-socialen en
Belgisch-nationalen ondergrond’ allicht tot onvruchtbaarheid gedoemd. Begrijp ik
't wel, dan wil de Unionistenpartij Vlaam en Waal broederlijk vereenen en schrijft
zij de verdeeldheid dier twee aan laakbaar particularisme en individualisme toe. Dit
wordt dan nog nader symbolisch betoogd en geïllustreerd in een niet onsmakelijk
Vlaamsch verhaal van een rumoerigen artistenkring, die, innerlijk niet zoo heel sterk,
geweldig optreedt naar buiten, waar de burgers en boeren, de ‘papenkullen’ en de
‘zilverzezels’ wonen. Zij
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meenen het goed, maar zij doen nogal gek en komen ook vaak ongelukkig te pas.
De ‘raisonneur’ van het spel is dan hun ‘beschermer’, professor Van Zevenbergen,
die, na internationalistisch de heele wereld bereisd te hebben, ten slotte tot rust kwam
als nationalist en Belg. Conclusie: het separatisme en particularisme zijn eigenlijk
de onvolgroeide rusteloosheden van wie nooit meer van de wereld zagen dan hun
dorp met omgeving. Voor den wijze is er geen particularisme meer. Hij vergenoegt
zich met het eenmaal bestaande nationale en is blij, zonder gebelgdheid, een Belg te
zijn.
Een Noord-Nederlander is het ondoenlijk te schatten, wat een geschrift als dit
eigenlijk beteekent en waard is. Het verhaal op zich zelf is niet veel, maar dat zegt
hier lang niet alles, nademaal het om de politiek is te doen.

M.A.P.C. Poelhekke, Taalbloei, letterk. leesb. v. H.B.S., Gymnasia, Kweeken Normaalscholen. 4e druk. J. Wolters, Groningen, 1925. 1925.
Dra. W.C. Wittop-Koning en Herman Poort, De Bloeiende Bongerd.
Bloemlezing. 3e dr. J.B. Wolters, Groningen-den Haag, 1925.
Beide herdrukken, ten bewijze dat het boek aansloeg bij de schoolmannen der diverse
onderwijsinrichtingen. Dat van Poelhekke - sedert overleden, meen ik - is een
samenvatting van vroeger twee deelen, waardoor nog al een en ander kwam te
vervallen. Een interessante uiteenzetting van de taak des letterkunde-leeraars opent
nu het boek, waar men overigens, net als vroeger, wel eenigszins zonderlinge figuren
treft, als representanten onzer schoone letteren, Dante en Ruskin bijvoorbeeld. Maar
de heer Edw. B. Koster heeft den eerste vertaald, en dat maakt veel goed.
Ook De Bloeiende Bongerd is geheel... omgespit. Bedoeling als karakter zijn
daarmee gewijzigd, zeggen de auteurs. En alleen de ‘jongere en jongste literatuur’
is ook in dit 2e deel opgenomen, waarbij dan nu niet enkel schoonheid in rekening
kwam, maar ook ‘de eischen van het schoolgebruik’. Gepolemiseerd met ‘Goed’ en
‘Slecht’ tegenover elkaar, wordt er nu niet meer, alles verloopt rustig achter elkaar
en wie theorie begeert, heeft de klein gedrukte Inleidingen maar te lezen, waar
verdienstelijk beknopt onze litteraire historie der laatste halve eeuw staat geboekstaafd.
Een inzicht geven die Inleidingen zeker.
F.C.

Dr. L.J. Th. Wirth, Een Eeuw Kinderpoëzie.
Wolters, Groningen-den Haag, 1926.
Kinderpoëzie en opvoeding, maar ook zeden en gewoonten en hebbelijkheden, en
litteratuur en moraal van den tijd, alles passeert hier de revue en het
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is niet anders denkelijk, als de kinderversjes meer dan oppervlakkig bezien zullen
worden. Van zelf wordt het dan een boek over den tijd en den tijdgeest (of geesten),
tusschen 1778, toen Van Alphen optrad en 1878, eer de tachtigers aan het woord
kwamen. En het blijkt, dat, als men dan per se niet door de hoofddeur naar binnen
wil, hetgeen beeldloos zeggen wil, als men niet direct en principiëel een boek over
den tijd wil schrijven, deze zijdeur der kinderpoëzie ook een zeer gereede toegang
vormt en in elk geval een rijke bron, zelfs des vermaaks. Ongedwongen komt alles
hier ter sprake: de opvoedkundige ontwikkeling, de verhouding der kinders onderling
en in de wereld der volwassenen, al wat men van een kind verwachtte, al wat men
er ‘instampte’ en wat men er trachtte ‘uit te werken’. Natuurlijk wordt dit alles enkel
aangestipt, maar het geeft daarom niet minder na te denken en is uitermate suggestief.
Er blijkt dan nog eens wat een achterlijke, armoedige tijd het hier was in het einde
der 18e en begin 19e eeuw. eerst een dorre ‘Aufklärung’, vervolgens een doffe
vromigheid die van de denkbeelden eener betere paedagogie nog lang gespeend bleef.
Pas tegen het midden der eeuw kwam er wat opluchting in de zeden en daarmee ook
in de opvoeding. In Heye en Gouverneur kan men dien nieuwen toon beluisteren.
Maar eerst het einde der eeuw heeft de volledige kinderemancipatie gezien, die door
een volkomen richtingloosheid zou gevolgd worden.
Intusschen gaat Dr. Wirths boek zoover niet en hij heeft gelijk enkel te gaan tot
de grens van het oude land, eer het zeer alles vernieuwde. Zoo was er tenminste
globaal een samenvatting mogelijk, waarin de trage ontwikkeling sedert de vorige
eeuw tot haar onvervreemdbaar recht kwam.
Een lijst van titels en een van auteursnamen besluit dit uiterst curieuse en
belangrijke geschrift.
F.C.

Theo Bogaerts, De Schalmeiende Dood. L.J. Veen, Amsterdam, z.j.
Zeer waarschijnlijk de eerste bundel van een beginnend schrijver en als zoodanig
met eerbiedigen schroom te behandelen. Maxima debetur puero, etc....
Zeggen wij dus, dat het nog niet héél veel is, wat deze jongere hier heeft
voortgebracht, al wordt het boekje ook opgeluisterd door twee teekeningen van Felix
Timmermans zelf. Dewijl deze laatste geen beginneling meer is, kan men veilig
verklaren, dat de teekeningetjes niet veel, en zelfs weinig, zaaks zijn. Timmermans
is ook geen teekenaar, maar zijn Schemeringen van den Dood waren destijds heel
wat meer beteekenend dan deze... flauwigheidjes van Bogaerts.
Indien men den Dood zoo dichtbij roept, als frère compagnon in 't gewone leven,
maar toch middeleeuwsch aangedaan met paard en zeis, mag er ook wel wat
sulferstank en hellesmoor meekomen, of het maakt geen indruk. Er moet iets van
beklemmend mysterie in de lucht zijn, dat niet door enkel vaagheid en zinloos
verhaal-afbreken te vervangen is. Er hangt m.a.w. geen atmosfeer in deze vertelsels.
Het reëele en bovenzinlijke is niet ‘vermittelt’ en alles blijft vlak, trots de plechtige
precieusigheid, waarmede in de verhalen de natuur beschreven wordt. Dit doet dan
aan niet als verdiepte sensatie van een bovennatuurlijke
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wereld, maar enkel als pose en manier. Waarom grijpt Bogaerts dadelijk zoo hoog?
Laat hij 't eerst met huiselijk gewoon realisme probeeren.
F.C.

Rainer Maria Rilke: Een benadering, door A. Mankes-Zernike. - N.V.
Uitgevers-Mpij. ‘De Tijdstroom’. - Rotterdam, 1925.
Het meest verdienstelijke van dit boekje lijkt mij de waarlijk fijngevoelige vertaling
der verzen. Zoover ik de oorspronkelijke ken, is hier veel bewaard gebleven van
rhythme en klank en dat is al een heele praestatie. Overigens lijkt mij, dat voor een
zoo heel aparte figuur als Rilke dit boekje wat te dun is... het zij zonder malice gezegd.
In zoo klein bestek vangt men hem niet, dat wonderlijk uitgroeisel der nieuwe tijden.
Aldus blijft het inderdaad bij ‘benaderen’, zeer weinig na-komen, heel erg uit de
verte zien. En dan zoo maar ‘aanstippen’, dat hij een vreemde eenzame is, wien de
dieren en levenlooze dingen meer dan de menschen vertrouwd zijn. Een uiterst
kwetsbare, met grooten trots en groote zwakheid, een, die beminnen en bemind
worden, als een aanslag op zijn vrijheid gevoelt, vooral het laatste, wijl dan de visie
des beminnenden den beminde omvormt naar eigen wil en begeeren. Een wanhopige
en bijna waanzinnige behoefte aan vrijheid is het, die alle nadering, alle contact van
menschen schuwen doet, omdat daardoor de persoonlijkheid wordt aangetast. En het
is deze persoonlijkheid, zoo wankel en zoo op zichzelf verliefd, die Rilke gevoelt
voor alles te moeten behoeden en handhaven.
Het is eenigszins een misverstand van mevr. M.Z. als zij meent, dat Rilke zich
haast niet over zichzelven heeft geuit, omdat hij zoo voortdurend en gemakkelijk in
de huid van anderen kruipt, om 't eenigszins rauw te zeggen. Juist dat gemak van
transformatie en deze blijkbaar uitgebreide verwantschap openbaren ons zijn telkens
vervloeiende, wijde, maar ook losse persoonlijkheid, die vaak moeite heeft, zich als
afzonderlijke ikheid staande te houden. Hij reserveert zich niet, als deze schrijfster
schijnt te gelooven, een eigen, individueele kern. Eerder ondervindt hij bezwaar uit
de vele metamorfosen zich nog als eigen-heid terug te trekken, en veel van zijn ‘pose’,
zijn schijnbare gedwongenheid, zyn precieuze onderscheidingen en bevindingen
hebben daar hun oorsprong, in het overrijpe van zijn individualiteit, die te veel
kosmisch voelt, om niet telkens te duizelen
Maar dit alles kan niet in enkele regels, en ook niet in een boekje van zestig pagina's
worden duidelijk gemaakt. Het hangt met een gansche nieuwe strooming van gevoel
samen, zooals die thans allerwege tot uiting komt en van dit nieuw onderscheiden
lijkt mij Rainer Maria Rilke de belichamer en toongever te zijn: uiterst
belangwekkend, maar mij toch eigenlijk niet sympathiek, want onverwant.
F.C.
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Macha1)
I.
Eens leefde in het koninkrijk Ulster een vermogend boer, Crundchu, zoon van
Agnoman. Zijn wijde woon hief heur dak van verwulfde stammen - waarop glanzige
stroolagen rustten - naar de langzaam drijvende, immer tint-wisselende wolken. De
gevlochten, klei-bepleisterde muren staarden over glooiende heuvels en groene
landen, waar des zomers het koren rijpte. Zij waren welig omwoekerd door wilde
bloemen en klimplanten.
Crundchu's vrouw was gestorven nadat zij hem vier zonen had gebaard. Een stille
wel, wier diepte hij nimmer had kunnen peilen, een bloem, die uit kuischheid haar
blaâren hield toegevouwen, geen oogen vergunnend te blikken op heur bloote hart.
Nu leefde Crundchu met zijne kinderen een sober leven, onderwees hun de wijsheid,
die zijne vaderen op hem hadden overgebracht, leerde hen het schoone liefhebben
en de goden eerbiedigen. De oudsten hielpen hem reeds bij zijn bezigheden op het
land, terwijl de jongsten zorgden voor bijen en bloemen.
Hoewel zijne vrouw stemmig en ingetogen was geweest, voelde hij na haren dood
een leegte die door het gezond-dartele zijner onbezorgde zoontjes des te heviger
werd.
Vaak ontweek hij de vertrekken waar zij had geschreden, waar het zacht beweeg
harer leden was geweest, en het simpel huisgerei sprak van de aanraking harer handen.
Dan liet hij zijn luchtige zoontjes achter en dwaalde door omringende dreven, over
de heuvelen en hooge weiden, langs drassige vlakten vol waterbloemen, schaduwige
boschjes, waar koelheid was en schemerlicht hing, smalle beekjes ritselden. Daar
vlijde hij zich bijwijlen neer tusschen streelende graspluimen en zijne oogen volgden
droomerig 't helder glijdend stroompje, overhangen door fijn-krullig

1) Oorspronkelijk dochter van een Ulster sch prins welke na den dood van haar vader zijn
broeders - die dongen naar den troon - bevocht, overwon en Ulster als koningin regeerde.
Mengeling tusschen het bovennatuurlijke en menschelijke.
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mos, blaâren en molmige stukjes hout, dreven erop mee. Wanneer hij zich had laten
zakken in halven sluimer, leek soms melodisch geruisch hem te omringen, smeltende
harptonen trilden. Eens meende hij een zilver-hoog lachen te hooren, en het was of
zachte vleugeltjes streelden langs zijn wangen. Maar rond zich blikkend met oogen
wijd van verbazing, bespeurde hij geen levend wezen.
Bijtijden voelde hij zich gedreven naar de zee. Liefst trok hij henen in laten noen
en bereikte de kust, wanneer de zon was ondergegaan, en in het Westen enkel nog
een teedere wemeling van tinten, die deinden over de blauwgroene golven en
spiegelden in de stille heldere plassen, als kleine meren langs het strand. Van zaligheid
bevangen schreed hij, het hoofd geheven, langs de zee en staarde naar den einder,
voelde zich of hij zou henendrijven. Dan liet hij zich vallen en groef de handen in
het nog warme zand, om daarna, zijn armen gekruist onder het lokkig hoofd, te kijken
naar het zeilen der wolken; dat was als de muziek van beweging. In de grillige vormen
meende hij gelaten van goden te herkennen, ook strijders te paard voeren aan en
vrouwe-hoofden, vaag omlijnd. En hij peinsde: Dreven daar langs den welvenden
hemel weerspiegelingen van wezens die leefden in het rijk der eeuwige jeugd, het
zalige land vol van muziek? Zou zijn gestorvene daar zijn, en staren in de gelaten
van Dagda Mōr2) en zijne verwanten? Zou zij drinken de nieuwe melk en mee, en
eten het ongezouten vleesch van Mananan's3) zwijnen? Langen tijd dacht hij over
deze dingen en talmde vaak tot de maan als een geel gelaat rees aan den bleekenden
hemel, en hare lichtstralen beefden over de zee.
Toen de jaren verstreken verdween zijn droefenis om haar, die hij zalig waande
in een land, waar zij beter paste dan op aarde. Maar een verlangen, eerst vaag, groeide
in hem, naar een vrouwelijk wezen, dat zou bewegen door zijn huis en warmte
brengen, waar nu armzalige leegte was. Crundchu bezat een jong hart en bronnen
van teederheid waren in zijn ziel. Wijl hij voelde, dat zijn zoontjes een ernstig vader
behoefden, oudere kameraad, maar een, waar zij eerbied voor konden hebben, groeide
in hem de begeerte om, als een kind, te kunnen kussen en streelen, te blikken in de
gloedvolle

2) De goede (wijze) Vader.
3) Zoon van den zeegod Lir, heer van de zee waarachter de eilanden der dooden lagen.
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oogen eener beminde, liefde te ondergaan. Hij strekte soms de armen naar een
denkbeeldig wezen, in een hunker naar koestering om, tot besef der werkelijkheid
terugkeerend, zich des te eenzamer te voelen.
Eens op zomerschen namiddag, toen hij weerkeerde van zijne korenvelden, kwamen
de zoontjes, die zijn nadering hadden bespeurd, hem tegemoet vliegen. Als paardjes
draafden zij aan, hunne roodbruine haren wapperden lijk manen in den wind, de
slanke lijven waren omspannen door kleurige tunieken. Zij wedijverden om 't eerst
bij hun vader te zijn, maar bereikten hem alle vier tegelijk, hijgend, met hooggekleurde
wangen en blinkende oogen. De twee jongsten, Eochy en Shreng, sprongen tegen
hem op, en klemden zich 'lijk klitten aan zijn borst. De hooge stemgeluiden tuimelden
dooreen: ‘Vader, vader!’
‘Wat is er nù weer?’ lachte Crundchu, onderwijl hunne klemmende vingers
losmakend en hen letterlijk van zich schuddend, zoodat zij tuimelden over den grond.
‘Ik,’ begon Agnoman, de oudste.
‘Nee, ik zal....’ riep Teirnion's schelle stem.
‘Wij hoor, wij willen 't vertellen,’ overschreeuwden de overeindgekrabbelde
jongsten, die alles samen deden, weer op hun vader toevliegend.
‘Kalm, kalm,’ sprak Crundchu, hen van zich duwend. ‘Wat is er?’ wendde hij zich
tot Agnoman. Deze begon te spreken, aandoening beefde in zijn stem: ‘O vader, een
vrouw is in onze dŭn4)! Ik wilde vragen, vanwaar komt ge? maar zij legde hare hand
op mijn lippen. Zij molk de koeien op het land en is nu bezig het avondmaal te
bereiden....’
Crundchu was roerloos, 't leek, of hij de woorden niet dadelijk in zich op kon
nemen. Zijn gelaat, eerst verbaasd, teekende dan bewogenheid. Zonder te spreken
of meer te vragen trad hij in de richting van zijn dŭn. Maar toen de kinderen meeliepen
en sprongen stond hij en zeide: ‘Nee, blijf jullie hier. Ga wat spelen.’ Zij smeekten
en dwongen om mee te mogen, want zij waren heel nieuwsgierig, maar een ernstigen
blik deed hen zwijgen. Alleen, met kloppend hart, ontroering kruipend naar zijn keel,
ging Crundchu verder.
Toen hij den drempel van zijn woovertrek had overschreden, deed

4) huis of fort door meerdere bolwerken omringd.
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de verschijning, die zijn wijde oogen zagen, hem roerloos staan van bewondering
en schuchterheid. Haar gelaat was lichtend, als dat der feeën, die verschijnen in den
droom; het leek, of heur kleederen zon- en maanglans hadden gevangen in hun
weefsel. De diepe oogen, die naar hem staarden, waren 'lijk twee blauwe vuren, door
hun blik leek een vlam in hem op te laaien. Langzaam naderde zij, heure lippen,
omhoogtippend tot een glimlach, waren rood als de bloem van het vingerhoedskruid,
dat in wilde bossen tierde rond zijn woning. Crundchu kon zijn oogen niet van haar
wenden, bleef bewegingloos tot zij voor hem stond. Toen viel hij op één knie,
eerbiedig, en zijne lippen bogen over haar hand. Maar zij raakte met de andere zijn
schouder en beduidde hem op te staan. En dan sprak zij met een stem, die was vol
donkere weekheid: ‘Ik ben Macha. Vraag niet vanwaar ik kom. Laat het genoeg zijn
dat de goden mij hebben gezonden.’5) Toen, voor hij iets zeggen kon, wendde zij zich
af en ging verder met hare bezigheden. Crundchu voelde zich als betooverd. Hij zette
zich op een stroobankje tegen den muur en volgde hare bewegingen, die bevallig
waren en vol zekerheid, alsof zij jarenlang zijn huis op regel had gebracht. Zij spreidde
een wit kleed over de ruwhouten tafel met zware pooten. Dan droeg zij uit het
achterhuis 't reeds bereide avondmaal aan; de weeke vormen van heur blank lijf
welfden en rondden onder doorschijnende kleederen. Kijkend naar heur soepel
beweeg, het meegolven van heur rul, luchtig gevlochten haar, voelde hij zich door
onrust bevangen, zijn polsen klopten, bevende begeerte kroop in hem op. Maar hij
verzette zich, denkend: ‘Nee, nee dàt niet. Aanbidding voor een hooger wezen, geen
begeerte naar aardsch genot.’ En hij keerde zijn blik vàn haar. Maar tijdens het
avondmaal, terwijl zij zaten tegenover elkaar - zij de jongste, hij de twee oudste
kinderen naast zich - en hij zag hoe haar handen, wit als de veeren der meeuwen,
streelden over het haar zijner zoontjes, hoe zij met hen lachte en praatte, werd hij
vervuld van jaloezie en vlamde weer hevig de lust in hem op, zoodat, wanneer ze
haar blik wendde naar de zijne, hij de oogen moest neerslaan, als een meisje. Dan
schaamde hij zich en werd vol machtelooze drift op zichzelf. En om Macha's

5) Eerste verschijnsel in de klassiek-Europeesche literatuur van 't welbekend motief der fee-bruid
die slechts kan blijven bij haar sterfelijken minnaar zoolang niet naar haar herkomst wordt
gevraagd.

Groot Nederland. Jaargang 24

565
lippen speelde een schalk lachje, zij reikte hem een der ruw-email schalen, versierd
met evenwijdige spiralen of zeide iets tot hem met haar als zingend geluid. En de
stem, die in hem sprak van zonde werd zwakker en zwakker, ten leste versmoord
door passie. Bij tooverslag was een liefde in hem ontbrand, zoo groot en smachtend,
als in zijn ziel, meestal droomerig, zonder hevigheid, nooit tevoren was geweest.
Toen het maal was geêindigd zeî Macha: ‘Laten wij naar buiten gaan, de adem
van den avond is zoel en zuiver.’ En zij legde even hare hand op die van Crundchu,
zoodat een rilling hem doorvoer. ‘Ja....’ stamelde hij.
‘Wij ook, wij ook,’ juichten de zoontjes. En zij sprongen om haar, en hadden haar
spoedig weggetrokken van Crundchu, die gaarne een driftige vermaning had willen
geven, maar niet durfde, wijl hij zag dat zij lachend met hen meedanste. En hij
peinsde: Wat is zij? Een wonder. Bovennatuurlijk, zooals ik haar zag bij mijn
binnentreden. Goddelijk van gebaren en bouw, goddelijk iedere wending van haar
lichaam en hoofd. En haar stem.... Hoe kon een aardsch wezen zóó spreken, alsof
harpklanken zongen uit haar mond? Maar mènschelijk zooals zij danste met de
kinderen en lachte, of zij zelve een kind was.
De jongens trokken haar naar het vlakke veld, dat spreidde achter het huis.
‘Zullen we om 't vlugst loopen?’ hoorde Crundchu hen vragen. Zij knikte en zei
lachend: ‘Ja!’
‘Vader moet aftellen! Vader, wil je?’ keerde zich Agnoman naar hem.
‘Goed,’ zei Crundchu en hij ging aan den kant staan, terwijl de vijf zich schaarden
naast elkaar en de knieën doorbogen.
‘Een.... twee.... driè!’ telde Crundchu. En weg vlogen zij. Eerst bleven ze in gelijke
rij, dwars over het grasveld. Maar terwijl Macha, wier voeten als over een watervlakte
scheerden, haar veerkracht en vaart behield, leken de jongens langzamerhand te
verslappen. Hun gang werd trager, zij struikelden en lieten zich op 't laatst een voor
een vallen. Toen stond Macha, alsof zij het had gevoeld, en kwam terug. Zij gaf de
overeind krabbelende jongens een speelsch klapje, en vroeg: ‘Nog eens?’ Maar zij,
een beetje boos, gehinderd dat zij hadden verloren - terwijl ze zeker van de
overwinning waren geweest - schudden ‘nee’.
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‘Ik vind er niets aan,’ zei Agnoman lusteloos.
‘Ik ben zoo moe,’ deed Teirnion klagelijk.
‘Wìj dan?’ blikte zij naar Crundchu.
‘Ja, mij goed....’ trachtte hij gewoon te zeggen; maar zijn hart sprong op van
vreugde, dat ze met hèm wilde loopen. Nu was alle lusteloosheid der jongens
verdwenen.
‘Ja, nou met vader!’
‘Dat wint ze nooit.’
‘Wij zullen zien of 't eerlijk gaat,’ riepen ze dooreen.
Agnoman telde af, langzaam, gewichtig. Bij ‘drie!’ sprongen zij als twee gelijk
gespannen bogen vooruit, aangevuurd door de juichende, dansende, elkaar op de
schouders slaande jongens.
Zij bleven naast elkaâr tot het geluid der kinderstemmen flauwer en flauwer werd,
ten leste geheel en al was weggestorven. Toen, heel geleidelijk, voelde Crundchu
een loomte door zijn lijf zakken. Zijn beenen leken stijver, moeilijker te bewegen.
Maar hij hoorde het ruischen harer kleêren vlak naast zich, wist hoe de blonde haren
zwierden rond het smal, overbloosd gelaat, en de kleine voeten als vogels vlogen
over den grond. En hij kneep zijn nagels in de zwaaiende handen: ‘Ik wil, ik wil haar
bijhouden.’
Zijn uiterste krachten spande hij in. Maar de zwaarte in zijn leden werd
overmeesterend. In zijn hoofd kwam slaperigheid, z'n oogleên waren 'lijk deurtjes,
die hij telkens wijd opentrok, maar langzaamaan vielen zij weer dicht. Steeds trager
gingen zijn voeten, eindelijk, overmand door moeheid liet hij zich vallen en bleef
achter een struik liggen, roerloos. Slank als een knaap was hij in de spannende kleedij,
warrig krulde het roodbruin haar over zijn verhit gezicht.
Hij zonk in een vasten slaap. En in den droom kwam een licht, licht koeltje als
geurige ademtocht glijden langs zijn hoofd. Hij keerde het gelaat naar den hemel om
er ten volle van te genieten. Dan viel iets zijig-streelende neer langs zijne wangen;
het was eene beroering, zoo teeder, dat een huivering van weelde hem doorvoer.
Zijne oogen openden, over hem boog de jonge vrouw, heur bloemschoon gelaat
raakte bijna het zijne, de blonde haren, bijeengehouden door gouden band, vielen
over zijn borst.
‘O....’ fluisterde hij. En hij wilde zich oprichten, maar zij legde hare hand op zijn
schouder, en liet zich neerglijden naast hem. Hij bewoog niet meer, maar staarde en
zijn oogen werden heet van hunker, beving was in zijn handen. Hij zag de witte
schouders en
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armen, het kloppend kuiltje tusschen heure borsten, waar blonde haartjes donsden....
en hij wilde haar aanraken, maar een vreemde macht weerhield hem. Zijn blik rees
naar haar gelaat. Het was van een weemoedig-zoete schoonheid, ademde rustig met
even vaneengeweken lippen. Dan verdronk zijn blik in haar oogen, die donker waren,
vol smachting. Roerloos staarden zij naar elkaar. Tot ten leste zijn schuchtere hand
tastte naar de hare. Maar met een plotselinge beweging sloeg zij de armen om zijn
hals en drukte haar lijf aan het zijne. Helle vreugde sprong in hem op, zijn handen
grepen rond haar gelaat en hij preste zijn mond op haar roode lippen. Minutenlang
lagen zij in stille omstrengeling bijeen. En Crundchu voelde zich volstroomen van
een zaligheid, die hem aan het aardsche ontvoerde en deed proeven een geluk zooals,
naar hij meende, slechts in het land der eeuwige jeugd mogelijk was.
Toen hij ontwaakte, leek het of hij in duizelende vaart van een hoogte kwam vallen.
Hij wilde blijven liggen, maar een hand drukte op zijn schouder en schudde hem
even, een vrouwestem zeide: ‘Crundchu, Crundchu!’ Hij wreef de oogen uit en blikte
op. Een glimlach trok zijn lippen omhoog toen hij Macha zag. Maar voor hij kon
spreken zei ze weer: ‘Kom, Crundchu, je hebt geslapen. Ik riep en riep, maar je werd
niet wakker. Het is al laat.’
Toen rees hij, langzaam, zijn gelaat ineens betrokken. De slaap was van hem
gevaren, maar in zijn hart zeeg droefenis. ‘O, waarom zenden de goden ons droomen,
wanneer zij zoo vluchtig zijn en ons achterlaten, armer dan ooit te voren,’ dacht hij
smartelijk. Nog voelde hij haar warme armen om zijn hals.... nog den druk harer
gloeiende lippen op de zijne. Zwijgend keerden zij bij de jongens weder, die in het
lange gras waren neergevallen en nu opsprongen, met uitroepen van verbazing,
nieuwsgierigheid. ‘Wie heeft gewonnen?’ vroeg Agnoman. ‘Niemand,’ lachte Macha.
Maar Crundchu sprak met een dof-moede stem: ‘Ik heb verloren.’
‘Vàder!’
‘Vader verloren....’ En zij keken naar Macha met ontzag. Wat moest zìj dan kunnen
loopen.... - De schemer was nu gedaald. Toen zij het huis hadden bereikt zei Macha:
‘Goede nacht, Crundchu. Ik zal de kinderen naar hun slaapvertrek brengen.’
‘Goedennacht,’ zei Crundchu dof.
Macha ging met de jongens naar hun kamer, waar bedden lagen
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gespreid op den grond; zij ontdeed hen van hunne kleederen en dekte hen zorgzaam
toe. Dan kuste zij hen goedennacht. Toen zij kwam bij Agnoman hield hij maar stijf
zijn armen om haar hals en fluisterde: ‘Ik wilde wat vragen.... Blijf je hier?’
’Ja.’
‘En mogen wij dan moeder tegen je zeggen?’
‘Ja....’
‘Moeder, moeder....’ murmelde hij, ‘nacht....’
‘Nacht,’ fluisterde zij. Toen zij heenging was een vage glimlach om haar lippen,
maar in heur oogen blonk vocht.
Eenzaam lag Crundchu op zijn leger, de brandend-wijde oogen starend in het
halfduister. Hij voelde zich diep ellendig en wilde huilen, maar tranen kwamen niet.
Vergeefs poogde hij zich terug te denken in den droom en te verbeelden, dat het
warm vrouwenlijf naast hem was. Het besef der werkelijkheid, van zijn alleen-zijn,
was des te bitterder en hij wierp zich voorover, de armen gespreid, en snikte droog.
Opeens was dichtbij zijn hoofd een fluisterstem: ‘Crundchu.’
Hij schokte, hield de adem in. Was dat.... ‘Crundchu,’ zei de stem een tweede
maal. Hij duwde zich half omhoog; zijn koortsige oogen zagen in het half-donker
een vrouwengedaante, hurkend voor zijn bed.
‘Macha....’ fluisterde hij.
‘Crundchu....’ sprak ze weer met zachte, teedere stem, ‘Dagda Môr heeft mij
gezonden om je vrouw, die met heur minnaar leeft in 't land der jeugd, te vervangen.
Hier ben ik. Ik heb je lief.’
‘Is het.... is het waar....’ fluisterde hij, denkend dat een droomgestalte sprak, zoo
wazig leek de gedaante voor hem. Hij strekte zijn handen en schuchtere vingers
voelden haar warme naaktheid. Een onderdrukte kreet kwam uit zijn keel. ‘O....’
hijgde zijn stem. En toen snikte hij van verteedering en dankbaarheid. Was het
mogelijk.... dat de goden hem, een onwaardige, zoo genadig waren. De dekens liet
hij van zich vallen, schemer-naakt rees zijn blank lijf in de naderende nacht. Met een
teedere, toch forsche beweging hief hij haar tot zich. Toen zij naast hem lag, de armen
om hem heen, heur mond aan zijn wang, en hij de lange haren als een zijige mantel
om zich voelde, drukte hij zijn hoofd aan haar borst en schreide warme tranen. Innige
woordjes fluisterde zij, die
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hem kalmer maakten. Stil lag hij, zijn lijf tintelend van weelde. En dichter trok hij
haar aan zich.

II.
De gelieven gingen ganschelijk in elkander op, hunne zielen gleden ineen. Zij spraken
nimmer veel tezamen, het leek of de een wel wist wat de ander dacht, en woorden
de teederheid en het zoet begrijpen, die als ragfijne draden tusschen hen spanden,
maar zouden breken. Er waren geen namen, die konden verklanken het innigste
hunner gevoelens.
Macha was een bron van warmte en toewijding, haar wezen doorvloeid van muziek.
Wanneer zij des avonds nederzat bij de kinderen, die waren op den drempel van slaap
en haar slanke vingers bewogen over de gouden harp, dan werden zij zwijgend, een
ijle glimlach gleed om hun lippen. Hunne oogen sloten en zij voelden zich geheven
op breede wieken, naar landen waar paleizen uit een schemer verrezen en doorzichtige
wezens aan elkaar voorbijgleden. Wanneer zij lagen in vasten slaap, verliet Macha
hen, en op zomeravonden wen het licht langer talmde rond alle dingen, gingen
Crundchu en zij naar hun geliefde heuvelen, vanwaar zij konden staren over lagere
glooiing, donker- en lichtgroene boomen in de dalen. Soms danste zij voor hem met
langzaam smachtend beweeg of vertelde van het land, waar niemand spreekt van
mijn of 't dijn, waar de haren geel zijn als sleutelbloemen en de lijven blank 'lijk
pasgevallen sneeuw. Smal en zwart buigen de brauwen, de wijde oogen glanzen diep
en wetend, en wisselen van tint, gelijk Mananan's mantel, die spreidt over de zee,
wisselt van teeder uchtend-blauw tot fluweelig donker der nacht. En zij zong, met
volle, warme stem, waar de harpklanken zilverig doorheen klonken:
Dat land is schooner dan de schoonste droomen
dan alles wat uwe'oogen hebbe'aanschouwd,
het gansche jaar glanze'appels aan de boomen
en bloemen bloeien in het weeld'rig woud,
Waar wilde honing druppelt van de struiken.
Nooit mindert er de mee en zoete wijn;
dood en verval kloppe' aan gesloten luiken
vreemd voor degenen die daarbinnen zijn.
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Het goud en de juweelen die er stralen
maakt allen schijn van aardsche schatten dof.
Wond're muziek zingt immer door de zalen,
en vogelkeeltjes gorg'len in den hof.
Daar zijn de menschen kuisch en onbezoedeld;
de vrouwe'ontvangen in der liefde deugd,
schoonheid en vreugde blijven eeuwig bloeiend,
Gezegeng zij die leve'in 't land der jeugd.

En Crundchu schreide vreugde-tranen om de zaligheid van het land voorbij de zee....
maar meer nog om de schoonheid, die het leven voor hem had gekregen.
Wanneer boeren of kooplieden Crundchu's dŭn kwamen bezoeken, hield Macha zich
verborgen, daar zij wel wist, dat die vreemden, zoo zij haar zagen, zouden vragen
vanwaar zij kwam.... en dat zou haar aardsche loopbaan eindigen. Maar eens, werkend
op het veld, bespeurde zij niet de nadering van een oud koopman met rond, rood
gelaat en een neus als een rijpe aardbei. Hij was gekleed in een boterkleurige mantel,
die zijn buikje, dat uitstond als de ronde kant der maansikkel, nog dikker deed schijnen
dan het was. Met drentelpasjes, onderwijl een liedje hummend, naderde hij het huis
en werd na zijn zwaren klop door Crundchu binnengelaten.
Toen Macha was teruggekeerd van het veld, ging zij de bloemen voor het huis
begieten. En de oude koopman, die in het woonvertrek aan Crundchu zijn waren
toonde, zag haar, terwijl zij, het hoofd een weinig gebogen, voor de wijde
muuropening kwam staan. Hij liet de kettingen en gouden gespen, hals- en armbanden
vallen, zoodat zij rolden en rinkelden over den houten vloer; zijn oogen sperden, zijn
mond viel open.
‘Crundchu.... wie is die schoone vrouw?’
Crundchu schokte het hoofd op, zag nu ook Macha en verschoot van kleur. ‘Hoe
kan ik haar zeggen dat er onraad is?’ dacht hij.
‘Waar?’ vroeg hij onnoozel.
‘Maar ziet gij haar niet? Ach.... hoe heerlijk zijn hare bewegingen, hoe vol hare
borsten, als twee rijpe vruchten!’
‘Ge hebt waanvoorstellingen,’ zei Crundchu kort. Hij kookte van drift inwendig,
wijl de oude zijn oogen vergastte aan Macha's schoonheid.
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‘Maar ziet ge haar werkelijk niet?’
‘Nee,’ beet Crundchu hem haast toe.
Voor hij het kon verhinderen was de oude opgesprongen om naar buiten te gaan.
In drift wilde hij achter hem aanvliegen om hem, zoo noodig, met geweld te
weerhouden, maar het denkbeeld schoot door zijn hoofd, dat die handeling achterdocht
zou wekken, en hij haastte naar de muur-opening om vandaar Macha te kunnen
waarschuwen. Maar hare scherpe ooren hadden al gehoord, dat de naderende
voetstappen niet die van Crundchu's lichte voeten waren en zij vluchtte naar den
zijkant van het huis. Toen zij voorzichtig om een hoekje keek, heur hoofd bij den
grond gedoken, zag zij de oude in zijn zotte gele mantel, starend van den hemel naar
den grond. ‘Wel.... ik had durven zweren, dat hier een vrouw was,’ hoorde zij hem
mompelen. Wat hij verder zei, wachtte ze niet af, maar maakte zich uit de voeten.
De jongens, die aan 't wieden waren, en in hun gebukte houding niet door hem
werden opgemerkt, zagen hem ook, en vermaakten zich, elkaar aanstootend, met zijn
gezette figuur en rooden neus. Zij proestlachten achter hun handen.
‘Wat zou die vent daar doen?’ vroeg Eochy.
‘Zouden we hem eens bangmaken...’ fluisterde Shreng, ondeugendheid glinsterend
in zijn oogen. De anderen vonden het goed. Zij staken de hoofden bijeen, smoesden
en ginnegapten wat. Dan kropen zij over den grond, heel plat door het lange gras tot
zij, twee-aan-twee, de sandaal-voeten van den oude waren genaderd. Opeens sprongen
zij alle vier tegen hem op, de vingers uitgeslagen 'lijk klauwen. Zij trokken hun
leelijkste gezicht en riepen: ‘Boe!’ - Hij gaf een luide schreeuw, sloeg zijn armen in
de lucht en struikelde meer dan hij liep het huis binnen. De jongens vielen tegen
elkaar aan, gierend van den lach, dan renden zij weg, om een berisping van hun vader
te ontkomen. ‘O, o, ik moet mijn buik vasthouden,’ hijgde Shreng.
Crundchu had het voorval bespied. ‘Misschien is het verkeerd, maar ik gun dien
kerel wel eens zooiets’, dacht hij met een lachje. Toen de koopman binnentuimelde,
zat hij op zijn plaats, uiterlijk onbewogen, en floot een lustig wijsje.
‘Nu?’ vroeg hij dan, ‘hebt ge haar gezien?’ De oude man kon niet antwoorden:
hij blies van inspanning. In tijden hadden zijn korte
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beentjes niet zoo geloopen. Zweetdroppels regenden langs zijn koonen.
Hij schudde spijtig het hoofd en hijgde: ‘Je hadt gelijk.... het was zeker een
waanvoorstelling - Pff!’ blies hij, ‘het is hier anders lang niet pluis, hoor.’
‘Hoe dan?’ vroeg Crundchu onschuldig.
‘Nou! pas maar op. Vier jonge saters loopen hier rond. Ze grepen mij haast.... als
ik niet zoo vlug was geweest....’
‘O, is dat alles. Daar ben ik heelemaal niet bang voor. Die komen hier nogal eens
vaak.’
‘Zoo’ De oude keek hem argwanend aan. Dan raapte hij zijn gevallen voorwerpen
bij elkaar en begon gauw over de zaken te praten, waarvoor hij gekomen was, daar
hij zijn handel door vrouw noch saters in de war wilde laten sturen. Maar hij dacht:
Met die Crundchu moet ik voorzichtig zijn. Wat is hij zèlf, wanneer hij met saters
omgaat! Het vaste besluit vormde zich in hem: ‘Ik kom hier nooit van m'n leven
weer.
En dat was juist wat Crundchu wilde.

III.
Op zekeren morgen zeide Crundchu - die de gewoonte had onverwachts met een
plan aan te komen - dat hij dien dag naar het Mei-feest der Ulstenaren wilde gaan.
‘Hè! Mogen we mee?’ schreeuwden de zoontjes dooreen. Maar Crundchu merkte
kalmpjes op, dat het voor volwassen menschen was. En zij wilden hun moeder toch
ook niet alleen laten?
‘Nee, als vader uit is moeten wij natuurlijk op moeder passen,’ sprak Agnoman
gewichtig. Het bracht even een trillende glimlach om Macha's mond, maar dadelijk
trok die weer weg, angst kwam over haar gelaat.
Toen Crundchu even later zijn paard aan 't optoomen was met de brons- en
email-versierde tuigen, kwam zij naar hem toe, langzaam. Even keek zij, haar houding
was aarzelend. De druk-bezige Crundchu bemerkte hare tegenwoordigheid niet. In
zijn vlugge, vroolijke bewegingen voelde zij hoe hij verlangde naar het feest. Moeilijk
zou hij van dit plan zijn af te brengen. Crundchu keek op, en zag haar ersntig-peinzend
gelaat.
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‘Wat is er liefste?’ vroeg hij, op haar toetredend, en haar hand nemend in de zijne.
Zij wachtte even, sprak dan, onzeker:
‘Ik wilde, dat je.... och, ga niet vandaag.’
Teleurstelling vloog over zijn gelaat, de warme greep, waarmee hij haar hand
vatte, verslapte.
‘Waarom niet? Ik ben toch al dezen tijd niet....’
Dan dacht hij aan haar zwangerschap en schaamte vervulde hem. ‘Ben je bevreesd,’
vroeg hij zacht, ‘denk je dat het reeds heden....’
‘O nee, dat is het niet!’ viel zij haastig in de rede, ‘maar ik heb een voorgevoel....’
‘Waarvan?’
‘Onbestemd.... Ik geloof, niet dat dezen dag gelukkig zal zijn.’ Zij blikte hem aan
'lijk een bevreesde hinde, dan wendde zij haar oogen, verduisterd door tranen.
‘Och,’ deed hij een beetje ongeduldig, de schouders schuddend, ‘waarom juist
dezen dag, de feestdag der Ulstenaren, waarheen ik jarenlang ben gegaan en mijne
vaderen vóór mij.’
‘Maar kan je niet deze ééne keer wegblijven?’
Hij keek haar aan, weifelend. Zij wist hoe hij verlangde naar het geschitter van
wapenen, schetterende muziek, rennende paarden. Alle de Ulstenaren hielden daarvan,
het was in hun bloed. Altijd de hemel, de heuvelen en velden zonder afwisseling was
misschien wel te eentonig voor een man op den duur.... zelfs al had hij een minnares....
Nu streden zijn verlangen en zijn liefde voor haar. Hij keek naar de sierlijke banden
van gedraaid goud om zijn armen en beenen, met den spijt van een kind dat denkt:
‘Moeten die nu weer af?’
Zij zag het en werd vol teederheid. ‘Het is zelfzuchtig van mij,’ dacht ze, ‘dat ik,
alleen uit vrees hem te zullen verliezen, vraag of hij hier wil blijven. Wat heeft hij
de laatste maanden aan mij gehad. Vervuld van 't geen groeiende was in mij, ben ik
allicht stiller geweest dan hij verlangde, en uit vrees de teedere vrucht te schaden,
minder dartel.’ Zij trad dichter naar hem toe, en legde haar hoofd aan zijn schouder.
‘Je moest toch maar wèl gaan.’ zei ze.
Verrast keek hij haar in de oogen.
‘Meen je het?’
Ze knikte en glimlachte weemoedig, toen zij zag hoe blijdschap
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glansde over zijn gelaat. En hij sloeg de armen om haar hals en kuste haar mond en
wangen.
‘Maar,’ vervolgde ze, hem zachtjes van zich duwend, ‘beloof me dat je met geen
woord van mij zult reppen.’
‘Natuurlijk niet!’ deed hij, beleedigd haast dat zij het noodig achtte hem daaraan
te herinneren. Maar bijna onmerkbaar haalde zij de schouders op. Was elke man niet
een groot kind?
Toen het paard was opgetuigd en Crundchu gereed om heen te gaan, hing Macha
hare schoonste gouden ketting om zijn hals en over zijn sierlijken geborduurden dos
sloeg zij den wijden tartan mantel. Een laatste maal kuste hij haar, sprong dan op
zijn hengst vaarwel wuivend met den gepluimden hoed. Macha en de luidruchtige
jongens staarden hem na, zooals hij heenreed over het jaagpad, tot hij een kleine stip
was geworden. Toen hervatten de kinderen hun spel en ging zij, langzaam, naar het
vrouw-vertrek. Daar viel zij neer als eene die uitgeput is, met gespreide armen, en
snikte onderdrukt: ‘Ach, had ik hem toch maar niet laten gaan....’
De velden rond Emain Macha6), hoofdzetel der Ulstersche ridderschap, anders één
groene vlakte onder den wijden hemel, waren rumoerig van velerlei mannenstemmen,
en een dooreenwemeling van kleur deed hun effen groen verdoffen. Op de balustrades
langs het renkamp stonden en liepen mannen van allen leeftijd en stand. Fluweelen
mantels, bont omzoomd, rijk-geborduurde tunieken vallend in plooien rond de heupen,
maar ook grof-gewevene doeken, en beestenvellen in het middel omgord, bekleedden
hunne leden. Op een verhooging, onder fraai baldakijn zat de koning, Conor mac
Nessa. Wanneer hij zijn hand of arm hief, schitterden de gouden banden en ringen
waarin olijfgroene chrysoberyllen en vurige kaneelsteenen fonkelden. In 't midden
zijner zwaar-gouden kroon - verwaten starend naar de zon, of die van hàar licht kreeg
- was de karmozijnroode vlam van een Oostersche robijn, omgeven door paarlige
maansteenen en donker-

6) ontstaan waar Macha - in haar gedaante van koningin alias reuzin - nadat zij de vijf zonen
van Dithorba, broeder haars vaders, had verslagen, den omtrek der toekomstige stad met de
speer van haar emain = broche (te verbeelden als een breed rond wiel) aanduidde. Door de
overwonnen prinsen - werkend als slaven onder haar commando - werden de wallen en
verschansingen gebouwd.
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blauwe saffieren. De warrig-blonde baard hing van zijn blozend gelaat neer over een
wijde, witgerande mantel, die onder glanzende borstspeld openviel en het lichtgroen
der inar7) toonde, versierd met grillige motieven. Fier en glimlachend zat hij daar,
behagelijk als na een maaltijd, de toejuichingen van het geestdriftig volk,
hoffelijkheden en vleierij der hem omringende ridders, waren voedsel geweest voor
zijn ziel. De forsche mannen in wapenrusting rond hem met hunne reusachtige
zwaarden en helmen in den vorm van een beestenkop, hadden lange gelaten, zware
neuzen. Diep in de kassen lagen hun oogen, waaruit veelal hoogmoed sprak.
Crundchu zat temidden der gegoede boeren en koopliên die hij kende of eigenlijk
weer niet kende, want hunne zielen waren hem vreemd. Hij mengde zich dan ook
niet in hunne gesprekken - die gingen over oogst van verleden jaar of regen die men
verwachtte - en zat maar stil te staren naar het geschitter, de praal om zich heen,
genietend als een kind, luisterend naar de vroolijke hoornmuziek. Rondom zaten en
leunden burgers uit de stad, luidruchtig en vrijmoedig waren zij, schertsende vragen,
slagvaardige woorden vlogen over en weer. Men fluisterde guitige verhaaltjes over
de vrouw van een ander. Voor tijdverdrijf aten zij honingkoeken of zetten de tanden
in glanzige appels, bier werd gulzig gedronken uit de medegenomen kruiken.
Rond de fili8) des konings zaten, ietwat gewild schilderachtig, zijn leerlingen,
langlokkige jongelingen in los-vallende, lichte gewaden. Zij werden poëet zoo
vanzelfsprekend als anderen timmerman... omdat hunne vaderen het voor hen waren
geweest. Zij praatten na over het steekspel, imiteerden bewegingen, het vlug ontwijken
der geoefende ridders, een onverhoedschen aanval.
Een harpspeler keek naar hen en tokkelde zacht op zijn instrument, dat hij als een
levend wezen liefkoosde in zijne handen. Een der jongelingen zat wat terzijde aan
de voeten van een grijze druïde - bleeke bloem was zijn vergeestelijkt lijf gehuld in
de witte léine.9) Het ware dichter-wezen droomde uit zijn zwaarmoedig-bruine oogen.
Zijn naam was Alexander, genoemd was hij naar den Groote. In de gouden eeuw der
Kelten - toen zij waren verspreid over

7) tunica
8) Bard.
9) lang hemd.
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gansch Europa - leefden zijne voorzaten in Ionië, en beschermden Hellas tegen de
aanvallen der Oostersche horden, wijl de keizer met zijn leger naar Azië trok Grieksche gratie leefde in zijn gestalte na. Zacht sprak hij met den Wijze - ingehouden
waren zijn gebaren - over mystiek en eeuwige schoonheid, om dan te zwijgen en
afwezig voor zich heen te staren.
Trompetgeschal waarschuwde dat de rennen zouden beginnen. Een geruisch ging
door de menigte, allen haastten naar hunne plaatsen. Verlangenden gingen alvast
leunen over de balustrade. De paarden, gespannen voor lichte, twee-wielige wagentjes,
werden door de beste pikeurs des konings en der rond hem scharende flaiths10) het
perk binnengeleid. Edele, rijkgetuigde dieren, met glanzende lijven en lange pooten.
De koning gaf het teeken tot den aanvang, enthousiast geschreeuw weerklonk: het
rennen begon. Het werd een spannende wedstrijd, de paarden waren alle lenig en
getraind, de bestuurders knap, en begeerig voor hun rijken heer te winnen. Op 't laatst
moest beslist worden tusschen de kostbaar-uitheemsche schimmels des konings en
een paar goudvossen, wier kameelkleurige huid vlamde in de zon. Verwoed was de
kamp. Kwabbels schuim hing de paarden uit hunne bekken, de natte flanken hijgden.
Voorover, de teugels in hun gestrekte handen, zaten de pikeurs op de lichte karretjes.
Zij hitsten aan met schorre geluiden; rood van opgewondenheid en warmte, glimmend
van zweet, waren hunne gelaten.
De schimmels bleken het grootst uithoudingsvermogen te hebben en streefden
eindelijk, onder getrappel en juichen van het volk, de vossen voorbij. Men sprong,
zwaaide met hoeden en doeken. Een geweldig, verward lawaai brak los, schelle
stemmen riepen daar bovenuit: Leve de Koning! Die kreet werd overgenomen en:
‘Leve de Koning’ riepen allen dooreen.
De vorst was opgestaan glanzend van trots, en boog minzaam, wuifde gracelijk
naar alle kanten. Zijn grooten - waaronder de bezitter der goudvossen, die later zijn
pikeur zou laten ranselen om het verlies - drongen rond hem, complimenteerend. Het
was bijna of niet de paarden maar de koning zelf den wedstrijd gewonnen had.
Een der stedelingen in Crundchu's nabijheid riep plots met luider stemme: ‘Niemand
in heel Ierland loopt vlugger dan het span

10) adellijke grondbezitters.
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paarden des konings.’ En toen, in een moment van onbezonnenheid, dat hij later
bitter zou vloeken, riep Crundchu: ‘O, neen. Ik heb thuis een vrouw, die vlugger
loopt dan deze paarden!’
Even heerschte broeiende stilte onder degenen, die rond hem zaten. Verwezen
waren zij eerst. Maar gezichten duisterden, dreigend gemor bromde. Schampere
woorden hier en daar, dan opeens een stem: ‘Weg met dien kerel! Weg met dien
bóaire!11) Een jonge man met norsch gelaat, gedrongen lichaam, stootte zijn spierigen
vuist in Crundchu's rug. Zijn voorbeeld werd onmiddellijk door anderen gevolgd.
Tegen één man durfden zij zich wel voor de eer des konings warm maken. Lijven
klampten samen, tumult ontstond.
Van verre had Conor mac Nessa de verwarring op de lagere zitplaatsen bemerkt.
Hij zond een zijner lijfknechten om te zien, welke de oorzaak daarvan was.
‘Wel?’ vroeg hij, toen de man terugkwam. De lijfknecht bleef even zwijgend voor
hem staan, blijkbaar twijfelend, hoe hij het zou vertellen.
‘Nu?’ deed de koning ongeduldig.
‘O Sire...’, sprak de man, ‘een boer waagde het te zeggen dat hij thuis een vrouw
heeft...’
‘Verder, verder...’ stampte de koning.
‘Die vlugger loopt dan uwe schimmels.’
‘Wat?!’ De vorst sprong op en keek naar den hoek waar de boeren zaten. Zijn
gelaat zwol van woede, zijn beringde handen beefden. Met zijn blik had hij Crundchu
kunnen dooden.
‘Grijp dien kerel’, beval hij heesch, ‘en haal zijn vrouw hier.’ Dan ging hij weer
zitten en poogde zijn gelaat de onbewogenheid te geven die een koning betaamde.
Vier knechten keerden naar Crundchu terug. Deze was zich intusschen van het
noodlottige zijner daad bewust geworden. Niet lettend op de dreigementen en
schimpwoorden, stond hij daar, starend voor zich heen met groote oogen.
Wat had hij gedaan! Macha verraden... O ellendige die hij was.
Hoe gebeurde het... Hij zat rustig, een der velen, toen opeens had hij gesproken,
een overluid denken was het geweest. Maar vreeselijk! En nu was hij omringd door
vijandschap...
Plots voelde hij zich gegrepen door handen als klemmen. Hij gaf een schreeuw
en wilde zich losrukken, maar zijn verwilderde oogen

11) boer (in 't bezit van koeien).
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zagen vier blinkende speren op zich gericht, een wal van menschen, die roofzuchtige
beesten leken, omringde hem. Toen werd zijn lichaam willoos, zijn hoofd hamerde,
gedachten zwommen dooreen, als bij een wezen dat krankzinnig wordt. Hij hoorde
niet dat een zware stem hem iets vroeg, dan kreeg hij een stomp die scherpe pijn gaf
en keek verwezen in de wreede oogen van een der knechten.
‘Hé, sufferd. Waar woon je, vroeg ik, stommeling. Waar is je huis!’
‘Ze willen haar halen’, doorschoot hem, en een gesmoorde schreeuw kwam uit
zijn keel. Hij boog het hoofd om niet in 't gelaat van den lijfknecht te moeten blikken.
Heet voelde hij zijn lichaam worden, vlammend van machtelooze woede. Die grove
kerel met zijn stekende oogen en slappen, wellustigen mond ging naar zijn vrouw,
die alleen was met de kinderen en zich niet kon verweren in haar zwangeren staat.
Hij zou haar grijpen, geholpen door de anderen, en meesleepen met geweld... Weer
rukte hij met plotse kracht en was een oogenblik los uit de handen der knechten,
maar anderen grepen hem. Een speer had hem lichtelijk verwond, bloed begon te
druppen langs zijn slaap.
‘Bindt hem, bindt hem!’ riep men.
Touwen snoerden zijn armen tezamen op den rug; hij werd neergedrukt en lag
onmachtig, snikkend van woede en diepe ellende, op den harden planken vloer. Een
mes flikkerde boven zijn keel.
‘Zeg op!’ siste de lijfknecht, ‘waar woon je, of ik...’ Drift fonkelde in zijn groenen
blik. In plotsen, krankzinnigen angst voor dat scherpe staal stamelde Crundchu met
klanklooze stem waar zijn dŭn was, tusschen de heuvelen.
En de knechten vertrokken op hunne forsche paarden. Anderen sleepten Crundchu
tot voor den troon des konings. Aan diens voeten werd hij gelegd. Krijgers omringden
hem.
Een der weinigen, die met oogen innig van meelij naar hem keek, was de jonge
Alexander. Hij zag hoe het gebonden lijf kromp en schokte van snikken, het haar
kleefde in de voorhoofds-wonde, waar bloeddroppels als roode tranen uitdropen. En
een zoute smaak kwam in zijn mond, doffe wrok groeide in zijn hoofd. Hij peinsde:
Ware de koning niet koninklijker wanneer hij zeide: Laat dien man los - immers
vluchten zoude hij niet uit vrees dat zijn vrouw leed mocht geschieden - en gebood
dat men zijn wonde zou verzorgen?
Juist toen hij dacht hierover legde de fili een hand op zijn schou-
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der, zoodat hij schrok. ‘Alexander’, sprak de bard, die het talent des jongen dichters
besefte en wilde gebruiken om 't eigen werk te doen uitkomen, ‘ik wensch dat je naar
voren treedt en mijn laatsten lofzang op onzen edelen vorst declameert.’
De jongen werd bleek; zijn lippen trokken saam. ‘Ik... ik kan niet’, zei hij eindelijk
zacht, maar vastberaden. De fili staarde even in hoogste verbazing: ‘Je waagt het’,
sprak hij dan, ‘je waagt het te weigeren om onzen weldoener een huldeblijk te
brengen?’
De jongen sprak geen woord, zijn gelaat was een strak, trotsch masker. Dan
stampvoette de fili van drift: ‘Als je me niet dadelijk gehoorzaamt!’
De tot nog toe zwijgende druïde kwam nu Alexander te hulp. ‘Hij bedoelt, dat zijn
krachten te kort schieten voor zulk talentvol werk’, verklaarde hij kalm. ‘Ga zelve
uwen lofzang declameeren, fili. Niemand is er beter voor geschikt.’
Even keek de fili hem aan. Of de druïde het aan 't rechte eind had wat Alexander
betrof, betwijfelde hij sterk, maar zijn laatste woorden - waarvan hij de ironie niet
voelde - vleiden hem, en hij talmde dan ook niet lang om naar voren te treden, met
theatralen zwier. Er werd om stilte verzocht; de fili blikte gewichtig in 't rond, humde
ter laatste waarschuwing en begon. Zijn stem daverde, heviguitschietend waren zijn
gebaren, zóó dat de stoere krijgers, eerewacht rond de verhooging des konings, af
en toe een schokje kregen van schrik. Handgeklap en een genadig knikje van Conor
mac Nessa beloonden hem ten leste. En zeer voldaan over zijn prestatie schreed hij
statig terug naar zijn plaats, om de loftuitingen der leerlingen in ontvangst te nemen.
Nu kwamen koddig uitgedoste clowns en dansers het volk bezighouden, maar men
schonk hun dolle bewegingen nauwelijks aandacht en hunne stemmen gingen teloor
in 't rumoer der menschen, die 't geval van den krankzinnigen bó-aire aan het
bespreken waren en zich afvroegen wat met dien door duivelen bezetene wel zou
gebeuren. De oude koopman met zijn aardbei-neus zat een geheimzinnig verhaal op
te disschen aan een kring van andere koopliên, die de hoofden naar hem toebogen.
‘Ja ja, hij had het altijd wel gedacht. Iemand die zich met saters ophoudt. Ziedaar
wat ervan kwam!’ En hij vertelde zijn wedervaren aan allen die hem wilden hooren,
telkens kwamen er weer nieuwsgierigen bij. Meestal werd hij voor den gek gehouden,
maar nù
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bleek dat hij toch ook een populair man kon zijn! Om 't geheel interessanter te maken
dikte hij de gebeurtenissen een beetje aan. Een geheimzinnige vrouw had hem willen
verleiden, maar zijn onverschilligheid maakte haar machteloos. Toen werd hij omringd
door saters - hij had hunne horens gezien! - die dreigden hem te vermoorden. Na een
hevig, bloedig gevecht waren zij gevlucht; slechts door zijn moed was hij aan den
dood ontsnapt.’
De menschen luisterden met grage ooren en keken naar Crundchu of hij een wild
beest ware, dat achter tralies lag. Voor 't oogenblik was hij onschadelijk, maar anders
moest je toch maar voor hem oppassen!
En Crundchu lag daar zoo heelemaal niet duivel-achtig, maar als een klein,
gebroken mensch, rampzalig van wroeging en schaamte. Hij staarde naar de wolken,
maar niet met den droomerigen blik van vroeger; zijn strakke oogen volgden in
verbeelding de lijfknechten, hoe zij reden op de jaagpaden, in galop, over
hordebruggen stapvoets, en tergend-scherp zag hij hen komen bij zijn dŭn, en kloppen
op de buitendeur. De jongens zouden naar voren vliegen en vragen wat zij wilden,
angstig bij 't zien hunner norsche gelaten en toch uitdagend 'lijk zij wel meer deden.
Als jonge leeuwtjes zouden zij daar staan in de deuropening en den weg versperren
zoo zij het noodig achtten. Maar de krijgsknechten zouden hen opzij schoppen,
minachtend of misschien... dooden met hun scherp zwaard. O, zijn kinderen! En
niets kon hij doen, niets! Een angstgeluid rochelde uit zijn keel. Gelaten bogen over
hem.
‘Hou je bek!’ schreeuwde een der mannen.
Allen voelden het een vanzelfsprekend recht hem grof te mogen behandelen. Had
hij niet den grooten koning beleedigd? Maar Crundchu hoorde hunne woorden
nauwelijks. Angstzweet parelde op zijn gelaat. Zij zouden Macha vinden, zijn liefste,
zijn heerlijkheid, en ruw tegen haar zijn, haar aanraken met harde handen. Zij kon
zich niet verweren in haren zwangeren staat. O, hij verdiende geradbraakt te worden,
wat had hij gedaan, zijn geluk weggeworpen! Tranen dropen over zijn wangen,
vermengden zich met bloed. De krijgslieden stootten elkaar aan, grinnikten, maakten
spottende opmerkingen. Een van hen hield gekkend een vierkant bakje onder
Crundchu's gezicht om het waardevol nat, gelijk hij 't noemde, op te vangen.
‘Waarom, waarom ben ik gegaan?’ vroeg Crundchu zich smartelijk
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af. Zij vroeg nog zoo: Blijf hier... Waarom trok mijn hart naar dit feest en was ik niet
tevreden met haar... Is zij niet mijn alles, een geschenk der goden, en heb ik door
haar niet vollediger leeren leven? Was het 't noodlot, dat mij deze kinderachtige
begeerte inblies?
Zijn pijnende gedachten werden onderbroken door een hevige beroering die ging
door het volk.
‘Ah! daar zijn ze!’
‘De vrouw, de vrouw!’ hoorde hij verward roepen. En met een onwillekeurigen
kreet trachtte hij overeind te komen. Maar de mannen drukten hem neer. Met een
bons kwam hij op de harde planken. ‘Macha’, hijgde zijn adem; dan lag hij roerloos,
halfbezwijmd van emotie en bloedverlies.
Tusschen de krijgsknechten was zij verschenen, haar gelaat opvallend blank en
zuiver, als een licht, naast hunne donkere koppen. Het leek een schennis dat zij haar
tengere polsen omgrepen met hunne ruwbruine vingers. Dwars over het veld werd
zij gevoerd naar den koning. Een gemurmel ging door de menigte waarlangs zij trad.
Toen zij voor den troon was gebracht zag zij aan Conor mac Nessa's voeten Crundchu,
zijn gelaat, waarin de oogen een bede om vergeving, was doodsbleek, bloedbevlekt.
Zijn lippen bewogen en zeiden iets, klankloos, Macha wist dat het haar naam was.
Een beving ging door haar lijf, geluid als van een hert dat zijn jong ziet getergd,
kwam door haar mond. Hijgend stond zij, van verontwaardiging om den smaad hem
aangedaan en brandende liefde waarvan heur hart leek te breken. Voorover wilde zij
zich buigen naar den geliefde, maar de knechten weerhielden haar.
Zij blikte naar hen met oogen vol haat en verachting, dan richtte zij zich op, fier
of zij in volle vrijheid stond, en keek recht in het norsch gelaat des konings.
‘Wat wilt ge van me?’ vroeg ze trotsch.
‘Maak je gereed om te rennen tegen mijn paarden’, antwoordde hij kort.
Een hevige schok doorvoer haar lijf, een schreeuw van angstige verbazing brak
uit haar keel. Heur houding werd hulpeloos, trots versmolt, enkel wankele vrouw
was zij nu. Een paar maal opende zij de lippen zonder klank door te laten. ‘Maar...
maar’, beefde dan haar stem, heesch van vrees: ‘Ik kan niet.. Ik kàn niet!’
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kwam als een gil. Dan, fluisterend haast: ‘Ik draag een kindje onder mijn hart..’
De koning zweeg - de grooten rond hem zwegen - er was iets in haar oogen, dat
hem de zijnen deed afwenden, maar in denzelfden tijd voelde hij zijn gramschap
groeien. En - den blik nog afgewend - sprak hij: ‘Hak dan haar man in stukken.’
Dadelijk stapten knechten naar voren. Maar uit Macha's mond schrilde het: ‘Nee!
Nee!’ Zij wist zich los te rukken en stortte over het lichaam van haren minnaar - die
't bewustzijn verloren had - de armen gespreid, om zijn lijf geheel met het hare te
dekken. Wild zoende zij over het bleek gezicht en in trillende haast scheurde zij een
reepje van haar gazen sluier om zijn wonde mee te beschutten. En zij dacht: O, kon
ik hem verbergen ìn mij, koesteren en beschermen als het kind in mijnen schoot.
Tranen zwollen in haar oogen, want zij wist: Zonder hem moet ik weerkeeren naar
het land achter de zee, en versmachten zal ik van liefde...
Op een ongeduldig teeken des konings trokken de knechten haar weg. Geweld
was ditmaal niet noodig, zij weerstreefde niet.
‘Maak je klaar. We wachten’, zei Conor mac Nessa nogmaals. Verdwaasd staarden
even haar roodgeschreide oogen. Dan drong alles weer tot haar door. Met angstig
zoekende blik keek zij rond. Niets dan donkere, gelaten, dreigende bewegingen...
Stemmen klonken op. ‘We willen den wedstrijd, den beloofden wedstrijd!’
‘We wachten! Wanneer begint het!’
Macha's lijf leek ineen te krimpen. Deemoedige smeeking werden beur gestrekte
armen, en haar stem, trillend: ‘Ach, heb meedoogen! Geef mij uitstel tot ik ben
verlost...’
Maar het lawaai werd heviger, de stemmen wilder, en schor van woede. Ook de
ridders begonnen druk te gebaren en dooreen te redeneeren; zij wendden zich tot
hunnen vorst en spoorden hem aan zich toch aan zijne woorden te houden en de
vrouw te laten rennen tegen zijn schimmels. Op hunne gelaten stond de wilde lust
naar sport te lezen. En woede groeide in Conor mac Nessa om zijn eigen vreemde
onzekerheid.
‘Hoe is het? Moet ik je man laten vierendeelen?’ beet hij Macha toe. Weer sprong
een kreet van doodsangst uit haar mond. ‘Help
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me! Help me!’ riep ze, heur gelaat keerend naar alle kanten en met een snik: ‘Zijt ge
dan niet allen uit een moeder geboren?’
Bij 't hooren dezer woorden wilde Alexander, wien snikken hokten in de keel en
tranen dropen over het gelaat - tot groote kregelheid van den fili, die er niet van hield
zijn leerlingen in 't publiek belachelijk te zien - zich naar voren werpen om haar bij
te staan, zijn bloed brandde van woede, woorden borrelden in zijn mond waarmee
hij hen lam wilde slaan. Uitschreeuwen wilde hij dat zij bruten waren, beesten. Maar
de druïde, die op zijn jong gelaat alle gedachten zag weerspiegeld, greep stevig een
arm van den dichter; hij voelde het trillen der gespannen spieren.
‘Ga mee’, zeide hij kalm, ‘dit heeft niets meer van een feest.’
‘Nee! nee!’ hijgde Alexander, probeerend zich los te trekken. ‘Ik wil haar helpen.’
Een koel-witte hand legde zich op zijn van bewogenheid bevenden mond. Weer
sprak de zachte stem naast hem: ‘Dat kunt ge niet. Ge zijt niet opgewassen tegen een
bende gevoelloozen. Het zou uw dood zijn.’ Rustig vatte hij de pols van den jongen
man. En beïnvloed door zijnen sterken wil schreed Alexander 'lijk een kind met hem
mede...
Macha, toen zij zag, dat, hoè zij ook door bidden en smeken zich voor de schare
vernederde, allen onvermurwbaar bleven, hoorend de vuile scheldwoorden en
aantijgingen, die men haar toewierp, werd vol van edele woede. Deemoed schudde
zij van zich, haar gestalte rees koninklijk. ‘Breng de paarden’, gebood ze. En de hand
heffend als een profeet vervolgde zij met een stem, zwaar-klinkend door
verontwaardiging: ‘Omdat meelij uwe harten vreemd is zal een zware straf u treffen.’
Een hoonend lachen om die woorden brak los, men petste met de vlakke hand op
de knieën van louter vermaak. De vrouw, die list te baat nam in de hoop hen vrees
aan te jagen! Wat kon zij hen doen.
Het fiere hoofd in den nek schreed Macha naar de plaats waar de schimmels het
perk waren binnengebracht. Verfrischt door hun rustpooze trappelden zij van
ongeduld, in het luid gehinnik leek uitdaging verscholen.
De koning gaf het teeken. De pikeurs, schrijlings zittend op den rug der paarden
nu, zonder zadel, gaven de sporen en heen draafden de dieren. Prachtig waren hunne
gestrekte lichamen, waarmee de menschen-lijven leken saamgegroeid. Maar Macha
naast hen -
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hoewel scherpe pijn schoot door haar buik bij elk harer bewegingen - bewoog zoo
snel, dat zij een vogel leek, de lucht doorklievend - nauw zag men hare voeten de
aarde raken. Gelaten, een oogenblik tevoren schamper vertrokken, grijnzend van
spot, teekenden verbazing, verslagenheid, vouwen kwamen in de voorhoofden van
het strakke toekijken. Men rekte zoo ver mogelijk over de balustrades, degenen die
achteraan zaten gingen staan op de banken of leunden over de ruggen der voorsten.
De luidruchtigheid maakte plaats voor een spannend zwijgen, verwondering werd
haast ontzetting.
‘Och....’ ontsnapte hier en daar een mond.
‘Is dat menschelijk,’ fluisterde men.
Toen zij de paarden en vloekende pikeurs vóórkwam en het eerst rende over de
eindstreep, waren allen als met lamheid geslagen.
Niemand durfde juichen. Tot een grauwbleek vervaalde het gelaat des konings.
Krampachtig omklemden zijne handen de zijkanten van den troon. De ridders rond
hem zaten roerloos, enkel de vederlichte pluimen hunner helmen bewogen. Ontzet
waren zij allen, enkel de bezitter der goudvossen voelde iets, dat leedvermaak nabij
kwam en kon nauw een glimlachje bedwingen. Broeiing drukte in de lucht.
Opeens werd de stilte vaneengereten door een langgerekt kermen; Macha was
neergevallen, krimpend van pijn: de barensweëeen grepen haar als vurige handen.
En haar kermen werd, zoowel op de lage als voornamere zitplaatsen en ook de
verhooging des konings, overgenomen, alle de erbarminglooze toeschouwers vielen
neer over hunne banken en elkanders lijven, krommend, wentelend van pijnen,
vlijmend-scherp als bij vrouwen in barensnood. De rijen krijgsknechten, anders zoo
verwaten, in al het besef hunner kracht, lagen als poppen door een kind neergeworpen
- steenend en kreunend 'lijk oude vrouwen - de bevende handen gedrukt tegen hun
buik - rond den slap ineengezakten kreunenden vorst. De kroon was van zijn hoofd
gegleden en fonkelglansde naast hem, onaangedaan, in al haar exquise pracht. Maar
Macha's kermen verstilde, een tweeling was uit haar geboren, en de goden hergaven
haar heure krachten, zoodat zij kon rijzen, de kinderen gewikkeld in den sluier, die
het gelaat van hun vader had beroerd. Even raakte zij hunne kleine gezichtjes met
haar lippen, en dacht: ‘Dit mag ik toch van hem behouden, als een reliquie, dit is van
hem en mij samen, een band.’ Voor een laatste maal starend naar de roerlooze
Crundchu, fluisterde
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zij, de oogen verduisterd door tranen: ‘Vaarwel, vaarwel mijn liefste. Macha's aardsch
bestaan is voorbij....’ Dan schreed zij naar een glooiing in 't midden van het veld en
stond daar, onbewegelijk. Haar gestalte leek gegroeid, geweldig was zij als een
strijdgodin, angstaanjagend, heur wijde oogen vlamden als toen zij vocht om den
troon van Ulster met onkels en neven. De vele mannen, wier lichamen slap waren,
afgemat van pijn, bleven, 'wijl zij naar haar keken, vreesachtig in hunne neergedrukte
houdingen, als laffe dieren, vol angst voor den sprong van den leeuw.
Zij blikte rond, minachtend. Dan, een schuddende vuist naar voren stekend, sprak
zij - de woorden klonken als hamerslagen in hunne ooren en deden ineenkrimpen
'lijk striemende geesels: ‘Vanaf dit uur zal de schande, die gij bracht over mij, uzelve
bezoeken. In de tijden van grootsten nood zult ge zwak zijn, hulpeloos als een vrouw
in barenspijn; vijf dagen en vijf nachten zal dat duren - tot de negende generatie zal
deze vloek op u zijn, ten voordeele uwer vijanden.’
En voor de menschen van hunne ontsteltenis waren bekomen, was zij verdwenen,
opgelost gelijk een nevel. En nimmer heeft men haar op aarde wedergezien.
JUUL ROGGEVEEN

De zakelijk korte tekst dezer Keltische legende in T.W. Rolleston's Myths and Legends
of the Celtic Race gaf mij aanleiding tot het bovenstaand verhaal, waarin ik mijn
fantasie den vrijen loop liet.
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Het bedrijf gaat door
Beeld VII.
(En armelijk gemeubelde kamer. Op: Herman Strijd met de handen voor de oogen, Anne en
Mevr. Langen.)

Mevr.Langen:

Ik zal koffie zetten.
Strijd:

Zijn we hier in de kamer? Het is hier benauwd. Laat de deur open.
Mevr.Langen:

Hier, ga zitten. Ga toch zitten.
Strijd:

Neen, dan bindt ze me vast.
Mevr.Langen:

We willen je goed ontvangen. Laat alles vergeten zijn.
Strijd:

Ik wil aan alles denken.
Anne:

Ga zitten, Herman.
Strijd:

Ik wil niet zitten op zachte kussens. Die zijn verdoemd.
Anne:

Deze stoel is hard.
Strijd:

Deze? Ja, deze stoel is hard. Goed.
Anne:

Zie me aan, Herman.
Strijd:

Neen, als ik je aankijk, hier, barst het huis uit elkaar. Ik heb me bevrijd.
Anne:

Waarom ben je bang?
Strijd:

Ik ben niet bang.
Anne:
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Doe je handen voor je oogen weg.
Strijd:

Neen.
Anne:

Kijk me aan, Herman.
Strijd:

Wat ben je bleek. Heb je honger geleden?
Anne:

Ja.
Strijd:

Wat is dat hier? Waar ben ik hier?
Anne:

De meubelen zijn beleend.
Strijd:

Ik ben niet schuldig.
Mevr.Langen:

Ik zal koffie zetten. Dan kunnen we spreken.
Strijd:

Waarover moet ik spreken?
Mevr.Langen:

Weet je dat niet?
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Strijd:

Dat stinkt naar boete, berouw, boete, inkeer, alles, wat niet in mij woont. Ik weet,
wat jullie denkt. O, ik weet het precies. ‘Hij schaamt zich,’ denk jullie en daarom
wil jullie het me gemakkelijk maken. Het is heel vriendelijk bedoeld. Maar het is
niet noodig: ik schaam me niet. Hier in mijn borst en hier in mijn schedel is andere
wijsheid dan schaamte.
Mevr.Langen:

Wie spreekt van schaamte? Je moet het leven weer opnemen.
Strijd:

Dat zal ik zeker. Reken daar stellig op. Daar buiten ligt de straat. Zoodra ik hier weer
vrij ben, gaat mijn leven door. Hier ligt niets van mijn leven.
Mevr.Langen:

Je plichten......
Strijd:

Voor mij zijn hier geen plichten. Ik heb me bevrijd.
Mevr.Langen:

Dan ben je een slecht mensch.
Anne:

Moeder.
Strijd:

Gekkin! Begin een kroeg en verkoop daarin het lichaam van je dochter.
Anne:

Moeder, u hebt geen recht......
Mevr.Langen:

Heb ik geen recht? Ik niet? Ik ben je moeder. Ik heb alles voor je gedaan. Ik heb voor
je gezwoegd en gesloofd. Ik heb samen met je gehongerd. Geeft dat geen rechten?
Anne:

Moeder, ik moet met Herman......
Mevr.Langen:

Hij kent hier geen plichten.
Anne:

Herman is me niets schuldig.
Mevr.Langen:

Je bent ziek, anders zou je niet zoo spreken. Hij heeft je getrouwd.
Strijd:

Het was een oneerlijke handel.
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Mevr.Langen:

Ja, wel oneerlijk. Jij hebt je deel niet vervuld. Je had plichten. Ten eerste in de fabriek.
Ten tweede tegenover je vrouw. Je hebt alles in den steek gelaten.
Strijd:

't Was zwaar genoeg. Ik heb er voor geworsteld.
Mevr.Langen:

Je hebt gelanterfant. Wij hebben gehongerd.
Strijd:

Goed. Zij, die rekenen, moeten in hardheid leven en in hardheid vergaan. Is dat mijn
zaak?
Mevr.Langen:

Hoor je dat, kind? Hij gooit alle verantwoordelijkheid van zich af.
Anne:

Moeder, laat mij met Herman spreken.
Mevr.Langen:

Ik heb recht van spreken. Ik!
Anne:

Neen, ik alleen.
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Mevr.Langen:

Ik zal hem zijn slechtheid voorhouden. Hij heeft alles in den steek gelaten. Ik heb
de waardigheid van het recht aan mijn kant. Hij niet.
Anne:

U hebt geen recht. Ik ben zijn vrouw.
Mevr.Langen:

Heeft hij dat niet vergeten? Heeft hij voor je gezorgd, zooals een man dat behoort te
doen?
Anne:

Laat ons alleen, moeder.
Mevr.Langen:

Ik zal het in de wereld uitschreeuwen! Iedereen zal het hooren! Ik zal hem niet
loslaten! Ik zal bij de politie klagen! Ik ben je moeder!
Anne:

Ga heen.
Mevr.Langen:

Moet ik heengaan? Ik zal spreken. Waar is zijn dankbaarheid?
Anne:

Moeder, je bederft alles! Ga toch!
Mevr.Langen:

Ik vraag, waar is zijn dankbaarheid? Jij was een mooie, jonge vrouw en een maagd.
Hij was niet jong meer, toen hij je kreeg.
Anne:

Herman! Hoor je dat niet? Zet haar de deur uit.
Strijd:

Het is mijn zaak niet.
Mevr.Langen:

Moest het zoo ver komen? Hij, die je jeugd heeft verwoest, die je heeft gebruikt......
(Anne valt haar aan.)

Wat doe je? Laat me! Ik ben je moeder!
Anne:

Ga eruit! De deur uit!
Mevr.Langen:

Kan ik me in niets meer laten gelden?
Anne:
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Neen. Ga de deur uit.
Mevr.Langen:

Ik ga naar de politie. Ik zal jullie aanklagen! Er is nog een wet.
(af.)

Anne:

Zij heeft de meubelen beleend. Ik niet.
Strijd:

Raakt mij dat?
Anne:

Ik had alles goed willen hebben.
Strijd:

Is het zoo niet goed? Hè?
Anne:

Ik zal niet huilen, Herman. Ik zal het je niet zwaar maken.
Strijd:

Hoe weet je, dat het me zwaar is?
Anne:

Je hebt toch leed, nietwaar, Herman?
Strijd:

Over duizend jaar zal de wereld nog spreken van het leed van mij en mijns gelijken.
Anne:

Laat dat alles. Je bent weer thuis.
Strijd:

Thuis? Ik? Ik heb nooit een thuis gehad. Deze kamer

Groot Nederland. Jaargang 24

589
en die kamer en die en die en de keuken en de badkamer en de zolder...... wat was
van mij? Voor mij waren ze de lijst om een vlakke afbeelding van mezelf. Ik laat me
niet meer terughouden. Het kan niet. Men houdt geen stier in een peperhuisje
gevangen. Probeer het maar. Hier, bind me.
Anne:

Ik wil je terugwinnen.
Strijd:

Een vergissing. Ik ben gedegradeerd.
Anne:

Wat gaat mij dat aan? Ik heb zooveel verdriet gehad.
Strijd:

Dank God er voor, want het leed is een heilig geschenk.
Anne:

Jij spreekt...... ik dacht het juist. O, alle vrouwen moesten ten minste eens in hun
leven tegenover een man staan.
Strijd:

Dan zou er groote armoe over de wereld komen.
Anne:

Vertel me nu.
Strijd:

Och, je bindt me niet.
Anne:

Spreek met me, dan zal ik je laten gaan. Ik wil je niet binden. Vertel me.
Strijd:

Wat wil je weten?
Anne:

Alleen dit: waarom ben je heengegaan uit de f a b r i e k ?
Strijd:

Dat zou je niet begrijpen.
Anne:

Was het alleen, alléén om mij? Omdat ik dat dien avond gezegd had?
Strijd:

Neen.
Anne:

Niet? - Heeft er nog iemand schuld?
Strijd:
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Kijk me aan. - Hoe zie ik eruit?
Anne:

Je ziet er gezond en sterk uit.
Strijd:

Niet ziek? Niet afgeleefd? Niet krankzinnig?
Anne:

Neen, Herman.
Strijd:

Luister dan: ik heb me gezond geleden. Begrijp je dat?
Anne:

Ik geloof het wel.
Strijd:

Hoe lang is het geleden? Ik weet het niet. Zeg: vijf jaar. Ik had carrière gemaakt. De
raad van commissarissen had me laten weten, dat ik in de eerste plaats in aanmerking
kwam om tot directeur te worden benoemd. De hooge heeren wenschten me geluk.
Ik was vroolijk en trotsch, zooals een bitter en laf mensch vroolijk en trotsch kan
zijn, als de plannen slagen. Toen...... Geloof je aan een voorzienigheid?
Anne:

Ik ben te dankbaar om er niet aan te gelooven.
Strijd:

Maar je zult me voor ziekelijk houden.
Anne:

Neen, Herman.

Groot Nederland. Jaargang 24

590

Strijd:

Wat ik nu ga zeggen, is waar, zoo helpe me God!
Anne:

Spreek door.
Strijd:

Ben je gegroeid? (Pauze.)

Ik stond buiten de poort van de fabriek en wachtte op den auto. Mijn vingers jeukten
nog van al die handdrukken. Ik voelde me wat minder bitter dan anders, - want ik
heb altijd veel verachting gevoeld. Ik stond te wachten. Het was Mei en de zon scheen
voor de poort. Twee vogeltjes speelden: twee muschjes. Zij paarden. Het was een
gesjilp en een gestoei, een gepiep en een gefladder...... Ik werd me bewust van een
overvloed, dien ik nooit erkend had, omdat ik op een tredmolen naar een stomme
muur liep. Ik schrok van een golf van warm gevoel, die me naar 't hoofd kwam
stijgen. Het was Mei...... Toen zag ik het kind. Het was een mooi kind, frisch als een
lentewind. Achter me lag het bedrijf, waarover ik nu gauw heerscher zou zijn. Voor
mij zag ik twee parende vogeltjes, een spelend kind en wat stralende Meizon. Mijn
hart begon te hameren. Ik werd bang, dat de auto zou komen en het kind overrijden.
Ik zag den wagen aanschuiven over de straat; ik hoorde het kraaiend gegil van een
hulpeloos kind; ik zag bloed en een gekwetst kinderkopje met gebroken oogen. De
vader van dat kind kwam aanrennen; hij was een jong ingenieur, mijn ondergeschikte.
Hij stootte me ruw opzij en begon over het lijkje te jammeren. Toen ben ik
heengegaan. Interesseert je dat?
Anne:

Ja.
Strijd:

Je begrijpt het niet.
Anne:

Toch wel, Herman.
Strijd:

Zullen veel menschen me begrijpen, als ik zeg, dat me toen iets geopenbaard werd?
Thuis op mijn kamer, moest ik braken. Ik dronk een paar glazen wijn en - ik was er
zelf verbaasd over - ik nam het portret van mijn moeder, waarop ze stond als klein
meisje. Ik keek er uren naar. Toen begon ik te fantaseeren: Ik kreeg een beeld voor
me, dat niet te verdrijven was. Ik zag, dat ik in het bedrijf liep, als de strenge chef.
Maar als ik iemand aansprak, zag ik zijn vleesch verschrompelen en afvallen. Dan
bleef er een geraamte voor me staan. Ik liep rond en probeerde stom te zijn, maar ik
moest, moest, moest, moest de menschen bevelen en dan zag ik ze weer
verschrompelen en rotten en tot geraamte worden. Het kind liep door de fabriek,
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alleen frisch en blozend tusschen al die lijken. Het kwam te dicht bij een machine.
Ik schreeuwde het kind toe: het viel
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voorover en de raderen namen het op. Ik zag weer dat sterven. Het werd een blijvend
vizioen. Ik kon het niet meer van me zetten. Ik werd ongelukkig, omdat de bitterheid
van de verachting ophield. Het is heel erg, wanneer dat, waaraan men zijn leven
geeft, verdort en afvalt. Ik kon niet vergeten, dat dat kind eens meer was geweest
dan dat groote bedrijf. Ik werd diep ongelukkig. Ik begon te tobben. Ik voelde een
vreemde knelling, een beklemming, die me niet meer vrijliet. Het werd me bewust,
dat mijn zoogenaamde plicht nooit beschenen kon worden door Gods eigen zon. Ik
kreeg aanvallen van doodsangst. Ik sliep 's nachts niet meer. Midden onder het werk
werd ik bang, dat het toch gebeuren zou, wanneer ik iemand aansprak, dat hij tot
geraamte zou verschrompelen. Dagenlang moest ik die angst overwinnen bij ieder
woord, dat ik sprak. Ik werd harder en wreeder voor mijn ondergeschikten. Allen
hadden eerbied voor mijn werklust. De ezels! Ik ging stil - in 't geheim - naar den
dokter van het bedrijf. Die zei - hahaha! - je zult erom lachen - die zei, dat ik
hysterisch was.
(Anne lacht even op.)

In lichten graad, zei hij. Maar dat was volgens hem niet erg. Alle menschen waren
een beetje zenuwziek: dat brengt zoo 't leven mee. Ik moest maar trouwen, zei hij.
Later ben ik dikwijls naar dien dokter gegaan, omdat het mij opluchtte, wanneer ik
biechten kon. Telkens zei hij, dat ik moest trouwen. Ik vroeg hem, hoe het kwam,
dat ik mijn heele werk zoo nietig vond en dat ik eens gehuild had, omdat ik me het
gezicht van dat kind niet kon herinneren. Hij had meer één antwoord: je moet trouwen.
Ik zag jou en vond je aantrekkelijk. Ik wist, dat je niet rijk was en dat mijn carrière
je zou lokken......
Anne:

Herman.
Strijd:

Neen, lieg niet.
Anne:

Ik was nog zoo jong.
Strijd:

Het was zoo. Ik kwam naast je te liggen in een bed. Ik had genoegen van je lichaam.
Maar het bleek een nietigheid; ik vond er geen rust door. Ik kreeg het bewustzijn:
zij moet mijn hooge plicht worden, dan ben ik genezen. In jou wilde ik het geheim
schrijven, dat dat kind me geopenbaard had. Jou wilde ik bevruchten met ongebruikte
kracht. Toen kwam je in opstand, - ik was bedrogen.
Anne:

Herman.
Strijd:

Is het niet zoo?
Anne:
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't Is waar.
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Strijd:

Ik ben heengegaan en heb me gezond geleden. Ik heb ten minste geleerd te lachen
en toornig te zijn.
(Buiten muziek.)

Daar zijn ze. Zij willen laten hooren, dat ze er zijn. Het zijn goedige beesten, ze zijn
lief.
(Pauze.)

Anne:

Ik vraag je vergiffenis, Herman.
Strijd:

Ik heb je niets te vergeven. Jij hebt in je leven geen spelend kind gezien, dat stierf.
Anne:

Maar mijn kind is gestorven.
Strijd:

Jouw kind? Kind!
(Anne schreit heftig.)

Heb jij een kind gehad?
Anne:

O God, genade. Ik heb zoo geleden. Ik kan niet meer.
Strijd:

Kán dat? Is dát mogelijk? Jij, die me niet zocht, die onverschillig was, kon een kind
krijgen van mij? Dat is wreed. Dat is verschrikkelijk......
Anne:

Ik wist het niet. Ik heb zoo geleden.
Strijd:

Twee menschen, zóó bij elkaar, zonder liefde, zonder bronst zelfs en daar ontstaat
een kind? Wat is dat een straf! Is dat kind gestorven?
Anne:

Ik hield er zoo van. Door dat kind heb ik jou leeren kennen. Ik kleedde het aan en
uit zoo aandachtig of ik bad. En ik bad, dat je terug zou komen.
Strijd:

Een kind? Ik heb een kind gehad......
Anne:

Ik heb toen altijd aan jou gedacht.

Groot Nederland. Jaargang 24

Strijd:

Was het een mooi kind?
Anne:

Heel mooi...... zoo mooi...... Het lachte en kraaide... Het was nog te jong om iets
anders dan goed te zijn.
Strijd:

Was het zoo'n heel klein, mollig kindje met vingertjes als het voetje van een mooi
vogeltje? Had het haartjes van glanzende Oostersche zijde en oogjes zoo helder als
Gods liefde? Was dat het kindje?
Anne:

Als ik het aan de borst nam, maakte het innige geluidjes of het me zoende.
Strijd:

Had het volle lipjes en een wijs, hoog voorhoofdje, ja?
(Strijd begint te weenen. Anne grijpt hem om de knieën.)

Anne:

Daarom kon ik niet gelooven, dat alles voor altijd verloren was. Mijn lichaam kon
toch nog baren. Ik heb je verwacht. - Het nieuwe kind zal me zoo blij maken, zoo
blij, zoo blij......
Strijd:

Wat moet ik nu doen? Ik voel geen steun meer in mijn hersens.
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Anne:

Ik heb een thuis voor je bewaard. Ik heb mijn lichaam voor je bewaard. Ik heb liefde
voor je bewaard.
Strijd:

Moet ik in 't bedrijf terug?
Anne:

Wat doet het er toe?
Strijd:

Ik heb dan een gezin. Ik moet het brood verdienen. Jaja.
Anne:

Hoe ook! Hoe ook!
Strijd:

Voor een nieuw, ja - voor een nieuw kind.
Anne:

Ik zal tevreden zijn.
Strijd:

Ik moet geld verdienen. Het is overal hetzelfde.
Anne:

Ik heb jou.
Strijd:

O, ik ben bruikbaar geweest...... Als het maar mogelijk is; ik ben zwerver geworden.
Anne:

Herman, hoor. Laat me je baard afknippen. Je kleeren zijn allemaal in de kast. Je
scheermes en je scheerzeep liggen op de oude plaats. Mag ik je baard afknippen? Ik
wil je makkelijk kunnen zoenen.
(Zij kussen elkander.)

Ik wil al de uitdrukkingen van je gezicht kunnen bestudeeren.
Strijd:

Ik weet niet of ik de kracht zal kunnen dooden. Ik zal laf en zwak moeten zijn om
weer terug te gaan.
Anne:

Ben je mijn man nu?
Strijd:

Laat me denken. - Ik moet in lafheid studeeren. Wat zal ik te leeren hebben?
Anne:
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Je houdt van mij. Ik eisch niets.
Strijd:

Mijn oude plaats innemen en steunen op de kleine kracht. Mijn eigen kracht
verloochenen, waar ik ga. Dat zal mijn taak zijn.
Anne:

We moeten daar later aan denken.
Strijd:

Daareven sprak ons die politieagent aan. Toen hij hoorde dat ik doctor Strijd was,
tikte hij onderdanig aan zijn pet. De zwerver had geen kracht meer noodig. - Ja, kom,
knip af. Knip mijn baard af voor de Philistijnen. Knipt de kracht mee.
Anne:

Er komt weer een kind. Ik verlang niets anders.
Strijd:

Niets van mij?
(Anne kust hem hartstochtelijk.)

Anne:

Zij zullen allen eerbied voor je hebben.
Strijd:

Kind, dat zullen ze toch niet meer.
(Anne knipt aan zijn baard.)

Anne:

Wat is die baard dicht.
Mevr.Langen
(op):

Wat doe je?
Strijd:

Is u naar de politie geweest?
M e v r .: L a n g e n :

Hè?
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Strijd:

Wat heeft de politie gezegd?
Mevr.Langen:

Dat is een burgerlijke kwestie, hebben ze gezegd. - Zal ik nu koffie zetten?
Doek.

Beeld VIII.
(Een gewitkalkte gang met zwarte deur, waarop het duidelijke opschrift: Directie.)

Gangknecht
(onzichtbaar):

God, wie had dat kunnen denken. Dat is ook zoo raar, meneer.
(op):

Neemt u me niet kwalijk meneer, maar ik kon er heusch niks aan doen, meneer. 't Is
zoo heel anders of een mensch op straat zingt of dat ie in het bedrijf is. Dat voelt u.
En ik heb u heelemaal niet herkend met dien baard.
(Strijd en Anne op.)

Als ik geweten had, dat u 't was, de chef van vroeger, dan had ik natuurlijk heel
anders gedaan. U moet het me niet kwalijk nemen, meneer. Als ik de plicht heb zóó
te doen en ik word er voor betaald, dan moet ik zoo doen. Ik heb dat allemaal gisteren
niet tegen u gezegd, meneer. U was gisteren om zoo te zeggen meneer Strijd niet,
maar een heel ander. Ja, als ik geweten had, dat u dezelfde was, dan...... dat begrijpt
u, meneer, dan was ik schuldig geweest. Maar nu ben ik onschuldig. De fabriek is
de fabriek. Dat zegt de jonge meneer Wetering dagelijks. Daar kan ik niks aan
veranderen, daar kan meneer Wetering niks aan veranderen, daar kan niemand niks
aan veranderen. Ik heb het niet kwaad bedoeld, want ik heb zelf een oom, die met
Enkhuizer almanakken en pijpedoppen loopt. Zal ik u aandienen, meneer? Of loopt
u zoo maar binnen? 't Is zoo'n raar geval. Zal ik u maar liever niet aandienen, meneer?
Strijd:

Delila heeft Simson den baard geschoren. Maar de kracht is er nog.
Anne:

Ik heb je niet krachteloos willen maken, Herman.
Strijd:

Groot Nederland. Jaargang 24

Weet je dat zoo heel zeker? - De Philistijnen zijn over mij. Kijk rond. Daarachter
ligt de fabriek. Hier is het hart: wit, kaal en koud. En dat is zoo sterk. Denk erover
na, als je kunt. Wat een raadsel!
Anne:

Zullen we niet heengaan, Herman?
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Strijd:

Waarom? Ben je toch bang, dat ik hier buk en buig? Ik heb mijn kracht nog. Ik heb
de Philistijnen niet te vreezen. Ik heb het gevoel, alsof alleen mijn tegenwoordigheid
hier een ontploffing moest veroorzaken. Dan zou er honing vloeien, als uit het lichaam
van den dooden leeuw. Ach, onzin, onzin. 't Is maar de armzalige macht van een
armzalige wereld, die ons hier kan beangstigen.
G a n g k n .:

Zal ik u aandienen, meneer?
Strijd:

Doe geen moeite, vriend. De touwen scheuren als rot vlas.
G a n g k n .:

Ik begrijp u niet, meneer.
Strijd:

Dat verwacht ik ook niet, vriend. Je wordt er niet voor betaald. Welke directeuren
zijn er?
G a n g k n .:

Binnen? Hier? Hier is de jonge meneer. - Héhéhééé. De oude heer is tegenwoordig
iederen dag dronken. Die is al maanden lang heelemaal van streek. Dat wordt hoe
langer hoe erger. Hij drinkt...... drinkt...... Maar hij kan het doen. Hij is rijk, meneer.
Maar in het bedrijf is het een beetje gek, nietwaar meneer?
Strijd:

Arme bedelaar, die vier en twintig uur per dag bedelt, wat maak je je bezorgd over
het bedrijf. - Dien me aan.
G a n g k n .:

Alstublieft, meneer.
(Af. Nadat hij heeft aangeklopt.)

Strijd:

Een kleurlooze ruïne, nietwaar Anne? Voel jij ook die geraamten op je toesluipen?
Stil, kind, stil. Ik ben vroeger heel ziek en heel zwak geweest.
Anne:

't Was dwaas om hierheen te gaan. Ik had je moeten terughouden. Kom liever mee,
Herman. Dit heeft toch niets met ons te maken!
Strijd:

Voor mij is hier geen gevaar.
W e t e r i n g J r .:
(op)
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Wie? Waar?
Strijd:

Dit is de directeur. Anne, ken je hem? Een lijk te uitgemergeld om anders dan te
verdrogen en te verschrompelen. Foei, foei, foei! Ik ruik lijkenlucht. Bah!
W e t e r i n g J r .:

U is teruggekomen? - Ik kan u niet - nu niet - ontvangen, - in mijn bureau.
Strijd:

Op bezoek! Op bezoek! Iedereen, die naar een klok kijkt, is nog geen horlogemaker,
al hoeft niemand op een wijzerplaat het uur van de zon te zien. Begrijpt u dat? Neen
- Ha! 't Loopt
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alles om een spil, om een stil punt, om niets. Goeden dag, directeur. Hoe gaat het?
W e t e r i n g J r .:

Ik ben op het oogenblik bezig.
Strijd:

Ik ook. De Philistijnen houden me bezig.
W e t e r i n g J r .:

Ik heb veel te werken. Ik heb geen tijd. Uw geval is...... buitengewoon......
abnormaal......
Strijd:

Er worden hier toch machines gemaakt. Explodeert er nooit iets? Gaat geen machine
razen? Immers niet. Oho, maar de menschen zullen toch loopen, als ze verliefd zijn
of buikloop hebben, Jaja, liefde en buikloop zijn wonderbaarlijke dingen, nietwaar?
W e t e r i n g J r .:

Wat wenscht u? Weest u kort.
Strijd:

Ik ben gekomen om een getuigschrift. Daarin moet staan, dat ik de grootste man ben
geweest in de grootste fabriek van de grootste stad van de grootste wereld. En dat ik
gisteren nog brood gegeten heb, zonder daaraan te denken.
Anne:

Herman, kom toch mee. 't Is zoo jammer.
Strijd:

Lach toch, kind. Zie je niet, dat ik me vroolijk maak?
Anne:

Hij is je vijand. Kijk hem aan, Herman.
W e t e r i n g J r .:

Gaat u oogenblikkelijk.
Strijd:

Kent u mijn vrouw? Ja toch. Ik hoef haar niet voor te stellen. Maar ze is van gedachten
veranderd. Zij wil hier geen plaats meer hebben op het kantoor. Ze is tot de mannen
overgeloopen. Het buitengewone geval is uit. Smetteloos kan het bedrijf doorgaan.
- Man! Je bent de verbleekte schim van het gestorven model van een dooden uitvinder.
Hoe!
W e t e r i n g J r .:

Ik wensch niet langer gestoord te worden.
Strijd:

Terug naar de fabriek! Een pyramide, een dom, een Capitool! Een jammerlijke parodie
op de eeuwigheid. O imitatores, servum pecus! Er was steen en ijzer. Menschen
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hebben in steen gebouwd en het bloed vloeide warm. IJzer heeft op menschen geslagen
en het bloed werd steen. Maar er zijn nog andere elementen. De wereld is er vol van.
W e t e r i n g J r .:

Uw geval is afgedaan. U hebt niets te vorderen.
Strijd:

Geef me ten minste een kwartje voor een borrel. Dan schep je een verhouding, ezel.
Ik ben maar een vagebond.
W e t e r i n g J r .:

Wat wilt u hier dan? Vagebonden hebben geen deel aan het bedrijf.
Strijd:

Aan welk bedrijf zou ik dan deel hebben?
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W e t e r i n g J r .:

Ik verzoek u nu heen te gaan.
Strijd:

Denk je, dat ik hier blijven wil? Stumper!
Anne:

Herman, laat hem. Hij is zoo bleek.
W e t e r i n g J r .:

Gaat u.
Anne:

Kom, Herman.
Strijd:

Een niets. Een schepsel van onvermogen. Nietsnut! Weg! Anders ontplof ik van
kracht. En als dat gebeurde, wat zou er van jouw rampzaligheid overblijven?
We t e r i n g J r .
(tot Gangkn.):

Laat die menschen uit.
Strijd:

Je gedrag is zuiver...... zuiver...... zuivere nietigheid. Vloek eens, word eens
hartstochtelijk, scheld, toon wat kracht, bal je hand tot vuist, laat je oogen stralen,
breek een stok uit woede, roep om je moeder, huil, bid, zing een psalm, raas, beweeg
je, beweeg je ten minste! Doe iets! O God, ik schaam me voor dit geslacht!
We t e r i n g J r .
(a.b.):

Laat die menschen uit.
Strijd:

Zooals die mensch daar staat, moet men hem geweld aandoen. Daarvoor is hij geboren.
Anne:

Herman, kom toch. Hij is je vreemd immers.
Strijd:

Vertrek je doodemansgezicht, al was het maar in woede! Zal ik er op slaan? Dan
beweegt er iets anders aan je dan het bedrijf. Zal ik slaan? Zoo......
(Hij slaat met de vuist in de hollen hand.)

Zoo...... Zoo......
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W e t e r i n g J r .:

Ah! Ah! - Ah! Ah!
Anne:

Herman! Herman! Kom mee!
Strijd:

Wat is er gebeurd?
W e t e r i n g J r .:

Ah! Ah!
Strijd:
(tot Gangkn.)

Haal den bedrijfsdokter.
Accountant
(op uit deur):

U hebt hem geslagen. Ik heb het gehoord.
(Tot Gangkn.):

Haal de politie. Ik zal den dokter telefoneeren.
(Af. Gangkn. af.)

W e t e r i n g J r .:

Ah! Ah!
Strijd:

Wat is er?
W e t e r i n g J r .:

Hart - ah! ah! - Testament - gemaakt.
Anne:

Sterft hij?
W e t e r i n g J r .:

Ja - leven - weg - ah!
Strijd:

Hebt u nog iets te zeggen?
W e t e r i n g J r .:

Het bedrijf - gaat - door......
(Sterft.)
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Anne:

Herman, ga mee! De politie komt!
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Strijd:

Ben je bang? Je krijgt toch een kind, nietwaar?
Anne:

Ze zullen je kwaad doen. Je bent niet schuldig hieraan.
Strijd:

Ik kan ook de gevangenis overwinnen. Hij...... hij is dood. O God, ik weet niet, hoe
groot mijn schuld is. Of ik schuld heb. Simson...... maar er is geen tempeldak om me
te bedelven. - Neen! Hier is geen zonde van mij. 't Is een onbeduidend geval. Het
bedrijf gaat door.
Anne:

Ze zullen je gevangen nemen.
Strijd:

Ben ik niet, die ik ben? Alleen die zichzelf gevangen geeft, is onvrij.
Anne:

Het zou jammer van je zijn.
Strijd:

Ik behoor tot de minderheid. Zóó of zóó, het doet er niet toe.
(Politieagent op met Gangkn.)

Daar is hij. Ik ken hem. Hij heeft me op straat nagejaagd. Maar ik ben altijd ontsnapt.
Zet hem en alle ordebewaarders als speurhonden op mijn hielen en zie of ik niet
ontsnap. Hij had gedacht, dat hij me voor een overtreding mocht arresteeren. Neen,
voor een moord alleen mag je me de boeien aanleggen. Het is ernstiger dan je denkt,
jongen.
Anne:

Herman!
Strijd:

Dwaze meid, moed! Kracht! Er gaat niets verloren.
Agent:

Wat is dat hier allemaal?
Strijd:

Daar ligt een doode.
(Accountant op.)

Agent:

Bliksem! Dat is geen kleinigheid. Ik moet proces-verbaal opmaken. Wie is dat?
Strijd:
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De directeur van de fabriek.
Agent:

Bliksem! Bliksem! Dat is geen kleinigheid.
A c c .:

En deze man is schuldig.
Anne:

O, hij liegt!
Agent:

Deze man? O, dus een moord? In flagranti. Dat is geen kattedrek. Heb jij dien meneer
vermoord? Zoo, zoo?
Strijd:

Beheersching, kind.
A c c .:

Dit is een zekere doctor Herman Strijd, vroeger eerste bedrijfchef van de fabriek.
Plotseling is hij verdwenen. Er is gebleken, dat hij het laatste jaar een
vagebondenleven heeft geleid. Na een woordenwisseling heeft hij den directeur
doodgeslagen.
Anne:

Het is een leugen.
Agent:

Wie bent u, als vragen mag?
Anne:

Ik ben zijn vrouw.
Agent:

Dan moet u stil hier blijven. Gaat u door, meneer.
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A c c .:

Ik heb gehoord, hoe hij handtastelijk werd. Toen ik uit deze deur kwam, lag meneer
Wetering te sterven. Nu is hij dood.
Agent:

O zoo. Dan zal ik hem maar de boeien aanleggen.
(Anne gilt.)

Stilte, hier! Kom, vader, verzet is strafbaar.
Anne:

't Is gelogen! Ik ben erbij geweest!
Agent:

O, bent u erbij geweest? Ja, dan moet u ook mee. En, meneer, u ook. U bent de
voornaamste getuige.
(Tot Gangkn.)

En jij, ouwe baas.
G a n g k n .:

Ik heb niks gezien. Ik stond achter hem.
Anne:

Hij liegt! Hij weet, dat mijn man niet geslagen heeft!
A c c .:

Ik kom na. Ik moet wachten, tot de dokter komt.
Agent:

Weet u wat? - Ziet u, dat u de dokter meteen meekrijgt. Die zal moeten getuigen.
G a n g k n .:

En moet ik den ouden heer Wetering niet halen? Die weet nog van niks.
Agent:

Ga maar, ja. Maar kom dan meteen op het bureau, hoor je?
(Gangkn. af.)

Kom mee, ouwe jongen.
Anne:

Herman! Je weet toch, dat het niet zoo is!
Strijd:

Ik ben klaar. Laat ons bidden.
Agent:
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Kom, hou me niet voor den gek.
Strijd:

Neen, bid. Daar is een zwak schepsel van de aarde gegaan. Misschien geeft ons gebed
hem kracht.
Agent:

Doe niet zoo raar.
Strijd:

Bid! En laat mij bidden! Weet jij, agent, hoeveel die arme ziel dat noodig heeft?
Agent:

Vooruit! Mee! Of moet ik hulp halen?
(Buiten muziek.)

Strijd:

Niet noodig. Ik zal onderweg bidden. We kunnen bidden, als we loopen, nietwaar,
Anne? Kind, heb moed. Bid mee. Hoor, daar spelen de kameraden. Op muziek bereikt
het gebed makkelijk den Hemel.
Agent:

Vooruit!
(Strijd, Anne en Agent af.)

A c c .:

Het noodlot doet vreemde dingen. Ah, de dokter.
Dokter
(op):

Wat is hier gebeurd? Een ongeluk?
(Knielt bij het lijk.)

A c c .:

Neen, Strijd is teruggekomen.
Dokter:

Strijd? Hoe is dat mogelijk?
A c c .:

Hij schijnt zwerver en liedjeszanger geworden te zijn.
Dokter:

Ah. Zoo, zoo, zoo. Een eigenaardig geval. Wat is er gebeurd?
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A c c .:

Strijd heeft hem aangevallen.
Dokter:

Zoo? Ik zie geen wonden, geen kneuzingen... niets.
A c c .:

Men gaat toch niet zoo plotseling dood.
Dokter:

Hij leed aan hartzwakte. Dat was duidelijk te zien. Jaja, het hart was zwak. Dat is
zeker.
A c c .:

Dus geen moord? Strijd heeft er niets mee te maken?
Dokter:

Dwaasheid. Dwaasheid.
A c c .:

Ik heb hem laten arresteeren.
Dokter:

Dat was onzinnig. Dit geval is normaal.
A c c .:

Denkt u, dat Strijd ooit in het bedrijf terugkeert?
Dokter:

Bij zijn constitutie: hoogst onwaarschijnlijk. Zoo goed als zeker heeft hij voor altijd
gebroken.
A c c .:

Zoo, zoo.
Dokter:

Ik heb gehoord, dat u voor de plaats van den jongen Wetering in aanmerking komt.
Ik wensch u geluk.
A c c .:

Ik dank u. Ik moet nu naar de politie.
Dokter:

Ik moet om een draagbaar telefoneeren.
(Acc. af; Dokter af.)

We t e r i n g S e n
(op met Gangkn.):
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Waar? Waar?
G a n g k n .:

Alstublieft, meneer.
W e t e r i n g S e n .:

Zooeven heb ik hem nog den dood gewenscht...... Dat is vreemd.
G a n g k n .:

Meneer, uw zoons hart was zwak, meneer.
W e t e r i n g S e n .:

Is hij dood? Ik zie het niet. Hij zag er altijd uit als een lijk. - Is hij dood? Vreemd. Ik weet niets...... - Vreemd. - Hij was mijn zoon. - Dat is een groot verlies...... voor
wie eigenlijk? - Is hij dood of slaapt hij? - Hij heeft altijd zoo bleek gezien en lachen
deed hij niet. - Ik heb hem in geen tien jaar bij zijn voornaam genoemd. Hij heette
Oscar. - Oscar! Slaap je? ... - Ik herinner me niet, dat ik mijn zoon ooit heb zien
slapen. - Wat wist ik weinig van hem. - Hij is geboren...... ja...... - Zijn moeder lag
in de slaapkamer. Een dokter en twee verpleegsters stonden om het bed. De bellen
waren vastgezet. Voor het huis was gestrooid. Alles was stil. Behalve de moeder,
die kreunde en gilde. - Oscar, Frederik, Jacob Wetering heette hij. - Dat weet ik van
mijn zoon. - Nu is hij dood. - Ja, dood. Dat is alles, alles, wat ik van mijn zoon weet.
G a n g k n .:

De politie heeft meneer Strijd meegenomen.
W e t e r i n g S e n .:

Herman Strijd?
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G a n g k n .:

Die is hier geweest!
W e t e r i n g S e n .:
(gilt):

Herman Strijd! Terug! Leven!
G a n g k n .:

De politie heeft hem meegenomen.
W e t e r i n g S e n .:

Een pest over de politie! Waarom?
G a n g k n .:

Hij heeft - ten minste, dat zegt meneer de accountant - meneer uw zoon doodgeslagen.
W e t e r i n g S e n .:

Goed! Dat was Strijd! Heb jij 't gezien?
G a n g k n .:

Ik stond er achter. Maar ik geloof niet, dat meneer Strijd meneer uw zoon geslagen
heeft. Ik heb wel klappen gehoord.
W e t e r i n g S e n .:

Waarom is de politie gehaald?
G a n g k n .:

Meneer de accountant heeft gezegd, dat het moest gebeuren.
W e t e r i n g S e n .:

Daar ligt hij. Hij heeft Herman Strijd verdreven. Maar het zal niet gebeuren.
(Schopt het lijk.)

Laat me gaan. Herman Strijd is weg!
G a n g k n .:

Meneer! Meneer!
W e t e r i n g S e n .:

Begraaf hem gauw, voor hij gaat stinken.
(Dokter op. Wetering Sen. schopt het lijk opnieuw. Dokter weerhoudt hem.)

Laat me gaan. Herman Strijd is weg.
Dokter:

Het is uw zoon. U moet kalm zijn.
W e t e r i n g S e n .:
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Waaraan is hij gestorven? Zeg, dat Herman Strijd leeft. Hij leeft!
Dokter:

Uw zoon heeft een hartverlamming gehad.
W e t e r i n g S e n .:

Kom mee, dokter. Herman Strijd is gevangen. De muren huilen ervan. Ze scheuren.
Zie! Zie! Zie!
Dokter:

Een oogenblik. Ik moet op hulp wachten.
W e t e r i n g S e n .:

Kom, kom, kom. Laat dat lijk liggen. We gaan naar Herman Strijd. Hij komt terug.
Kom, oude vriend.
(Af met ganknecht.)

Dokter:
(Alleen.)

En toch heeft ook hij geheerscht.
Doek.

Beeld IX.
(Een rijk gemeubelde kamer. Twee aansprekers op.)

1e Aansp.

Een deftige beweging. Daar krijg je een stijve rug van.
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2e Aansp.

Ik vind, als je zoo'n heele troep directeuren bij elkaar ziet, gaat de eerbied eruit. Die
eene ouwe met dat lange haar had de hik.
1e Aansp.

Ja, 't zijn maar menschen. Er is wijn genoeg in huis.
2e Aansp.

Gelijk hebben ze. Je krijgt er dorst van.
1e Aansp.

D'r is een bij, die gaat zoo...... zoo...... zoo...... zitten van de aambeien. Heb je 'm
gezien?
2e Aansp.

Ja. En een stond bij 't raam de ‘Marseillaise’ te fluiten. Hoe zou zoo'n man daaran
komen?
1e Aansp.

Ja, dat gaat soms zoo raar. Gisteren nog liep ik achter een koets. 't Was die van
IJzering, die opeens krankzinnig was geworden...... Hij was uit 't raam gesprongen.
Ja, er gebeuren rare gevallen in deze stad...... Nou dit weer. Eerst noemen ze 't een
moord en dan zeggen ze, dat 't een hartverlamming is geweest. Wat zou daarachter
zitten?
2e Aansp.

Van al dat gehuichel krijg je toch geen hoogte. Die eene, die 'm geslagen heeft, zou
directeur worden, hebben ze me verteld.
1e Aansp.

Welnee, dat is ook zoo'n raar geval. Weet je dat niet? Die is niet frisch, die kerel.
Die is gaan zwerven. ''t Moet een wraakneming zijn.
2e Aansp.

Ja, je hoort wat.
1e Aansp.

Wat wou 'k ook weer vertellen......? O ja, hoe je soms aan zoo'n liedje komt. Dat
weet je soms niet. Gisteren nou. Dat was ook zoo'n deftige beweging. En den heelen
weg heb ik zoo geloopen, op dit liedje: ‘De koeien dragen 'n lange staart en waarom
doen ze dat? - Ze slane met dat lange end de vliegen van d'r gat.’ Je moet er niet over
denken. Een mensch z'n hersens.....
2e Aansp.

Als 't goed gaat, loop i k vandaag op de maat van dat liedje. Had me maar niks verteld.
Heb je 't fleschje nog?
1e Aansp.

Hier. Je moet je maar troosten in je leed. Zuig, lammetje, zuig. Er staat nog meer
achter de deur.
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2e Aansp.
(drinkend):

Dat kost meer dan vier duiten 't maatje.
1e Aansp.

Die ouwe heer moet leelijk aan de flesch zijn. Die weet, wat goed smaakt. Hij heeft
het pootje.
2e Aansp.

Dan moet ie groene zeep achter z'n ooren smeren. Dan trekt de pijn weg.
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1e Aansp.

Of een pruim achter z'n kiezen bij 't zuipen. Dan trekken de kwaje dampen in de
pruim.
2e Aansp.

Of een jonge hond open snijden en nog levend om je been leggen. Geen goud zoo
goed.
1e Aansp.

Of van de flesch afblijven en een ander ook wat gunnen. Geef hier.
2e Aansp.

Hier drink maar uit dezelfde flesch. We hebben toch allebei één kwaal.
1e Aansp.

Staat de koets al voor?
2e Aansp.

Ja, 't wachten is op 't étui.
Gangkn.
(zwarte jas, hooge hoed, op):

Heb jullie ook al een slokkie, mannen?
Aansprekers:

Hm. 't Gaat nogal.
G a n g k n .:

Beneden, in 't achterportaal staan de manden.
(Haalt een flesch te voorschijn.)

Op de gezondheid van den dierbaren overledene.
(Drinkt.)

Hij was een rechtschapen mensch, zooals ze van den doode zeiden, die een bochel
had. - Zoo moest er elke week een gaan, dan waren wij uit de zorg.
(Drinkt.)

De wereld is nu eenmaal niet volmaakt.
1e Aansp.

Was het lijk een goed mensch?
G a n g k n .:

Hij was, wat ze allemaal zijn. Je kan er twee en vijftig in 't jaar krijgen. Ze zijn
allemaal eender.
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2e Aansp.

Als er twee en vijftig in 't jaar gingen, dan was het goed voor de industrie. Dan kreeg
je confectie-doodkisten eerste rang.
G a n g k n .:

Dat is alleen voor de armen. Je gaat de pijp uit en de asch gaat in een snuifdoos maat
zooveel. Waarom zoo'n ophef, als een directeur dood is? Ze zijn allemaal hetzelfde.
Ze doen hetzelfde. Ze laten hetzelfde. Ze zitten in dezelfde kamers. Ze hebben
dezelfde gladde jasjes aan. Wie zoo oud is als ik, kent de merken. Als je eens
nadenkt...... wat zijn de machines veranderd sinds m'n jonge jaren en wat zijn de
menschen hetzelfde gebleven.
1e Aansp.

Toen m'n grootvader begraven werd, liep er nog een huilebalk voorop en die had
een grooten, witten zakdoek. Telkens als de stoet een nieuwe straat inging, hield hij
dien witten zakdoek voor zijn oogen.
G a n g k n .:

Jaja, de dingen, de omstandigheden veranderen. Die leven. De menschen...... allemaal
hetzelfde. Zoo is het leven.
2e Aansp.

Is het lijk vermoord geworden?
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G a n g k n .:

Wat praat je toch over het lijk? Bedoel je die daar?
2e Aansp.

We noemen het altijd zoo.
G a n g k n .:

Zeg dan maar: ‘die daar,’ dan begrijp ik je wel.
2e Aansp.

Is ie vermoord?
G a n g k n .:

De dokter zegt......
Accountant
(op):

Ben jij nog hier, vriend?
G a n g k n .:

Ik moet mee in de rijtuigen, als oudste.
Acc.

Als oudste? Waarom?
G a n g k n .:

Namens het personeel moet ik spreken op het graf van den dierbaren overledene,
meneer. Ik heb hem van nabij gekend. Hij was een goed, braaf mensch, meneer. Bij
't gebed zal ik op mijn goeie broek knielen zonder een zakdoek neer te leggen. En
ik zal goed spreken over hem, meneer.
A c c .:

Drink dan maar niet te veel, vriend.
(af.)

G a n g k n .:

Vriend? Ik ben je vriend niet. Dat is de nieuwe directeur. Weet je wat de overeenkomst
is tusschen een aanspreker en een directeur? Ze loopen allebei achter de dooden aan.
Ah. Na hem weer een andere. Proost.
(Drinkt.)

M e v r. L a n g e n
(op):

Is de directeur te spreken, man?
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G a n g k n .:

Wie? De nieuwe of de oude? Ik bedoel niet den dooden, maar den levenden ouden.
Mevr.Langen:

Meneer Wetering natuurlijk.
G a n g k n .:

Jawel, mevrouw. Ik zal eens kijken,
(af.)

1e Aansp.

Moet het nog lang duren?
2e Aansp.

Ik hoor nog niks.
1e Aansp.

We moeten maar liever naar de kransen gaan.
2e Aansp.

Neen, aanstonds. Die worden nog bekeken.
We t e r i n g S e n .
(op):

Wat wilt u? Waarom is hijzelf niet gekomen?
Mevr.Langen:

Hij heeft uw brief ontvangen.
W e t e r i n g S e n .:

En? En?
Mevr.Langen:

Ik weet niet, wat ik beginnen moet. Hij verzaakt alle plichten. Hij wil niet teruggaan.
W e t e r i n g S e n .:

Ik heb niet lang meer te leven. Het is voor een paar jaar. Kan hij niet wachten, tot ik
dood ben?
Mevr.Langen:

Hij wil niet terug. Hij gaat weg en neemt zijn vrouw mee. Hij laat me alleen op de
wereld. Moet ik dan verhongeren?
W e t e r i n g S e n .:

Waarom bent u gekomen?
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Mevr.Langen:

Hij wil weggaan met mijn dochter. Ik zie geen uitweg meer.
W e t e r i n g S e n .:

Wilt u geld? Goed! Ga. Ik zal geld sturen. Wij blijven over. Ga.
Mevr.Langen:

Mag ik op ondersteuning rekenen?
W e t e r i n g S e n .:

Ja, reken erop. Ga.
Mevr.Langen:

Ik ben zoo arm. In geen vijf maanden heb ik een stuk vleesch gezien.
W e t e r i n g S e n .:

Ga. Ga. Ga.
Mevr.Langen:

Ik dank u, meneer.
W e t e r i n g S e n .:

Ga. Ga. Ga.
(Mevr. Langen af).

Heb jij een zoon gehad?
1 e A a n s p .:

Jawel, meneer.
W e t e r i n g S e n .:

Wat is hij?
1 e A a n s p .:

Ik heb er twee, meneer. De een is timmerman en de andere is op een kantoor.
W e t e r i n g S e n .:

Als je zoon zou sterven... Wat zou je dan doen?
1 e A a n s p .:

Ik? - Hoe bedoelt u?
W e t e r i n g S e n .:

Man! Begrijp je me niet? Zou je huilen, bidden, rouwen?
1 e A a n s p .:

't Zou me spijten, meneer, want voor den ouden dag zou ik zijn steun missen.
W e t e r i n g S e n .:

Jij bent een liefhebbend vader. Ik voel geen verlies.
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1 e A a n s p .:

U hebt een verzorgden ouden dag, moet u denken, meneer.
W e t e r i n g S e n .:

Ga heen! De deur uit! Wat? Ben jullie al dronken van mijn wijn?
2 e A a n s p .:

Geen druppel, meneer.
W e t e r i n g S e n .:

Dien doode daar... drink voor hem. Dat is de eenige warmte, die hij geeft. Ga heen
en laat je volgieten met wijn tot de keel. Laat het een vroolijke dag voor jullie zijn.
Ga heen!
(Aansprekers af.)

Ik zoek... Wat moet ik vinden? Wat is het? Ik ben alleen. - Neen, de machines stampen
door. Moest ik daarvoor zooveel beleven?
Acc.
(op):

Meneer, is u alleen?
W e t e r i n g S e n .:

Alleen. Alleen. Alleen.
A c c .:

Komt u niet naar de gasten?
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W e t e r i n g S e n .:

Neen.
A c .:

Het zal opvallen, wanneer u wegblijft.
W e t e r i n g S e n .:

Laat 't. Ik wil hier alleen zijn. Ik zoek.
A c c .:

Hebt u iets verloren?
W e t e r i n g S e n .:

Ja, het geloof. Wie ben jij?
A c c .:

Kent u me niet?
W e t e r i n g S e n .:

Jij bent de nieuwe directeur, niet?
A c c .:

Ja, dat is besloten.
W e t e r i n g S e n .:

Ben je nu gelukkig? Ja? Ben je blij? Kun je dansen?
A c c .:

Denkt u aan de ernst van het oogenblik.
W e t e r i n g S e n .:

Dans! Dans en zing! Is het geen uur van triomf voor je? - Ga heen. Ik walg van jou.
- Mijn zoon is nu dood. Ik voel me sterven.
Acc.

Ik begrijp u niet.
(af.)

W e t e r i n g S e n .:

Ik ben oud geworden. Mijn haar is grijs. Mijn handen beven. Mijn hersens werken
langzaam. Mijn hart is zondig. Ik moet bidden. God, laat mijn doodsuur zacht zijn.
Ik heb niets meer te hopen.
(Weent)

Gangkn.
(op):
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Meneer, daar is meneer Strijd.
W e t e r i n g S e n .:

Zal hij spotten?
G a n g k n .:

't Is zonde. Spotten?
W e t e r i n g S e n .:

Laat hem komen. Ik ben de spot geworden van de wereld. Niemand gelooft in mij.
(Gangkn. af.)

Strijd is weggegaan. Hij heeft mij alleen gelaten.
(Strijd en Anne op).

Kom je naar me zien, Herman Strijd? Kijk goed. Hier is een ruïne. Toen ik nog jong
was, had ik leven en geloof. Maar ik ben alleen gelaten tusschen de muren en de
machines. Die leven. Die hebben mij het leven uitgezogen: druppel voor druppel.
Wil je terugkomen?
Strijd:

Ik wou afscheid van u nemen.
W e t e r i n g S e n .:

Van mij? Ik ben een ruïne.
Strijd:

Geef mij de hand. Ik heb niet anders kunnen handelen. Vraag iederen arts: hij zal u
zeggen, dat ik abnormaal ben.
W e t e r i n g S e n .:

Heb je medelijden met me?
Strijd:

U hebt een kind verloren. Ik ook.
W e t e r i n g S e n .:

Ik heb mijn kind nooit gekend.
Strijd:

Ik ook niet. En toch heb ik er liefde voor gevonden.
W e t e r i n g S e n .:

Dat kan ik niet. De tijd van liefde is voorbij. Dat is je vrouw. Kind, kom hier. Luister
naar me. Ik ben oud en
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afgeleefd: Als je zwanger bent, bid dan iederen dag om... om wat? Ik weet het niet.
Ik ben oud.
Anne:

Uw leed is groot.
W e t e r i n g S e n .:

Waarom zou ik lijden?
Anne:

Uw zoon is dood.
W e t e r i n g S e n .:

De opvolger staat achter de deur. Van hem houd ik niet.
Strijd:

Geeft u me de hand. Ik heb u niet ongelukkig willen maken.
W e t e r i n g S e n .:

Waarom ga je dan weg, Herman Strijd?
(Valt hem snikkend om den hals.)

Blijf toch... ik ben oud... nog een jaar... een paar maanden...
Strijd:

Ik kan niet.
W e t e r i n g S e n .:

Ik zal nooit meer blij zijn.
(Anne weent. Wetering Sen. houdt Strijd omvat. Dit duurt eenigen tijd.)

Dokter
(op met accountant):

Meneer, we hebben eerbied voor uw verdriet... Komt u.
W e t e r i n g S e n .:

Ja, ja. Hij is zoo sterk.
Dokter:

Komt u. U moet niet toegeven aan uw verdriet.
W e t e r i n g S e n .:

Ik hoor zijn hart kloppen: bong - bong - bong -.
Dokter
(hem losmakend):
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U moet u beheerschen. Alles is klaar.
W e t e r i n g S e n .:

Dokter, zegt u tegen die jonge vrouw, dat ik van Herman Strijd gehouden heb.
Dokter:

Ja ja. Komt u.
(Af, Wetering Sen. leidend.)

A c c .:

U gaat niet met de stoet mee, meneer Strijd?
(Strijd schudt het hoofd.)

Adieu dan, meneer Strijd. U hebt vroeger goede dingen voor ons gedaan. Als directeur
dank ik u daarvoor. U wenscht niet terug te keeren...
Strijd:

Het bedrijf gaat door.
(Af met Anne.)

A c c .:

Natuurlijk.
(Buiten zwaar rhythmisch geschuifel. Doodenmarsch. Aansprekers met bloemenkransen op.
Acc. gaat achter hen aan. Dan achtereenvolgens: Wetering Sen., Dokter, Gangkn. met een
palmtak en begrafenisgasten, kransen dragend. Zij vormen een stoet over het tooneel en
verdwijnen.)

DOEK.
C. DE DOOD
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Naschrift.
Een eenvoudig experiment heeft mij tot de overtuiging gebracht - tot mijn verbazing
- dat het noodzakelijk is erop te wijzen, dat dit drama symbolisch (niet allegorisch
of metaphorisch) van aard en bouw is. Men wordt beleefd verzocht (gelijk men in
de openbare inrichtingen leest) geen realistische maatstaven te gebruiken. Tijdens
een kort bezoek aan Holland is mij gebleken, dat velen groote moeite hebben zich
van het naturalisme los te maken. Ik dank er echter voor, den opbouw van dit stuk
haarklein te gaan analyseeren, - al zou ik het kunnen. Wat bovendien twijfelachtig
is. Voldoende zij de mededeeling, dat ik in dit stuk naast elkaar drie conflicten
gedramatiseerd heb, t.w.
1. het conflict: persoonlijkheid - organisatie,
2. het conflict: vader - zoon en
3. het conflict: maatschappelijk huwelijk.
Die drie conflicten zijn verwerkt in het drama ‘van den ondergaanden krachtmensch’,
zegge: maatschappij uit kracht van eertijds gesproten. De opmerking, dat het vader
- zoon conflict zich zoowel tusschen den ouden directeur en zijn zoon als tusschen
den eerste en Herman Strijd ontwikkelt, moet deze exegese dan maar besluiten.
Zoowel den regiseur als den tooneelspeler stelt dit drama voor een bijzondere taak.
Wanneer ik me bij het schrijven had uitgeput in aanduidingen, hoe ik me den gang
van de opvoering denk, zou het manuscript waarschijnlijk tweemaal zoo omvangrijk
zijn geworden. Ik heb het nagelaten, niet uit achteloosheid of gemakzucht, maar om
de volgende overweging: Wanneer een regisseur een werk in handen krijgt om het
te spelen, is het zijn taak de meest geschikte acteurs aan te wijzen. Het zal dan van
het menschenmateriaal afhangen, in hoeverre hij eventueele aanduidingen kan volgen.
Trekt de schrijver ieder acteur een keurslijf van voorschriften aan, dan moet de
regisseur tezamen met de acteurs gaan wringen. Het gevolg is, dat de opvoering niet
intège wordt.
Bovendien: de regisseur en de acteurs, m.a.w. de tooneelkunstenaars hebben een
hoogere taak dan het stipte uitvoeren van de intenties van den schrijver. Het
naturalisme heeft in dit opzicht ongetwijfeld een slechten invloed gehad. Ik herhaal:
in d i t opzicht.
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Het wordt tijd, dat de tooneelkunstenaar zich opnieuw van zijn hooge taak bewust
wordt: van de persoonlijke uitbeelding.
De rollen van dit drama zijn bijna zonder uitzondering ‘zwaar’. Had ik mijn principe
laten varen, ik had ze kunnen vergemakkelijken ten nadeele van het artistieke geheel.
Ik laat dit dus na en geef den tooneelkunstenaar de gelegenheid te creëeren - te
scheppen. De wáren onder hen zullen me hiervoor dankbaar zijn.
Welnu! Toont, dat er een tooneelspeelkunst in Holland is, die aan de grenzen van
de imitatieve voordracht te buiten gaat. Dan zullen de recettes wel meevallen.
BERLIJN. 15 Maart 1924.
C.d.D.
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Verzen
Het oogenblik
Sidd'rend heeft zijn hand haar smalle hand gelaten,
door de kleine ruiten viel het eerste licht
onmeedoogend in het duister, waar zij zaten
ziende elkaar van aangezicht tot aangezicht.
Alle woorden, die zij lachende beleden,
alle vreugden om dit snel, verrukkend spel,
bleken in een and're wereld terug-gegleden
als gehoorzaam aan een vreemd maar streng bevel.
En zij wisten samen in een vlagend vreezen,
angstig voor deez' onvoorzienen nood,
hoe ze elkander voortaan waren toegewezen
in dit leven en ook in den dood.
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In memoriam J.H.L.
Hoe zeer in zich besloten, van elken schijn ontdaan
is uwe stem tot ons gegaan
zingende en voor goèd in ons verloren,
de weinigen, de enkelen uitverkoren
om te verstaan.
Achter de eerste stilte aanzelend begint
het woord, zwevende als de wind
in het herfsten, - o, het vlagen
der verrukkingen, het martelend klagen
om wat eèns werd bemind!

Een avond
Zij liep tusschen mij en het water,
de avond kende geen doel,
het uur werd onmerkbaar later,
de wind was streelend en koel.
Door àl de jaren die ik leefde
in geluk en verbeten strijd,
was er eèn die mij heeft gedreven
naar de begrensde vergetelheid.
Van een vrouw, haar handen die mij raken,
het kleine licht in de verte
als een held're en betrouwbare baken
en het bijna banale gesternte.
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Na het afscheid
Tusschen deze vier wanden heb ik haar bemind.
Buiten vlerkt de nacht over de daken.
Wij zijn de laatsten, die nog waken:
ik en de herfstige wind.
De kamer is lijk zij altijd was.
het boek ligt open waar ik ben gebleven,
de klok telt tergend het trage leven,
in de lamp flakkert het gas.
Een doffe pijn weegt in mijn hoofd,
ergens hangt de geur van haar haren,
mijn handen zijn dood: gevallen blaêren en het vuur is gedoofd.
JAN R.TH. CAMPERT
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De ontdekkingstocht
Het zal een paar weken na onze blijde intree als jong paar op het oude landgoed zijn
geweest, - het landgoed van mijn Duitschen man ten tijde van het monarchale
Duitschland, - toen zei ik eens op een namiddag: ‘Achim, ik wou vandaag eens een
bezoek gaan brengen aan onze arbeidersfamilies.’
Mijn man keek een beetje bedenkelijk. Ik had hem misschien door theoretische
uitspattingen op 't gebied der philanthropie (een soort psychische kinderziekte, waar
iedere onervaren grondeigenares doorheen moet) wantrouwend gemaakt tegenover
mijn mogelijke daden van naastenliefde. En zeker had ik wel eens heel scheeve
vergelijkingen getrokken tusschen de deel van een zelfstandigen Hollandschen boer
en de ‘Stube’ van een Oostpruissischen onderhoorigen ‘Instmann’, een nazaat van
den lijfeigenen.
Mijn man dacht dus eerst een tijdje na. ‘'t Is goed’ zei hij eindelijk, ‘of liever, 't
kan tenminste geen kwaad, wanneer je uit eigen ondervinding een beetje meer kijk
krijgt op de levensomstandigheden van de lui hier. Maar je moet me beloven, het
voorloopig bij dat opnemen te laten. Je moet volstrekt niet probeeren, te hervormen,
al zie je nog zooveel dingen, die je tegen je Hollandsche inborst mochten stuiten.
Zoo'n ouderwetsch Pruissisch landgoed, moet je bedenken, is een wereld-op-zichzelf,
met eigen wetten, die soms voor een vreemde wat verwonderlijk schijnen mogen,
maar die hun natuurlijke oorzaak van bestaan hebben, al sedert aartsvaders tijden
her. Beloof me, dat je terughoudend zult zijn met proefnemingen en omwentelingen!’
Ik beloofde het. Plechtig zelfs. Want ik had geen hervormingsijver; alleen maar
ontdekkingsijver. Maar die vloog dan ook heel hoog.
Op de bruiloft had een bebrilde Duitscher, een geleerde vriend van mijn man, me
toegesproken. Had me welkom geheeten in mijn nieuwe vaderland en me gelukkig
geprezen, dat ik als Hollandsche een nieuwen kijk meebracht om er het cultuurbezit
van het vreemde volk, dat nu het mijne zou worden, mee te aanschouwen en te
waardeeren. Die toespraak had me heel trotsch gemaakt. Ik wist wel niet,
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wat ‘cultuurbezit’ beteekende en ik geneerde me, er mijn knappen man naar te vragen;
maar ik was overtuigd, dat ik er wel gauw achter zou komen, als ik mijn oogen en
ooren maar goed de kost gaf.
En daarom ging ik op dien namiddag naar de nederige huisjes van onze
landarbeiders, op zoek naar het cultuurbezit van het Duitsche volk. Want je moet
alles bij het juiste eind aanpakken, vond ik, en dus van onderaf aan beginnen: het
eenvoudigste 't eerst.
***
Het was Mei. De lindeboomen aan weerskanten van de oprijlaan stonden met hun
lichtgroene versche blaadjes zoo zuiver en keurig afgeteekend tegen den helderen
hemel, dat ze me deden denken aan vlijtig gepenseelde schilderijen uit den tijd der
romantiek. Een jong veulentje van een week of vier stond op, toen ik langs de wei
liep; het rekte zich uit met gekromden nek en doorgebogen rug, terwijl het zijn twee
stel pooten zoo wijdbeens mogelijk tegen den grond plantte; daardoor leek het zoo
sprekend op een hobbelpaard, dat ik onwillekeurig hardop moest lachen.
Aan 't eind van de laan lagen de arbeidershuisjes. Een vrouw, die bezig was met
het omspitten van een groentebed in een vierkant lapje tuin, stak haar schop in de
aarde en verdween haastig in een openstaande deur, toen ze mij zag aankomen. Ik
bleef voor het huis staan en deed alsof ik het mekaniek bestudeerde van een
miniatuur-windmolentje, dat boven aan een boonenstaak was vastgebonden: een
primitief uit hout gesneden manneke met een rood rokje aan, dat zijn als wieken
gevormde armpjes krampachtig in den wind deed draaien. Ik begon me opeens
ongelukkig beschroomd en onbenullig te voelen; niet meer als een Columbus, maar
als een doodgewone vreemde eend in een onbekende bijt.
De vrouw uit het tuintje - ik wist, dat ze ‘de Hübnersche’ was - stond midden in
de kamer, toen ik binnenkwam. Terwijl ze zich neerboog om mijn hand te zoenen,
- de in die oostelijke gewesten gebruikelijke plichtpleging van mindere jegens
meerdere, waar ik nog maar moeielijk aan kon wennen, - lag er in haar houding toch
iets van waardigheid als gastvrouw, als gehoorgevende jegens de gehoorvragende.
Ze bood me een stoel aan en bleef bij de tafel staan. Ik deed een vraag naar de
eerste van de vier dingen, waar het doen en denken
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van het landvolk als om een spil met vier punten draait: de kinderen, de koe, de
varkens en de aardappelen. Maar 't viel me moeilijk, mijn onbevangen houding te
bewaren: ik zat nagenoeg met een open mond te kijken naar een zonderling voorwerp,
dat ik afgrijselijk vond, dat hier echter bij wijze van kunstwerk een eereplaats aan
den muur innam. Het waren twee driehoeken van pikzwart laken die, met de
grondvlakken naar elkaar toe, als tegenhangers rechts en links van den spiegel boven
de latafel prijkten; en uit 't midden van elk dier duistere lappen grijnsde me een
spierwit menschelijk doodshoofd, boven twee kruiselings over elkaar gelegde
menschelijke beenderen tegemoet. Wat had dit benauwend realistische symbool hier
in vredesnaam te beteekenen?......
De vrouw des huizes maakte me de conversatie makkelijk. Ze sprong op elk der
vier onderwerpen, die ik aansloeg, als op een drilplank op en neer. Ze bleef een
tijdlang hossen op de kinders, de school, het schoeisel en de slecht begaanbare wegen
in den winter; sprong van den bakoven naar den vlaschoogst en over de aardappelen
naar de varkens heen, gaf zich veerkrachtig op tot ze den dominee en de kerk bereikte,
en kwam dan weer over de koe en het bloedwateren - de nadeelige gevolgen van het
grazen in 't bosch - terecht bij den tijd, toen zijzelf bij de Frau Generalin haar leertijd
in de keuken had doorgemaakt en bij 't brierbrouwen en 't azijnmaken had moeten
helpen. Ze sprak hoogduitsch, gooide er echter af en toe een platduitsche volzin
doorheen; zoo bijvoorbeeld toen ze het over haar drukke wasch- en bakdagen had:
......‘denn mott ik renne as de Franzos veur Leipzig......’ Dit brokje historische
grootschheid midden in die boersche omgeving bracht mijn ontdekkers-instinkten
weer op den voorgrond.
Heimelijk onderzoekend keek ik de kamer rond. De vloer bestond uit plat en glad
geslagen verharde leem. De meubels waren eenvoudig bij 't schunnige af; toch lag
er over 't geheel een waas van huiselijk welbehagen, dat vooral uitging van de twee
ledikanten met rood en wit geruite gordijnen, en van de groote gemetselde en gewitte
kachel, die tot aan de lage zoldering reikte; een soort nis in 't midden van het gevaarte
droeg de vuurplaat, waar van onder de zeurende soeppot een vriendelijke glimp van
't turfvuur naar buiten drong.
Een luide zucht van achter de geruite gordijnen deed me dien kant uitkijken. ‘Hebt
ge een zieke?’ vroeg ik onwillekeurig.
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‘Neen, dat is de oude Schukatsche, die woont bij ons in. Ze is al over de tachtig. Haar
moeder was een zuster van den grootvader van mijn man......’ er volgde een
ingewikkelde familiegeschiedenis. - Ik begreep: de Schukatsche was een van onze
‘Ortsarmen’, een van de tot werken niet meer geschikte oudjes, tot wier onderhoud
we verplicht waren. We hadden er op ons landgoed een stuk of zes, die het recht
hadden op hun halve liter melk per dag, hun schepel koren in de maand, hun stukje
vlasakker en hun strookje aardappelland. - Vrouw Hübner sloeg het gordijn terug.
Rechtop in haar kussens, haar gevouwen handen tegen een dik met veeren gevuld
dekbed aangeleund, zat een stokoude vrouw met sneeuwwit haar, een rimpelig maar
nog blozend gezicht en roode randen om ontstoken oogen. Ik ging naar het oudje toe
en vroeg, hoe ze het maakte. Ze zei op een huilerigen toon, dat het haar goed ging
en dat ze ‘van harte’ gezond was, maar dat het nu toch tijd voor haar werd om dood
te gaan. Dit leek me tegenstrijdig, maar ik liet het als façon de parler voorbijgaan en keek met de grootste belangstelling naar een portretlijstje aan den muur. Van de
vier hoeken grijnsden me vier miniatuur-doodshoofden tegemoet! - Waarom stond
toch dit griezelige zinnebeeld van onze vergankelijkheid hier zoo hoog in aanzien?
Daar moest toch iets bizonders achter zitten?
De oude vrouw vertelde me, dat het lijstje het portret van haar eersten man bevatte.
Drie had ze er gehad; maar geen kinderen. ‘Dat moet Onze Lieve Heer toch niet
gewild hebben’ zei ze met vrome berusting, terecht overtuigd, door haar kwart dozijn
echtgenooten tot het uiterste toe haar goeden wil tot voortplanting betuigd te hebben.
Toen begon ze weer te lamenteeren, dat het toch zoo lang duurde, eer een mensch
met goed fatsoen het hoekje om was. Op haar zeventigsten verjaardag, zei ze, had
ze zich voor haar spaarduiten haar doodsspullen gekocht; die lagen nu al over de
twaalf jaar in de la, en 't was hier zoo vochtig, ze lagen op hun bederf, als ze nou niet
gauw gebruikt werden, bleef er niks meer van over......
Ze huilde er nu bepaald om en ik moest lachen. Wat een prachtige tegenhanger
van Hildebrands diakenhuismannetje had ik hier gevonden! - Vrouw Hübner, de
nicht, begon koelbloedig op het geval door te borduren. ‘'t Ouwe mensch is zoo
schriel, mevrouw, en zoo eigenwijs!’ zei ze gegriefd, ‘ze heeft zich het goedkoopste
doodshemd gekocht, dat ze krijgen kon; en toen het vochtvlekken
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gekregen had, heeft ze 't warempel gewasschen en gebleekt! wie doet dat nou? nou
kun je immers net zien, wat voor gemeen, hol goedje het is!’...... En tegen de oude
vrouw zelf: ‘Je kunt het voor mijn part vandaag al wegsmijten, tante! ik kan het je
toch niet antrekken! wat zouen die kletswijven er wel van zeggen? dat ik niks over
heb voor 'n lijk uit de familie van mijn man!’......
Ik was te bedremmeld om dien stortvloed van ongevoeligheden te stuiten. Het
oudje zelf scheen er niets onkiesch in te vinden. Integendeel, ze fleurde bepaald op
in 't vooruitzicht, op andermans kosten in degelijke en spiksplinternieuwe
doodskleedij, ter bewondering van vrienden en magen opgebaard te liggen.
Zou soms - dacht ik toen - deze in 't oog loopende koelbloedigheid in onderling
verband staan met het duistere symbool aan den muur?...... Zoo iets bestond toch en
had er bestaan. Daar had je bijvoorbeeld de Stoïcijnen gehad, die het leven als iets
bijkomstigs beschouwden. En de Trappisten dan? die geheelonthouders van 't spreken,
die alleen maar de woorden: ‘Gedenk te sterven!’ over hun lippen lieten komen?
Werd er hier soms iets dergelijks beoogd?...... werd bij deze eenvoudige lui zoo
familiaar omgesprongen met de attributen van onze sterfelijkheid, om den natuurlijken
weerzin van den mensch tegen dood en sterven te bestrijden en te overwinnen? Had
ik warempel al bij mijn eersten ontdekkingstocht een brok van dat befaamde
cultuurbezit der Duitschers gevonden?......
En - 't was wel merkwaardig! - juist toen mijn gedachten deze fiere hoogte hadden
bereikt, ging de kamerdeur open en er waggelde een kleine kleuter binnen, door een
grooter meisje gevolgd. Toen het jongske mij zag, schuilde het angstig weg achter
vrouw Hübners rokken, keek me uit benauwde oogen nieuwsgierig aan, stak zijn
vinger in den mond en liet een voorwerp, dat het in zijn handje had gehouden, op
den grond vallen. Met één oogopslag zag ik, dat het een allerliefst doodshoofdje van
metaal was, het leek zelfs wel de kop van een sigarenpijpje....
Had ik dus niet terdege gelijk? Kreeg hier niet het kind al van zijn prilste jeugd af
het voorwerp, dat ons fijner besnaarden een huivering door de leden jaagt, als
speelgoed in de hand gedrukt?
‘Is dat de jongste?’ vroeg ik aan vrouw Hübner.
‘Neen, het is mijn kleinkind;’ ze nam den jongen op haar arm
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en liet hem goeiendag zeggen; het scheen een ongeveer tweejarig kind te zijn.
‘Dus heb je al een getrouwde zoon of dochter?’
‘Hij is van Carlien’ zei vrouw Hübner een beetje verlegen.
‘Wie is Carlien?’
‘Die Carlien, die bij u de vaten wascht in 't melkhuis.’
‘O ja? dat wist ik niet, dat die al getrouwd was’
Vrouw Hübner werd nog verlegener en verviel in haar platduitsch: ‘Sei is noch
nich, gnädige Fruke!’
Ik keek beduusd naar den dikken roodwangigen jongen. ‘Niet? en dit jongetje is
toch van haar?!’
Vrouw Hübner knikte van ja en haalde de schouders op. - Ik wist niet wat ik zeggen
moest. Ik voelde me verontwaardigd. Te meer, omdat ik me onlangs al over een
soortgelijk geval had moeten ergeren. We hadden samen, mijn man en ik, in onzen
moestuin naar de werkzaamheden daar staan kijken. Daarbij was het me opgevallen,
dat mijn man een jonge vrouw, wier figuur ik het duidelijk kon aanzien, dat ze gauw
moeder moest worden, bij haar voornaam noemde. ‘Waarom zeg je Anna tegen die
vrouw?’ had ik hem gevraagd. ‘Omdat dat een meisje is, geen getrouwde vrouw’
had hij me geantwoord en was toen van thema verwisseld. - Acht dagen later was
onze Mamsell - het opperhoofd in de keuken - bij me komen aanvragen, of Anna
Böhm óók kippesoep uit het heerenhuis moest krijgen, zoolang ze in de kraam lag?
- Mamsell was een oude jongejuffrouw en haar vraag had zuur geklonken. ‘Neen,
die krijgt geen soep. Alleen de getrouwde vrouwen’ had ik kortaf geantwoord,
blijkbaar tot Mamsells tevredenheid. En ikzelf was me door mijn botte weigering,
een weldaad te doen aan een kraamvrouw zonder trouwring, bizonder welvoeglijk
voorgekomen, een ware steunpilaar van troon, altaar en maatschappij.
‘Maar dat had ik toch moeten weten? waarom heeft men mij dat verzwegen?’ zei
ik streng berispend, ‘meisjes, die zòò zijn, wil ik niet in mijn dienst hebben.’
Vrouw Hübner keek me trouwhartig en zonder schuldbewustzijn aan: ‘Zòò eentje
is ze er niet, mevrouw! o nee, heelemaal niet! ze is een ordentelijk fatsoenlijk meisje!
Karelke is van haar aanstaande, van onzen Gottfried. Hij is nu nog bij de soldaten,
maar dezen herfst willen ze gaan trouwen. En dàt kunt u me op m'n woord van
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eer gelooven: als Carlien een lichtzinnig vrouwmensch was en het met de manslui
hield, dan zouden wij haar niet als schoondochter willen hebben!’
Weer zette ik me schrap als dragende zuil van het maatschappelijk evenwicht.
‘Als ze ordentelijk en fatsoenlijk is, hoe kon dan dit gebeuren?’ vroeg ik met een
straffenden blik op Karelke.
Vrouw Hübner kwam wat nader en zei vertrouwelijk, als doordrongen van
vrouwelijk solidariteitsgevoel: ‘Dat is het 'm, mevrouw! Carlien kan alleen maar niet
Nee zeggen!’
Het kwam er zoo doodeenvoudig en tegelijk zoo overtuigend uit, dat het me
heelemaal van de wijs bracht. Het was net, alsof Gottfrieds moeder Karelke's
vroegtijdige aanwezigheid op de wereld voor een onschuldige vergissing verklaarde,
die door een spraakgebrek van Carlien ontstaan was, omdat ze de N en de E niet uit
kon spreken. Ik wist heelemaal niet meer, hoe ik nu verder moest optreden tegenover
deze oudere van dagen. Gelukkig schoot me hier de waarschuwing van mijn man te
binnen, toch vooral voorzichtig te zijn met hervormingsplannen, en ik pakte gretig
deze dekking voor mijn moreelen terugtocht beet. ‘Zoo zoo! nu, we zullen er
naderhand nog wel eens op terugkomen......’ met dit slappe gemeenplaatsje brak ik
het gesprek af.
'k Had de deurknop al in mijn hand, toen viel mijn blik op een groote fotografie,
die ingelijst aan den muur hing, - een groep soldaten. Vrouw Hübner had dit dadelijk
bemerkt. Ze nam het portret van zijn spijker, veegde het stof van 't glas, wees met
haar vinger op een van de soldaten en zei stralend van moederlijke trots: ‘Dat is onze
Gottfried!’
Ik bekeek Gottfried en zijn kameraden met een gevoel van bittere teleurstelling.
Huzaren waren het; met hooge bontmutsen op. En van die bontmutsen en van hun
sabeltasschen, en van hun vaandels, en van hun bierseidels en van hun pijpekoppen,
en van de driehoekige vlaggetjes op den voorgrond en van de driehoekige decoraties
op den achtergrond - kortom, van alle kanten grijnsde me het zinnebeeld van onze
sterfelijkheid, het witte doodshoofd boven twee kruiselings over elkaar gelegde
beenderen tegemoet. En al die lugubere koppen grinnikten me in mijn gezicht over
mijn mislukten ontdekkingstocht. Want onder de kiek stond:
Wie sie sind und wie sie waren,
Es leben hoch die Leibhusaren!
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Het regiment, waar de zoon des huizes bij diende, was dus het beroemde Toten
opfhusarenregiment, dat in Danzig lag. Dàt gaf de nuchtere oplossing van het
quasi-interessante probleem. Er stak geen Duitsch cultuurbezit achter, maar
doodgewoon militairisme, Duitsche liefhebberij voor soldaten. Er hoefde maar één
zoo'n ‘Zwarte huzaar’ in een familie aanwezig te zijn, om zijn heele huis en het
huisgezin van overgrootmoeder tot kleinkind toe overstrooid te doen zijn met de
kenteekenen van zijn krijgshaftige waardigheid.
Ik had een dubbele nederlaag geleden. Mijn wetenschappelijk instinkt had me
bedrogen; mijn moreele moed had me op een beslissend oogenblik in den steek
gelaten. Geschokt in mijn zelfbewustzijn klopte ik aan de tegenover liggende deur.
***
Er werd binnen geroepen. Bij de tafel stond een vrouw, die bezig was met
aardappelen schillen. Ik kende haar niet en begon maar op goed geluk af naar de
grootte van haar gezin te informeeren. Ze was lang niet zoo spraakzaam als vrouw
Hübner, eerder karig met haar woorden.
Tien kinderen had ze gehad. Drie waren er jonge gestorven. Vier getrouwd. Een
dochter werkte bij ons op het land. De twee jongsten gingen nog op school.
Achter een der rood en wit geruite bedgordijnen, die kraakzindelijk waren en
afgezet met sneeuwwit gebleekte gehaakte kant, bewoog zich iets. Door een reet zag
ik, dat er iemand in bed lag. ‘Heb je een zieke?’ vroeg ik ook hier weer.
‘Dat is Anna. Mijn dochter, die bij u op 't land werkt.’
‘Wat scheelt haar?’
De vrouw keek me ernstig aan en zei zachtjes: ‘Mevrouw weet het toch zeker? Ze
ligt in 't kraambed.’
Ik kreeg een kleur van verlegenheid. Nu kon ik de vrouw thuisbrengen! Ze was
de moeder van die Anna Böhm, die ik geen versterkende soep had willen sturen,
omdat ze naar mijn inzien nog geen moeder had mogen worden......
Loodzwaar voelde ik de verantwoording op mijn jonge en onervaren schouders.
't Was onnadenkend, lichtzinnig van me geweest, zoo maar aan de eerste deur de
beste te kloppen! Vrouw Böhm en Anna moesten nu immers in de waan verkeeren,
er misschien wel prat op gaan, dat ik een kraamvisite bij een ongetrouwde moeder
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had gemaakt! In wat voor een scheeve verhouding stond ik nu tegenover de
deugdzame meisjes van ons kleine rijk? Wat was ik toch voor een brokkelige
steunpilaar van troon, altaar en maatschappij!......
Vrouw Böhm scheen niets van mijn gewetenswroeging te merken. Ze haalde net
als haar buurvrouw de schouders op. Maar daarna zei ze droevig: ‘Anna had warempel
verstandiger kunnen zijn!’
In mijn linksheid deed ik juist de vraag, die ik niet had willen doen. ‘Hoe gaat het
met haar?’
‘Ze is nog erg zwak. Maar ze zegt niks. Ze klaagt nooit. Ze schaamt zich zeker.’
Er lag iets ontroerends in de droevig-berustende manier, waarop de stille vrouw
dit zei. Ze ging maar al door met aardappelen schillen en stond met neergeslagen
oogen naar de knollen te kijken, die ze met ongeloofelijke handigheid verbazend rap
tusschen haar vingers deed ronddraaien. Haar gezicht was nog niet oud, maar verlept
en versleten; haar slapen waren diepe holten; de spier van haar magere hals vormde
met de vooruitstekende onderkaak een scherpen driehoek; de rimpelige oogleden,
die als een verkreukeld murw gordijn over haar oogappels waren neergelaten, gaven
aan haar gezicht een lijdzame uitdrukking.
Nu hief ze haar hoofd op en keek me aan. Met grijze, diepe, geduldige oogen. Een
knikje naar het bed toe en een zucht: ‘Anna had daar toch nog mee kunnen wachten.
Ach mevrouw, dat komt altijd nog vroeg genoeg!’
Opeens voelde ik mijn linksheid en mijn zedelijke verantwoordelijkheid van me
afvallen, alsof ze kleedingstukken waren, die een onzichtbare hand me uittrok. Heel
mijn superioriteitsbewustzijn was weggeveegd, uitgedoofd. Niet de meerdere, neen
verreweg de mindere wist ik me van deze vrouw, die een uitgeleerde was op het
gebied, waar ik nog maar een povere beginnelinge was. Zij had diepe blikken gedaan
in raadselen en geheimen der natuur, waarvoor ik nog onwetend stond te knipoogen.
Ik keek naar haar mager, afgebeuld lichaam, dat tien keer een mensch had geboren;
naar haar verlept gezicht, waar lijden in stond gegrift. Voor 't eerst in mijn jonge
leven begon ik het tragische te beseffen in het wezen van de vrouwelijke mensch,
die er door de schepping toe veroordeeld is, met al haar zielekrachten naar datgene
te trachten, wat haar lijden moet brengen. En waar ik zooeven nog met een spot-
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tend lachje op had neergekeken: op het meisje, dat niet ‘neen’ zeggen kan tegen de
geweldige drift van 't begeeren, - dat ondervond ik nu plotseling als iets, dat diep
ernstig stemt; als een wreed gebod, dat de onverbiddelijke natuur aan hare vrouwelijke
volgelingen oplegt, omdat ze het leven - het eeuwige rad van geborenworden en
sterven - slechts daardoor in beweging kan houden, doordat ze aan de schepselen,
wie ze de smarten van 't baren oplegt, tegelijk de kracht ontzegt, zich tegen hun
driften in verweer te kunnen zetten.
- Achter het geruite bedgordijn bewoog zich weer iets. En nu kwam er ook een
geluid vandaan, een vreemdsoortige toon, die evengoed uit een zwakke menschelijke
keel als uit die van een hulpeloos wild dier had kunnen voortkomen.
Ik ging naar het ledikant en schoof een helft van het gordijn op zij. Het licht viel
op het gezicht van het meisje dat half opzat, tegen dikke kussens geleund. Haar hemd
uit grof linnen, waarvan de mouwen tot aan den elleboog reikten, was van voren
geopend en haar rechterborst lag bloot. Aan deze borst, die er blank en donzig uitzag,
lag een klein, bruinrood iets, - een nietig menschelijk hoofdje met een paar verwarde
bosjes heel dunne, heel zijdige haartjes. Ik stond er voor met een gevoel, alsof ik een
levend geworden bijbelsch tafereeltje aanschouwde: dat eenvoudige houten ledikant,
waar het stroo der onderlaag onder het ruwe laken uitkeek; dat grove hemd van
puriteinsche snit - en daarboven uit dat innig mooie wonder: het gezicht van de jonge
moeder.
Het was hetzelfde gezicht niet meer van die Anna, die er laatst in den moestuin
zoo onschoon, rood en bezweet had uitgezien, terwijl ze met haar logge lichaam
bezwaarlijk de hark over de groentebedden had getrokken. Toen hadden haar oogen
onverschillig, haast suf gekeken. Vandaag schitterden ze uit een fijn, wasbleek gezicht
met een doorschijnende huid. Bruine, zachte, goedige oogen; ze blonken - niet van
vreugde, niet van opgewondenheid, niet van geluk, niet van triomf; maar misschien
van een gevoel, dat al deze schakeeringen samenvatte. Het moest een rein en rustig
brandend vuur zijn, dat nergens anders vandaan kon komen dan uit het diepste,
geheimzinnigste, het onbewuste van een vrouweziel.
Ik stond eerbiedig voor deze openbaring. En legde schuw mijn hand op Anna's
arm: ‘Hoe gaat het je, Anna?’
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Ik kwam het niet te weten. Anna nam met haar linkerhand mijn rechter, keek me blij
aan en zei alleen maar: ‘Mevrouw!...... mevrouw!......’ Verder niets. Toen drukte ze
mijn hand tegen haar bloote borst, zoodat ze vlak naast het kinderlichaampje kwam
te liggen. Ik voelde er de warmte van.
Door de beweging der moeder was het mondje de borst kwijt geraakt; nu schoof
het kleine bruinroode kopje zoekend heen en weer. En opeens deed het weer dat
zonderlinge geluid hooren, kreunend en tegelijk gebiedend. Een kreet om hulp? Neen,
die was het niet. Het was de uiting van een wilskracht bij een nog volkomen
machteloos wezen; een kreet om zijn recht was het; een eisch, een bevel, dat het aan
de moederborst richtte. Het kleine menschenkind wilde: Leven.
Eerbiedig stond ik voor dit simpele kraambed. Ik voelde: ik deed er een heel nieuwe
ondervinding op. Voor het eerst begon ik te beseffen, hoe grootsch het moederschap
is; hoe mooi het lot der Vrouw, die het leven der menschheid in haar schoot heeft te
dragen. Te voelen begon ik, dat die schoonheid, tot in het tragische opgevoerd, óók
schuilt in het lot der vrouw, die niet ‘neen’ kan zeggen tegen haar natuurlijke
bestemming; die niet wachten kan, tot het leven haar bereikt, maar het onstuimig
tegemoet stormt en gretig grijpt naar zijn godsgeschenk van lijden en smarten.
- Het kleine schepseltje lag zuigend aan de moederborst.
Anna stak opeens haar hand naar me uit en streek zachtjes over de mouw van mijn
japon. ‘Ik dank u wel, mevrouw! ik dank u wel!’
‘Waarvoor dan toch?’
‘Dat u naar me toe bent gekomen!’
De tranen sprongen me in de oogen. Ik schaamde me verschrikkelijk over mijn
kleine benepen gedachten van vroeger. ‘Heeft onze kippensoep je gesmaakt, Anna?’
vroeg ik hartelijk, ‘wat? heb je geen kippensoep gestuurd gekregen?! dan zal ik er
dadelijk morgen voor zorgen, hoor! Mamsell heeft me zeker verkeerd verstaan, ik
spreek soms ook nog zoo slecht Duitsch!......’
En weer had ik een nieuwe ondervinding opgedaan: je kunt er soms verbazend
zelfvoldaan over zijn, wanneer je uit den grond van je hart hebt gejokt.
***
Het liep al tegen den avond, toen ik naar buiten kwam. Van
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verre zag ik de paarden en de knechts van 't land naar huis toe gaan.
Er moest een regenbui gevallen zijn, terwijl ik binnen was geweest. De wind was
heelemaal gaan liggen; het houten poppetje liet zijn wieken-armpjes rustig hangen.
Ik vond, dat het oolijke ding er anders uitzag dan toen ik kwam. Ook van de tuintjes
met hun priëeltjes uit boonestaken, waar zich nog niets omheen rankte, vond ik dat.
Alles, leek het me toe, had meer beteekenis gekregen.
De merries werden juist uit de wei gehaald, om op stal gebracht te worden. De
stalknecht hield ze bij hun halsters, de veulentjes draafden er achteraan. Het
‘hobbelpaardje’, dat zijn vette rug zoo lekker had staan uit te rekken, stelde zich
bizonder onafhankelijk aan; het liep langs de greppel naar zoete klaverblaadjes te
snuffelen, bleef ten achter, zette het ineens op 'n woest galopje en rende terug, weer
het weiland is, alsof het zeggen wou: ik durf best alleen! Het moederpaard werd
dadelijk onrustig; het draaide in het rond, het stampte met zijn hoeven op den grond,
het rukte den stalknecht de halsterriem haast uit z'n hand, omdat het vreesde, dat men
hem zijn jong wou wegnemen.
In den tuin zongen de nachtegalen. Het jonge groen, glinsterend van den regen,
strekte zijn armpjes uit, verlangend naar de lust van 't groeien en 't zwellen.
Nog nooit van te voren was het me zoo duidelijk geworden, dat het oerbeginsel
en het inbegrip der scheppende natuur de vruchtbaarheid is. Wat moet het voor
zaligheid zijn, zichzelf als moederlijke natuur te voelen, als leven-dragende,
leven-gevende macht!...
En ik gooide mijn hoofd in mijn nek. Ik had wel degelijk iets gevonden, wat het
zoeken waard was. Nu kon ik immers aan den geleerden, bebrilden vriend van mijn
man schrijven: een cultuurbezit van de Duitschers had ik tot nog toe wel niet ontdekt,
en ik wist ook nog niet precies, wat het woord eigenlijk beteekende. Daarentegen
had ik al dadelijk bij mijn eersten tocht een natuurbezit gevonden, waarvan ik het
grootsche en de kracht en de heerlijkheid diep in mijn eigen binnenste voelde.
Schrijven wou ik......
Och neen. Heelemaal niet schrijven. Liever maar zwijgen.
Hoe kan je iets, wat zoo onmetelijk rijk en zoo geheimzinnig is als het leven, het
vruchtbaar schepende leven, in arme, kale, afgesleten woorden willen vatten?
HENRIETTE GEERLING
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Het geval-Huet. V.
‘Nooit ben ik er in geslaagd eenigen invloed op zijn denkwijs uit te oefenen,’ hoorden
wij Huet omtrent Potgieter verklaren; en hij gaat voort: ‘Onze gemeenzame omgang
en vertrouwelijke briefwisseling van 1860 tot 1875 geven mij het regt te verzekeren,
dat zijn gevoelens, in dien tijd, geen zweem van verandering ondergaan hebben’; en
hij voegt hieraan toe; ‘ik zeg dit waarlijk niet voor mijn genoegen, maar omdat het
de waarheid is.’
Hij moet zich daarbij in het bijzonder hun schriftelijken omgang gedurende de
eerste twee jaren van zijn verblijf te Batavia herinnerd hebben, de middelmoot hunner
korrespondentie, die voor ons een zoo overtuigende kommentaar levert op zijn
woorden: ‘Hoe kan ik anders dan met verschooning over een gebrek in hem spreken,’
- de buitengewone ‘onverzettelijkheid’ van zijn vriend - ‘waaraan ik de
standvastigheid zijner vriendschap te danken heb gehad?’ Van deze standvastigheid
moet hij al spoedig overtuigd zijn geworden, nadat hij in den laatsten tijd vóór zijn
vertrek een veranderlijkheid had vermoed, die hem op zijn beurt verkilde. Nauwelijks
is hij in Mei 1868 van wal gestoken, of Potgieter, kostelijk mensch als hij is, gaat
door zijn gulle brieven de schade herstellen en van zijn kant het tekort aan
hartelijkheid royaal bijpassen; en zij vinden in die van Huet al dadelijk weerklank.
Vergeven is van hen beiden de onuitgesproken maar toegepaste leuze; vergeten zou
het wellicht spoedig geworden zijn, wanneer niet al dadelijk na Huets aankomst het
ruchtbaar worden zijner ‘vrije overtocht’, na eenige maanden gevolgd door de
ontdekking der ‘opdracht’, hen aan de oorzaak hunner vroegere oneenigheid had
herinnerd en het uitvechten ervan onder verzwaarde omstandigheden hun had gesteld
tot een onvermijdelijke opgaaf en tot een onvruchtbare beproeving. De ‘hoogere
vriendschap’ van voorheen moest hun een verloren paradijs blijken; dat de
vriendschappelijke toegenegenheid is gebleven, mag gelden als een bewijs,
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hoezeer zij door wederzijdsche waardeering bleef gevoed en hoe diep zij wortelde beiderzijds.
***
Beide vrienden hebben in de eerste maanden van Huets strijd te Batavia bange dagen
doorleefd; en leest men hunne brieven, dan komt men onder den indruk, dat Potgieter
zich het Geval nog sterker heeft aangetrokken, dan de delinquent zelf. Hij, op het
pijnlijkst verrast, zoowel door Huets ‘overgang’ als door zijn achterhoudendheid,
hij, als Huets intiemste vriend, moet tegenover de talrijke kennissen, die hem er over
aanspreken, verklaringen aan de hand doen, waar hij zelf in het onzekere verkeert
en vergoelijken, waar hij geneigd is met de bijna algemeene veroordeeling in te
stemmen. Huets verleden, theologische en litteraire campagne, had hem een menigte
tegenstanders en vijanden bezorgd, die met de liberalen in 't algemeen - juist in deze
dagen op het heftigst in conflikt met de konservatieven - tegen den ‘overlooper’ een
vinnig-vijandelijke publieke opinie vormden, waaraan hij voornamelijk, zij het dan
slechts in partikuliere gesprekken, het hoofd te bieden had. En hij doet het, zoo goed
hij kan, maar minder goed natuurlijk dan hij wenschte: ‘Wat Gij ook ter
verontschuldiging van Uwen Vriend moogt bijbrengen,’ aldus luidt in den aanhef
van het schrijven, gedateerd 12 Sept. '68, zijn mededeeling omtrent de meening van
Martinus van der Hoeven, ‘hij heeft zich bitter geprejudicieerd’: hoe kon hij zelf
anders dan het er mee eens zijn? Een verkwikking, een verlichting is het hem, tusschen
al deze blikken van afkeuring en woorden van veroordeeling, een blijmoedig gezicht
te zien en een vriendelijke herinnering aan den bloemendaalschen vriendenkring te
hooren wakker roepen. ‘Vele groeten voor Mevrouw en Gideon, raad, raad van wie’,
aldus schrijft hij aan 't slot van denzelfden brief:
‘Heden ochtend kom ik met Sophie van de tentoonstelling naar huis
keerende de Keizersgracht over, de Gouden Ketting langs en wie stuift
daar uit het huis van den heer K. op ons toe? Wie anders dan 's lands
welvaren, Uw dikke Lotje, zoo mogelijk nog beter model voor Rubbens
dan ooit. Weten moest zij hoe het Mevrouw en Gideon ging en hare groeten
verzocht zij zoo hartelijk en zoo dringend. Er zijn dagen waarin het kleinste
blijk van aanhankelijkheid goed doet. Ik ben die bedenkelijke gezigten
zoo moede!’
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Zij zouden nog bedenkelijker worden: in ditzelfde schrijven wordt reeds de vraag
aangeroerd, ‘welke mysterieuze zending’ Huet toch mag zijn opgedragen. Er lekt
langzamerhand meer van uit; in Potgieters brief van den 16den Oktober d.a.v. lezen
wij:
‘Hoe kondt Gij U inlaten met dien peinzenden Minister en welke was de
geheime missie? Censor te worden beweren Uwe vijanden’.
En voor de eerste maal grimmig en dreigend, nadat hij totdusver zich slechts afkeurend
en vermanend - en vooral bevreesd voor Huets échec als redakteur - heeft betoond,
laat hij er op volgen:
‘Ge begrijpt dat zoo ik er een oogenblik geloof aan sloeg, deze regelen U
niet zouden geworden’.
Uit de door Hasselmans opvolger, de Waal, gepubliceerde stukken, bleek het juist
of althans in overeenstemming met de gevreesde waarheid. En nu, den 22sten Oktober,
schrijft Potgieter den brief, ontroerend om zijn begin:
‘En toch, om het verleden nog zoo Lieve Vriend! toch schrijve ik weder,
al is wat ik niet wilde gelooven, helaas! waarheid gebleken, - al zijt Gij
Uwen vroegeren kring van gedachten en gewaarwordingen niet ontwassen,
maar ontzonken!...’
Men zou zeggen: het had hem een bevrediging moeten zijn te weten dat, niet zooals
het aanvankelijk had geschenen, Huet zich door de konservatieve regeering voor
onbekende doeleinden had laten betalen of voor onbeperkten tijd had laten omkoopen,
maar dat hij voor één bepaalden dienst - de levering van een rapport - een vergoeding
in ontvangst had genomen. Inderdaad - maar deze dienst zelf was in het oog van
Potgieter zóó onteerend, dat het hem de verwijten en vermaningen - de ‘boetredenen’,
zooals Huet ze noemde - afperste, waarvan het slot onzer aanhaling den bitteren
voorsmaak geeft.
***
Huet, van zijn kant, doorleefde zware tijden: waar hij gemeend had zich een toekomst
te scheppen, bleek hij ze op het spel te hebben gezet. Door de vervolging, die in de
pers en de invloedrijkste kringen in den Oost zoowel als in het moederland tegen
hem was ingesteld, werd, nadat hij een materieel goede betrekking had prijs gegeven,
zijn bestaan bedreigd. ‘Onvoorzichtig’ is, vóór de bekendwording van het ‘mandaat’,
Potgieters verschoonende
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kwalificatie zijner handelwijze; zijn zwijgen daarop beteekent een instemming, zich
aansluitend bij zijn latere verklaring, dat door zijn verbinding met het gouvernement
zijn positie ‘hachelijk’ was geworden; ‘schuldig’ als zijn vriend hem daarna oordeelde,
heeft hij zich nimmer erkend. Hij gedraagt zich als een man; als een verstandig man
door zich te bepalen tot een uiterst sobere verdediging; als een hooghartig man, die
het beneden zich rekent aan minderwaardige aanvallen zijn opmerkzaamheid te
verspillen. Terwijl hem ‘de handen nog scheef staan’ bij den nieuwen, zoozeer
verantwoordelijken arbeid in een weinig bekende omgeving, spaart hij zijn krachten
voor de verzorging van zijn blad en laat, in uiterlijke rust of gelatenheid, de storm
over zich heentrekken... Enkel tegenover Potgieter is hij iets opener - ofschoon nog
altijd meer gesloten dan we hem gaarne zagen. Hoe verklaart hij zijn stilzwijgen,
zijn achterhoudendheid? Reeds in den eersten brief, waarin hij melding maakt van
het uitlekken van de ‘vrije overtocht’, den tweeden, dien hij na zijn aankomst te
Batavia schrijft, verontschuldigt hij zich aldus:
‘Gij kunt het niet kwalijk nemen, dat ik van mijne onderhandelingen met
Hasselman een geheim voor u gemaakt heb (mijn broeder Charles is de
eenige persoon, aan wien ik mededeeling heb gedaan van haar resultaat);
want, hoe onberispelijk ook mijn doel mogt zijn, ik wist van te voren, dat
wij het omtrent de middelen nimmer eens zouden worden; en gedurende
den laatsten tijd van mijn verblijf in Holland wilde ik allerminst met u
twisten over politiek...’
Daar blijft het bij; niet dan een jaar later, in zijn vroeger door ons geciteerden brief
van 12 Sept. '69, is hij op het onderwerp teruggekomen en heeft daarin, zooals wij
lazen (zie pag. 427), in verband met de toen weergekeerde ‘hartelijkheid en
openhartigheid’ verklaard, dat zijn achterhoudendheid voortkwam uit zijne meening,
de vriendschap van Potgieter, die het in alles met hem oneens bleek, verloren te
hebben en uit zijn indruk, dat zijn heengaan of blijven hem tamelijk onverschillig
was geworden. Prof. Verwey, herinneren wij ons, houdt deze laatste verklaring, onder
eenig voorbehoud, voor juist en de bovenstaande, vroegere, naar zijne meening
‘stellig een heel andere’ lijkt hem een ‘voorwendsel’... Het naast elkander stellen
van deze beide ophelderingen dunkt ons voldoende om Huet te ontlasten van de
verdenking, dat hij in de eerste zich aan een onbetrouwbaarheid zou hebben schuldig
gemaakt
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en zijn vriend door een ‘voorwendsel’ zou hebben misleid. De eerste is zoo weinig
in strijd met de tweede, dat zij er een onderdeel van uitmaakt en dat men de latere
als hare aanvulling kan beschouwen; deze is niet ‘stellig een heel andere’ dan in de
beteekenis van een nadere en meer volledige, zooals uit Huets opheldering, dat hij
met de voorafgaande niet ‘openhartig’ was, logisch voortvloeit. Hecht men, als de
uitgever der brieven, geloof aan Huets openhartigheid in het tweede, dan is er, meenen
wij, geen redelijke grond om zijn oprechtheid in het eerste geval te betwijfelen of te
ontkennen... Huet en Potgieter waren het in alles oneens; - de eerste beweert het, de
tweede zelf heeft er de voorbeelden van geleverd. Huet wilde met Potgieter over
politiek niet (meer) twisten - de laatste-zelf brengt er ons het bewijs, althans een
sprekend voorbeeld, van; in zijn vroeger door ons aangehaald schrijven van 23 Sept.
'68, herinnert hij eraan, hoe Huet een toespeling niet beantwoordt, een kantteekening
op ‘Lidewyde’ stilzwijgend voorbijgaat en bij een gesprek over ‘dien onzaligen
Koorders door heen te gaan het onderwerp ontweek’; ‘het onderwerp’ is hier blijkbaar
van ethischen aard - is er reden aan te nemen, dat Huet grooter neiging heeft getoond
met zijn ‘onverzettelijken’ vriend over de politiek dan over de moraal te ‘twisten’?
En is het, zijn natuurlijke geslotenheid in aanmerking nemend bovendien, te
verwonderen, dat hij Potgieter niet heeft ingewijd in de verschillende kwesties van
politieken aard, die met zijn door deze zoo sterk afgekeurd vertrek in verband stonden?
- Hij heeft waarheid gesproken in de eerste verklaring van zijn stilzwijgen en de
reden waarom hij toen nog niet de geheele waarheid heeft gezegd, als in zijn
naderhandsche, ligt voor de hand. Zij was, mag men meenen, in hoofdzaak althans
deze: dat hij de na zijn vertrek zich herstellende vriendschap niet al dadelijk door
het zeggen van de volle waarheid in gevaar wilde brengen. De hartelijkheid was
terugkeerend, de openhartigheid, het zeggen van de volle waarheid, dreigde haar
terug te zullen jagen; en, van alle zijden aangeblaft, zal Huet bovendien weinig lust
hebben gevoeld om met Potgieter een polemiek over deze persoonlijke kwestie uit
te lokken. Hij bepaalt zich bij de verklaring van zijn stilzwijgen dus tot het
noodzakelijkste en onschuldigste en vermijdt het oprakelen van wat voor Potgieter
hinderlijk zou kunnen zijn. Hij is oprecht en niet openhartig in zijn eerste verklaring
om
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dezelfde reden waarom hij het met de latere van 12 Sept. '69 nog niet geheel is. Zijn
geheele meening zegt hij Potgieter eerst, wanneer deze hem ten slotte met zijn
speldeprikken het geduld heeft doen verliezen en hij tot een tegenaanval is overgegaan.
‘Onjuist is het,’ schrijft hij in zijn brief van 30 Maart '70, ‘dat ik voor eenigerlei
handeling uwe vergiffenis zou behoeven; want dat ik u bij mijn vertrek uit Holland
mijn volle vertrouwen niet schonk, was natuurlijk, - gij hadt het er naar gemaakt’...
Zonderling genoeg, vindt men in het oordeel van Prof. Colenbrander ter opheldering
van deze verschillende - maar niet tegenstrijdige - verklaringen het juiste woord.
Terwijl zijn collega Huets openhartigheid prijst, laakt hij diens toon als ‘rijkelijk
brutaal’: het blijkt moeilijk het iedereen naar den zin te maken. Inderdaad, ‘brutaal’
zou het geklonken hebben, wanneer Huet te voren aan Potgieter had gezegd: Uwe
schuld alleen was het, dat ik tegenover u zweeg. Er steekt in de vorige
terughoudendheid en zijn motiveering daarvan, niets dan wat hem vereert: de
bedoeling, Potgieter niet onnoodig hard te vallen en de zich herstellende of herstelde
vriendschap zoo min mogelijk te bedreigen. Het is niet de vraag, of hij gelijk had
maar of hij iets anders dan zijn werkelijke meening uitsprak, verkort eerst en onverkort
ten slotte, toen de vriendschap te zware offers van zijn lankmoedigheid begon te
eischen.
***
Huet blijft in den eersten tijd met zijn verklaringen zeer terughoudend; wat Potgieter
hem als verslaggever der publieke en naderhand als zijn eigen opinie voor de voeten
moge werpen, hij bepaalt zich tot afweringen waarvan men de kalmte gedwongen
mag achten of wier beknoptheid men als een teeken van schuldbewustzijn aan mag
zien, maar die hem moesten vrijwaren voor de beschuldiging van ‘brutaal’ te zijn
geweest. ‘Laat mij het regt wedervaren dat ik op uwe harde beschuldigingen nog
geen enkele maal vinnig geantwoord heb’, zegt hij naar waarheid in zijn brief van
28 Jan. '69, evenzeer als hij in dien van 12 Sept, d.a.v. terecht kan verklaren, zich
niet bewust te zijn ‘scherpheden’ te hebben geuit. En hij bepaalt zich zoo zichtbaar
tot het noodzakelijkste, dat men zich verwonderen moet over de meening van Prof.
Verwey, als zou hij Potgieter met zijn ophelderingen - ware of valsche
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- hebben ‘overstelpt’. Enkel voor zijn verlaten der ‘Opregte’ geeft hij verscheidene
motieven op, omdat hij er vele hád; ten opzichte van de ‘opdracht’ in het bijzonder
neemt hij dezelfde beknoptheid in acht als bij de motiveering van zijn zwijgen in 't
algemeen.
Naar aanleiding van Potgieters meening, dat hij het ‘vertrouwelijk mandaat’ en
de daaraan verbonden belooning niet had moeten aanvaarden, geeft hij in zijn brief
van 22 Okt. '68 de redenen op, waarom hij bij het konservatieve gouvernement
ondersteuning heeft gezocht:
‘Voor mij zijn twee dingen evident: 1o dat de dagen der liberale koloniale
politiek geteld zijn, 2o dat de Indische journalistiek een schande is voor
onze nationaliteit. Met elke regeering, welke dat toestemt, ben ik het eens;
en omgekeerd heeft elke regeering, welke van die toestemming kennis
draagt, er belang bij daarvan partij te trekken.’
En in dien van 4 Nov. '68, na bij den gouverneur-generaal Mijer - dien hij volgens
Hasselmans opdracht van advies had moeten dienen - het hoofd te hebben gestooten,
vat hij aldus den gang en den stand van zaken samen:
‘Myer heeft schuld, dat hij van het aftreden van Hasselman misbruik heeft
gemaakt, ten einde zichzelven in de oogen der liberalen alhier een witten
voet te bezorgen: Hasselman heeft schuld, dat hij mij eene boodschap
heeft laten verrigten, waarvan hij wist, dat zij Mijer mishagen moest: ik
heb schuld, dat ik dom genoeg ben geweest om een en ander niet aanstonds
te doorgronden. Ik ben het kind van de rekening; ik ben dupe van de
rivaliteit tusschen den afgetreden H. en den voortregerenden M....’
Daar is het bij gebleven: althans aan deze verklaring wordt tittel noch jota gewijzigd.
Maar voortdurend en breedvoerig heeft hij die van het eerste citaat voor Potgieter
toegelicht en door zijn kritiek op de liberale koloniale staatkunde en op de indische
journalistiek zijn partijkiezen voor het koloniale konservatisme gerechtvaardigd en
zijn aanvaarding der vertrouwelijke opdracht zijdelings verdedigd.
***
Hoe heeft de aanvaarding van deze ‘opdracht’ zich toegedragen: wat weten wij er
met zekerheid van en hoe mogen wij dit op grond van den gang en het verband der
feiten aanvullen? - Huet is
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door bemiddeling van Dekker op het einde van '67 in aanraking gekomen met
Rochussen; blijkens zijn brief aan Groen van Prinsterer van den 3den Januari '68
poogde hij door middel van Rochussen voeling te krijgen met Hasselman en uit een
schrijven aan Dekker weten wij, dat dit is gelukt en tevens, dat het eerste onderhoud
slechts vluchtig is geweest en niets heeft opgeleverd. De geheele maand Januari
brengt hij door in afwachting van het beslissende antwoord van Van Dorp op een
telegram van half December, alleen zeker hieromtrent, dat hij, mocht het zijn
benoeming als redakteur van den Java-Bode inhouden, op een aanstelling bij het
indische gouvernement niet behoeft te rekenen. - Brengt de 4de Februari hem de
beslissing, zijn eerste gedachte is, zich voor de f 3000, die hem ontbreken, te wenden
tot Potgieter, ten einde te voorkomen, dat hij zich door een voorschot nog
afhankelijker zou moeten maken van Van Dorp. Van Potgieter heeft hij ze niet
ontvangen; hij heeft ze gekregen van Hasselman. Er is waarlijk even weinig
achterdocht toe noodig als er scherpzinnigheid voor wordt vereischt om de hem
ontbrekende f 3000 te herkennen in de f2967.50, die hem als belooning voor het
aanvaarden der opdracht wordt verschaft. ‘Voor mijn uitrusting, mijn overtogt, mijn
vestiging daarginds en de afdoening mijner loopende rekeningen hier te lande’ aldus
deelt Huet aan Potgieter mede, dat hij de genoemde som noodig heeft; op enkele
guldens na wordt zij hem verstrekt in de vorm der vergoeding voor de overtocht
alleen...
Hoe mag het in zijn werk zijn gegaan, dat de minister en hij tot deze opmerkelijke
overeenstemming zijn gekomen? Met voldoende zekerheid weten we enkel: dat het
in den loop der volgende weken is geweest; tusschen 4 Febr. en 10 Maart, de datum
van Hasselmans voordracht aan den koning. Huet zocht steun bij het gouvernement
en Hasselman heeft er zich voor laten vinden. Huet voerde de ‘regeneratie der
journalistiek in gouvernementeele rigting’ volgens zijn brief aan Groen in zijn schild;
een gematigde censuur op de uitspattingen der anti-gouvernementeele bladen behoorde
daartoe evenzeer als de ‘omloodsing’ van den Java-Bode. Wat Hasselman betreft,
deze ‘peinzende’ minister, gedwongen zich op zijn terrein van alle ingrijpende
werkzaamheid te onthouden, ten einde de bedreigde positie van het ministerie Van
Zuylen-Heemskerk niet nog verder te bemoeilijken, heeft zich het tijdverdrijf gegund
van een dier intrigues, waartoe de sedert '48 bestaande verhouding
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tusschen gouverneur-generaal en minister van koloniën zich zoo gemakkelijk leende.
Volgens Huet-zelven heeft de opdracht voor Hasselman de beteekenis gehad van
een zet tegen Mijer; Huet er door bindend aan de konservatieve partij, trachtte hij
tevens hem als hulpkracht tegen den gouverneur-generaal te gebruiken: wat er
insinueerends in deze voorstelling steekt, vindt een aanvulling zijner rechtvaardiging
in het spel, dat hij ter zelfder tijd met Dekker speelt... Hij heeft zich laten vinden
voor den gezochten steun, Huet van zijn kant, zonder veel tegenstribbelen, mogen
we aannemen, voor het middel; ‘halb zog es ihn, halb sank er hin’ is een waarschijnlijk
nog te geflatteerde voorstelling van zijn houding of gebrek aan houding. - Wat hem
trok, was het geld - dat hij nu, in plaats van het te leenen van den vriend, kon
verdienen van den bondgenoot, op een manier, die hem, zooal niet verdienstelijk,
dan toch geoorloofd mocht schijnen. Hij heeft er voor gevraagd - zie zijn brief van
7 Aug. '68 - ‘vrije overtocht’; exacter, mogen we aannemen: hij heeft ervoor gevraagd
wat hij te kort kwam en het is hem met wederzijdsch goedvinden toegestaan als een
‘vergoeding van reiskosten’, zeer moeilijk natuurlijk precies vast te stellen voor de
ingewikkelde overland-reis van man, vrouw, kind en bagage, doch niettemin, niets
aan het toeval overlatend, met bureaukratische nauwkeurigheid tot op een halve
gulden begroot... toevallig op een bedrag, ongeveer overeenkomend met de globale
schatting van zijn tekort: een kleine camouflage die geen slecht figuur maakte in het
systeem der conspiratorische geheimzinnigheden.
Wat hebben wij te denken van deze opdracht zelve; verdient Huet er onze afkeuring
om; heeft hij er zich door geblameerd, ook in eigen oogen? - Hij erkent, door haar
aan te nemen, althans door de wijze waarop en den vorm, waarin hij haar aanvaardde,
een onvoorzichtigheid te hebben begaan; hijzelf is van meening dat zijn positie er
‘hachelijk’ door werd. Zij was gevaarlijk, omdat zij eene bedreiging voor zijn
onafhankelijkheid inhield en bovendien omdat zij door haar geheim karakter hem
bloot kon stellen aan de verdenking, zich tot iets te hebben geleend, dat het daglicht
niet verdragen kon. Maar bedreiging is nog geen uitvoering en verdenking geen
waarheid. En bovendien: ondanks en zelfs om haar gewaagdheid kon zij eervol zijn,
zooals spionnage in oorlogstijd. Was zij dit werkelijk; heeft Huet door er zich mee
te belasten, zijn
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overtuigingen geen geweld moeten aandoen? Is zijn verdediging ervan overtuigend?
Zijn oppositie tegen de liberalen, zijn zich aansluiten bij de konservatieven is een
verdienstelijke daad; zijn verklaring ervan is duidelijk en afdoende. Geldt dit tevens
en in denzelfden graad voor zijn aanvaarding van de geheime zending? Is er in zijn
apologie daaromtrent zooal geen bedrog, dan toch iets van het zelfbedrog in 't spel
geweest, dat Prof. Verwey zoo overvloedig in zijn verweer tegen alle ‘klachten en
verwijten’ van Potgieter meent te mogen constateeren?
Zekerheid hieromtrent te verkrijgen is, wegens gebrek aan volledige gegevens,
ondoenlijk; zelfs haar benaderen is niet gemakkelijk, omdat het zoo moeilijk voor
ons is, de vereischte objectiviteit te betrachten. Voor de meesten onzer zal deze daad
van Huet onsympathiek blijven als iets stiekems, als een inbreuk bovendien op den
eisch van fair play tegenover konkurrenten; als ongepast ten overvloede voor iemand,
die zelf niet gewoon was een blad voor den mond te nemen, voortdurend kritiseerde
en dikwijls niet zeer welwillend. Weinigen onzer mogen ontkomen aan den indruk,
dat het zoeken of zich laten aanleunen van dit adviseurschap voor de censuur van
een paar indische bladen, van Huet een smakeloosheid is geweest. Te minder als wij
ons duidelijk gaan maken, dat - al mag hij ons, lateren, vrij gematigd toeschijnen in
zijn meeningen en niet overmatig scherp in hare uiting: na de opkomst der
Nieuwe-Gids-beweging en van het socialisme zijn we aan ongewoner ideëen en
heftiger toon gewoon geraakt - hij, in de slapper verhoudingen van zijn tijd was en
zich wist: de voortdurende opposant, de onvermoeide onrustzaaier, zoo niet
oproerkraaier, wiens lust en leven het was, heilige huisjes te verbranden, algemeene
opinies in de wielen te rijden en gevestigde reputaties af te breken. Na zich in 't
openbaar te hebben onderscheiden door zijn theologische en litteraire
oneerbiedigheden, als geheime oorblazer eener politieke censuur te fungeeren - hij,
wiens eerste en eenige optreden in de politiek hem de zoozeer gewraakte censuur
zijner mede-redacteuren had op den hals gehaald - moest het hem in eigen, zoowel
als anderer oogen niet de figuur doen slaan van den duivel, die de biecht ging
afnemen?
Intusschen, dit is een kwestie van voegzaamheid, die minder met het karakter dan
met de manieren uitstaande heeft. Hoe stond het met den goeden trouw aan beginselen;
heeft Huet aan geen zijner overtuigingen geweld moeten aandoen, toen hij zich als
de stille
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vennoot van Hasselman liet aanwerven? Potgieter heeft het hem in zijn polemiek
wel gemakkelijk gemaakt; voor hem, in het liberalismen opgegroeid, behoorde die
van de pers tot de onaantastbare vrijheden van den mensch en den burger, haar te
bekorten deed hem aan als een beleediging van het ideaal zoowel als een inbreuk op
het alledaagsche fatsoen. Hij heeft het hem, vooral in den eersten tijd, ook niet
moeilijk willen maken, is tegenover anderen meer geneigd geweest tot vergoelijken
dan tot mede-veroordeelen en heeft gemeend tegenover hemzelven te kunnen volstaan
met een beroep op zijn beter-ik en een herinnering aan zijn vroegere idealen. Later,
toen het eene woord het andere uithaalde en de meeningsverschillen tot een polemiek
leidden, heeft hij zich de gelegenheid laten ontgaan om den Huet van '68 met dien
van kort te voren op 't stuk van censuur in tegenspraak te brengen; Potgieter was
geen polemist: ‘twist verkwist’. Hij had er aan kunnen herinneren, hoe hij zelf in den
winter van '64 Huet, ten behoeve van zijn artikel over ‘De Tweede Kamer en de
Staatsbegrooting’ het groote citaat uit Goethe had aan de hand gedaan,1) waarin deze
de belemmerende maatregelen ten jare 1827 met betrekking tot de vrijheid van
drukpers in Frankrijk genomen, onvoorwaardelijk goedkeurde en verblijdend achtte;
‘die Einschränkung’, aldus luidde de verklaring hiervan, ‘nöthigt die Opposition
geistreich zu seyn’. Zelfs tot dien prijs, hoezeer de belletrist in Huet er zich door
aangetrokken mocht voelen, had deze, evenmin als Potgieter, de vrijheidsbelemmering
willen aanvaarden: ‘Goethe had ongelijk, hoe veel waars er ook in zijn hoofdgedachte
ligt. Verbodswetten kunnen de intellectueele smokkelarij wel aanmoedigen, maar
zij beuren den stand der geesten niet waarlijk op. Zij maken sluw, doch adelen niet.’
En nu, slechts drie jaar later, zou Huets inzicht omtrent ‘het nuttelooze van dergelijke
beperkingsmaatregelen’ langs natuurlijken weg verdrongen zijn door de tegengestelde
overtuiging, waardoor hij bezoldigde, geheime handlangersdiensten voor de koloniale
censuur kon verrichten?!...
***
Wat kunnen wij hiernaast en hiertegenover plaatsen tot verdediging van Huet; zoo
niet tot zijn glorie, dan toch tot zijn veront-

1) Het is ontleend aan diens gesprek met Eckermann van den 9den Juli 1827.
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schuldiging; in elk geval tot een verklaring zijner handelwijze, die verder reikt dan
de uiterst sobere, waartoe hijzelf zich heeft beperkt?
Voor een juist begrip van het Geval moeten wij allereerst onderscheiden tusschen
den Huet, die in 't voorjaar van '68 de opdracht van minister Hasselman aanvaardde,
en den Huet, die dit naderhand tegenover zijn vriend Potgieter verdedigde.
Is het wel zoo zeker als het ons op het eerste gezicht schijnt, dat de Huet van het
aanstootgevende artikel in den Gids van Jan. 1865 door zich tegen censuur te
verklaren, volgens zijn eigenste meening, volgens een met zijn diepsten aard
strookende overtuiging heeft geoordeeld? En zou hij het, wanneer Potgieter niet zoo
nadrukkelijk in den brief, waarin het groote citaat voor hem werd uitgeschreven,
hem was voorgegaan in de veroordeeling van ‘beperkingsmaatregelen’, uit zich
zelven niet veeleer met Goethe hebben gehouden, al ware hij wellicht niet zoo ver
gegaan als deze, ze ‘onvoorwaardelijk’ goed te keuren en er zich over te verheugen?
Waarom, wanneer Huet het slachtoffer is geweest van ‘zelfbedrog’, aan te nemen,
dat hij het naderhand was, toen hij de censuur verdedigde en niet toen hij haar vroeger
verwierp?... Het lag, meenen wij, volstrekt niet in zijn aard - of liever, de mogelijkheid
der verandering van dien aard in aanmerking nemend - het was volstrekt niet in
tegenspraak met zijn vroegere natuur om dergelijke gematigde dwangmaatregelen
goed te keuren. Hij was van nature niet ‘tolerant’ als, en zeker niet zóó als Potgieter:
herinner u zijn opmerkingen daaromtrent in den brief van 8 Febr. '65, dus juist uit
de dagen van zijn censuurverwerping:
‘ik heb beweerd dat er eertijds in ons land “echte godsdienst” aangetroffen
werd en door u zijn die woorden met twee vraagteekens geëskorteerd
geworden. Doch ik meen inderdaad dat echte godsdienst o.a. hierin bestaat
dat men aan den tegenstander, gelijk onze “vaderen” het den katholieken
deden en omgekeerd, een desnoods doodelijken haat toedraagt.
Ongetwijfeld is er een teeder en beminnelijk mysticisme of piëtisme dat
van al dien hartstogt niets weten wil en even onbetwistbaar is dat
mysticisme eene schakeering der echte Godsdienst. Doch de echte, de
volledige, de in het leven en in de maatschappij optredende godsdienst is
het mijns inziens niet. “Die het zwaard trekken zullen door het zwaard
vergaan”: zoo spreekt de edele piëtist. “Ik ben niet gekomen om vrede te
brengen, maar het zwaard”; dit is de taal van den praktischen
menschenkenner’.
Het behoeft ons dus niet te verwonderen, Huet ten opzichte van zaken, die hem aan
het hart gingen, eenigszins onverdraagzaam te zien; en, veelzijdig van belangstelling
als wij hem kennen, was hij
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in de gelegenheid zich om een haverklap te ergeren en zich, naar zijn eigen opgaaf,
honderdmaal door Potgieter te doen kalmeeren met diens: Il ne faut pas mettre du
sentiment partout. Dat hij, als liefhebber van beschaafde en zelfs eenigszins deftige
vormen, zich den toon en de manieren der indische 2ouranten nogal sterk heeft
aangetrokken, ligt voor de hand, evenzeer als dat hij zijn vingers voelde jeuken om
er paal en perk aan te stellen. Zijn autoritaire neigingen, zijn voorliefde voor scherpe
maatregelen en bruuske besluiten, spreken ook eenigszins uit zijn kritische manieren;
leerling van Saint-Beuve, is hij het eerst later niet zelden van den jongeren met zijn
slag-om-den-arm stijl; nu nog is hij het bij voorkeur van den ouderen der Lundi's,
die openhartiger en oprechter dan voorheen zijn ‘pensées de derrière la tête’ durfde
uitspreken en conclusies trekken... en die tevens na een demokratisch verleden de
napoleontische censuur aanvaardde. Dat het aan Huet geen groote moeite zou kosten
haar - zij het dan onder bijzondere omstandigheden - goed te keuren, ligt zelfs besloten
in het artikel zelf, waarin hij haar op instigatie van Potgieter verwierp. Het strenge
gezag, dat hij van den voorzitter vergt, de verbodsbepalingen die hij vrij willekeurig
aan hem ter uitvoering opdringt, de censuur in één woord, waaronder hij de manieren
der politieke sprekers stelt, zij vloekt met de onbeperkte vrijheid die hij tegelijkertijd
voor de schrijvers opeischt om redenen, die evenzeer voor de sprekers gelden: het
geheele stuk rammelt in dit opzicht... En daarbij neme men nu in aanmerking, dat in
verband met deze neiging, zijn politieke inzichten zich in de volgende jaren in de
autocratische richting hebben ontwikkeld; dat hij, volgens Potgieter zelven, ‘zelfs
de vrijheid prijsgaf’, waar zij naar zijn meening de verwerkelijking van een groot
idee in den weg stond; dat hij vrede had met het régime van Bismarck en van
Napoleon III! Zijn weerzin tegen het nederlandsche parlementarisme heeft hem
gebracht tot de aanvaarding van een soort ‘fascisme’, dat censuur onder zijn onmisbare
attributen telt. Ten overvloede: hij ging niet verder dan haar goed te keuren voor een
uitzonderingstoestand, enkel voor zoover als de bandeloosheid der koloniale
persmanieren - die hij ten volle op het bureau van de ‘Opregte’ had leeren minachten
- als een gevaar mocht worden beschouwd voor het gezag van het gouvernement en
de veiligheid der kleine europeesche maatschappij. Naar zijn meening tot ‘praktisch
menschenkenner’
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gevormd door zijn ontgoochelingen van de laatste jaren, bereidde hij er zich op voor
in den Oost ‘het zwaard te brengen’, en mocht zichzelven nog vrij tolerant vinden,
tegen wat zijn smaak zoowel als zijn inzichten beleedigde, er geen scherper te helpen
voeren dan het potlood van den censor.
Maar eenmaal in den Oost wegwijs geworden, is hij daar de noodzakelijkheid of
wenschelijkheid van censuur blijven inzien? Hij is er, blijkens zijn brieven, zoo
mogelijk nog versterkt in zijn opvatting van de minderwaardigheid der indische pers
- is hij er niet tevens verzwakt in zijn vrees, dat zij, hoe onpleizierig ook voor het
gouvernement, gevaar opleverde voor het gezag en de veiligheid der Europeanen?
Het feit, dat hij bij den gouverneur-generaal niet de minste instemming vond en de
ontdekking, dat Hasselman veeleer de bedoeling had gekoesterd Mijer met de
aanbeveling dan de liberale journalisten met een censuur lastig te vallen, moet hem
tot nadenken hebben gebracht. Het is voorts opmerkelijk, dat hij, vóór de
bekendwording van de ‘opdracht’ en haar inhoud, over zijn eigen invloed op de
verhooging van het peil der indische pers schrijft op een manier, die weinig strookt
met een voornemen van censuur. ‘De Indische, met name de Bataviasche pers, is
een kwaad, en ik wil trachten dit kwade te overwinnen door het goede’, lezen wij in
zijn brief van 22 Aug. '68; en dat hij met dit ‘goede’ zelfs niet zinspeelde op de aan
Potgieter nog onbekende opdracht, dat hij er enkel zijn eigen, goede voorbeeld mee
op het oog had, blijkt nader uit wat hij den 5den Sept. zegt: ‘ik moet trachten van
den Java-Bode de bloem der Indische couranten te maken’. Druppelsgewijze laat hij
tegenover Potgieter de waarheid los: den 22sten Oktober: dat hem ‘een vertrouwelijke
kommissie’ is opgedragen en eerst den 4den November, wanneer hij kan vermoeden
dat zijn vriend het toch van andere zijde vernemen zal of reeds vernomen hééft: wat
deze kommissie inhield: een openhartigheid, niet verdienstelijker in dit geval dan
een gedwongen fraaiigheid. En hoe verdedigt hij in denzelfden brief zijn handelwijze
of liever zijn voornemen?
‘...voor mijn eigen geweten heb ik niet misdreven. De liberale koloniale
politiek is nu eenmaal een ramp voor Indië; de Indische journalistiek is
een smet op den nederlandschen naam en een kaakslag in het aangezigt
van het nederlandsche gezag; het is een nationaal en mannelijk streven,
den schadelijken invloed dier pers door een van hare eigen organen te
neutraliseeren...’
Toegegeven, mag men denken; maar het is duidelijk, dat het de
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kwestie van de opdracht niet raakt en even duidelijk, dat het haar ontwijkt: het
adviseurschap inzake censuur was toch zeker niet door den Java-Bode, maar door
Cd. Busken Huet aanvaard. - In den volgenden brief, van 18 Nov. schrijft hij:
‘...De man, die den moed heeft, om het despotisme der Indische
journalistiek te breken, is in zijne soort een held. Hij verdient de Militaire
Willemsoorde...’
Potgieter voorziet deze mededeeling van zes uitroepteekens: geen enkele teveel,
dunkt ons, voor zoover het de opdracht betreft. Huet gaat voort deze kwestie gelijk
te stellen met, te verstoppen achter die van zijn partijtrekken voor het kultuurstelsel,
van zijn bijzonder konservatisme, ook waar hij ten slotte in zijn brief van 2 Dec. '68
zich tegen Potgieters bittere verwijten verdedigt... De feitelijke, hoezeer nog altijd
indirekte erkenning van zijn ongelijk meenen wij te mogen zien in zijn verklaring
van den 12den September '69 - toen ‘de hartelijkheid en de openhartigheid
teruggekomen’ waren. In verband met de hinderpalen, die hem worden in den weg
gelegd bij de uitvoering der opdracht, meldt hij Potgieter:
‘...ik heb mondeling aan de regeering te verstaan gegeven, dat, zoo de
minister mij eervol ontheffen wil van de mij opgedragen taak, of wel,
indien hij het door zijn voorganger genomen besluit vernietigen wil, om
zoo daaruit voor mij de verplichting voortvloeit om de mij verstrekte
gelden te restitueren, ik daarmee genoegen nemen zal...’
Dat Huet met zulk een gelatenheid, onder prijsgeving van een kleine f 3000, zijn
ontheffing zou hebben aanvaard van een taak, zoo ‘mannelijk’, zoo ‘nationaal’, zoo
‘heldhaftig’, dat zij de Militaire Willemsorde verdiende - daaraan kan hij zelf niet
hebben geloofd...
De ‘Hasselman-zaak’ schijnt doodgebloed, wij hooren er niet meer van; Huet zelf
werd er misschien aan herinnerd door wat bijna twintig jaar later zijn laatste
levensmaanden vergalde: het proces over een door hem zelven begaan persdelict van
denzelfden aard als die hij door zijn medewerking aan een censuur had willen
voorkomen: de waarlijk ‘beslissende’ slotcritiek op zijn vroegere houding... Hij heeft
er zich groote schade door berokkend aan zijn reputatie. Daartoe verleid door de
hoogst onbillijke kritiek der publieke opinie op zijn bijzonder ‘konservatisme’ waarvan Potgieter onder eigen instemming hem deelgenoot maakte - heeft hij de
althans billijker afkeuring zijner connecties met Hasselman trachten te weerleggen
met behulp van argumenten en door middel
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van een zelfverheffing, die enkel en hoogstens pasten bij zijn keuze van de zwakste
partij; het gevolg was en moest zijn dat hij hierdoor bij Potgieter een zeer begrijpelijke
argwaan wekte ook ten opzichte van de oprechtheid zijner bekeering. Hij heeft zich
het tijdelijke deficit in de achting van den eersten, zoowel als van vele latere lezers
zijner brieven op den hals gehaald door de goede munt van zijn konservatisme, naar
het kwade geld van de opdracht te werpen.
Naar onze meening zit het Geval zóó in elkaar: hij heeft aanvankelijk bij het sluiten
der overeenkomst met Hasselman, daarin overeenkomstig zijn verklaring aan zijn
zwager van Deventer, een zaak van convenientie gezien, in 't geheel niet
‘bewonderenswaardig’, maar geoorloofd, een strijdmiddel de bonne guerre, aanvaard
in de eerste plaats om de soldij; hij is spoedig daarna, in den Oost, na de ontdekking
der onbetrouwbaarheid van zijn lastgever, niet alleen gaan gelooven aan de domheid,
maar tevens gaan twijfelen aan het geoorloofde der aanvaarding van de ‘opdracht’.
‘Tot eigenzinnigheden nog wel, maar tot laaghartigheden nooit in staat’ aldus weerde,
in het begin van de hetze, Mevrouw Huet de grove beschuldigingen tegen haar man
af. Geen laaghartigheid was het begaan geweest, maar eigenzinnigheid werd het niet
erkennen zijner fout.
J. SAKS
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Henrik Ibsen VII. (Slot.)
Na de heftige actie en het geweldig tumult van Bouwmeester Solness, treedt er bij
den dichter een verstilling, haast wel een matheid in. En dat is zeker niet
onverklaarbaar, vooral niet, als men het duidelijk lyrisch element van het drama in
aanmerking neemt. Hoofdmotief in Bouwmeester Solness is de levensmislukking
van een kunstenaar, die zeer op Ibsen zelf gelijkt. En die mislukking is nu niet het
gevolg van een halsstarrig doorgevoerd individualisme, als bij Brand, doch eerder
van het tegendeel: gebrek aan persoonlijkheid ofwel aan een ‘robuust geweten’. Welk
gebrek dan misschien zijn oorzaak had in overrijpheid, als bij Hedda Gabler of in
onrijpheid als bij Johannes Rosmer. In elk geval, zoo kwam aan Ibsen deze nog lang
niet banale mensch voor, deze kunstenaar met een genialen inslag, die.... hij zelf kon
zijn. En diens verhouding tot het leven, tot de maatschappij, tot de vrouw, tot de
kunst, het staat alles in dit diepe en sombere drama verbeeld, als vragen gesteld en
vrijwel negatief beantwoord.
Dat daarop een zekere moeheid, om niet te zeggen moedeloosheid, volgde, is zeer
natuurlijk, al waren er ook nog wel vragen onbeantwoord gebleven, o.a. die naar de
verhouding der geslachten, waarop een definitief bescheid maar niet te geven scheen.
Ibsens volgend drama gaat nu weer over deze vraag en over weinig anders. Het
is een tragedie zonder hoofdfiguur, van een eenigszins matte allure, waar de actie
ongeveer gelijkelijk tusschen de drie personages verdeeld wordt. Het stuk doet aan
De Wilde Eend denken, doch is veel minder brandend van innerlijk leven, ook door
een vaak al te duidelijke symboliek, waaraan realiteit ontbreekt. Aldus is dat
rattenvrouwtje, op deze wijze aangebracht, toch wel te zeer een hors-d'oeuvre van
ongeëvenredigde zwaarte, en blijft het verhaal van het niet over te trekken bergmeer
in de derde acte een plotseling onverduwbaar symbool van de moeiten des levens....
die ten slotte ieder ‘so wie so’ te boven komt.
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Maar ook zonder dit buitensporige, doet de geheele sfeer van Kleine Eyolf als een
gedrukte en matte aan. Er is na het eerste bedrijf geen spanning meer, enkel
afwachting, die in een moedelooze gelatenheid eindigt. In plaats van de fascineerende,
raadselvolle somberheid in Bouwmeester Solness, hier een grijze, oppervlakkige
verveling, die met schouderophalende berusting de dingen laat komen, in afwachting
van de vrede en vergetelheid des doods.
De menschen, die hier optreden, de twee vrouwen en de man, zijn van een banale
onbelangrijkheid en het feit, dat hun weervaart, is een ongeluk, gelijk er alle dagen
gebeuren. Maar het belangrijke, dat, waarop het hier aankomt, is de verhouding van
den man tot deze beide vrouwen, waardoor zijn leven ten slotte werd bepaald. En
het is of de dichter in zijn ouderdom opnieuw bezocht wordt door de gedachte, die
hem in zijn jeugd tot de beelding van Krijgslieden op Helgeland heeft gevoerd en
hem sedert eigenlijk nooit meer verlaten. Het is de gedachte der levensmislukking
van den man, die zijn liefde verraadt om wat dan ook: vriendschap, eerzucht, carrière,
al wat minder behoort te gelden dan dat meest verhevene en machtigste der gevoelens.
Hoe kwam de dichter hier toe, na Solness? Er is in dit nieuwe stuk geen spraak
meer van individualisme, al of niet verworden. Allmers is een doodgewone jongeman
en zijn sentimenteele bevliegingen voor de hooge eenzaamheid der individueele
vrijheid worden door geen der twee vrouwen ernstig opgenomen. Voor zelfstandigheid
en alleenigheid is hij heelemaal de man niet, weten zij. Hij lijkt eigenlijk wel een
beetje op Hjalmar Ekdal, den fotograaf uit De Wilde Eend, op een beschaafderen,
minder kwasterigen Hjalmar, en er is in het derde bedrijf ook een scène, die wel de
tegenhanger schijnt van het slot van Rosmersholmen, als Rebekka en Rosmer in den
dood gaan. Zij speelt tusschen Rita en Allmers, hoe zij de wroeging en het verdriet
om Kleinen Eyolfs dood haast niet meer dragen kunnen.
A l l m e r s : ‘Als je nu de keus hadt...... Als je Eyolf volgen kon waar hij nu is?’
R i t a : ‘Ja, wat dan.’
A l l m e r s : ‘Als je de volle zekerheid hadt dat je hem weervinden zou.... hem
herkennen.... hem verstaan?’
R i t a : ‘Ja goed, wat dan?’
A l l m e s s : ‘Zou je dan vrijwillig dien sprong naar hem wagen?
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Vrijwilig van alles hier weggaan? Afstand doen van je heele aardsche leven? Zou je
dat doen, Rita?’
R i t a : ‘Nu, terstond?’
A l l m e s s : ‘Ja, vandaag nog. In dit uur. Antwoord mij: zou je?’
R i t a (dralend): ‘Och, ik weet 't niet, Alfred.... Neen; ik geloof, dat ik eerst nog
een tijdlang bij jou zou willen blijven.’
A l l m e r s : ‘Om mij?’
R i t a : ‘Ja, alleen om jou.’
A l l m e r s : ‘Maar later dan? Zou je 't dan willen......? Geef eens antwoord.’
R i t a : ‘Och, wat moet ik op zooiets antwoorden? Ik zou immers niet van jou
kunnen weggaan. Nooit, nooit!’
A l l m e r s : ‘Maar als je nu eens naar Eyolf toe ging? En je hadt volle zekerheid,
dat je zoowel mij als hem daar terug zou vinden? Zou je dan bij ons komen?’
R i t a : ‘Ik zou wel willen. Och zoo graag, zoo graag! Maar....’
A l l m e r s : ‘Nu?’
R i t a (steunt zacht): ‘Ik zou niet kunnen, dat voel ik. Neen, neen, ik zou onmogelijk
kunnen. Niet voor alle hemelsche zaligheden!’
A l l m e r s : ‘Ik ook niet.’
A l l m e r s : ‘Neen. Want hier in het aardsche leven, daar hooren wij levenden
thuis.’
R i t a : ‘Ja, hier is het geluk, dat wij begrijpen.’
Is dit niet, met die theorie van ‘het aardsche leven, waar wij levenden
thuisbehooren’, als de parodie op dat kort gesprek, waarin Johannes en Rebekka hun
verdriet en berouw over hun doode uitzeggen? Er moet wel veel gebeurd zijn in den
dichter, dat zijn gedachtenverbeeldingen, zijn menschen, er thans zóó uitzien, zoo
slap en banaal. Het heroïsme der zelfbevrijding, dat Solness tenminste nog betreurde,
wordt hier zelfs niet gekend, en het eenige positieve, het eenig tragische - als het hier
tenminste nog dien naam mag dragen - is de ontrouw dezer menschen jegens hun
eigen diepste gevoel, hun liefde. Allmers hoorde bij Asta, die hij ten onrechte zijn
stiefzuster noemde. Met en door haar had hij al zijn gaven kunnen ontplooien en een
man van eenige beteekenis worden, een verdienstelijk mensch in de maatschappij.
Nu hij, zinsbekoord door de mooie Rita en terwille van haar geld, dat
onafhankelijkheid beloofde, die
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liefde voor Asta ontrouw werd, verstikten zijn talenten in een te week en gemakkelijk
weeldeleven, en werd hij tot een ijdelen, gewichtigen nietsdoener, die noch een
behoorlijke vader noch een minnaar kan zijn. Niet, dat er dit veel op aankomt, meent
de dichter. Mettertijd gaat alles over.... ook alle leed, net als een regenbui, laat hij
Asta zeggen. En verder is er dat meer des levens, dat wij allen tenslotte overkomen,
en zelfs gedachteloos kunnen overkomen, reeds opgenomen in ‘den vrede en den
wellust van den dood’.
Klinkt dit niet waarlijk ten doode vermoeid? Als wij zoover van de dingen af gaan
staan, verdwijnt meteen alle tragiek van dit leven en wordt het schrijven van drama's
overbodig. Er is inderdaad niets zóó ontzettend, zóó wereldschokkend of het gaat
voorbij en een nieuw geslacht weet het niet meer. Van een historisch standpunt komt
niets er op aan...... en dat is misschien juist de eenige tragiek, dat alles enkel
‘betrekkelijk’ en ‘moment’ is. En dat wij dat allen soms zeer duidelijk kunnen
voelen....
Het heeft den schijn of de dichter, na Solness zoekende naar iets, dat nog vastigheid
en waarde heeft in het leven, enkel die gedachte aan de liefde en haar richtende,
levenhoudende kracht vond. Maar of, al schrijvend aan zijn nieuwste drama, ook dit
vertrouwen hem begaf, en hij, als de Prediker, enkel de ijdelheid aller dingen kon
zien, in het licht der eeuwige verandering en des doods. Een leven, als dat van Solness,
voor de menschen, was hem niet veel waard gebleken. Maar was een bestaan zonder
streven, uit weelde en enkel voor zinsgenot dat dan wel? Alle individueele leven
beteekent niet veel, het is een vorm zonder inhoud, dien men dan met meer of min
succes vullen kan, al naar de maat van onzen eigendunk of ijdelheid of onnoozelen
levenslust. Wij doen maar gewichtig en overdrijven gaarne de belangrijkheid van
leed en vreugde beide, maar de dood geeft zijn koel démenti en brengt de
gebeurtenissen tot hun ware verhouding terug. Wat gebeurt, is alleen voor de
betrokenen belangrijk, en ook voor hen maar een oogenblik, gelijk zij zelf maar een
oogenblik zijn. Daarna veegt de dood het heele bord weer schoon en kan het verhaal
opnieuw beginnen, met dezelfde overdrijving van het ontroerende. Men moet toch
iets te doen hebben, niet waar?
Zoo moe en uitzichtloos, zoo ontbloot van alle tragiek verschijnt ons dit drama van
Kleine Eijolf, dat het niet verwonderd zou heb-
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ben, als hiermede Ibens dichterwerk geëindigd ware. Wat valt nog van het leven te
zeggen, als men in het licht des doods het niet meer der moeite waard acht?
Zoo leek het of er van den dichter niets meer te verwachten viel, zeker niet de
heftige uitval, de klacht, als een rauwe schreeuw, die zijn voorlaatste drama John
Gabriël Borkman werd. Een stuk, fel als een roode brand en luguber als een
lijkenslagveld, waarin nog eenmaal alle zielskracht, alle idealistische drang van den
ouden dichter opvlamde en uitbrak in die woest romantische gestalte van den
bankroetier Borkman, den Napoleon van het grootkapitaal, geslagen en gevangen
op 't eigen oogenblik, dat hij de overwinning nabij dacht.
Het stuk speelt af op één enkelen avond, een ijskouden nacht met sneeuw, in een
afgelegen landhuis, de kooi van den bedwongen geweldenaar. En het is alles veraf
van het werkelijke, levende leven. Het is spookachtig en lang geleden.
Al acht jaar lang leeft Borkman, - een figuur als consul Bernick, met vèrstrekkende
plannen tot industrialisatie en welvaart van het gansche land, - al acht jaar lang leeft
Borkman, na zijn bankroet en zijn gevangenstraf, daarboven, op de zaal, waar men
hem rusteloos heen en weer hoort gaan, als een gevangen wolf. En nooit meer daalt
hij af tot zijn vrouw, die beneden leeft en hem haat, zooals hij haar haat. Wat doet
die eenzame man daar boven? Wat hoopt hij, waarmee vult hij zijn dagen? Hij
bestudeert eindeloos zijn eigen proces, hij tracht uit te vorschen, hoe 't zoo kwam en
wie schuld had. En hij hoopt, neen, verwacht met zekerheid, dat eens op een dag, op
een uur, de deur zal open gaan en een deputatie van bankiers, industrieelen en hooge
ambtenaren binnen zal komen, om hem te smeeken zijn plaats te hernemen aan het
hoofd van de groote bank, als de ziel van de handelswereld. Omdat men duidelijk
heeft ingezien, dat men zijn genie niet missen kan in het belang van 't vaderland. En
rechtop achter zijn schrijftafel, met de hand in de borst, zal hij de heeren genadiglijk
ontvangen en te woord staan...... Het is in dezen sinisteren waan, dat hij zich heeft
ingesponnen, ook omdat er niemand is om hem tegen te spreken. Integendeel: er is
één, die veinst aan de rehabilitatie te gelooven; een nietig, onbeduidend ambtenaartje,
Foldal, wiens kapitaaltje ook in de bankcatastrophe verdween. Hij is de eenige, die
's avonds de gevallen grootheid van Borkman komt gezelschap houden en zijn illusies
stijven. Bijwijze
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van tegenpraestatie veinst dan de ander, dat hij in Foldals dramatisch talent gelooft.
Foldal heeft namelijk lang geleden eens een tooneelstuk geschreven, waar verder
nooit iemand naar omzag. Uit dit stuk leest Foldal soms aan Borkman voor en deze
doet of hij het belangrijk werk vindt, gelijk Foldal doet, of hij aan Borkmans
hersenschim gelooft. En zoo koesteren zij elkanders levensleugens. Mevrouw
Borkman, beneden, koestert weer een andere. Zij leeft ook op de ideé van rehabilitatie,
maar niet door haar man, dien zij niet beter dan dood acht, maar door haar zoon. Die
moet den naam Borkman, en daarmee haarzelve, weer tot aanzien en welvaart brengen.
Daartoe heeft zij met alle kracht gepoogd zijn gevoel en gedachte te leiden in de
gewenschte richting, en bleef daarbij stekeblind voor het feit, dat de jongen maar
aarzelend en onwillig die ideale schuldvordering aanvaardde, en zooveel als even
doenlijk was zijn moeders gezelschap in dat grafachtige ouderhuis ontweek. Al meer
naarmate hij opgroeide.
Zoo hebben die menschen daar acht jaren geleefd, in dat buitenhuis, eigendom
van mevrouw Borkmans zuster, die het voor hen openstelde na de ramp, en jarenlang
het zoontje bij zich opvoedde.
Maar op dien stillen, ijzig killen winteravond is de crisis daar. Ella, mevrouw
Borkmans zuster, komt om den jongen Borkman te spreken. Zij is een eenzame
vrouw, die altijd betreurd heeft, dat de jonge Erhart door zijn moeder van haar af
werd genomen. Zij hield van hem als van een zoon en duchtte de verbeten wrok en
eerzucht der moeder. En thans weet zij niet lang meer te zullen leven. Al jarenlang
was zij ziekelijk; nu heeft hij zich laten onderzoeken door een specialiteit in de stad,
en kent haar lot. Doch zoo zielsgraag zou zij den korten tijd, die haar nog gegeven
is, Erhart weer bij zich hebben, om niet eenzaam te sterven. Daarvoor is zij nu
gekomen. Maar in een heftig tooneel, weigert haar zuster den zoon af te staan. Die
zal dan zelf moeten beslissen, meent zijn tante. Maar als de zoon komt, is het al wel
duidelijk, hoe zijn beslissing zal uitvallen. Noch voor zijn tante, noch voor zijn
moeder zal hij zich eenig bedwang aandoen. Er is een jonge, rijke weduwe, die hem
trekt. Hij blijft zelfs geen avond thuis, nu hij weet haar te vinden bij een voornamen
advokaat in de stad, die eenmaal zijns vaders vriend en zijn verderver was.
Intusschen is ook boven bij Borkman iets ongewoons gebeurd. Door een noodlottige
toevalligheid hebben de bankdirecteur en zijn
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nederige vriend wederkeerig elkaars levensleugen erkend. In een booze bui zeide
Borkman aan Foldal ‘de waarheid’ over diens dramatisch talent, waarop Foldal
antwoordde met ‘de waarheid’ over de te verwachten rehabilitatie. En nu liggen
beider levens omver. Maar voor Borkman is dat het ergste, want Foldals ongeloof
beantwoordde aan zijn eigen diep-innerlijken twijfel. Het komt hem voor of hij zelf
eigenlijk nooit recht aan dat grootsche eerherstel geloofde....
Maar dan heeft hij hier acht jaren tevergeefs gewacht, acht kostbare jaren verloren
laten gaan, die hij had moeten besteden aan den opbouw van een nieuw leven, van
onder af aan! En nu kan hij hier niet meer blijven, waar alles hem benauwt als met
stomme verwijten om de verloren jaren. Er uit moet hij, het leven in!
Dan komt zijn schoonzuster Ella bij hem boven. Hij herkent haar eerst niet. Zij is
grijs geworden. Het is zoo heel lang geleden, dat zij elkander zagen. En zoo gaarne
zagen. Borkman is haar groote liefde geweest en zij wist, dat ook hij haar lief had.
Toch koos hij haar zuster Gunhild. Waarom? Zij dacht, dat John Gabriël toch meer
voor die zuster voelde, maar nu leert zij het anders. Om louter maatschappelijke,
tactische redenen heeft Borkman haar en zijn eigen liefde verraden. Er was een ander,
die Ella liefhad en die macht had Borkman aan 't hoofd van de bank te brengen. Zoo
liet hij dan de geliefde over aan den mededinger, maar het meisje bleef hèm trouw,
en aldus mislukte de berekening. Want wel verkreeg Borkman de hooge post, maar
de ander, die hem de herhaalde afwijzing van Ella verweet, bracht op een ongelegen
moment zijn halsbrekerige finantieele politiek aan 't licht, waarop Borkmans
ondergang volgde. En zoo verwijt Borkman aan Ella thans nog dien ondergang...
Maar zij, die nu eerst klaar ziet in het verloop der gebeurtenissen, zij noemt John
Gabriel in heilige verontwaardiging een misdadiger, omdat hij willens en wetens
hun beider hoogste gevoel verried. Voor Borkman was de eerzucht, de heerschzucht
het hoogste, het eenige, zoodat hij de vrouw en haar liefde er om vergat en tot
schandelijke compromissen verviel, die hem toch niet baatten, want halverhoogte
gekomen, deed hij zijn smadelijken val.
Dan, in het 3e bedrijf, zijn de twee vrouwen en Borkman beneden te samen, en
hun strijd gaat nog eens over den jongen Erhart, die de jeugd en de toekomst
beteekent. Elk eischt hem op

Groot Nederland. Jaargang 24

648
voor eigen zaak, maar als hij komt... is het om afscheid van allen te nemen. Met de
jonge, rijke weduwe gaat hij weg naar 't Zuiden, het geluk tegemoet, naar hij zegt:
zijn eigen leven. Uit al dit sombere, uit het woeste egoisme van de moeder, is in den
decadenten zoon alleen genotzucht en lichtzinnigheid gebleven. En angst voor die
spokige plichten, die men hem opdrong.
Hij is niet bereid tot eenige opoffering. Hij wil zijn tante haar laatsten droevigen
levenstyd niet helpen verlichten, hij huivert voor de plannen van zijn moeder en zijn
vader. En hij gaat... onherroepelijk. En met hem gaan toekomst en leven heen.
Als de bellen van de slede, die hem met de jonge vrouw wegvoert, ginds beneden
op den straatweg verklonken zijn, is alles voorbij. Zooals die onder de asch bedolven
lijken in Pompei, die in stof uiteenvielen, zoodra zij aan de lucht kwamen, zoo
verdwijnt ook hier, wat nog alleen een schijnbestaan voerde.
Borkman wil niet meer in huis terug. Hij trekt naar buiten, hij wil de wereld in,
naar hij meent, om dadelijk aan het werk te beginnen, dat hij zoo lang verwaarloosde,
toen hij nog dacht, dat de wereld tot hem zou komen. Maar tegen de ijskoude daar
buiten, zoowel in directen, als in figuurlijken zin, is zijn schimmig leven niet meer
bestand, en als hij sterft, is dat ‘het beste, dat voor hem nog gebeuren kon’, zegt Ella.
Nu kunnen de zusters, die elkaar zoo fel hebben gehaat, over hem, dien zij beiden
liefhadden, elkaar de hand reiken, als ‘twee schimmen over den dooden man’...
Nadenkende over de zware, drukkende wanhoop van deze tragedie, komen wij er
toe Berkman te zien als een Bouwmeester Solness, die oud geworden zou zijn en
zichzelf overleefde. Veel meer dan van Kleine Eyolf schijnt dit drama een vervolg
op dat vroegere, waarin de oud geworden dichter zijn teleurstelling en levenstwijfel
uitzegde. De geheimzinnige en onheilbrengende machten, die den bouwmeester tot
zijn kunstenaarsgrootheid dreven, zijn hier tot een ‘hand van erts’ geworden, erfelijkheid en opvoeding - die Borkman, den mijnwerkerszoon, dwong tot macht,
om de schatten van den bodem tot heil der menschheid te bevrijden.
Als Solness heeft hij daarvoor de liefde prijsgegeven, erger dan Solness, heeft hij
zijn liefde zelfs verraden. Daarom bereikte hij niet en zal hij nimmer bereiken, wat
zijn levensdoel was. Het was de
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liefdeloosheid, ‘de koude van het hart’, waardoor zijn leven mislukken moest.
Maar zoo ziet hij 't aanvankelijk zeker niet in. Hij twijfelde niet, gelijk Solness,
aan zich zelf. Hij, voorzeker, had een ‘robuust geweten’ en den moed zichzelf te zijn.
Wat hij in de oogen der wereld misdreef, wist hij, en toch aarzelde hij niet, ter wille
van zijn groote doel. Macht wilde hij, maar om de menschen gelukkig te maken.
Maar zij, klein van begrip, bang van hart, maakten het hem onmogelijk, hun heil te
bewerken. En, dwaas, die hij was: van jaar op jaar wachtte hij hun beter inzicht, hun
berouw, hun willige tegemoetkoming...
Tot hij eindelijk, in ontzetting, besefte, dat zijn tijd reeds onherstelbaar voorbij
was en hij zelf al een figuur uit het verleden. De wereld was hem voorbijgetrokken
en de jeugd dacht zelfs niet meer aan hem. Hoe zot verscheen hem nu zijn trotsche
houding van afwachten, zijn eeuwig herkauwen van het verleden, die schuldvraag,
die geen levende ziel meer interesseerde! Alsof men altijd nog komen zou om hem
de oplossing der levensproblemen op te dragen en de verbetering van het menschenlot,
terwijl al zoo lang, zoo lang de wereld tot andere, allicht luchtiger bezigheden was
overgegaan. Zijn leven voorbij, zijn roeping gemist, omdat hij te groot was voor het
menschdom, te ruim van zin, te hoog grijpend voor hun boosaardige kleinheid...
Was hij dat inderdaad?
Die onweerstaanbare drang naar heerschen en macht ten bate der menschheid, was
zij in wezen niet eigenlijk liefdeloosheid, onmenschelijkheid, verraad en versmading
van het eigen zuiverste gevoel, de liefde? ‘Het erts in de schachten der menschheid’
had hij willen delven, maar het erts in den eigen grond, en in dien van zijn naasten,
was hij voorbijgegaan in waan van grootheid. Terwijl hij weten kon, dat ontrouw
aan het beste gevoel in ons, op het eigen hoofd terugvalt en zich wreekt met
onvruchtbaarheid.
Zoo was het Borkman vergaan, in wien de dichter duidelijk zichzelf weerspiegeld
zag. Veel meer dan de wereld meende, voelde Ibsen zich een prediker, een boetgezant,
opwekker eener betere menschheid. De nood der wereld deerde hem, en hij meende
het heulsap te kennen voor haar vele en schrijnende wonden. Zelfbevrijding heette
het geneesmiddel, dat ten minste het ergste lijden kon genezen. En zoo toog de Ridder
uit, de wereld in, om met
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schild en lans de monsters van het maatschappelijk leven, leugenachtige conventie
en den moord der persoonlijkheid, te bestrijden.
Tot hij na jaren, moegevochten, wel inzien moest, dat hier niets te overwinnen,
noch zelfs te bestrijden viel. Zonder conventioneele leugens kunnen de menschen
niet leven, al lijden zij er bij gelegenheid onder, en de persoonlijkheid wordt maar
zeer zelden vermoord, voornamelijk, omdat zij er meestal niet is. Wie het anders
meent, vergist zich en kan groot onheil stichten, omdat hij precies niets van de wereld
begrijpt.
En zoo zag de dichter nu zichzelven. Hij had het leven, de wereld, niet begrepen.
Hij had zelf niet geweten, hoe te leven, in wat hij nu zag als een armelijk, gekunsteld
dualisme van droom en werkelijkheid. Misschien, dat alle kunstenaars min of meer
zoo leefden, maar dan zal gewis ook geen hunner opklimmen tot dat begrip van den
beteren mensch, dat allereerst noodig is om hem werkelijk te doen leven.
Al vroeg immers had Ibsen zich afgevraagd, of het goed was, zich terug te trekken
in dat droombestaan van zijn dramatische wereld, als in zijn eigenlijke sfeer, en
daarnevens een schimmig werkelijk-heidsbestaan te leiden, dat met het andere
nauwelijks verband hield. En was dat andere niet het leven zelf, een leven van daden
en zinnen, waarvan zich af te wenden willekeurige eenzijdigheid, dat is zonde,
beteekende? Hij had moeten doen en niet, ten minste niet enkel, droomen. Want
ganschelijk verloochenen kon hij dat droombestaan ook nu nog niet. Het was te zeer
een bestanddeel van zijn geest, om het zelfs, na zooveel ontgoocheling, los te laten
voor een eenvoudig zinneleven. Maar er was misschien een brug, die beide levens
verbond. En in die vereeniging werd dan wellicht meteen dat ‘derde rijk’, die edeler
wereld, geboren, waarnaar Julianus te vergeefs had getracht.
Zoo peinsde de oude dichter, en langzamerhand, - veel trager dan vroeger -,
wikkelden zich de beelden zijner gedachten los van den achtergrond der onbewustheid.
Dubbel zoolang duurde het, eer hun schepper hen duidelijk persoonlijk voor zich
zag.
En toen waren het een kunstenaar, een beeldhouwer, al op gevorderden leeftijd.
Een beroemd man, met een ten doode vermoeide ziel. Hij arbeidt op bestelling aan
portretbustes, maar zonder overtuiging, en met heimelijken afkeer voor zijn werk en
zijn modellen. Lang geleden, in de dagen zijner idealistische kunstenaarsjeugd,
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heeft hij een grootsch werk geschapen, dat hij ‘De Dag der Opstanding’ noemde en
dat een ontwakende jonge vrouw voorstelt. Voor die jonge vrouw heeft als model
gediend het meisje, dat hem liefhad en dat hij liefhad. Zij heeft maanden lang naakt
voor hem geposeerd en... hij heeft haar niet aangeraakt, ganschelijk opgaand in zijn
kunstenaarsexaltatie.
Toen het beeld klaar was, is zij, die hem zeer liefhad, diep gekrenkt heengegaan.
Het scheen haar, of de kunstenaar haar had misbruikt, door te nemen enkel wat hij
noodig had: den schoonen, bezielden vorm. Die was nu tot beeld geworden: hun
beider kind. Zijn geest en haar lichaam in eenen. Maar haarzelve leek het, of zij nu
dood was, een leeg hulsel, een weggeworpen rest, voortaan waardeloos. Dus kwam
het er ook niet verder op aan, wat er van haar werd en wierp zij zichzelve weg in een
ongebonden leven, in honderd avonturen. Zij vergooide wat hèm, den kunstenaar,
eens bezield had, ook uit wraak. Want zij vermoedde, dat hij, die haar liefhad, zonder
haar niet zoo licht meer iets groots zou scheppen. En zoo kwam het ook uit. Rubeck
heeft nooit meer een werk van gelijke beteekenis kunnen voortbrengen. Hoe radeloos
maakte hem haar spoorloos verdwijnen en hoe smachtte hij naar haar terugkeer, jaren
lang. Toen trachtte hij 't leven weer te nemen, als 't was en trouwde een veel jongere,
levenslustige vrouw, met wie hij zich na eenige jaren ellendig verveelde. Het was
nooit een echte verbintenis tusschen hen geworden, en eigenlijk hunkerde ook zij
naar verandering. Die kwam dan ook op de zomerreis langs de Noorsche kust,
waarmee het spel begint.
Op de badplaats ontmoet het jonge vrouwtje van den beeldhouwer een vrij ruwen,
maar zoo aantrekkelijk levenskrachtigen berenjager, die belooft haar mee te nemen,
als hij de bergen opgaat.
En Rubeck zelf ontmoet er Irene, zijn Irene van lang geleden. Maar hoe? Als een
nauwlettend bewaakte zenuwpatiënt, die gevaarlijke buien heeft. En aldus is hun
veelbeteekenend onderhoud in het tweede bedrijf:
Irene (buigt zich over hem heen en fluistert): Tot weerziens vannacht. Hier buiten
op de hoogte.
Rubeck: Zal je komen, Irene?
Irene: Ja, ik kom vast. Wacht mij hier.
Rubeck (herhaald droomend): Zomernacht op de hoogte. Met
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jou... met jou... O, Irene... dat had het leven kunnen zijn... En dat hebben wij
verspeeld... allebei.
Irene: Het onherroepelijke zien wij pas, als...
Rubeck: Als?...
Irene: Als wij, dooden, ontwaken.
Rubeck: En wat zien wij dan eigenlijk?
Irene: Dat wij nooit geleefd hebben.
Aan het begin van het volgend bedrijf keert Rubecks vrouw, tamelijk voldaan met
haar berenjager van hun tocht terug. Zij begroetten spottend Rubeck en Irene, die zij
tegenkomen op dezer ietwat al te symbolischen tocht naar ‘de hoogte’, en wenschen
hun goeden nacht.
Tusschen die beiden is het dan al extase en geestverbijstering in het opkomend
onweer, tot een lawine hen meesleurt in den dood en de pleegzuster het spel besluit
met haar vroom ‘pax vobiscum’, terwijl van beneden nog de jubelschal van het
levenslustige andere paar opklinkt.
Zoo heeft dan het arme schimmenspel uit en het eenvoudige, sterke leven der
zinnen triomfeert. Het geniet en blijft duren. Doch dat het andere, van Rubeck en
Irene, zoo armzalig eindigde, lag toch niet in het leven zelf en was hun eigen schuld.
Die beiden waren nu inderdaad schimmen, maar vroeger hadden zij het leven kunnen
genieten, als niet de kunstenaar gemeend had den zinnenmensch te moeten uitsluiten,
en de vrouw den man in den kunstenaar had weten mee te slepen. M.a.w., als kunst
en leven tot hoogere eenheid waren opgeheven door een liefde, die het menschelijke
met het goddelijke verbindt.
Hoe dat dan had moeten zijn? Dat weet de dichter niet. Rubeck en Irene hebben
zelfs niet gezocht naar een oplossing. Alleen gevoelen zij vaag, dat het zou worden
als ‘een zalige zomernacht op de hoogten’ doorleefd.
Aldus eindigt ook dit laatste levensspel, dat de dichter beteekenisvol Epiloog noemde,
met een vraag en een vermoeden van hoogere eenheid, gelijk Keizer en Galilaeëer
eindigde. Als in Solness en Borkman, klinkt hier het zelfverwijt, dat de dichter niet
verstaan heeft het leven waarlijk te leven. Maar hij schijnt nu ook te vermoeden,
waarom dat zoo was: wijl zijn kunstdroom zich niet vermocht te verbinden met het
werkelijke leven. Geen afstand van
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leven en lieven had mogen doen, zich niet afzijdig houden en toegeven aan de
gemakkelijke conventie, die mensch en kunstenaar scheidt, om den laatste vooral
vrij te laten zijn werk te doen. Zoo wordt het tweeledig bestaan, - als van Peer Gynt,
die de werkelijkheid vermooide om zijn zwakheid te ontloopen, - den kunstenaar tot
een vloek, want zijn leven is niet blijvend, daadwerkelijk opgevoerd, en zijn kunst,
onbevrucht door de werkelijkheid, ten slotte verloopend in eigen sentimentaliteit.
De opperste lafheid is het op deze wijze een Dichter te zijn. Het grofste, materiëele
leven, dat onbewust in zichzelf opgaat, is nog meer in harmonie met het eeuwige
wezen.
Ziedaar de slotsom van Ibsens laatste werk. Het sloot weer een episode af. De
episode, waarmee ook zijn leven sloot.
Over het eigen Zelf en zijn mogelijkheden, sprak de dichter eerst, over de menschen
toen vervolgens, over zijn leven en kunst het laatst. Wat hij vroeger in trots had
beleden: de strenge scheiding tusschen droom en werkelijkheid, zijn wezenlijk
droombestaan, zijn lagere dagelijkschheid... dat berouwde en verwierp hij thans, als
een droevig misverstand, oorzaak van een mislukt leven. Zich vrijmaken in
zelfverwerkelijking is niet weggelegd voor den gewonen mensch in de gewone
wereld, wie hem daartoe drijft, mag toezien wat hij doet en wat er van komt. En het
is zeker niet aan den dichter, den mensch van droom en verbeelding, om den mensch
der realiteit te manen tot wat hij zelf niet kan verwerkelijken. Het leven kan slechts
in en door de werkelijkheid worden opgeheven, maar zal de kunst zoo een
werkelijkheidsfactor worden, zoo zal zij niet enkel droom mogen blijven, een droom,
die parasiteert op de schoonste, meest levende zijde van het leven.
Tegen het halve, het betrekkelijke, het compromis, ging van den beginne Ibsens
strijd. Hij heeft zijn leven lang met zijn idealisme proeven genomen op het leven in
zijn verbeelding, op het leven, dat zich verwerkelijkte in zijn verbeelding, en de
uitkomst leerde hem altijd weer dat zijn idealisme niet opging in dit aardebestaan en
alleen het betrekkelijke werkelijk was. Dat heeft hem eindelijk doen twijfelen, als
Solness, de bouwmeester; met machteloosheid geslagen, als Rubeck, de beeldhouwer.
Hij zag, hoe het alles onvolledig en ontoereikend was, maar hoe het anders kon, werd
hem niet geopenbaard.
Zoo is hij dan in waarheid onverzoend gestorven en was zijn
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eindlijk zwijgen zonder berusting: een hooghartige martelaar van de tegenstrijdigheid
des levens.
Wij, lagere stervelingen, zullen ons zeker niet aanmatigen, te oordeelen over de
waarde van zijn leven en roeping voor hemzelf. Dat was een vraag, uitsluitend
tusschen hem en zijn geweten. Gelijk hij het voelde, zoo was het voor hem.
Maar de waarde van dat leven voor ons is wel duidelijk. Voor ons, die hem nu uit
de verte zien, niet meer als de eenzame ziel, afgescheiden van de menschheid, wien
een verheven tragisch lot te beurt viel, maar als een moment in de ontwikkeling van
den eeuwigen geest, ingerijd en ingeschakeld in een vast verband van eindeloozen
groei, voor ons is zijn onvervuld streven van dien groei een noodzakelijke phase.
Enkel dit, niets meer en niets minder. Hij heeft het woord van den tijd gesproken en
daarmee zijn uiterste menschelijke plicht vervuld.
En dat Woord des Tijds: Zelfverwerkelijking, was het niet het woord van het wezen
des Levens zelf? Het Leven, dat zich gestadig vernieuwt, maar nooit vervult, waaraan
wij allen deelhebben, maar dat slechts in enkelen zich bewust wordt, en waarin wij,
menschen, steeds moeten streven, zonder ooit iets durend te bereiken. Maar niet alle
tijden hebben zoozeer den acuten drang naar zelfverwerkelijking, emancipatie der
persoonlijkheid, gevoeld als het laatste deel der 19e eeuw, en ook niet altijd is de
trotsche bevrediging over dat herwonnen zelf zoo snel ondergegaan in smartelijken
zelftwijfel en onvoldaanheid.
Zoowel van deze glorievolle vernieuwing, als van den smadelijken ondergang, is
Henrik Ibsen de levende stem, de zuivere verbeelder, de indrukwekkende verkondiger
gewordn, en zoo zal hem de historie blijven kennen en vereeren.
FRANS COENEN
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Dramatische kroniek
De afsluiting dezer geregelde kroniek stelt de vraag aan de orde in hoeverre critisch
werk van dien aard het tooneel in een periode als de huidige, waarin het geen sterke
karakteristiek vertoont, van dienst kan zijn met beschouwingen over de halve en
heele resultaten van het maandelijksch repertoire. Men moet daarbij wel onderscheiden
dat er behalve zeer bepaalde genres tooneel ook zeer bepaalde genres critiek bestaan,
terwijl die eene zoowel als de andere onderscheiding over het algemeen niet in
rekening wordt gebracht. Over een en ander kan men in den treure harrewarren; de
bedoeling is slechts met eenige gedachten daaromtrent deze laatste kroniek te
beëindigen, om haar later in losse opstellen van tijd tot tijd op andere wijze aan te
vullen.
Het amusements-tooneel, beter het repertoire dat door de kas geregeerd wordt,
beheerscht, zeggen de idealisten somber, al, onze theaters. Alsof de kas, sinds eeuwen,
dat bewind niet voerde, bij Molières troep en Shakespeare's theaters. Alleen, wat er
toentertijd bij gelegenheid extra in rinkelde uit de buidels van een groot maecenas,
komt er thans, bij enkele troepen, in aan officieele subsidie; de strijd om een en ander
zal niet veel minder fel zijn geworden. Dat het ‘vroeger’ publiek hooger eischen
stelde, lijkt mogelijk, maar in ieder geval bezat het, in groote tooneeltijdperken, een
kern van kenners en toonaangevenden, en die factor, waarbij men alle andere onzekere
speculaties over zuivere en grovere belangstelling mag verwaarloozen, schijnt hier
de belangrijkste. Daargelaten of in de wisselwerking tusschen tooneel en zaal die
kern sterker groeit door groote acteurs of ideale toeschouwers en tijdsomstandigheden:
het groote repertoire heeft altijd zijn groote publiek gehad en wij missen, in onzen
tijd, beiden vrijwel. Wat slechts overwogen wil worden in verband met de
oppervlakkige aandacht die het tooneel thans ondervindt en de onmiddellijke opleving,
zoodra men sterker geboeid wordt, niet zoozeer door artistieke kwaliteit, maar door
levende spanning van een vertooning.
Tegen licht amusements- of kas-tooneel, kan niemand bezwaar hebben en geen
kwaad critisch oordeel zal die zaak veranderen; immers de wijze waarop gespeeld
wordt is hier nog meer hoofdzaak voor den redelijken toeschouwer, dan elders. Voor
nadere beschouwing blijft hier 't zij een gratieuze of geestige rol, een licht en snel
samenspel, een charme, in de herinnering; het stuk wisselt van mode tot mode en is
zelden van eenige diepere waarde. Zoo staat het vrijwel met het gebruikelijk
klucht-repertoire en het volksstuk, al hebben zij, dichter bij de vitale wortels van het
tooneel, een onveranderlijker aanzien en taaier leven. Wat er aan ware successen in
beleefd wordt, blijft toch weer voornamelijk beperkt tot een opmerkelijke rol, een
hartig stuk spel en dit genre, zoo vaak grooter, zij het grover van allure, dan het lichte
blijspel is critisch toch weer het best gediend indien men den nadruk legt op den
speler. Het moge persoonlijke voorkeur
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zijn, maar moet men de gezonde, teekenachtige, sappige klucht en het groote
speelstuk, de tragedie, niet als de twee belangrijkste genres stellen boven de
middeldingen van het society-stuk, het lichte blijspel, het burgerlijk tooneelspel,
salon, charmant boudoir en binnenkamer-met-problemen? De democratie, de
vereffende burgerlijkheid, heeft het tooneel geen goed gedaan: de volkskracht der
klucht, de adel der tragedie hebben een markanter en dramatischer gezicht! En in dat
verband is het opmerkelijk dat, waar het tooneel hooger streeft, het goede societystuk
sinds jaren de beste voorstellingen levert wat volledigheid en sfeer betreft, terwijl
de tragedie of het groote repertoire Julius Caesar, Peer Gynt, Hamlet, Het leven een
Droom, min of meer onvoldoende bleven: een flits, een groote rol, een fragment:
een onvolledigheid.
Heeft het zin studies over Shakespeare of Ibsen te verbinden aan een onvoldoende
voorstelling en kan men niet beter buiten het repertoire om of onafhankelijk daarvan
de zaak der meesters dienen? Het aantal beschouwingen om een opvoering heen is
toch reeds overstelpend, het aantal dieper belangstellenden gering; critiek speciaal
op regie en opvatting gaat in Nederland slechts enkele honderden ter harte.
Hier raakt men dan tevens aan de genres der critiek, die zeer wel te verdeelen zijn
in dagblad- en periodische critiek, elk met hun eigen eischen.
De dagbladcritiek met haar hoogspanning en beperkten omvang, richt zich niet in
de eerste plaats tot den spelers: misverstand dat men in tooneelkringen zelden inziet.
Zij heeft allereerst te maken met haar tienduizend lezers, die vooral kort en simpel
wenschen te weten of, en in welke mate, zij aan de besproken voorstelling een
welbesteeden avond kunnen geven. Zoodra het hier over te veel détails van spel of
regie gaat, legt de lezer met een schouderophalen zijn krant neer en gaat naar de film.
De kleine kring van tooneelkenners - kostbare en vruchtbare kern van tooneelleven
- bekijkt zelf critisch dergelijke aanteekeningen, leest iets meer tusschen de regels
en gaat verder op eigen oordeel af. Van een tooneelcultuur, gelijk staande met en
evenzeer verspreid als de Nederlandsche muziekcultuur is geen sprake. Er ware hier
dan ook zeer zeker te overwegen of het meermalen voorgestelde experiment om de
voorstelling als een verslag te behandelen en het belangrijke in een dagbladkroniek
later ingaander te behandelen, niet tot gunstiger resultaten zou voeren. De algemeene
lezer vindt baat genoeg bij een smakelijk verslag, de dieper belangstellende heeft
dan slechts van tijd tot tijd, en allicht rustiger datgene onder oogen wat hem ter harte
gaat. Maar de taak der dagbladcritiek ligt misschien vooral, niet in de inleidingen en
beschouwingen na afloop, als wel in het gaande houden en versterken van de ware
lust in tooneel in aanwakkeren van enthousiasme waar dat slechts mogelijk is en, in
uitzonderingsgevallen het kort en krachtdadig oordeelen van het waarlijk geheel
verwerpelijke. En met dat al: in een periode als deze doet één sterke opvoering meer
dan bladzijden aanmoediging, want voor alles is de toeschouwer, in de wisseling van
genres, theorieën en gezelschappen, onzeker geworden; de vlam van het bezielde
tooneelspelen is de eenige die hem meer licht kan geven.
***
De taak der periodieke critiek schijnt wel vooral het met meer redenen omkleede
oordeel, het stellen van schakeering en vragen omtrent regie en opvatting: het
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scheppen van een heldere sfeer, een zuiverder lucht om te ademen. Ook hier is een
deel van het werk den strijd aan te binden met de harnekkige traagheid van een
publiek, dat zich ten deele niet langer dan een avond interesseert en dat men eigenlijk
af mag schrijven en dat anderdeels in zijn kringen van intellectueelen, aristocratie
van premièregangers en vaste bezoekers, vaak, hoe vreemd het moge klinken,
critischer is dan menig criticus, uit gebrek wellicht aan gezonde spontane
tooneelhartstocht. De ware lezer leest niet als registreerende voor een
literatuurgeschiedenis; de ware toeschouwer is ‘easy to please and hard to satisfy’.
Men heeft slechts, op eenige achtereenvolgende avonden voorstellingen in meer
populaire zalen en in den stadsschouwburg mede te maken, om tot de ontstellende
gevolgtrekking te komen dat dit eerste publiek spontaner, guller en meer gespannen
is dan de doorsnee-bezoeker van artistieker opvoeringen, die zeer vaak min of meer
aan zich zelf twijfelt of half criticus, half toeschouwer is. De ideale toeschouwer, die
steunpilaar van een groot tooneel, schijnt op te groeien met de stijging daarvan en
te verdwijnen met haar: hij geniet, uit ervaring, zijn theater als ‘eten en drinken’. En
ontwikkeld orgaan - tot elke mogelijke verfijning te ontwikkelen - zegt hem zonder
veel bewust cerebraal overwegen hoe het met dezen avond gesteld is. Dit orgaan nu
functioneert in Nederland niet te best, het heeft geleden onder alle euvels der laatste
jaren: versnipperde ensembles, literatuurvergiftiging, theoretische bespiegelingen:
men ziet het eerder gezond in de populaire theaters dan elders, al zoekt het
ongetwijfeld, ietwat bang voor ‘kunst’, groote sensatie als het geen groote ontroering
vinden kan, en kleurig, rauw leven als het geen hooger gespannen leven vindt in een
uiterlijken vorm die het vertrouwen inboezemt.
Noch volksuniversiteiten, noch ontwikkelende cursussen, volksvoorstellingen
noch inleidende artikelen voeren deze categorie rechtstreeks in het beloofde land,
ook niet langs zorgvuldig gebaande wegen, zoolang men ze geen groot tooneelspelen
kan voorzetten; daarentegen is wel vaak een van te voren ingeleide voorstelling, een
aangeprezen stuk, reden tot nieuwe vergiftiging geworden: het spontane beleven
wordt argwanend zoodra men het een groot werk voorzet in middelmatige bezetting,
omdat een van de harde grondwaarheden daardoor wordt aangetast: namelijk dat een
slappe Shakespeare-opvoering minder tooneelbeteekenis heeft dan een goed gespeelde
klucht. Ook hier staat de critiek voor hindernissen en barricaden. Zij oordeelt het
groote repertoire strenger dan het gebruikelijke kasstuk. Ten onrechte, naar velen
meenen; maar de practijk leert dat het over heel de wereld zoo gaat, en inderdaad,
verandert de critische maatstaf niet met wat zij moet meten en is men even streng
tegenover een voorkomend heer van allemansslag en een groote persoonlijkheid?
Mag men Shakespeare niet anders zien dan een Fransch luchtigheidje, waaraan
minder kwaad te doen is? Indien men alles mat gelijk op met de grootsten, zou men
inderdaad abnormaal meten: de torenspits is immers hoog, omdat de omgeving lager
is.
En toch is een goed deel van het werk aan ons tooneel gericht op verfraaiing van
den torenspits en verguldt men immers het subsidie-haantje jaarlijksch àlleen als het
aantal artistieke leidekkerswaagstukken groot genoeg is. Er wordt minder gelet op
de doorsneegehaltes der troepen, op de indeeling van repertoire, op het

Groot Nederland. Jaargang 24

658
goed gehalte van repertoire dan op enkele hoogtepunten, en bij de nog altijd niet te
hechte fundamenten, lijkt dat gevaarlijk: een forceeren.
Het tooneel leeft, naar een ieder weet, op zijn serievoorstellingen. Het heeft, in
eigen kring, sinds jaren en jaren geen kracht gevonden, sterk genoeg om een jonge
troep te vormen die eigen idealen kan verwezenlijken: bittere waarheid, die men niet
kan verbloemen door de critiek te verwijten dat zij geen idealen van dien aard
vooropstelt. Zoolang er geen groep werkt waaraan men kan demonstreeren: hier gaat
een weg naar eigener tooneel, hebben alle idealistische betoogen in zulk een richting
geen vasten grond onder de voeten en men speelt tooneel met de voeten op den grond.
Copeau koos den critisch eenig mogelijken weg toen zijn critiek niet baatte zooveel
hij wilde: hij begon zelf. Men kan dat niet redelijk eischen van allen die het wel
meenen en ontevreden zijn.
Het werk van alle dag aan ons tooneel moet dus wel zijn, vóór alles: meer vreugde,
meer leven in en om alles wat het theater betreft: het werk van tijd tot tijd moge de
voorbereiding zijn tot verheldering van die vreugde en dat tooneelleven. Dat laatste
is het werk der periodieke tooneelbeschouwing en op beide gebieden is er werk te
over. Het aantal spelers en toeschouwers dat inderdaad tooneelbeschaving bezit is
in Nederland uiterst gering. De opvattingen der belangrijkste rollen van het repertoire
zijn nagenoeg niet te vinden, de Nederlandsche tooneeltraditie is een voos woord
geworden: wie, die mevrouw Mann - Bouwmeester's fonkelende scherpe lijn van
spelen zag, stond niet versteld van wat zulk een traditie geweest is, en wie weet
waardoor zij verloren ging? Over een der sterkste tijdvakken van ons tooneel, dat
van die generatie tot en met Tooneelvereeniging, Royaards, Haghespelers, bestaat
b.v. geen enkel waarlijk grondig en al het materiaal verwerkend boek; wie b.v. zou
willen weten hoe de Gysbreght-opvattingen wisselden, kan niet dan met de grootste
moeite een halve waarheid vinden. Ja, men kan reeds overtuigd zijn dat dit alles als
lichtelijk overbodig beschouwd zal worden. Terwijl de musicus hier een schat van
gegevens bezit, een wetenschap, die zeer zeker ook haar schoolmeesters en
nutteloosheden heeft, heeft het tooneel nagenoeg niets, wat minder is.
De geest van den algemeenen toeschouwer niet te verontrusten met afkeerigheid
van licht en vroolijk, kluchtig en desnoods wat grof tooneel, maar ze haar pleizier
te gunnen en haar inzicht in tooneelspel te versterken, moge een deel van het critisch
werk zijn, een ander is vaster grondslagen te leggen voor lateren bouw. Een goed
deel van een en ander: de levenskracht en vreugde van een generatie wordt beheerscht
door omstandigheden buiten het theater: het tooneel staat steeds in die wisselwerking.
Maar eveneens gaat van uit den schouwburg een stroom ten goede of ten kwade de
samenleving in en het bedijken, bekribben en peilen daarvan, wordt nauwelijks
ondernomen, men overziet de breedte en diepte eerst den laatsten tijd weer.
Er kan van vele zijden gewerkt worden, maar een regelmatig kort commentaar op
véél schijnt hier ter plaatse mettertijd minder dienstig geworden dan een schaarser
en uitvoeriger ingaan op het weinige waarlijk belangrijke.
J.W.F. WERUMEUS BUNING.
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Literatuur
Buitenlandsche literatuur
Henri Pourrat, Le Mauvais Garçon. Paris, Editions de la Nouvelle Revue
française. 1916.
Dit is een zeer eigenaardig boek, dat men van den schrijver van Gaspard des
Montagnes niet zou hebben verwacht, een boek van een grooteren rijkdom, dan het
op het eerste gezicht lijkt. Bernard Solier, ‘le mauvais garçon’ is de zoon van een
man, die op geheimzinnige wijze om het leven is gekomen. Het gemoed van den
knaap is bedrukt door dit geheim. Heeft zijn vader zelfmoord gepleegd, werd hij
overvallen en vermoord, was het soms geen liefdedrama? Zoowel voor Bernard als
voor den lezer blijft die vraag onbeantwoord. Wanneer Bernard verliefd wordt op
Yvonne, de dochter van een man die vermoedelijk bij den dood van zijn vader
betrokken was, verwacht men dat het raadsel zal opgelost worden. Maar dit gebeurt
niet. Yvonne wordt het slachtoffer van een zoogenaamden gewetenloozen voogd,
die haar met een woesten dorpeling wil doen trouwen. Zij werpt zich in het water;
Bernard springt haar na. Is het om haar te redden, of om haar lot te deelen tot in den
dood' Ook dit is niet duidelijk, ook het slot van het boek blijft raadselachtig.
Al deze dramatische omstandigheden vormen eigenlijk niet het onderwerp van Le
Mauvais Garçon en daarom heeft de onzekerheid waarin wij dienaangaande blijven
verkeeren minder bezwaar. Zoo niet zou het boek onleesbaar zijn. Het eigenlijke
onderwerp is de moreele crisis die Bernard doorworstelt in de ondankbare periode
dat elke knaap zich tot jongen man ontwikkelt.
Sedert de verschijning, in 1913, van Le grand Meaulnes, het meesterstuk van Alain
Fournier, zijn heel wat werken van dit genre in Frankrijk verschenen. In tegenstelling
met vele helden uit soortgelijke geschriften, heeft le mauvais garçon weinig literairs.
Wellicht is er in hem wel eenige verwantschap te ontdekken met den held uit Le
Diable au Corps van Radiguet. Wat le mauvais garçon van zijne meer literaire
broeders onderscheidt, is dat hij met hart en geest een kind der provincie is en dit tot
in zijne uiterste aberratie's blijft. De grootste charme van dezen roman is de
tegenstelling van het intieme landschap, het onveranderd uitzicht en de oude zeden
en gebruiken van eene provincieplaats met de romantische ongebondenheid en de
geestelijke onrust van deze door duistere machten bestookte jeugd. Aan den eenen
kant; ruïnen van oude kasteelen, geheimzinnige meren en wouden, vervallen
burgershuizen, met de droomerige bekoring van het verleden; aan den anderen kant:
het onstumig hart van een in dit mileu opgegroeiden knaap, die uit de atmosfeer van
den tijd een subtiel venijn heeft gezogen en met zichzelf niet meer over weg kan.
Dit conflict is werkelijk aangrijpend, des te meer dat de auteur het contrast nooit
brutaal in het licht stelt, maar op doordringende, ofschoon niet altijd even duidelijke
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wijze suggereert. De omgeving speelt in de geschiedenis van Bernard een zeer groote
rol; nochtans vindt men in dit boek haast geene beschrijvingen. Even een détail, een
kleur.
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Men mag zelfs zeggen dat sommige hoofdstukken al te schematisch zijn gebleven
en dat in de ontleding van de moreele metamorphose van den jongeling niet alles
even duidelijk is, wellicht bij gebrek aan logischen overgang. Daardoor wordt soms
heel wat inspanning van den lezer gevergd. In elk geval is Le Mauvais Garçcon een
zeer knap geschreven boek en een psychologisch document van groote waarde.

Jacques Chenevière, Les Massagers inutiles. Paris, B. Grasset, 1926.
Deze roman heeft groote hoedanigheden: hij is goed geschreven, met liefde en
overtuiging, elegant en discreet. Soms lijkt de soberheid er van een beetje arm en de
beheersching van den schrijver eenigszins gewild. Deze roman is niet zoozeer het
werk van een psycholoog, dan wel van een moralist, en daarmede bedoel ik niet
iemand die met voorliefde de zeden noteert en bestudeert, maar die bij voorkeur rond
sommige vraagstukken moraliseert. Dit wil niet zeggen dat de heer Chenevière zich
aan moreele beschouwingen te buiten gaat. Hij schept alleen een atmosfeer waarin
zijne personnages als het ware verplicht zijn allerlei lastige moreele problemen op
te lossen. Het door den auteur gekozen onderwerp is trouwens bijzonder goed daartoe
geschikt.
Daniël Mercet, een hooghartig jonge man met een edele inborst, is de vriend van
Horace Lavigny, wiens broeder Marc gehuwd is met Paulette Sauvellin, dochter van
eene oud puriteinsche familie uit Genève, die zeer op haar goede faam en op burgerlijk
fatsoen is gesteld. Paulette, eene jonge vrouw zonder eenig innerlijk leven, droomt
van toiletten en mondaine relatie's. Hare zuster Myriam daarentegen is eene
fijngevoelige, hartstochtelijke natuur, die in opstand komt tegen de burgerlijke
hypocrisie van hare in oude deftigheid verstarde familie. Onverwacht breekt het
drama uit: Marc en Myriam, die elkaar in het geheim beminden, verbreken de
maatschappelijke banden en verlaten, hij zijne vrouw, zij het ouderlijke huis. Zij
reizen af naar Italië.
De ontsteltenis bij de Sauvellin's is groot en grooter nog hunne vrees voor het
onvermijdelijk schandaal. Alle dwaasheden willen zij vergeven, als de vluchtelingen
maar willen terugkeeren vooraleer iets van hunne escapade is bekend. Te dien einde
worden twee afgezanten op hen afgestuurd: Horace en Daniël, die de eer der familie
moeten redden en de afgedwaalde schapen terugvoeren naar den stal. In plaats van
twee beschaamde en reeds berouwhebbende jonge menschen, vinden zij twee bewuste
verliefden, die al de consequentie's hunner daad aanvaarden. Horace, die hen niet
begrijpt, is verontwaardigd, maakt zich boos en wordt uitgewezen. Daniël daarentegen
twijfelt aan zichzelf en aan de waarde zijner theorieën; hij vraagt zich af of hij niet
voor de eerste maal het ware gelaat der liefde heeft gezien.
Toch mislukt hij ook in zijne zending en beide vrienden keeren terug. Het is een
ramp, maar die beter verloopt dan de familie Sauvellin had gevreesd. Marc scheidt
van Paulette en trouwt met Myriam. Dank zij de tusschenkomst van handige advocaten
blijft het schandaal tot een minimum beperkt. Ook Paulette hertrouwt met een rijk
en fatsoenlijk burger en Horace, op zijne beurt, huwt een braaf, onbeduidend meisje.
Zoo keert alles tot de oude orde weer. En als later Daniël zijne oude vrienden ontmoet,
zijn Marc en Myriam eveneens gezonde, brave burgermenschen geworden; zij staan
op hetzelfde maatschappelijke stand-
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punt als Horace en Paulette. Nu begrijpt die goede Daniël niets meer. Hij die geen
avonturen heeft gehad, maar die geloofde in de liefde zooals hem die door Marc en
Myriam werd geopenbaard, is ten slotte het eenige slachtoffer. Het gebeurt trouwens
dagelijks dat onschuldige toeschouwers de slagen ontvangen die voor anderen zijn
bestemd. Daniël geeft zich niet gewonnen: hij volhardt in zijn heilig, onaantastbaar
geloof. Daartoe bestaat geen andere reden dan dat hij in het geheim van zijn hart op
Myriam is verliefd.
De auteur heeft dit onderwerp behandeld zonder eenige ironie en dit is, van uit
een zeker oogpunt, te betreuren En hij kon ook niet objectief blijven. Zoo komt het
dat dit boek ons wel eens den indruk geeft dat wij de personnages, die de schrijver
in het leven roept, beter begrijpen dan de auteur zelf. En dit onverwachte resultaat
vind ik wel vroolijk

Abel Bonnard, La Vie amoureuse d'Henri Beyle, E. Flamarion, éditeur.
Paul Arbelet, Stendhal épicier ou Les Infortunes de Mélanie. Paris, Librairie
Plon.
Meermalen werd in de laatste twintig jaar beweerd dat het enthousiasme voor het
werk van Stendhal slechts tijdelijk zou zijn. Die voorspelling werd niet vervuld.
Integendeel, geregeld verschijnen over den auteur van Le Rouge et le Noir studie's
en biographische aanteekeningen die steeds veel belangstelling wekken. Men kan
niet spreken van populariteit. Een schrijver als Stendhal zal wel nooit populair worden,
maar toch blijkt meer en meer dat de bewondering voor Beyle geen mode is, waar
zij telkens weer ontbloeit in het hart van de beste vertegenwoordigers van elke nieuwe
generatie.
De twee werken waarvan de titel hierboven staat, zijn de jongste publicaties over
Stendhal. Beiden handelen over Stendhal als mensch. Het eerste behandelt de
algemeene psychologie zijner amoureuze avonturen, het tweede geeft het détail van
een enkel dezer liefdesgeschiedenissen. In La Vie amoureuse d'Henri Beyle heeft de
heer Abel Bonnard getoond welk het begrip was van Stendhal over de liefde, en op
welke, vaak zeer vreemde wijze hij op de aandoeningen der liefde reageerde. Hij
was zeker niet de vulgaire wellusteling dien men wel eens heeft voorgesteld. Hij is
in den meest echten zin een idealist. Wat hij in de eerste plaats in eene vrouw beminde,
was het beeld dat zijne opgezweepte verbeelding had gevormd. Dit is niet zonder
naïeveteit en men mag verwonderd zijn dat iemand die zulk helder en scherp inzicht
had in de hartstochten der ingebeelde wezens, die hij als romancier in het leven riep,
zulke illusies had over de waarde zijner eigen gevoelens. Maar dit komt meer voor.
Een ander bekend voorbeeld is Balzac.
Die behoefte om de beminde vrouw te idealiseeren vindt haar oorsprong in eene
aangeboren timiditeit die Stendhal nooit kon overwinnen. Niet eenmaal bemint hij
eene vrouw enkel om haar schoonheid of bevalligheid; zijne liefde ontvlamt voor
representatieve figuren van het vrouwelijk ideaal. In zijne jeugd voor de
tooneelspeelster, later voor de aristocratische dame. Stendhal is - wat men ook bewere
- allesbehalve een don Juan. Voor hem is de liefde nooit een spel, maar steeds heilige
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helden zijner romans wordt belichaamd - de
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bewondering en de liefde, die telkens weer de jonge generaties voor Stendhal bezielen.
Dit idealisme is gedeeltelijk op een zeker romantisme en gedeeltelijk op een zekere
ridderlijkheid gegrond.
Dit alles ontleedt de heer Bonnard in een aangenamen stijl, die vaak schittert van
geestigheid. Alle oprechte en weldenkende vrienden van Stendhal zullen zeer
verheugd zijn met dit vriendelijke boekwerkje, waarin het essentieele van Beyle's
amoureuze psychologie op zulke scherpzinnige wijze wordt ontleed.
Het tweede boek Stendhal épicier ou les Infortunes de Mélanie van den heer P.
Arbelet is het gedetailleerd verhaal van een enkel van Stendhal's amoureuze avonturen,
en wel van dat waarin de schrijver van La Chartreuse de Parme zich het minst
voordeelig voordoet. Hij was toen ook nog erg jong. Het voorwerp dezer jeugdige
liefde was Amélie Guilbert eene eenigszins romantisch aangelegde tooneelspeelster
die zich van Parijs naar Marseille begeeft om aldaar eenige der voornaamste rollen
van het klassiek répertoire te vertolken. Om harentwille reist ook Stendhal naar
Marseille af, waar hij in dienst treedt van een handelaar in koloniale waren, in de
meening dat hij aldus spoedig een aardig vermogen zou hebben gewonnen, samen
met het hart van Mélanie. Dit laatste won hij inderdaad, maar het vermogen bleef
achterwege. Deze gemakkelijke liefde gaat Stendhal echter spoedig vervelen. Zucht
naar roem en grootheid kwelt hem en voeren hem naar andere streken. Maar het
avontuur met Mélanie, dat Stendhal wel eens in een minder gunstig daglicht doet
zien, leert ons toch iets van zijne essentieele psychologie, dat wij niet graag zouden
missen.
Fabrice uit La Chartreuse de Parme en Julien Sorel uit Le Rouge et le Noir zijn
twee verschillende lezingen van het ideaal dat Stendhal zich had gevormd. Uit de
twee hoogergenoemde biographische geschriften blijkt eens te meer dat hij noch het
een, noch het ander ideaal bereikte. Hij vergiste zich steeds over zichzelf. Hij waande
zich een monster, een koelen berekenaar. Eigenlijk was hij alleen een verliefde knaap
die zichzelf bedriegt. Zijn cynisme was niets anders dan een masker.
J, v. N.

I. Paul Wiegler
Tot voor kort was de rubriek der Duitsche letteren in dit tijdschrift de eenige plaats
waar men een geregelde oriëntatie aangaande de moderne Duitsche letteren kon
vinden. De werken van F r a n z K a f k a - A l f r e d D ö b l i n - G o t t f r i e d
B e n n - R u d o l f B o r c h a r d t - om slechts enkelen te noemen - figuren, die in
de literatuur van hun land een vooraanstaande plaats innemen zijn hier de laatste
jaren bekend gemaakt, en ik herinner mij niet een bespreking hunner werken ergens
elders te hebben gelezen. Het is waarlijk geen genoegen - (wanneer men zich bewust
is hoe onvolledig een dergelijke voorlichting uit de aard der zaak blijven moet) - te
moeten constateeren dat men met zijn streven de jongere Duitsche krachten bekend
te maken steeds alleen blijft - nergens eenige hulp ziet opdagen - zelden of nooit
bemerkt, dat een resultaat bereikt wordt, dat de moderne Duitsche literatuur aan
bekendheid wint. De oriëntatie op dit gebied was de laatste jaren bedroevend - uiterst
onvoldoende en verre ten achter bij de voorlichting die op het gebied der Fransche
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en Engelsche literatuur plaats vindt. Enkele goede kronieken verschenen in de
‘Amsterdammer’, doch werden helaas niet voortgezet. Het letterkundig bijvoegsel
der ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ gaf (en geeft) slechts te hooi en te gras
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besprekingen van deze werken (waarbij dan nog moet worden opgemerkt, dat bijna
steeds weer opnieuw over Max Brod en Ernst Lissauer geschreven wordt). Een boekje
van Arthur Eloesser, dat bij Elsevier verscheen en een zoo nuttig werk had kunnen
verrichten, bleek eveneens totaal onvoldoende. Slechts één rubriek werd, behalve de
rubriek in dit blad, regelmatig en systematisch geleid: de rubriek van Georg Hermann
in het ‘Handelsblad’. Zijn oordeel was vaak juist, waar het werken van een andere
generatie betrof - hij was natuurlijk goed georiënteerd, doch te veel een Herman
Robbers, dat wil zeggen een criticus, die waar het de richting - de nieuwe
verschijningen betrof, vaak in het oog loopend taalde. Waar hij echter schreef over
figuren van zijn eigen generatie, was zijn voorlichting degelijk en vol waarde. Toen
Georg Herman als chroniqueur ophield bleef de groote vraag, wie hem opvolgen
zou. En - (het is haast bijna niet te gelooven) ditmaal deed een redactie een
uitmuntende keuze. De keuze van de redactie van het Handelsblad was ditmaal
voortreffelijk. Ik zou onder de vele Duitsche essayisten geen weten, die beter voor
deze taak geschikt was dan P a u l W i e g l e r . Deze keuze is des te merkwaardiger
daar Paul Wiegler niet eens een populair literator is (zooals Georg Herman wèl was),
eerder een essayist, wiens eminente hoedanigheden door het groote publiek nog niet
op zijn juiste waarde worden geschat en die enkel onder literatoren een zeer groote
achting geniet. Noemt men onder literatoren den naam Wiegler, dan ontstaat steeds
onder de aanwezigen een gevoel van eerbiedige bewondering en nooit waagt iemand
het deze bewondering of de plaats, welke hij inneemt aan te tasten. De werken, die
van Paul Wiegler tot heden verschenen, zijn evenmin populair, doch worden door
degenen, die ze kennen steeds weer geraadpleegd. Een zijner beste werken was een
monografie over het Fransche tooneel der 18e en 19e eeuw, waarop een werkje
‘Französische Rebellen’ - thans helaas uitverkocht - volgde. Wiegler - die jarenlang
lector bij Ullstein en het Propylaenverlag was, schreef daarna zijn ‘Geschichte der
Weltliteratur’ (Ullstein), misschien de eenige geschiedenis der wereldliteratuur, die
leesbaar is. Hij gaf zich hier in al zijn rijkdom, evenals in zijn essaybundel ‘Figuren’
(Kurt Wolff Verlag) - zijn wel meest gelezen werk, dat verschillende Duitsche
jongeren beïnvloedde. Hij schrijft hier over vele onderwerpen en figuren - over
Chateaubriand in Praag, over Russische terroristen en Fransche koks, over
Amerikaansche millionairs en Napoleon op St. Helena en vele anderen. Elk dezer
essays is met dezelfde innerlijke spanning geschreven en getuigd van Wiegler's
ontzaggelijke kennis, tevens van zijn critischen aanleg. Hij beschikt over een enorme
feitenkennis, die hij echter onopgemerkt en met een uiterst gestrenge zelfdicipline
weet te gebruiken. Paul Wiegler is een essayist, die door zijn artikelen over Duitsche
literatuur in het Handelsblad een nuttig werk kan verrichten. Nogmaals: geen ander
Duitsch literator is meer bevoegd deze plaats te bekleeden.
Ik voor mij ben ten zeerste verheugd over het aanrukken van deze zoo
voortreffelijke hulptroepen en hoop, dat wij te zamen - zij het dan ook langzaam de belangstelling van het Hollandsch publiek voor de Duitsche literatuur mogen
veroveren.

II. Hans Leip.
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De moderne Duitsche literatuur bezit geen Stevenson of Conrad - evenmin een Pierre
Loti. Ze heeft geen dichters, die de zee bezingen - het leven van
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den zeeman tot onderwerp hunner werken kiezen. Enkele boeken als Gerhart
Hauptmann's ‘Atlantis’ en Bernard Kellerman's werk ‘Das Meer,’ die zich hiermede
wel bezighielden - kunnen dit gemis niet vergoeden. Ook de toekomst der Duitsche
literatuur schijnt dus niet op het water te liggen. Thans - jaren na Von Tirpitz'
nederlaag - komt ons echter een roman verrassen - een vertelling van zeeroovers en
kaperkapiteins - die ons onmiddellijk boeit en in haar ban gevangen houdt. H a n s
L e i p heet de auteur van ‘G o d e k e s K n e c h t ’ (Verlag Grethlein Zürich). Hij is
een Hanzeaat, doch van een ander soort als de chroniqueur der Buddenbrooks. Leip
is een bewonderaar van zeevaarders en libertynen - een dichter zooals enkel een
havenstad deze kan leveren. Een werk als ‘Godekes Knecht’ kan ontstaan in
Antwerpen, Triëst of Hamburg, nooit in Berlijn of Parijs. Magister Wikbold heet
Godekes knecht - een magister, wiens leven vol avonturen hem bij de
‘Vitaleënbroederen’ heeft doen belanden - een zeerooversbende, die omstreeks 1400
de kusten der Duitsche Noordzee onveilig ma.akte en wiens meest bekende aanvoerder
S t o r t e b e k e r was. Wikbold is knecht bij Godeke - een ander berucht kaperkapitein.
Trouw en met toewijding dient hij zijn meester. Eenmaal echter ontloopt hij zijn
schip en verdwijnt met een vrouw, met wie hij eenige maanden samenwoont. Dan
drijven onrust en jacht naar avonturen hem aan boord terug. De vrouw volgt hem en
doet - in mannenkleeren - eveneens dienst op het schip. Telkens poogt Wikbold zijn
meester te overreden den grooten tocht naar het Westen te ondernemen, die honderd
jaar later Columbus zou gelukken. Andere ondernemingen verijdelen echter steeds
deze plannen. Een strijd met een Portugeesche zilvervloot dwingt hen tot een
terugtocht. Bij een storm, die hen overvalt, slaan vele der zeeroovers overboord en
wordt ook Wikbold's vrouw een prooi der golven. Slechts enkelen drijven op een
wrak nog enkele dagen rond en worden tenslotte opgepikt en gevangen genomen.
Godeke en zijn knecht eindigen tenslotte op het schavot.
Hans Leip vertelt ons deze avonturen met een vrijheidsdrang en gevoel van
oneindigheid, die ons vaak aan Eckhoud denken doen. Hem interesseeren bovenal
de sociale problemen, waardoor deze woeste Libertijnen zich aan elkander gebonden
gevoelden. In een nawoord van slechts enkele pagina's - waarin ons echter de geheele
sfeer van dit tijdperk geschilderd wordt - legt hij hierop nog eens den nadruk. ‘Der
Name Vitalieënbrüder rührt von ihrer kühnen Versorgung des belagerten Stockholms
mit Lebensmitteln her. Nach Befriedigung des Ostsee hausen sie ungefähr fünf Jahre
auf Helgoland und in Ostfriesland. Sie nennen sich Likedeeler, Schalmebrüder,
Freunde Gottes, aller Welt Feinde. Jedenfalls hat man sich diese Seeräuber nicht
einfach als die trutzig raufenden und saufenden Gesellen vorzustellen, zumal nicht
in solcher Zeit anschoppender geistiger Spannungen, sondern sie sind unbedingt dem
Kommunisten aller Jahrhunderte einzureihen, sie sind Aussenseiter, Aufrührer,
Umstürzler, Schwärmer und Sektierer!’ ‘Godekes Knecht’ is behalve een boeiende
zeerooversvertelling, een boek met merkwaardige beschouwingen over menschelijke
vrijheid. Het is geschreven in een prachtig Duitsch, dat scherp afsteekt tegen het
Duitsch, dat de meeste der andere jongeren schrijven.
Hans Leip is een Hamburger, inwoner dus van een havenstad, waarvan men niet
zou verwachten, dat ze een goed begrip en veel belangstelling voor de literatuur aan
den dag legt. Deze stad gaf voor enkele maanden den nog zeer
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jongen dichter echter de opdracht een avontuurlijk jongensboek te schrijven - hetwelk
de Hamburgsche jeugd bij het verlaten der lagere school als herinnering ter hand
gesteld zal worden. Dit besluit dient des te meer toegejuichd te worden, daar het
honorarium, dat de stad Hamburg den auteur aanbood, zoo buitengewoon sympathiek
is. Hans Leip kreeg als belooning: een studiereis naar New-York om daar stof voor
nieuwe werken op te doen.
Verdient deze daad van de haven- en handelsstad Hamburg geen
navolging?
Hoe denken de gemeentebesturen van Amsterdam en Rotterdam hierover?

III. Valeriu Marcu.
Valeriu Marcu is een Roemeen - die reeds jong zijn land verliet en daarna jarenlang
door alle metropolen van Europa gezworven heeft. Hij woonde jarenlang te Parijs
en is bevriend zoowel met Rappaport als met Maurras. Tijdens den oorlog was hij
te Zürich in de omgeving van Lenin, hij is in Italië wanneer Mussolini - met wien
hij als journalist bevriend was - Rome verovert. Overal waar het politieke leven van
Europa in beweging is, treft men hem aan. Maandenlang vertoeft hij te Moscou en
bezoekt daarna het petroleumgebied van Baku. Hij reist door Galicië en is juist in
Hongarijë wanneer de Revolutie uitbreekt. Valeriu Marcu is bevriend met de tien of
twintig menschen in Europa, waarop het momenteel aankomt. Hij leeft thans te
Berlijn en liet daar bij de aloude uitgeverij van Heine (Hoffmann & Campe) een
boek verschijnen ‘S c h a t t e n d e r G e s c h i c h t e ’. Is het een wonder, dat we hier
alle elementen van een werkelijk waardevollen Europeeschen geest aantreffen. Hier
is latijnsche helderheid vereenigd met duitsche wijsgeerigheid, elementen die des te
belangrijker zijn, daar ze uit een balkanische - hartstochtelijke natuur ontspruiten.
Eindelijk is hier een stuk Europa gerepresenteerd door een radicaal jong literator.
Valeriu Marcu schrijft over Caillaux en over Stendhal - over den ouden Liebknecht
en over Baudelaire - over Helfferich en over Stambolisky - over Maurras en over
Trotzky - over Radek en Anatole France. Ik ken in de geheele Fransche, Duitsche
en Engelsche literatuur dezer dagen geen werk, dat ik met dit boek zou kunnen
vergelijken. Uit Marcu's essay over Caillaux - (om er slechts één te noemen) leer ik
meer van de Fransche politiek der laatste vijf en twintig jaren, dan uit honderd
hoofdartikels. Lees ik zijn essays over Charles Maurras en Karl Helfferich - essays
van nauwelijks vijftien pagina's - dan ben ik doorgedrongen tot de kern van het
Fransche nationalisme en het Duitsche imperialisme. Hoe treffend is de karakteristiek
van Charles Rappaport, dezen ouden Franschen revolutionnair - dezen leerling van
Diogenes - dezen Galicischen Jood, die volgens France het schoonste Fransch dezer
dagen schrijft.
Marcu's karakteristieken zijn vaak van een wijze liefdevolle ironie. Ik geloof, dat
hij als modern fellevend mensch het leven niet zal kunnen liefhebben zonder deze
ironie - zonder deze latijnsche speelsche bonhommie, die den invloed van Anatole
France op hem verraadt. In zijn werk doet hij een oogenblik aan Trotzky, dan weer
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aan Radek - dezen ‘Immoralist aus Ehrgeiz’ zooals hij hem noemt - denken. En zijn
ook deze belangrijke figuren niet als journalist begonnen? Ik voor mij geloof, dat
Valeriu Marcu nog een groote toekomst voor zich heeft. Wanneer hij wil zal hij de
opvolger van Franz Mehring kunnen worden, want hij draagt de mogelijkheden
hiervoor in zich. Wat hij thans doet?
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Hij is journalist - een geboren journalist - die echter in Duitschland, in dezen tijd,
onder deze omstandigheden, niet de plaats inneemt, die hem toekomt. Het is daar als
elders: de bladen hebben hun vaste correspondenten. Wanneer de heer A
correspondent in Parijs is en de heer B. in Berlijn of Weenen, dan blijven ze dit hun
geheele leven. Ze bekleeden deze plaats en blijven ze bekleeden en er is verder
niemand anders die over Parijs, Weenen of Berlijn een bijdrage mag schrijven. Ze
hebben het monopolie, of ze het weten of niet.
De Duitsche pers spreekt een vernietegend vonnis over zich uit, wanneer ze een
eminent journalist als Valeriu Marcu niet een voorname leidende plaats laat bekleeden.
Ze zal echter dit oordeel over zich zelve uitspreken.

IV. Albert Ehrenstein.
Albert Ehrenstein, in wezen een der voornaamste figuren der moderne Duitsche
literatuur, is nog steeds geen populaire verschijning en zal dit ook wel nooit worden.
Ik heb in deze kroniek reeds eerder over hem geschreven - naar aanleiding van zijn
‘Briefe an Gott’, Het Verlag Ernst Rowohlt te Berlijn laat thans enkele andere werken
van hem opnieuw verschijnen. In zijn prozawerk onder den titel ‘Ritter des Todes’
treft vooral ‘Tubutsch’ - een van de meest bekende prozastukken van den dichter,
dat reeds vijftien jaren geleden verscheen, doch nog steeds niets van zijn kleur en
grimmigheid heeft ingeboet. Het is een specialiteit van Albert Ehrenstein in zijn
boeken steeds weer oude stukken en werk van nieuweren datum door elkaar te
mengen, een luxe die alleen hij zich veroorloven kan en welke we van een ander niet
zoo maar zouden aanvaarden. Het is bij hem echter steeds of men zijn werk voor de
eerste maal leest - zoo vitaal is het - zoo springlevend.
Ik geloof niet, dat Albert Ehrenstein een groote lezerskring heeft en dat is eigenlijk
jammer. Hij is echter een zoo grimmig en tevens zoo hooghartig Dichter met een
zóó diepe verachting voor de wereld om hem, dat dit begrijpelijk wordt. Deze
hartstochtelijke haat ded hem echter zijn mooiste verzen schrijven. Zijn verzen tegen
den oorlog tegen ‘Barbaropa’ zijn revolutionaire monumenten van blijvende waarde.
Hij zelf heeft het diepst geleden onder dezen haat, die hem dreigde te vernietigen en
vluchtte naar de Chineesche lyriek, waarvan hij de laatste jaren telkens weer
uitmuntende vertalingen gaf. Verbergen kan hij zijn leed echter niet: ook in deze
vertalingen bemerkt men het knagende verdriet, dat hem reeds jarenlang vervolgt.
De groote literaire menigte kent hem echter zóó niet, doch ziet enkel den grimmigen
dichter. Albert Ehrenstein staat dan ook alleen en zal steeds alleen blijven.
Zijn laatste arbeid is een vertaling van ‘L u k i a n ’ en zal misschien later zijn
voornaamste werk blijken te zijn. Hij heeft diens hetaerengesprekken vertaald in een
ruw doch fonkelend Weensch hoeren-jargon, dezen Dichter voor ons doen herleven
in al zijn onbehouwe pracht. Hoe heeft hij zich hier uit kunnen leven in al zijn
sarcasme en boosaardigheid.
Wanneer we deze vertaling van Lukian, dezen brutalen Griekschen dichter vertaald
door een nog brutaler Duitschen Dichter, lezen, bereiden we ons een groot genot.
NICO ROST.
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Literatuur
Agatha Seger, Verzen. - Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1926.
Deze verzen hebben nu en dan even de lichtheid en soepelheid der volmaakte lyriek.
Dat opgaan van een diep en lenig stemgeluid; zonder redeneer- en uitleg-element,
en toch glashelder, en daardoor scherpst rakend en ontroerend. ‘Even’ zeg ik. - In
dit, trouwens móóie, ‘Avondliedje’ zit het, maar er is nog een te veel in die rhetorische
vraag in den aanvang.
Waarom toch steeds bij schemerval
ik dool voorbij uw raam?
Zijn d' avonden niet altijd vol
van weemoed zonder naam?
Dan is uw huis zoo heilig, lief,
uw dierbaar hoofd zoo oud,
en vogels, bloemen en de wind
zoo innig en vertrouwd....
Zijn d' avonden niet altijd vol
van weemoed zonder naam?
Waar zou ik dolen dan voorbij
uw stil, gesloten raam?

Hoe is in de poëzie de nuance toch alles! ‘Zijn d' avonden niet altijd vol van weemoed’
is bijna banaal - alleen de rust-van-regeleinde na ‘vol’ treft even; maar de toevoeging
‘zonder naam’ doet een conventionaliteit erkennen als een eigen diep gevoel, en
draagt dat in ons hart over. De tweede strofe is heerlijk; en subliem is dat onverwachte
anti-sentimenteele ‘oud’; dat het lief tot innig deel, en hart, van de avondstemming
maakt.... En dat wordt in de slotstrofe, na de zoet-deunige, maar een ietsje ‘arme’
herhaling-regels, nog nader geaccentueerd, fijn, kort en sterk in dat ‘dan’ van den
derden regel, met 't sober weemoedig even benadrukt ‘voorbij’.
Er is véél, dat ik zou willen aanhalen. Een kort versje nog:

Storm.
Als ik de zee maar ruik en de wind
waaien voel door mijn haren,
zal de storm in mijn hart bedaren,
luister ik, dwaas verrukt kind,
naar de stem die over de klare
wateren tot mijn weemoed vindt
deuren en vensters, die blind
voor menschlijke oogen waren.

Hier heeft de dichteres ons dadelijk; met dat eenvoudig-echte ‘maar ruik’....

Groot Nederland. Jaargang 24

668
Dit is een mooi bundeltje; want van een dichteres. Die, modern, alle zwaarte van
vorm wil verwerpen - en soms daarin slaagt -; en die meestal de Charybdis van het
intellectueel gezóchte woord vermijdt.
J.W.

Volksverhalen uit Oost-Indië, verzameld door Dr. Jan de Vries, Zutphen.
Thieme & Co. 1925.
Van de groote serie Volksverhalen, door de firma Thieme uitgegeven, is dit al het
zooveelste boek. Dr. Jan de Vries, sedert professor in het Leidsche Gotisch geworden,
was de ijverige verzamelaar en betoont zich, gelijk aan een geleerde past, onbevredigd
door het onvolledige en onzekere, dat zijn werk ‘aankleeft’. Welk wetenschappelijk
werk kleeft dit gebrek niet aan? Het behoort bij de wetenschappelijkheid, dat niets
volledig of volmaakt is in deze wereld en de folklorist voelt zijn geleerden-geweten
bezwaard, zoolang er nog één sprookje of één variant van een sprookje bestaat, dat
hij niet kent. Maar hier mist nog een heeleboel, verklaart ons de verzamelaar, en hij
doet een ernstig beroep op zijn lezerspubliek om hem bij te staan in het vullen van
nog zoo een dikken bundel Oost-Indische volksverhalen. Dit lezerspubliek heeft hij
zich dan deskundig zoowel als leek-ig gedacht. Zoowel folkloristen en indologen
behooren deze verhalen te lezen, als ook wel simpele luiden, die echter in Indië
belang stellen. Ik zou gaarne weten, of er van die laatste categorie velen zullen zijn.
Indië staat, trots onze langdurige heerschappij en onze tallooze belangen daarginds,
toch nog zeer achter in de aandacht des Nederlandschen volks. En dan is voor het
‘groote publiek’ een bezwaar, wat voor den geleerde een voordeel is en zelfs door
hem geëischt wordt, te weten de omvang van het boek, de veelheid van deze sprookjes,
die voor den gewonen lezer inderdaad niet alle even amusant en interessant zijn.
Men krijgt van het genre betrekkelijk gauw genoeg, bedoel ik. Zoodat bij slot van
rekening het toch wel de volkskundigen zullen blijken, die op dit boek het meest
belust zijn en er profijt van trekken. En dat is, gezien de nauwgezette bronopgave
aan het eind, toch ook wel des verzamelaars voornaamste bedoeling. Het boek is
aantrekkelijk uitgegeven met kleurendrukjes van G.V. Overbeek.
F.C.

To Wassenaar door Net Houwink. - Querido, Amsterdam. 1926.
Zou dit als een meisjesboek bedoeld zijn? Ik meen zooiets gelezen te hebben. Maar
mij dunkt, dat het hoogstens een boek van een meisje kan heeten, de wereld uit een
meisjesoogpunt bekeken, verhoudingen en waarden geschat naar den maatstaf van
zulk een bakvischje, voor wie haar huis en haar school het centrum der wereld zijn.
En dat is dan uiterst curieus en, gelijk het hier geschiedt, ook heel fijn, moge 't dan
niet voor kinderen geschikt zijn. Hoe dit karaktervolle individualistje, dat To
Wassenaar heet, zich ontwikkelt, hoe in reactie tot haar de andere persoonlijkheden
- leeraars, medeleerlingen - zich ontplooien, en hoe aldus vanzelf een zieledrama
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ontstaat, heeft de schrijfster zorgvuldig, en verwonderlijk zuiver genoteerd. Er lijkt
hier heel weinig aan de romantische
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dierbaarheid geofferd, al is Tootje dan ook bijzonder sympathiek. Maar al haar
uitingen en daden lijken zielkundig verantwoord en het eenige idealiseeren betreft
hier enkel leeraren, wat dan weer precies karakteristiek realistisch is. Er gebeurt met
To eigenlijk niets meer of heviger dan dat zij opgroeit tot datgene waartoe zij van
nature bestemd was: een karaktervolle persoonlijkheid, een eigen Zelf, critisch
tegenover zichzelve als tegenover anderen.
En dit proces werd zoo eenvoudig en direct, en daarbij geestig beschreven, dat het
is of wij To zelf gekend hebben en ons verheugen in haar verdiende zelfbevestiging.
En tevens zijn wij verbaasd over het gemak, waarmede, van dat strikt kinderlijke
standpunt uit, de omgeving voor ons duidelijk wordt gemaakt: het algemeene plan
der leerlingen en de afzonderlijke figuren der leeraars, het gansch kleine gedoe,
waaraan echter een ‘karakter’ tot zich zelf komt. Dank zij ook dien buitengewonen
docent, Dr. Volkering, die misschien toch wel een beetje te buitengewoon is
geteekend, niet voor To, maar voor ons. Het is deze paedagoog, die het meisje ook
wel erg bezwaarlijke conclusies laat maken over liefde en hartstocht en derzelver
vooral zorgvuldig gescheiden wegen. Onder welke rubriek dan To's gevoel voor den
heer V. zelf behoort, wordt niet gezegd. Van haar kant is het zeker niet de echte
liefde, die niets vraagt en alles geeft. Maar van zijn kant zeker wel en dat schijnt dan
weer bijna te veel.
Intusschen is dit alles van een bekorende echtheid en oprechtheid, en als Net
Houwink nu ook nog leerde te schrijven, echt schrijven, zou onze zaligheid volmaakt
zijn. Haar taal is toch maar heel gebrekkig.
Edoch, mogelijk zou meer taalvermogen haar zuiverheid maar vertroebelen.
Onbeholpen is altijd nog beter dan gemaniereerd.
F.C.

H.M. de Jong. Flierefluiters Oponthoud.. - Querido, Amsterdam. - 1926.
Het tweede deel van Merijntje Gijzen is gelukkig niet minder bekorend dan het eerste,
en wij zijn den auteur dankbaar, dat hij ons nog eens in dezelfde sfeer doet leven.
En het is ook voor Merijntje een buitenkans, dat hij na dien zwaren slag van zijn
vriend de Kruiks tragisch einde, zoo gauw weer - binnen het jaar - een anderen
kamaraad mocht vinden, die toch eigenlijk nog beter bij hem past dan die sombere
geweldenaar.
Was de Kruik zoo iets als de primitieve mensch, de oer-anarchist, van nature vijand
van elke geregelde samenleving, de Fierefluiter lijkt ons de Dichter en bijna god Pan
zelf, in zijn ongebonden natuurvreugde en heidenschen levenslust. Dat deze Zwerver
van godsgenade door de zachtheid zijns gemoeds er toe gebracht wordt voor koster
te spelen in een benauwde dorpsomgeving, is een waarlijk goed gevonden comisch
effekt, waarvan de schrijver misschien nog meer voordeel had kunnen trekken, als
hij ons dezen zonderlingen waardigheidsbekleeder langer en meer gedetailleerd in
de uitoefening zijns ambts had getoond. Hij achtte het echter meer gewenscht hem
ons in zijn betrekking tot Merijntje te toonen, en men mag dankbaar erkennen, dat
ook zijn doen en zeggen in dit opzicht vermakelijk genoeg zijn. Toch overheerscht
in dit boek, vooral ook door de relatie van Flierefluiter met ‘meneer Pestoor’, het
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man is ons niet minder dan ontroerend. De
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vrijerij van Nelleke en Merijntje - Merijntjes eerst verhouding tot de vrouw - staat
dan eenigszins tusschenbeiden als noch comisch noch gemoedelijk alleen, maar met
iets van beiden te zamen, dat wij ook wel realistisch noemen: levende werkelijkheid,
die niet op effekt berekend is. De droevige beleving van Merijntje op dit nieuwe
gebied, waarmee het boek besluit, is een van de aardigste, meest waardevolle
gedeelten, die voor Merijntjes ontwikkeling zeker van groote waarde zal blijken.
Want om die ontwikkeling, Merijntjes geestesgroei, zal het in de nu volgende deelen
gaan, waarbij dan allicht niet weer zulke alvullende en vermakelijke hors d'oeuvres,
als de Kruik en Flierefluiter, een rol kunnen spelen. Immers, waar Merijntje in
wereldwijsheid groeit, verdwijnen de als vanzelf verkregen comische verhoudingen
van dit ordelijk, rechtzinnig ventje met de buitenmaatschappelijken, die hij dan niet
meer kinderlijk onbevangen kan aanvaarden, doch terstond maatschappelijk verstandig
zal qualificeeren. En dat is dan heel jammer voor ons, die aan zulke
‘uitmiddelpuntigen’, tenminste in boeken, oneindig pleizier beleven. Doch voor den
schrijver kan het mogelijk geen kwaad, als Merijntjes verder lot een beetje grens
stelt aan zulke figuurbeschrijving, die reeds in dit boek tot het al te typische, n.l.
onwaarschijnlijk romantische nadert. Is Flierefluiter, deze Dolende Ridder, deze
pantheistische wijze, deze held zonder vrees nog wel heelemaal een mensch? Er
overkomen ons in dit verhaal ontroeringen, die al niet meer geheel van goeden huize
zijn en de schrijver moge oppassen voor sentimenteele dierbaarheid en goedkoop
heroisme, tot welke beide griezels hij eenigen hang betoont.
Wat niet belet natuurlijk dat Flierefluiters Oponthoud een heel beminnelijk en
ontroerend boek is: realistische romantiek, die nog net met de beenen op den grond
staat.
F.C.

A. Roland Holst. De Afspraak. - Van Dishoeck - Bussem. 1926.
Het eenigszins eentonige (‘wild en eentonig’) dat de laatste verzen van Roland Holst
eigen is, het ietwat schraal apocalyptische met beperkt vocabulair en altijd dezelfde
beelden, al die gebreken ‘kleven’ ook dit prozagedicht ‘aan’. Maar hier is dit veel
minder verdragelijk. Poëzie, die uitteraard vooral rythme en klank is, mag wel een
beetje vaag zijn en de gewone redelijkheid verwaarloozen. Het is ons daar tenslotte
om stemming, niet om gedachte te doen en als dit te bereiken valt met desnoods
grillige woordschikking en het forceeren van de gewone beteekenis, zijn wij ook
tevreden.
Maar bij het zooveel minder zinlijk proza is het veel moeilijker stemming te wekken
met woordklank en zinsval. Het wordt al gauw precieus en pretentieus, als de
ontroering den woordenvorm niet heel en al vult. Zelfs Couperus schoot wel te kort
in dit opzicht en men moet al tot Van Deyssel en Van Looy en van de Woestijne
gaan, om een persoonlijk bewogen proza te vinden, dat niet als manier aandoet.
A. Roland Holst is echter lang niet zoover. Men kan integendeel zeggen, dat er
niet veel plaatsen in de ‘Afspraak’ zijn, waar het proza niet gewild duister en
gemaniereerd aandoet. Zijn geheele opzet is het en voortdurende bedoeling om de
dingen anders dan gewoon te zeggen, en als 't ware de taal van een boven-
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aardsch verheven sfeer te spreken. Waartoe ons zeer zinlijk Hollandsch maar heel
slecht dienen kan. Die verhevenheid brengt o.a. mee, dat ook de nuchterste dingen
met zwierige precieusigheid omkleed worden. Zoo, als er gezegd zal worden, dat
het herfst was en de grond met dorre blaren bedekt, heet het, meer dichterlijk:
‘...naarmate de dagen korter werden en de gronden der wereld ritselender van verganen
bloei...’ En als de dichter na een catastrophe, tot besef komt dat hij nog levend is,
wordt dit, op uitgezochte wijze, aldus verwoord: ...‘dat mijn hart en adem nog teeken
bleven geven van iets als een tragen natijd, die... aan mij zou moeten gebeuren’.
Dit zijn maar een paar voorbeelden. Het heele verhaal is op dien toon gestemd en
't is vaak moeilijk te begrijpen en... meestal niet zeer interessant, ja, zelfs een beetje
vervelend.
Want als men eenmaal weet, dat tusschen ‘heimwee en verlangen’ de wereld staat,
en de effekten van ‘bedwelming en vervoering’ gezien heeft voor de ontvleugelden’
op ‘verre sterren’, of de ‘bevlogenen’ meer nabij; als ‘wind, water en vlam’, ons
middelaars tot een hooger sfeer gebleken zijn en wij het ‘ruischen van de wateren
van het einde’ meermalen hebben gehoord, zelfs wel achter een spiegel vandaan, (bl.
74) dan kunnen wij van den indruk niet loskomen, dat hier een ietwat povere mystiek
zich van maar gebrekkige taalmiddelen - veel meer ‘eentonig’ dan ‘wild’ - bedient
om derzelver niet heel sterke inspiratie in lange, hortende zinnen tot de gewenschte
hoogte op te voeren. Niet ongestraft blijkbaar beweegt een zanger zich in het nuchter
prozaland, en zijn schimmig-fragmentarisch verhaal en belijdenis van dichterroeping
en dichterleven roept vooral de herinnering op aan... De Musset, en diens ‘étranger
vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère’... Maar hoeveel inniger, eenvoudiger
en stemmender is deze poëzie, dan het halsbrekend proza van Roland Holst, dat
misschien wel niet ganschelijk rhetoriek is, maar daaraan dan toch zeker geen broertje
dood heeft.
Ik vrees integendeel, dat dit broertje dezelfde is, die eenmaal die smalle trap ‘van
het einde’ zal opstommelen, om 's dichters doodsuur nog te verzwaren...
F.C.

Moderne Vroomheid. - Een bundel preeken. - Zeist. Ploegsma. 1926.
De uitgever Ploegsma vroeg aan ds. K.F. Proost een bundel preeken van ‘Modernen’
saam te stellen, en ds. Proost voldeed aan het verzoek, waarvan dit boekje het resultaat
is, zijnde ‘een staal van moderne vroomheid in diverse schakeering’, volgens den
verzamelaar.
Het eerste wat bij de lezing van deze soort ‘vroomheid’ opvalt, is dat de coryfeeën
der Moderne Richting - als men hier zoo profaan een woord mag bezigen - geenszins
lang van stof zijn. Van tien tot twaalf pagina's, is de gemiddelde lengte hunner preeken
en alleen ds. Van Holk heeft er wat meer noodig. Nu is beknoptheid, bondigheid
zeker een groote verdienste, als n.l. de qualiteit in omgekeerde rede staat tot de lengte.
Maar met den besten wil en welwillendheid kan men dat hier niet beweren, en naar
dit staal te oordeelen, zal het ‘aan het stuk’ ook niet veel zaaks zijn. Zouden er
werkelijk velen zijn, die
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door deze gematigd moreele praatjes geroerd, subsidiair gesticht worden? Dan zijn
de ‘modern geloovigen’ wel met een heel klein beetje tevreden en schijnen zij het
ideaal van ‘den arme van geest’ dicht te naderen.
Daar is een Eerwaarde Heer, die het religieus enthousiasme aanbeveelt, maar met
mate. De Kruistochten... dat was schoon, maar die kinderkruistocht, dat was
ongematigd en te veel. Men behoort immer, zoo niet altijd de kerk, dan tenminste
de beurs in het midden te houden en zich voor onpractische en schadelijke excessen
te hoeden.
Een ander Bedienaar des Woords komt op vernuftige wijze tot de ietwat
verbluffende slotsom, dat strikte rechtvaardigheid de lotgevallen der menschen
beheerscht. En weer een andere Zieleherder vergelijkt Christus' optreden en streven
met een staatsgreep, een coup de main, een Putsch, ter vestiging van het Koninkrijk
Gods en is blijkbaar gelukkig in die vergelijking.
Ds. Van Holk, met zijn grootste bijdrage midden in den bundel, als de crême de
la crême, geeft dan een belijdenis, die tegelijk een verklaring beduidt, van wat de
moderne vroomheid eigenlijk is. Wat wij zoo langzamerhand ook wel eens weten
mochten. En ds. Van Holk bevindt dan, dat de gave te be- en verwonderen, die
eigenlijk de geheele menschelijke wijsheid uitmaakt, ook precies het geloof der
Modernen inhoudt, en wel als aanbidding. Edoch, het is gansch niet hetzelfde wat
men aanbidt. Men kan valsche drekgoden aanbidden en niet den eenig waren God
van ds. Holk. Dan loopt natuurlijk de boel in 't honderd en is men niet meer modern.
Dat is duidelijk en afdoend, en ik begrijp eigenlijk niet waarom de eerwaarde schrijver
zich vervolgens nog in omslachtige onderzoekingen begeeft naar het wezen der Ziel,
als de ‘zetel’ van dat aanbiddingsvermogen. Mij dunkt, het kan onverschillig zijn
waar dat vermogen ‘zetelt’, als het er maar is. Ds. V.H. echter is bekommerd speciaal
om die ziel, die tegenwoordig bij velen hopeloos zoek schijnt. Ja, het is zelfs de vloek
en kanker onzes tijds, dat er aan die ziel en derzelver bestaan meer dan getwijfeld
wordt, terwijl ds. V.H. haar toch een zoo onontbeerlijk orgaan acht voor de moderne
vroomheid. Zoodat ik wel moet besluiten, dat het eigenaardige, de specialiteit der
‘modernen’ is, dat zij juist met hun ziel gelooven, terwijl andere gezindten zulks met
andere organen bedrijven. Natuurlijk komt het ook op het soort God aan, als men
van moderne vroomheid spreken zal. Die is dan bij de meesten dezer Predikers nogal
wattig en waterig, terwijl het ook niet duidelijk blijkt, hoe Die van ds. V.H. er uitziet.
Hij moet ‘groot’ en ‘heerlijk’ zijn, staat er. Maar dat is eigenlijk allerminst een
distinctief. Calvijn dacht dit evenzoo, en alle andere vromen ook. Zoodat, wil ik maar
zeggen, het nog een open vraag blijft, trots dezen bundel, hoe de God der ‘modernen’
ongeveer ingericht is. Hun woordvoerders maken dit niet duidelijk, gelijk zij niets
duidelijk maken, aardige praters, gezellige babbelaars, als zij zijn. Of het moest dan
dit eene wezen, dat hun zelf in deze materie ook niets duidelijk is en zij hun vage,
flauwe gevoelens eenigszins moeizaam tot een soort geloof trachten aan te blazen.
Wat dan, tenminste naar dit boekje te oordeelen, wel eens schijnt te mislukken.
F.C.
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