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[Eerste deel]

De rare rechter
Scherts in drie bedrijven
Tweede bedrijf.
Het tooneel stelt een kroeg in eene achterbuurt voor. Deuren in de fond en linkerwand. Ramen
in de fond. Buffet, orgel, stoelen en tafeltjes.
Avond. Regen gutst langs de ramen. Wind.
Ka en Nelly zitten rugzaal aan een tafeltje en kijken naar buiten. Zoo ook Janus. Moeke zit
achter het buffet en slaapt.

Nelly:

Drie weken al... Waar zou ie nou zijn?... Nou is ie al zoo ver weg...
Ka:

Schei uit met dat geteem. De boot was de have nog niet uit of je liep al te tippelen.
Nelly:

Mot ik niet vrete?
Ka:

Zegt toch niemand, maar zit dan niet te klissebissen.
(Pauze.)

Nelly:

Wat een pestavond... Om je te verdoen.
Ka
(trekt de schouders op).

(Pauze.)

Nelly:

Weet je, op zukke avonde ken ik me wel kapot griene.
Ka:
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Om wat dan?
Nelly:

Dat is het nou net... om niks... En dan ken ik 't maar niet uit me kop krijge, he... of
er een god is of niet.
Ka
(slaat met de vuist op tafel):

Zet een plaat op, Moeke!
Moeke
(schrikt wakker):

He... jesses, wat is er?... Met dat geroezemoes van de regen, was ik ingemaft. Wat
mot je?
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Ka:

Geef een mop muziek, want dat kreng zit weer te teemen.
Moeke
(gaat naar het orgel, doet er geld in):

Ja, das alsmaar geef een mop en nog eens een mop, maar het kost mijn me cente.
(Het orgel tingelt een droefgeestig liedje.)

Moeke
(tegen Nelly):

Hê jij weer je regen- en wind-bui?
Nelly
(hoofd tusschen handen):

Och... stik!
(Pauze.)

Ka:

Geef mij der nog eentje... Dat verrekte weer... Geen manspersoon op de baan... Armoe
is toch troef...
Moeke
(schenkt een borrel in):

Da's een weer om nog geen politieagent door te jagen... Jesses... Hoor die wind's.
(Allen luisteren, het orgel tingelt.)

Nelly
(springt op):

Laat 'm ophouwe, moeke, laat 'm in godsnaam ophouwe! Ik word er stapelgek van!
Moeke:

Hei! Ken jij wel? Wat binne dat voor kure?
(zet het orgel af).

Ka:
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Zij is net as de katte... met de wind de kop op hol. Hahaha! Met zoo'n weer mot je
juist lol make!
Janus
(onverstoorbaar, onbewegelijk, als bevroren):

Mijn een borrel voor Ka.
Ka:

Zeg zuip van je eige cente.
Janus:

Binne der niet. 't Mot dus van die van de andere.
Moeke:

Ken 't, Ka?
Ka:

Nou, das dan de laatste. Hij het 'r al drie van me op. De cente groeie mijn ook niet
op me rug. Das de gosganselijke dag bruggies-leunen en kringetjes-spugen en
rechtszittinge meemake. Dat ie ze poote uitsteekt.
Janus:

Mijn te min en te dangereus.
Ka:

Meneer spreekt Duitsch. En voor de andere, is het voor die dan niet te... te dangereus?
Janus:

Motte zij wete.
Ka:

Lui zwijn.
Janus:

Uw dienaar.
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Nelly:

Pest die vent nou niet. Hij laat der tenminste geen vrouw voor opkrasse.
Janus:

Mijn een borrel voor Nelly.
Nelly:

Goeje.
Janus:

Uw dienaar.
(Pauze.)

Nelly:

Ja maar Janus, je mot toch vrete.
Janus:

Doene we ook... as 't er is.
Nelly:

En as 't er niet is?
Janus:

Dan doene we 't niet. Vrieze we dood, dan vrieze we dood
(telkens als Janus bestelt, brengt Moeke hem 't bestelde of teekent met krijt op een lei het tegoed
op).

(Pauze.)

Moeke:

Hoe zou het met Pietje Knut afgeloope weze?
Janus:

Hoog en droog voor een paar maanden schoon opgeborge van weges het uitsteke
van ze poote.
Ka:

Ben jij op de zitting geweest?
Janus
(schudt neen):

Vullis. Niet de moeite. Op heeterdaad betrapt. Geen schijn van een kansie.
(Regen en wind.)
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Moeke:

Jesses, kinderen wat een weer.
(De deur in de fond gaat open en Pietje Knut verschijnt. Hij is dronken. Hij heeft een veel te
hoog boordje aan, zoodat het den indruk maakt, alsof zijn koraalrood hoofd aan een touw
hangt. Hij heeft een vuurroode das om, een paraplu in de hand. Leunt tegen den deurstijl.)

Knut:

Koopt en leest de Roode Lantaarn... het zedeschandaal van...
Nelly:

Pietje!
Ka:

Stik, daar hêj'm.
Nelly:

As je van de duivel spreekt...
Moeke:

As een maleier.
Ka:

En wat het ie om ze hals?
Knut:

... het zedeschandaal van twee rechtskundige hier ter stede en één matinee! Koopt
en leest het sensatie-proces van hede morge...!
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Nelly:

Wat zie je der uit, Pietje?
Ka:

Wat heb je om je hals?
Knut:

Ik ben as heer... zooveel as heer...
Moeke:

Hij het ze eiges vermomd as gentlemen. Hahaha!
(Allen lachen, behalve Janus).

Knut:

Koopt en leest de Roode Lantaarn, de beruchte vrijspraak van hede morge...!
Nelly:

Ben je dan vrij gesproken?
Janus:

Ken niet. Hebbe 't proces verdaagd.
Knut
(kijkt Janus met dronkemansstarheid aan):

... Zoo?... Ken dat niet?... Zoo?
Janus:

Jou geval is volges de wet drie maande.
Knut
(vijandig):

... Zoo..? Volges de wet..? Drie maande..? Zoo..? Sakkerdju..! En as ik nou 's bij
Riche gedineerd heb... heelemaal binnen in... en as ik nou 's een sigarenaanstekertje
gekoch heb... he?
(toont een revolversigarenaansteker)

... En 'n paraplu van weges de rege... en asdat me... me boordje en de Edelachtbare
niet nat zouwe worde... ken 't dan nog niet?
Nelly:

Ben je dan werkelijk der door geglipt?
Knut
(spreidt in wanhoop de armen):

Groot Nederland. Jaargang 27

Ja... ik ben vrijgesproke... sakkerdju!
Ka:

Nou, proficiat.
Nelly:

Wat een bof.
Knut
(geschrokken):

Bof? Wat nou bof!? Niks bof? Zei ik, dat 't bof was? Niks hoor. Das vast!
Janus:

Wat was het dan wel?
Knut
(met een lal-lachje):

Ja, wat was 't dan wel... das sakkerdju nie makkelijk te vertelle... Het ging poppie
gezien, kassie dich... Maar ik bin vrijgesproken... das vast, hardstikke vast, en... en...
en het was sakkerdju geen bof!
Ka:

Nou, Pietje, daar neme we der eentje op.
Knut:

Nee, niks!... Ja... da wil zegge... je ken der voor mijn as heer een neme, maar niet op
de vrijspraak, niet op de vrijspraak...
Janus:

Je ken tegen mijn smoeze wat je wil, je ken mij bedondere zooveel as je wil...
ijskoud... vrieze we dood, dan vrieze we dood. Maar twee agenten sleepen 'm uit de
gang met de bulletjes nog in ze hand. Jij bent veroordeeld!
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Knut
(met ingehouden gift):

Kijk 'r's... wa je zei, da'k drie maande volges de wet had motte hebbe,... das waar..!
Da'k nie vrijgesproke had kennen worde,... das ook waar... maar...
(wankelt)

ik loop nou dan toch maar los rond, hè, en ik probeer hier nou dan toch maar te staan,
hè... en das toch ook waar!
Janus:

Je stond het 12e op de rol. Je ben der nog nie an te pas gekomme.
Knut:

Voor ik nou heer af ga weze, voor wij nou mot same krijge... voor ik je een tik voor
je slabek geve ga, wil ik je nog wel effe zegge, dat alles nie gewoon in ze werk gegaan
is... vat je? Ik... uh... ik heb ze naar me hand gezet... begrijp je wel... want geheime
binne geheime... en ik... uh... ik heb wat je zou kenne noeme de wet geforceerd...
Koop en leest de Rooje Lantaarn, het zedeschandaal van twee rechtskundige en één
matine...
Janus:

Je bent bezope.
Ka:

Nee, das kles, Pietje.
Moeke:

Ja, die slampamper zal de wet na ze hand zette.
Nelly:

Ze zullen 'm met ze hand zien ankomme.
Knut:

Wel sakkerdju! Ik heb gezeg, van getuige mot ik niks hebbe en as jullie me niet sebiet
vrijspreke... zonder verhoore, vat je wel?... zonder verhoore... dan doe ik me boekie
open... en toen hebbe ze mekaar angekeke, werden bleek om derlui neuze en zeije...
nou ga dan maar.
Janus:

Hij het 't delirum tresis.
Uitroepen
(onder gelach):

Hij is gek! Wat een branie! Wat een bruggespijker!
Knut:
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Wel zoo'n gosliederlijk krapuul. Ik heb hem personeel meegebracht! Daar dan!
Janus:

Wie?
Knut:

Zijne Edelachtbare, sakkerdju!
(Allen schateren.)

Ka:

Pietje met de politierechter op stap.
Moeke:

Ga je roes uitmaffe, jong.
Nelly:

Hij en de wet arm in arm.
Knut:

Nou zal ik jullie 's een ding zegge... We wazze heelemaal niet van plan in zukke...
minne gelegenheden te
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komme as hier... we wazze op stap van de eene fijnigheid naar de andere... Maar ik
zeg, wach effe Edelachtbare... ik ga ze effe genavend zegge...
(Men kijkt hem in een stilte verbijsterd aan.)

Janus:

Tegen wie zei je dat?
Knut:

Tegen de politierechter, sakkerdju.
Moeke:

En waar is die dan nou?
Knut:

In de rege... buite... Ik had hem eers nie an zuk... minderwaardig volk wille
presenteere, want we binne vlak midde in de deftigheid vandaag... maar nou jullie
nie geloove, da'k vrijgesproke bin... nou jullie me alsmaar veraffrenteere... nou zal
ie 't getuige... Das nie meer as billijk... En daarbij hangt ie me al ellenlang de keel
uit... Je heb nooit zoo'n rare sijs gezien... Ik zal hem jullie late kijke... maar jullie
magge hem niet voor de gek houwe...
(roept in de deur)

Hei!... Edelachtbare..! Kom der 's in!
Snoepie
(verschijnt in de deur, kletsnat).

(Allen zijn opgestaan en staren hem verwonderd aan.)

Snoepie
(allerminzaamst buigend):

... Goeden avond, dames en heeren.
(Men kijkt elkaar even verwezen aan. Dan bulderen allen van het lachen.)

Snoepie
(even vertrekt zijn gezicht zeer pijnlijk. Hij strijkt met de toppen der vingers even over zijn voorhoofd,
blijft dan glimlachend wachten tot het stil is.)

Knut:

Wat een paljas, he?... Nee, schei nou uit met dat gegrinnik. Dat ken ie nie hebbe...
Het binne hier geen dames en heeren, Edelachtbare.
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Snoepie:

O... neemt U mij niet kwalijk.
(Allen worden verlegen en stil.)

Knut:

En nou zulle we 't ze 's effe late hoore.
(als een kermisklant, die een automaat demonstreert)

... Edelachtbare... ben ik van morge voor geweest... ja ofte nee?
Snoepie:

Uh... Ja...
Knut:

Mooi... Edelachtbare... had ik volges de wet drie maande 't bankie motte hebbe... ja
ofte nee?
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Snoepie:

Ja... ik geloof het wel.
Knut:

Mooi... Edelachtbare, ben ik van morge vrijgesproke of ben ik sakkerdju niet
vrijgesproke?
Snoepie:

Ja... je bent vrijgesproken.
Knut:

O zoo...
(Stilte.)

Knut:

En nou zeg ik maar niks anders as... Koopt en leest de Rooje Lantaarn, het
zedeschandaal van twee rechtskundige en één matine...
Janus:

Nou, al staan morge de huize op der kop... altijd Uw dienaar... vrieze we dood, dan
vrieze we dood... Mijn een borrel en een broodje met kaas voor Pietje.
Knut
(met een wijdsch gebaar):

Ken ie hebbe!... Ja, ze douwe Pietje zoo maar voor drie maande de bak in, ja!... Och
man, zonder getuige... zonder verhoore... sebiet afgeloope... Nou ja, wete jullie veel,
maar... uh... protectie is in onze kringe alles... protectie en geheime...
(ploft in een stoel, dommelt mompelend half in).

(Ka en Nelly hebben Snoepie aangekeken alsof hij eene rariteit was, wenden zich nu af.)

Nelly:

Wat een lieve kerel, he?
Ka:

Een stapel krankjoreme gek, dat ie met zoo'n geboefte op stap is of ie mot zelf wat
op ze kerfstok hebbe.
Moeke
(bedient).

(Het feit, dat niemand zich met Snoepie bemoeit, is erg pijnlijk voor hem. Hij staat hulpeloos
te glimlachen.)
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Ka
(over haar schouder keen):

... Kom je niet effe bij ons zitte, schat?
Snoepie
(gaat tusschen de vrouwen in zitten):

Als U het goed vindt, graag.
Nelly:

Geef je een biertje weg, liefde?
Snoepie:

Ja, juffrouw als U...
Ka:

Zeg zit ons nou niet te bedondere met je juffrouw. Je doet alsof je nog nooit een
vrouw van het leven voor je gehad hebt.
Snoepie
(lachend):

Jawel, dat heb ik natuurlijk wel, maar ik zie geen motief...
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Knut:

Laat 'm in gosnaam niet met ze motieve en zoo beginne want dan is ie om op te
spuge...
(Allen lachen. Snoepie lacht zuurzoet mee.)

Moeke:

Is U werkelijk politierechter?
Snoepie
(plukt aan zijn das):

Ja... ten minste van morgen was ik het nog.
Moeke:

En is U het dan nu niet meer?
Snoepie:

Nee, ik moet mijn ontslag nemen.
Moeke:

En komt dat door dat stuk gannef daar?
Snoepie:

Nee, nee, dat moet U niet denken. Dat komt door... heel iets anders.
Moeke:

Ik heb er niks mee te maken, maar je doet niks goed, jonge, door met die vent op
stap te gaan. Das geen portee voor jou. Je vergooit je heele toekomst.
Snoepie:

U is erg vriendelijk, maar aan die toekomst is toch niet veel verloren.
Ka:

Hoe kom je dan aan die zakkeroller?
Knut
(springt op):

Wel sakkerdju, das me eer te na, dat het me nog niemand gezegd. Je mot wete tege
wie je zakkeroller zegt. Ik loop niet achter de menschen in derlui zak te friemele.
Edelachtbare, getuig het. He'k je voor een cent bejat?
Snoepie:

Nee, ik geloof het niet.
Nelly:

Hoe komen jullie dan samen op het pad?
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Knut:

Hij het me vrijgesproke en toen,... toen heb ik gezegd, zet het uit je hoofd,
Edelachtbare, en neem 's 'n verzetje en toen hebbe we samen de heele dag een verzetje
genomen. Maar wat we nou uit ons hoofd moste zette, waarom we nou een verzetje
neme moste, dat binne onze geheime en dat raakt niemand. Wat jij, Edelachtbare?
Snoepie:

Ja, ja, dat is zoo.
Knut:

Hij het me te ete gegeven, heelemaal binnen in Riche en hij het me zooveel as een
boordje gekoch en... dat speeldingetje...
(toont sigarenaansteker)

... en een paraplu. Maar nooit zegge we, waarom we dat allemaal gedaan hebben,
niet, Edelachtbare, nooit!
Janus:

Een borrel en een broodje met kaas voor de Edelachtbare.
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Snoepie:

Nee, het is beter het niet te zeggen.
Knut:

Of... zouwe we het toch maar zegge?
Snoepie:

Nee, nee, liever niet, dat zijn toch dingen...
Ka:

Nou, ons ken je vertrouwen, we hebbe allemaal onze vuiligheidjes.
Nelly:

Nou, as ie het nou liever niet het, misschien is het narigheid.
Knut:

Na!... Ze meissie het 'm met het O.M. bedroge. Nou wete jullie het.
Nelly:

Jesses, wat een kreng!
Ka
(schaterlacht).

Knut:

En ik heb dat bij een krakie gemorke en daardoor heb ik de wet nou zoo naar me
hand gezet. Asjeblieft!
Janus:

De beste vrouw is nog drijfzand, Edelachtbare.
Ka:

En wat binne wij dan, stuk chagerijn?
Janus:

Modder.
Ka:

Stik.
Janus:

Altijd Uw dienaar. Nog een borrel voor zijne Edelachtbaarheid.
Moeke:

Ken dat, Edelachtbare?
Snoepie:

Ik zal het erg plezierig vinden, als meneer eenige borrels voor mijn rekening...
Nelly:
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Was het je verloofde?
Knut:

Wij in onze kringe hebbe geen verloofde. Het was onze matinee.
Ka:

Wat een dros! Is dat alles? Dan slaat ie der op der facie.
Knut:

Wij in onze kringen slaan niet op facies.
Janus:

Nog een borrel voor Pietje.
Moeke:

Pietje?
Knut:

Ken ie hebbe, ken ie hebbe.
Janus:

Das 'n credit van drie borrels en een broodje kaas. Hou je de rekening bij?
Moeke:

Zal je niks te kort doen, luilak!
Nelly:

Nou, dan laat ie der stikke en neemt een ander.
Knut:

Dat kenne we niet, want we hebbe al onze cente op dat kreng vastgezet... Ja, ze spreke
Pietje voor de mop vrij. Haarfijn wist ik alles. Dat vatte jullie zeker nou wel.
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(Het is onder de laatste mededeeling van Knut stil geworden.)

Moeke:

He' jij die meid al je geld gegeven?
Snoepie:

Ja... zoo ongeveer.
Nelly:

Och, jesses, en heb je nou niks meer?
Snoepie
(speelt om zijn verdriet te verbergen met de revolver-sigarenaansteker):

... Nou, niets meer... maar toch niet veel.
Ka:

Das ook verrek stom.
Nelly:

En waarom heb je dat gedaan?
Snoepie
(staart):

Nou... uh... omdat ik... van haar hield.
Knut:

Ja, zoo binne wij in onze kringe.
Moeke
(in een zucht):

Ja... die liefde weet wat.
(Een stilte.)

Ka
(lief):

... Zet je hoed af, kerel.
(neemt zijn hoed af, streelt zijne hand).

Nelly:

Wat zit je haar in de war
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(streelt zijn haar).

Knut:

Niet te veel an 'm komme.
Snoepie
(gaat met de handen voor het gezicht zitten).

Knut:

Nou motte jullie 'm late zitte, want as ie zoo ze smoel bedekt, krijg je het eerste half
uur geen stom woord uit hem. Ik ken dat. Heb ik vandaag al een keer of zes
meegemaakt.
Janus:

Nog een borrel voor Pietje.
Knut:

Ken ie weer hebbe.
Moeke:

Ze moeste zoo'n slet opsluite.
Knut:

Nou ja, wie laat zich nou ook Snoepie noemen?
Ka:

Wat zeg je?... Verrek! Snoepie, hahaha, Snoepie, hahaha!
Nelly
(glimlachend het hoofd schuddend):

Nee, das geen naam voor een man.
Ka:

Wat een snertvent! Hei, Snoepie, hahaha, Snoepie!
Knut:

Hij is goed, he?
Moeke:

Nee, nou motte jullie hem niet ook nog voor de mal houwe.
Snoepie
(slaat woest met de vlakke handen op tafel, springt op):

Nee, laat ze hun gang gaan, hahaha, ik zou het
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waarempel missen, als ze het lieten.
(tegen Ka)

Hoe heet jij?
Ka:

Koekie, Snoepie, hahahaha!
Allen
(lachen).

Knut:

En wete jullie hoe ze meissie heette?... Toto.
Uitroepen:

Wat een vent! Wat een snertkerel! Toto! Hê je ooit!
Snoepie
(plotseling in volle drift):

... Als het nou maar uit is. Ik wil het niet meer. Verstaan! Begrepen!?
(Door die onverwachte uitbarsting plotselinge stilte.)

Snoepie:

Is hier wijn in dat krot?
Moeke
(timide):

Ik geloof, dat ik in de kast nog...
(verroert niet).

Snoepie
(snauwend):

Haal hier! We zullen er een dronkemansbende van maken, dat ze er in de hel
gegeneerd over zijn! Hahahaha!
Knut:

Nou slaat ie me sakkerdju op hol... en in mijn maag ken geen druppel meer bij.
(De verlegenheid door Snoepie's uitval houdt aan.)
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Snoepie:

Waar blijft die wijn nou? Ik betaal. Zooveel heb ik nog. Jullie hoeven daarvoor niet
bang te zijn. Vooruit! Schiet op!
Moeke
(timide):

Ja, ja, ja...
(af).

Snoepie:

Wat staan jullie me daar nou allemaal zoo aan te gapen?
Janus
(die alles volmaakt onbewogen aangezien heeft):

Een borrel en een broodje met kaas voor zijne Edelachtbaarheid.
Snoepie
(snauwend):

Wat is dat nou? Jij bestelt steeds maar broodjes met kaas voor een andermans
rekening. Is dat een collega van je, Pietje?
Knut:

Doe me een lol. Draag ik een boordje of draag ik geen boordje.
Snoepie:

Hei, juffrouw, stop die vent vol met broodjes met kaas, hahaha! Honderd broodjes
met kaas voor mijne rekening.
Janus:

Dank U. Ik zal er deze keer niet van profiteeren. Altijd Uw dienaar, maar ik neem
nooit iets voor niks aan.
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Snoepie:

Die vent is gek. Hij heeft tot nu toe nog niets anders gedaan, dan alles voor niets
aannemen.
Janus:

Pardon, Edelachtbare, ik ben klaplooper en ik werk voor mijn brood.
Allen
(lachen onder uitroepen van):

Die is goed! Lui zwijn! Hij werke!
Janus:

Zij snappen dat niet Edelachtbare. Mijn werk is de heele dag met alle aandacht
gesprekken van zuk soort mensche anhoore. Vandaag, geen schijn van een gelegenheid
om een bestelling te plaatse tot voor een kwartier geleje. Dat is het vermoeiende van
me vak, je mot de heele dag as de bliksem oplette om het goeje moment voor je
bestelling uit te pikke. Dat was met me laatste broodje met kaas niet het geval. Daarom
ken ik het niet accepteeren. Ik ben geen bedelaar. Altijd uw dienaar. Vriezen we
dood, dan vriezen we dood.
Snoepie:

Ik ben hier in een uitgelezen gezelschap. De dief, de klaplooper, de vrouw, de rechter,
de heele maatschappij! Laat het orgel janken! Er past verdikkeme muziek bij!
Moeke
(heeft de wijn in kopjes geschonken, zet het orgel aan).

(Allen hebben een kopje in de hand.)

Snoepie:

Nou, alle heil voor... Toto... en het O.M.
(De deur in de fond gaat open. In avondtoilet verschijnen: Toto, Mr. Stijging en de Ambtenaar
O.M.)

A m b t e n a a r O.M.:

Hier! Hier zullen we nog een kijkje nemen.
Stijging:

Ik amuseer me kostelijk. We zijn aardig aan de rol, zeg. In zoo'n natuurstaat krijg je
ze voor de balie niet.
To t o :

Muziek! Hier gaan we dansen!
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(Allen hebben hun kopje leeggedronken en kijken naar de binnenkomenden.)

Snoepie
(heeft het kopje aan den mond gezet, blijft bij de stem van Toto doodstil staan, draait zich dan langzaam
om).

To t o
(gaat uitbundig naar hem toe):

Hallo! Daar heb je Snoepie. Op z'n eentje aan de boemel.
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Knut:

Sakkerdju, wat een bak!
Nelly:

Is ze dat?
Ka:

Dat geeft lekkere mot.
Moeke:

Jesses, kindere... me zaak.
Snoepie
(tegen Toto):

Kom niet bij me en blijf waar je bent!
A m b t e n a a r O.M.:

Dat treft bliksems ongelukkig.
Stijging
(lachend):

Soort zoekt soort.
A m b t e n a a r O.M.:

We gaan, menschen, kom.
Snoepie
(brengt zijn hand langzaam naar zijne zak)

... Je verzet geen stap O.M.... Pietje, sluit die deur af.
Knut:

Dank je... Vrijheidsberooving. Kost me veertien dage. Doe het maar zelf.
Snoepie
(sluit de deur af).

A m b t e n a a r O.M.:

Wat is dat? Wat moet dat?
Stijging:

Ik sommeer U direct die deur te ontsluiten! Direct!
To t o :

Snoepie, wat is dat nou, jongen? Wat doe je nou? Ben je boos?
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Snoepie:

Wat ik doen ga? Hahahaha! Wat moet ik nou met ze doen, Pietje? Op der smoel
timmere! Nee... hahaha, ik heb iets veel beters... Pietje, hoor je de regen en wind,
kameraad. Wat een plezierige longontsteking zou dat geven!
A m b t e n a a r O.M.:

Kunnen we nou weg gaan of niet!
Stijging:

Dat is een ongehoord schandaal! Dat is een perfide brutaliteit!
Snoepie:

Komen jullie hier in de nachtkroegen om ons, het gemeene volk, te zien? Wij, leden
der rechterlijke minderheid, tegen wie jullie gezegd hebben, dat mag niet? Geldt dat
ook voor de slaapkamers van andermans vrouwen O.M.? Of mag daar alles?
A m b t e n a a r O.M.
(bonst tegen de deur):

Ik wil die deur open! Ik schreeuw om hulp!
Stijging:

Is er geen achteruitgang, vrouwtje? Ik heb geld! Ik heb veel geld!
To t o :

Wat is dat nou toch allemaal voor onzin, Snoepie!
Snoepie
(sigarenaansteker uit zijn zak):

Als iemand nog een kik geeft, als iemand nog een stap verzet, leg ik hem neer!
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A m b t e n a a r O.M.:

O!... Dat is... Wij zullen U uitleggen... U zult begrijpen... U...
Stijging:

Laat hem dat wapen weg doen! Laat hem die revolver in zijn zak steken!
Knut:

Hohohohoho! Die is goed! Sakkerdju, die is goed! Daar doe ik me boordje bij uit.
Allen
(lachen):

Wat een mop! Verrek! Een revolver!
Snoepie:

Had jij nou gedacht, Pietje, toen we samen dat dingetje kochten, dat we daar nog
zooveel plezier van hebben zouden?
Stijging
(in giftige haat):

Ik sommeer je dat wapen weg te doen! Ik sommeer je die revolver weg te doen! Doe
de deur open! Ploert! Schooier!
Knut:

Hou, hou! Altijd netjes blijve! Altijd heer blijve! Niet schelde!
A m b t e n a a r O.M.
(sidderend):

Nee, collega, we moeten kalm blijven! Kalm blijven! Vooral geen verzet! Geen
verzet!
To t o :

Maar lieve jongen, wat scheelt je nou toch? Ben je dronken?
Snoepie
(driftig):

Ik wil geen woord meer hooren of zoo waar ik leef, ik haal die haan over!
(Stilte. Allen kijken elkaar en de sigarenaansteker aan.)

Knut:

Zeg 's, Edelachtbare,... weet je wel zeker, dat 't dat dingetje is, wa we gekoch hebbe,
dat je daar in je hand hebt?

Groot Nederland. Jaargang 27

Snoepie
(staat hijgend van emotie, bekijkt de sigarenaansteker):

Ik weet niets meer zeker!
Knut:

Hij heeft sakkerdju een echte proppeschieter in zijn jatte!
(wijkt).

Ka:

Dat ie der voor der test schiet, de stinkmadam!
(wijkt angstig terug).

Nelly:

He, jesses, nee, ik ken geen bloed zien!
Moeke:

Kinderen... een moord... in me zaak!
Janus
(tot nu toe de kalmte en onbewogenheid zelf, staat sidderend op):

Ik wil effe meedeele, asdat er hier om zoo te zegge niks gebeurt. Ik zie niks, ik hoor
niks, er gebeurt voor mij niks!
Stijging:

Doe dan die deur open en roep de politie!
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Janus
(sidderend van haat):

Ik zeg, dat er voor mij niks gebeurt, versta je! Niks! Niks! Niks! Als ik het niet wil,
wil ik het niet, wil ik het niet!
Snoepie
(ziet de emotie van Janus voor kameraadschappelijkheid aan, neemt hem bij den arm):

Ja, ja! We trappen ze samen dood! We knijpen ze samen kapot!
Janus
(rukt zich in heftige angst los):

Nee, nee! Ik wil niet! Er gebeurt niks! Ik wil niet! Ik stop me vingers in me ooren
en hou me oogen dicht.
(doet zoo, gaat zitten)

Er is niemand meer. Ik ben alleen! Er gebeurt niks! Vries ik dood, dan vries ik dood!
(blijft zoo de volgende scêne zitten).

Snoepie
(zeer nerveus):

Alleen dan maar, alleen dan maar!... Pietje, kameraad, heb jij wel eens een berooving
gezien?... Nee... Dan zul je der nu een fijne meemaken!... Hoeden af en overjassen
uit!
(O.M. en Stijging doen zoo)

Pak aan, Pietje!
(tegen Toto)

Halssnoer en ringen uit!
To t o :

O, jongen, ik wil met alle plezier mee in die comedie spelen. Als je maar weet, dat
ik niet bang ben voor wat je daar in je handen hebt.
Snoepie:

Halssnoer en ringen uit!... Zie zoo... Geef aan... Nee, juweelen is voor vrouwen te
gevaarlijk. Steek in je zak, Pietje!
Knut:
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Sakkerdju, dat is voor kapitalen!
Snoepie:

Portefeuille, horloges, alles uit jullie zakken!
Stijging:

Ik protesteer...
Snoepie:

Alles uit je zak, zeg ik!
Snoepie
(tegen Nelly en Ka):

Pak aan, jullie.
Ka:

Dank je, ik verdien me geld op een eerlijke manier!
Nelly:

Gos, as me man het wist...
Snoepie
(tegen Pietje):

Pak aan, jij!... Zie zoo... En nou... boorden en jassen uit!
Knut:

Wat zeg ie?
Stijging:

U hebt ons nu beroofd! Ik had niet meer verwacht! Maar laat het nou genoeg zijn!
A m b t e n a a r O.M.:

Me dunkt, dat het nou voldoende is!
Snoepie:

Boorden en jassen uit of moet ik het zelf komen doen?
(O.M. en Stijging doen zoo. Toto staat alles glimlachend aan te kijken.)
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Snoepie:

Vesten uit!... Kousen en schoenen uit!
Knut:

Hij gaat ze nakend uitkleeje, spiernakend, let op!
Ka:

Daar ga ik bij zitte.
Nelly:

Gewoonlijk motte wij ons voor hun uitkleeje, nou doen zij 't voor ons. Is ie effe
gekloft!
(gaat zitten).

Moeke:

Kijk's, wat een fijn ondergoed, die ouwe an het.
Snoepie:

Hoor je de regen en die wind? Pietje!... Uitkleejen kan zoo bliksems koud zijn!...
Pantalons uit!
Ka
(hartstochtelijk):

Hun hempie ook, Snoepie, alles hoor! Fijn!
Nelly
(lachend):

Ik lach me 'n breuk.
A m b t e n a a r O.M.:

O!... Uh... Dat is... Nooit!.., Nooit!
Stijging:

Ik... Nooit! Nooit!
Snoepie:

Maken jullie me niet driftig. Het zou kunnen dat het beven van mijn vinger die trekker
overhaalt!
(O.M. en Stijging doen pantalon uit)

En nou, Pietje, zet wagewijd de deur open!
(Pietje doet zoo)

Vooruit! Nou! De deur is ontsloten! De straat op! Vooruit!
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Ka
(fel):

Late we ze de kleere van 't lijf rijte, de sloebers! Late we ze naakt de straat op jage!
Knut:

Brand je poote niet!
Nelly
(houdt Ka tegen):

Ben je bedonderd! Hier!
Stijging:

Ik wil niet!... Het is mijn dood!... De regen!...
Snoepie
(ziedend van drift):

Moet ik jullie der uit slaan?
A m b t e n a a r O.M.:

Kom, collega, kom, voor er erger gebeurt!
(beiden af).

Snoepie
(tegen Toto):

Jou moest ik naakt de wind in sturen. Maar de menschen zullen meer dan genoeg
weten wie je bent, als ze je zien met die twee in hun onderbroek. Schiet op!
To t o
(wandelt naar binnen):

Dank je. Het regent me te erg.
Ka
(ongerust):

Ik smeer hem...
Nelly:

Daar komt mot van! Saluutjes!
(af met Ka).

Janus
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(zit nog steeds met oogen dicht en vingers in de ooren.)
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Moeke:

Het is een schandaal... zukke fijne heeren in derlui ondergoed. Daar komt schandaal
van. Ik ga sluiten, als de bliksem sluite... en 't licht mot uit
(sluit en doet 't licht uit, ruimt gejaagd op).

Snoepie:

Zie je Pietje, zoo is het heele leven. Als je een sigarenaansteker in je hand hebt, dan
zweer je dat het een revolver is en als je een revolver bezit, dan weet je er niet meer
mee te doen dan met een sigarenaansteker. De eeuwige vergissing...
To t o
(gaat zitten):

Die ik nooit gemaakt heb, want ik heb altijd wel geweten, dat jij nooit een revolver,
maar altijd een sigarenaansteker in je hand had.
Knut
(onderdanig):

Pardon... juffrouw... mevrouw... het is in ons vak geen gewoonte... ziet U... maar de
juweelen ken U wel terug krijgen.
Snoepie:

Nee, Pietje, zij geeft je die cadeau... als vergoeding voor de mislukte inbraak en voor
den val...
Knut:

Mevrouw?
(kijkt angstig naar de deur).

To t o
(trekt de schouders op).

Knut:

Dank U, mevrouw... as Uwes het goed vindt... dan... dan ga ik nou maar. D'r is vuil
weer an de lucht.
Snoepie:

Kruip jij ook al, Pietje... dief? Vriend van een dag?... Lid van de minderheid?
Knut:

Ja, Edelachtbare... een vrouw is een vrouw en... en dan zoo vlak bij
(af).
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Moeke:

En nou moet je make dat je weg komt, meneer. Ik wil met de politie niks te make
hebbe
(af met glazen).

To t o
(begint te huilen):

Je bent een nare misselijke jongen om me zoo te compromiteeren. Zoo gemeen te
behandelen, terwijl ik het heelemaal niet aan je verdiend heb! Wat bezielt je? Je hebt
mijn heele avond bedorven.
Snoepie:

Je heele nacht.
To t o :

Nacht?
Snoepie
(met tranen in de oogen):

Hoe heb je 't kunnen doen, lieveling? Hoe heb je 't over je hart kunnen verkrijgen
om mij, die niemand anders... om mij... die... die... om me zoo gemeen te behandelen
en... te bedriegen?
To t o :

Bedriegen? Ik jou?
Snoepie:

Ja, met het O.M.
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To t o :

O!... Is het daarom... En waarom doe je daar nou eerst vandaag zoo mal om?
Snoepie:

Omdat ik het vandaag eerst te weten ben gekomen.
To t o :

Vandaag eerst..? Gos, ik dacht, dat je het allang wist.
Snoepie
(valt in een stoel):

Allang wist? Ben je stapelgek geworden? Het leven en de waarheid...
To t o
(gehinderd):

Nou niet doen alsof het een revolver is, Snoepie, want het is maar een
sigarenaansteker.
Snoepie:

Zeg 's, jij doet alsof het niet meer dan billijk en natuurlijk is, dat je me bedriegt.
To t o :

Ja maar, dat is het dan toch ook lieveling. Nou ja, niet met die lummel; dat is eerst
van de laatste week, maar ik dacht werkelijk, dat je het al maanden wist, dat ik je
bedroog en dat je het nu maar stilzwijgend toeliet en goed vond, omdat je inzag, dat
het toch niet anders kon. Ik heb dat juist zoo erg in je gewaardeerd. Ik vind het erg
jammer, hoor, Snoepie. Ik kan het niet helpen. Ik had je wijzer gedacht.
Snoepie
(volkomen de kluts kwijt):

Als... als ik het goed begrijp, dan is je bedoeling te zeggen, dat ik het ben, die
tegengevallen is.
To t o :

Ja, natuurlijk.
Snoepie:

Een oogenblikje. Die gedachtegang is me wat erg vreemd. Ik heb een lijfrente voor
je gekocht...
To t o :

Ja, hoor 's, Snoepie, dat is nou verschrikkelijk onkiesch. Het feit, dat ik je bedrogen
heb, is juist het bewijs, dat ik je niet om die lijfrente genomen heb, maar dat ik van
je hou.
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Snoepie
(verwezen):

Dat je me bedroog is het bewijs, dat je me niet om het geld... maar dat je van me
houdt...
To t o :

Natuurlijk. Als ik me door je gekocht had gevoeld, dan was ik je terwille van het
geld, dat ik natuurlijk niet verliezen wou, trouw gebleven. Ik heb echter geen enkel
oogenblik aan dat geld gedacht. Ik heb me gevoeld en gedragen als je vrouw.
Snoepie:

Ja, maar... als mijn vrouw had je me juist niet moeten bedriegen.
To t o
(gaat op zijn schoot zitten):

Och, lieve, domme jon-
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gen. Mannen als jij worden door hunne vrouwen immers altijd bedrogen. Daarom
koopen ze als ze getrouwd zijn ook altijd een maitresse. En dat was ik toch niet van
jou. Ik was je vrouw en bedroog je. Heusch, onze verhouding zou niet compleet
geweest zijn, als ik je niet af en toe naar Tom Mix gestuurd had en... niet zoo lang
geduurd hebben.
Snoepie:

Dus... ik moet je als het even wil nog bedanken ook, dat je me bedroog.
To t o :

Bedanken, nee, dat is niet noodig, maar zonder Charly Chaplin en dergelijke had je
me heusch zoo lang niet gehouden.
Snoepie
(staat op, zet haar neer):

Mannen als ik worden voor den gek gehouden, mannen als ik worden bedrogen,
belogen, uitgelachen. Is er nou ook iets wat mannen als ik niet worden?
To t o :

Ja.
Snoepie:

Zoo! Goddank. Wat dan?
To t o :

Au serieux genomen.
Snoepie
(terneergeslagen):

... O.
(Pauze.)

To t o :

Die lijfrente kan ik je niet terug geven, is het wel?
Snoepie:

Nee, die kun je me niet teruggeven.
To t o :

En... uh... de uitkeering iedere maand bij me komen halen...
Snoepie:

Och... daar komt natuurlijk ook niets van... en dan vind ik dat ook...
To t o :

Wat vind je dat?
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Snoepie
(treurig):

Nee, niets... hou het geld maar.
To t o
(springt op zijn schoot):

He, jasses, wat is dat allemaal vervelend. Troost me nou maar eens gauw voor al de
narigheid die je me aandoet...
Snoepie
(beschermend):

Jij, lieve goeje Toto.
To t o :

Zal ik maar weer goed op je worden?
Snoepie:

Ja, nee, dat is toch werkelijk al te gek. Al worden mannen als ik dan niet au serieux
genomen, het is en blijft toch een feit, dat jij me bedrogen hebt.
To t o :

Nou ja, dat weet ik wel, maar ik ben nou toch een ander geworden. Ik lig zalig.
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Snoepie:

Hoezoo, een ander?
To t o :

Nou, ik bedrieg je nu toch niet meer.
Snoepie
(smalend):

Ja.
To t o :

Alles wat je zoo even tegen me gezegd hebt... heusch, ik beloof het je.
Snoepie
(zet haar recht):

Eerlijk en echt?
To t o :

Nee, nee, me niet los laten. Het is zoo lekker warm zoo tegen je aan.
Snoepie:

Ja, wat is nou ook eigenlijk bedriegen?
To t o :

Wel ja, wat is het ook eigenlijk.
Snoepie
(staart voor zich uit):

Ik hou van je, ik hou zoo vreeselijk veel van je
(begint te huilen).

(Geklop aan de deur. Moeke komt open doen.)

(In de fond-deur verschijnen O.M. en Mr. Stijging met twee agenten. O.M. en Stijging bibberend
in politie-cape.)

Stijging:

Daar zit dat individu. Arresteer hem. Doe hem de ijzers aan!
(niest).

Agent:
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Pardon meneer, as U zonder verzet meegaat...
To t o :

Jongen, wat is dat? Wat willen ze?
Snoepie:

Verdomd!... Dat ik daar niet aan gedacht heb.
Stijging
(ziet de weggeworpen sigarenaansteker):

Het wapen! Daar! Daar! Neem het in beslag!
(niest).

Snoepie:

Het wapen?... Een sigarenaansteker!
Stijging
(rukt den agent het voorwerp uit de hand):

Wat is dat? Wat is dat? Dief! Schooier! Ik nek je carrière! Je gaat de nor in! Ik maak
je toekomst kapot!
(niest).

Snoepie:

Het was maar een grap, heeren... onder vrienden... U ziet zelf...
Agent:

Een grap... ja... ja... Hebt U dan het eigendom van deze heeren nog?
To t o :

Ik heb alles. Er is mij niets afgenomen.
Stijging:

Dat liegt de slet! Dat liegt het wijf!
Snoepie
(heeft angstig rondgekeken):

... Pietje... Nee... het eigendom... dat heb ik niet meer...
Agent:

Ja, meneer, dan spijt het me.
(legt een hand op de schouder van Snoepie).

Snoepie:
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Zoo zie je, lieve Toto, dat het toch weer niet waar is, dat een sigarenaansteker niet
meer dan een sigaren-
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aansteker is. Op een gegeven oogenblik blijkt het toch weer een revolver te zijn. De
werkelijkheid? Ha! Mijne heeren, als een mooie vrouw. Bedrog, niets dan bedrog
en tegelijkertijd de zuiverste waarheid! Ik ga mee!
(af met agent, O.M. en Stijging).

Stijging:

Sleur hem door de drukste straten! Ik nek hem! Ik...
(niest).

Moeke
(die de vorige scêne angstig in een hoek heeft aangezien, schudt Janus):

Hei, vooruit! Ze zijn weg! Schiet op!
To t o :

Jeetje, die arme Snoepie... Maar hij komt wel weer vrij.
Janus
(doet de oogen open, de vingers uit de ooren):

Hè... ik schrik... wat ken je met je oogen en ooren dicht mooie dingen zien, hè.
To t o :

Zou U geen auto voor me kunnen halen.
Janus:

Een broodje met kaas voor de juffrouw. Inpakken.
To t o :

Ja, dat is goed, maar ik wou een auto...
Janus:

As ik der straks kasuweel een tege kom, wil ik het hem wel zegge.
DOEK.
A. DERFESNE
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Verzen
De wederkeer
De groote rust en de bezinning zinken
in mij als regens in een dooden tuin;
na dezen waanzin en dit zelfverminken
keer ik terug. Nog ligt mijn droom in puin,
maar buiten, waar men bruggen bouwt, wijdbogend,
en waar de stroom versnelt tot vurig licht,
wordt ik van nieuwe liefde en trots almogend en ik vergeet en windel opgericht.
Nu eindelijk valt het masker van de dagen,
en de verbijstrende eenzaamheid vergaat. Zij kwam van ver; de blindelingsche vlagen
van wanhoop stierven aan myn hart, verzaad. Een vrouw, wier handen in de mijne lagen,
riep met één lach den dood uit mijn gelaat. -
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Gebeden
I.
Honderd gebaren, wankel van weifeling,
honderd oogen, troebel van twijfeling,
honderd voeten, rustloos van schuifeling,
en dan de glazen stilte van den dood. Waaien wij doelloos door de tijden ruim,
van nood naar nood, om nooit-begaan verzuim?
Wie waren wij, toen uit het bare schuim
der eerste zee de broze schelpen stolden?
Zijn wij het leven, of zijn schuduw maar?
Zijn wij gedachte, of haar doodsch gebaar?
O, God, wij zoeken driftig Uw gevaar
en breken stuk, voor wij 't gevonden hebben.

II.
Iedere nacht: Uw hand verdooft de zon,
die 't venster brak in teedere paneelen.
Iedere nacht: de beurtzang van de veêlen
sterft aan de stratenhorizon.
Dan zijn wij saam. Wij vechten saam. Ik wil
U kennen. Waarom houdt gij U verholen?
'k Ben naakt voor U. Uw schaamte is nòg verscholen,
en de glans van Uw lijf blijft duisterkil.
Ik wil U kennen, God. Wij vechten saam.
Mijn schreeuw breekt dan Uw lippen. 'k Voel Uw mond.
Uw adem schroeit op mijn gelaat zijn wond.
Ik stamel dronken Uw gehate naam.
En elke morgen sleep ik mij gebroken
uit het ravijn der nacht. - Maar iedre nacht,
wanneer Uw hand de sterren heeft ontstoken,
lig ik weer sterk. En wacht.
THEUN DE VRIES
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Broeder Kobus
Eerste hoofdstuk
Kobeke's geboorte
Kobeke is geboren in een leemen hut van 't Kempenland, dat het schoonste land van
Vlaanderen is, en 't was op een Zondagachternoen in de Sint-Jansmaand, en zijn
vader en zijn moeder waren arme menschen.

1.
De hut waar Kobeke geboren is ligt daar heelemaal op haar eigen bezijden de
zandbaan. De witte leemmuren zijn scheef getrokken omdat het strooien dak er te
zwaar op weegt. Daar is een scheeve deur in den gevel. Daar is een groot vensterke
en nog een klein vensterke. En dan is er nog het deurke van den geitenstal en het
schuurke. Als er een stuk leem uit de muren valt plakt vader Broos daar een versche
klakke leem tegen en gaat er eens met den witborstel over. Als er een vlok stroo uit
het dak waait steekt vader Broos daar weer ander stroo in.
Tusschen de hut en de zandbaan ligt de putkuip. 't Is een put met een zwikboom
die in 't midden kwinkwankt op een mik; aan den eenen kant hangt de puthaak, aan
het ander end een versleten ketelke vol steenen om den aker gemakkelijker boven te
trekken. De zwik is zoo hoog als 't dak. Ze doet denken aan de galg. Langs den kant
van de zandbaan is er al lang een plank van de putkuip, maar het vuurkruid dat er
binnen in wast, is er dweers door gegroeid en het gat is toe. Als Lulle-Mie, de geit,
voorbij dat vuurkruid wandelt keert ze met een vieze snuit haar kop terzij. Neven de
putkuip wast er ook een vlierstruik, nu volop in de blom. Vlak daarachter ligt de
houtmijt. Kapucienkes tegen het endeke haag, klimop over het planken kot van
Pardoes den
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hond, en tegen Paschen wordt ieder jaar door vader Broos alles gewit. Een stukske
land achter het huis, een voorschoot wei daarneven, en voor de rest is 't ommetom
al dennebosch en hei.
En stil.

2.
Daar komen niet veel menschen door de zandbaan. Bruu Kalot, de kiekenkremer,
rijdt er somwijlen voorbij met zijn hondenkar vol manden met kiekens.
- ‘Heila!’ roept Bruu Kalot van op de baan. De twee honden zijn blijven staan,
snakhijgend, de nattigheid drupt van hun rooie tong. Ze loeren ook schuins naar de
witte hut.
- ‘Heila!’ roept Bruu Kalot nog eens, en hij slaat met zijn dunne geer tegen de
deur. Bruu Kalot loert eens door het vensterke. Daar is niemand in huis. Voor den
heerd staat een zwarte moor. Op de tafel een blikken koffiepot, alleen. Bruu Kalot
gaat den gevel om en ziet Broos op zijn landeke bezig. Op het weike zit Tekla Penne,
zijn wijf, gras te snijden. Belle Moeike zit neven haar.
- ‘Hé... Broos! roept Bruu Kalot, nikske te koêp?’
Broos steekt zijn scheeven kop omhoog, ziet Bruu Kalot tegen den gevel staan,
en schreeuwt terug:
- ‘Dag Bruu Kalot!.... Niks te koêp... of 't zaa moete zijn da ge èn koppel auw
kloeke wilt koêpe...’ Hij doet teeken naar Belle Moeike en Tekla Penne. Die doen
of ze 't niet hooren.
Bruu Kalot put een eemerke water, en laat zijn twee honden drinken. Pardoes staat
bij de kar. Hij riekt eens met zijn natten neus tusschen twee staafkens van de
kiekenmand aan een dikken kloek, met heimelijke goesting. De kloek pikt hem
bekanst in zijn neus. Pardoes gaat dan voorzichtig de steerten onderzoeken van de
twee honden voor de kar. Deze keeren den kop om en grollen omdat ze schijnen te
raden wat Pardoes aan hun steert van zin is en ze daar nu niet op gesteld zijn. Bruu
Kalot rijdt door onder de hooge dennen langs de zandbaan; in de schaduwschemer
wordt zijn hondenkar klein-klein, in de verte.
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Peer Ocherme komt van tijd tot tijd een Onze-Vader lezen: ‘Onze voader die in den
hemele zijt, gèf me ne boterham da'k er in bijt, Wees gegroet, zij zoe goed, da ge der
è wa boter oepdoet.... En vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze
schuldenaren.’ Peer Ocherme heeft door het vensterke al gezien dat er volk in huis
is en hij leest met een heel armoeiïge stem.
Belle Moeike doet open en geeft hem een keezeboterham.
- ‘Danke mersie, zegt Peer Ocherme, God zal 't oe loêne en hedde soemtemets oêk
nie è bekke kaffee nie miêr stoan, Belle Moeike?’ Daarmee is Peer binnen.
- ‘Hoe goat et, Piêr joeng!’ vraagt Belle Moeike kompasjeus.
- ‘Stillekes, Belle Moeike, hiêl stillekes moar... nog altijd zoe'n euftige pijn oan
mèn moagd en 't rammetis in mèn knie... Euh - Euh!’ kucht Peer.
- ‘Sjuustekes lak ik, Piêr joeng, ik weur oêk zoe soekkelechtig oep mèn loêspijpe.’
- ‘Nen erme mens es toch moar nen erme mens, Belle Moeike.’
Peer Ocherme belooft een Onze-Vader te lezen en strompelt voort over de zandbaan
met zijn broodzak over zijn schouder. Peer mankt aan zijn rechterbeen, en hij schopt
met zijn rechtervoet iederen keer een beetje zand omhoog. Hij heeft een mager gezicht
en zijn kin staat vol grijze stoppels.
Pastor Bonnefooie komt een keer of twee op 't jaar. In den Paaschtijd en rond
Bamis. 't Is ver van aan de pastorij tot bij Broos van Peersus, en pastor Bonnefooie
is dik. Hij zweet er van. Broos loert schuins naar Tekla Penne om te zien of ze iets
geven zal, en gaat door de achterdeur naar buiten. Pastor Bonnefooie steekt zijn twee
handen onder zijn singel, plat op zijn buik. De tien vingertoppen steken wit onder
den zwarten singel uit. Zijn beenen ver open en zijn schoentippen recht omhoog. Hij
spreekt van zijn armoei, van verkensribbekens, van 't flerecijn en van Onzen Lieven
Heer. Belle Moeike zegt dat ze niet lang meer leven zal. Tekla Penne zegt dat het
een arme tijd is, ze neemt een half solleke uit het gebloemde taske op de kast en stopt
dat in de
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groote hand van pastor Bonnefooie, die aanneemt zonder te bezien. Maar hij tast met
één vinger in zijn handpalm, swenst dat hij met Belle Moeike klapt, of 't misschien
dezen keer per abuus geen halffrankske is.
Anders komen daar om zoo te zeggen geen menschen.
Van aan de putkuip kunt ge, over de klein dennekens aan den anderen kant van
de zandbaan, het strooien dak zien van de hut van Kalle Lies, den bezembinder, die
daar woont met Mieke Lies, zijn wijf, en Melle Komfoor, zijn zuster. Kalle is Broos
zijn vriend.
Alle menschen daar zijn arm.
En gelukkig.

3.
Die vader van Kobeke, och, wat is dat een aardige vent. Hij heet Broos van Peersus,
zijn vrouw is Tekla Penne, Belle Moeike is heur moeder. Ze zeggen in 't dorp: ‘Die
Broos van Piêrsus die heet er moar vier en è krentemikske.’ Broos is wel een kwiebus,
maar dat wil niet zeggen dat hij niet weet wat hij doet. Hij zal ineens beginnen te
lachen, zonder reden, zonder dat iemand hem aanspreekt, in 't midden van 't veld.
Hij kent alle soort van slechte liekens die Tekla Penne en Belle Moeike doen rood
worden, en als iemand hem iets vraagt dan zingt hij somwijlen zijn antwoord. Een
plezante kwiebus is Broos zeker, maar hij heeft gedachten achter in zijn kop. Zijn
eenige vijanden zijn: Tekla Penne en Belle Moeike. Die moeten gedurig aan op hun
affeere passen voor Broos, ze moeten zich elken dag kwaad maken om zijn leelijke
vertelselkens en zijn reppige liekens, en omdat hij daar zoo zot kan staan zingen.
Hij zit aan den eenen kant van de tafel, Tekla Penne en Belle Moeike aan den
anderen kant, met den rug naar den heerd. Broos spreekt hen nooit rechtstreeks aan,
hij vertelt zijn vertelselkens tegen Pardoes, die nevens hem op den grond zit te
snufferen, en met de pooten trippelt omdat hij ajuinsaus riekt. Kajoet de kater zit bij
den heerd te maffen, die mag geen ajuinsaus. Daar is geen klok in huis. Daar hangt
alleen tegen den muur een spiegelke van een hand groot, een zwart kruisefiks met
een vaantje van Scherpen-
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heuvel en een palmtakske er achter, het gebed van Keizer Karel, en op de schapraai
staat een goedkoop lievevrouwke.
- ‘Leze!’ zegt Tekla Penne.
Broos maakt een kruiske met zijn linkerhand en loert met één oog toe naar Belle
Moeike. Dan maakt hij weer een kruiske me zijn rechterhand. Opeens zingt hij:
- ‘Pardoes... ik hem giên vorrr... kettt!’ De laatste letter schreeuwt hij zoo hard dat
Pardoes achteruit springt en Belle Moeike heur in een snijboon verslikt. Tekla Penne
zoekt achter zich of daar nieverans iets ligt om Broos naar zijn kop te smijten. Kajoet
rekt zijn rug in een boog, steekt een voor een zijn voorpooten uit, en gaapt. Daar
komen twee hennen voor de open deur staan kijken. Ge ziet de dennekens over de
zandbaan, vol zon.
Wat een kwiebus is die Broos toch!
Hij werkt den heelen dag op het veldeke, of in de bosschen, hij is kort en dik en
hij houdt zijn kop een beetje scheef.
Tekla Penne zijn wijf is een goed mensch. Ze zorgt voor alles, voor zooveel het
van doen is. Ze is altijd samen met Belle Moeike, en ze lezen paternosters: dat het
zou regenen, dat het niet zou regenen, dat Lulle-Mie goed zou lammeren, dat ze later
niet in de hel zouden komen. Gelijk zingen ze kristelijke liekens: O God de zee verheft
haar woeste baren.... Eenen soldaat heel sterk en kloek.... Te Lourdes op de bergen,
omdat Broos zooveel onkristelijke liekens zingt. Als Broos ver genoeg af staat zingt
hij mee: Och God ons Tee die heeft al grijze haren.... Maar ik zeg, daarvoor moet
hij ver genoeg af staan. Zaterdags steekt Tekla Penne een vetkeerske aan van een
cent voor 't lievevrouwke op de kast, om nog een kindeke te krijgen en ze heeft zich
daarvoor al drie keeren laten overlezen. Ze is nog geen veertig, Broos ook niet. Belle
Moeike is tegen de zestig. Broos gaat dat keerske soms heimelijk uitblazen, of hij
steekt er nog een tweede aan. ‘Misschien komt er dan een tweeling!’
Het kindeke kwam op een keer. 't Was geen tweeling.
't Was Kobeke heel alleen.
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4.
Blare Verzijp, de goeivrouw, zit in de kamer daarnaast, met Belle Moeike bij het
bed van Tekla Penne. Sssst.... het is heel stillekens.
Van op de zandbaan kunt ge door de open deur Broos alleen zien zitten, in zijn
hemdsmouwen bij de tafel. Pardoes zit vlak voor hem en kijkt naar zijn oogen. Kajoet
zit op de tafel en doet of hij slaapt. Daar kwieteren ieverans twee musschen in de
zon. Lulle-Mie komt uit haar stal en gaat aan 't gras knabbelen neven de houtmijt.
Rond de putkuip pikkeren drie kiekens, en twee liggen in 't stof van de zandbaan te
luizen. De lucht van de denneboomen komt binnen met den reuk van den vlierstruik
en van het vuurkruid bij de putkuip. 't Is heet en doodstil, behalve die twee musschen.
Broos lacht, heimelijk en ingehouden, tegen Pardoes, en wijst met zijn duim naar
de kamerdeur. Hij nijpt zijn oogen toe van 't lachen, de tranen loopen over zijn
kaken.....
- ‘Uu... sst, Pardoes!... uu.. sst, Kajoet!... nie spreke... Pardoes, lacht nog es, joeng!’
Pardoes trekt zijn bovenlip omhoog en laat zijn tandvleesch zien; hij trekt twee
rimpelkens in zijn neus, en dat is zoo Pardoes zijn manier van lachen.
Broos fluit ineens van: Blauw bloemekens die in 't koreke staan.
Belle Moeike steekt heuren kop in de kamer en zegt:
- ‘Nie fluite, zeg ik!’
Broos lacht, lacht dat hij bekanst stikt, en Pardoes lacht mee. Kajoet heeft zijn
oogen open gedaan, en peist serieus over dat zot gedoe. 't Wordt zoo erg dat Broos
het niet meer uithouden kan en hardop lacht. Belle Moeike laat heur kop weer eens
zien door de spleet van de deur.
- ‘Nie lache, zeg ik!’
Broos zwijgt, gaat dan op zijn zokken eens luisteren aan de kamer en komt terug.
- ‘Pardoes, fezelt Broos, Pardoes en Kajoet, we goan nondedjie è kinneke koêpe...
en we meuge nie fluite, nie zinge, nie lache... sst!!! We zullen èn pijp smore...’
Kajoet springt van de tafel af als hij de pijp ziet. Pardoes
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trekt twee stappen achteruit. Lulle-Mie komt voor de deur staan en knabbelt aan een
spierke gras dat ze meegebracht heeft. Ze knikkopt met heur onnoozel geitengezicht.
- ‘Neie, Lulle-Mie, nog è bekke wachte.... 't es er nog nie, en 't es ne joeng, giên
piskous, zij moat gerust.’
Broos smoort zijn pijp aan.
't Is doodstil op dien Zondagachternoen in de Sint-Jansmaand. De musschen zijn
ook weg. De dennen rieken straf. Broos en Pardoes, Kajoet en Lulle-Mie wachten.
De deur van de kamer gaat open.
- ‘Nie smore, zeg ik!... en 't es er.’
- ‘'t Es toch giên maske hè?’ vraagt Broos.
- ‘Neie, spijtig genoeg... en ge meugt seffes es kome zien.’
Nu loopt Broos buiten, hij pakt een klomp hout en slaat daarmee vijf zes keeren
met al zijn fors op den grond, hoesh... hoesh... hoesh... Pardoes draait op zijn rug,
de pooten omhoog, en krinkelt van plezier. Lulle-Mie gaat op heur achterpooten
staan en bokt met scheeven kop naar een ingebeelde andere geit. Kajoet is in de
schors van 't pereboomke aan 't krabben. Als ze weer binnen komen staat de kamerdeur
open, en Broos hoort Belle Moeike en Blare Verzijp hardop klappen.
- ‘Kom naa moar!’ roept Belle Moeike.
Met Pardoes, Kajoet en Lulle-Mie stapt Broos binnen. 't Is er maar half licht. Hij
tast zijn weg en kittelt Blare Verzijp in heuren nek. Dan staat hij voor de houten wieg
van zoon Kobeke. Pardoes zet aan den eenen kant zijn pooten op de wieg, Lulle-Mie
aan den anderen kant, Kajoet wipt boven op de kap, steekt zijn steert recht omhoog
en loert. Broos ziet het kopke van Kobeke, die slaapt. Lulle-Mie springt van de wieg
weg en deze schiet naar heuren kant heelemaal scheef omdat Pardoes er met al zijn
gewicht nog tegen ligt. Kajoet doet een grooten katersprong.
Broos loert naar Kobeke.
- ‘Dag Tekla Penne,’ zegt hij dan.
- ‘Dag Broos... zijde kontent?’
- ‘Da kan er nog al deur.... maar schoên es èm precies
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nie.’ Dan begint hij onder de wieg en het bed te zoeken en vraagt: ‘Woar es den
andere?’
- ‘Wa veur nen andere?’
- ‘Wel.... ik doecht dat et nen twiêling was...’ Broos ziet ineens dat Kobeke zijn
oogen geopend heeft en alles verstaat. Hij schiet in een hoogen lach, pakt ineens
Blare Verzijp in heur lee, sjoept er mee door de kamer en zingt:
Annemie de Wit zat oep nen boêm,
Kobe zat er onder,
Annemie de Wit ik zie oe bil,
Kobe dat es giên wonder.

Blare Verzijp heur kornet staat er heelegansch scheef van en heur onderrok valt af,
en ze moet met heur handen heur borsten vasthouden van 't danig schoddellachen.
Ze springen een stoel omver. Kobeke schreeuwt.
Blare Verzijp en Broos drinken een drupke op den hoek van de tafel. Als Blare
weg is gaat Broos naar de schapraai, zet het lievevrouwke op zijn kop tegen de muur,
steekt twee keerskens aan en zegt: ‘Ge hed et goed gedoan!’
Dan drinkt hij nog een drupke op zijn eigen.

5.
't Is al laat. Ze komen overeen dat Kalle Lies peter moet zijn en Belle Moeike peet.
Over den naam spreken ze ook. Broos zegt eerst: Brosius. Daar willen ze niet van
weten, 't is al genoeg met éen kwiebus in huis. Tekla Penne is voor Antonius, vanwege
zijn schoone mirakelen, Belle Moeike is voor Dorus, vanwege heur man zaliger.
Dan loert Broos naar het kopke van Kobeke zijn zoon, en 't dunkt hem dat hij iets
hoort.
- ‘Ik hèm et, roept Broos, et es Kobus.’
- ‘Es da wel nen hellige?’ vraagt Belle Moeike.
- ‘Wat es 't veur iêne?’ vraagt Tekla Penne.
- ‘Da 's diê.... die Te Lourdes op de bergen gemoakt heet,’ verklaart Broos.
- ‘Dan kan èm er deur veur mijn poart,’ zegt Belle Moeike.

Groot Nederland. Jaargang 27

32
't Is al laat. Broos trekt door de dennekens naar Kalle Lies. Pardoes en Kajoet komen
achterna. Lulle-Mie stapt mee tot over de zandbaan en komt dan terug. Ze is pas
gemolken door Belle Moeike, en die kan het niet zoo goed, ze doet zeer aan heur
deemen.
't Is donker en 't is niet donker. Ge ziet al de toppekens van de jonge dennen tegen
de lucht omhoog steken, lijk vingerkens. Daar is nieverans een windeke en daar is
absoluut niks te hooren. Het riekt fel van den terpentijn. Ieverans achter de wereld
is een groot licht dat over de bosschen heenschijnt. Straks zal de maan wel opkomen.
Broos zingt:
Doar gink ne man oep zieê,
Doar gink ne man oep de mosselezieê,
Van de ram-plan-plan
En de mosselman,
Doar gink ne man oep zieê,
Doar gink ne man oep zieê.

Broos is alleen met den avond ommetom. Kajoet en Pardoes komen achterna op het
wegelke. Pardoes neust hier en daar eens onder de dennekens naar een konijnenpijp,
en als de toebaksdamp van Broos in zijn neusgaten vliegt snoeft hij hardop.
Ze komen aan Kalle Lies zijn hut, die wat grooter is dan die van Broos, want hij
heeft een koe.
Daar vonken twee vuurkogels van den rand van 't dak, - 'n kat. Kajoet schiet achter
den gevel en de vuurkogels zijn weg. Daar rammelt een hond aan zijn ketting achter
het huis, en Pardoes is niet meer te zien.
Ze zijn slapen, denkt Broos, en hij gaat voor 't klein vensterke staan, tikt met zijn
pijpesteel tegen de ruit en roept: ‘Kalle Lie... ie.. ies!’ in drie verschillende tonen.
Het vensterke gaat open en Kalle Lies kan er juist zijn kop doorsteken. Het floske
van zijn slaapmuts wiggelt weg en weer vlak voor zijn neus.
- ‘Kalle Lies, zegt Broos, we hemme nondedjie ne joenge zeun gekocht.’
- ‘Welle oêk, zegt Kalle Lies, moar den onze es è maske.’
- ‘Kalle Lies, ge zod moete petere zijn van mène zeun.’
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- ‘As gij van mèn dochter wilt petere zijn, Broos van Piêrsus.’
Broos moet er zoodanig mee lachen dat hij met zijn achterwerk tegen den gevel
gaat staan en de gevel wiggelt er efkens van.
- ‘Oem vier ure merregen achternoen es den doêp... es da goed?’
't Is goed. Blare Verzijp zal eerst naar Broos komen en dan naar Kalle Lies. Broos
is al achter den eikenkant op weg naar huis, als hij nadenkt. Hij komt terug.
- ‘Hee.... Kalle Lie... ies!’
De slaapmuts komt weer door 't vensterke.
- ‘Hoe hiêt auw dochterke?’
- ‘Nelleke.’
- ‘Mijne zeun moet Kobeke hiête.’
- ‘Ne goeien dag oan Tekla Penne.’
- ‘We zelle ze loater mee mekandere loate trauwe... zijde doarvan kontent, Kalle
Lies?’
- ‘Lak as ge wilt, Broos van Piêrsus.’
Door de dennekens stapt hij nu naar huis. De lucht hangt vol sterren. De nacht is
wit en de hemel blauw en oneindig. De groote dennen neven het kleine boschke zijn
een voor een te zien. Zoo doodstil dat er 't end van verloren is. Broos zingt:
Wat doet èm mee da kind,
Wat doet èm mee da mosselekind,
Van de ram-plan-plan
En de mosselman,
Wat doet èm mee da kind,
Wat doet èm mee da kind.

Pardoes en Kajoet stappen achter hem aan, alle twee met hun eigen gedachten bezig.
Ze loeren van tijd tot tijd eens om, om den weg niet te vergeten.
Broos komt thuis. Alles is donker. Hij zet zich voor de hut op een blok, smoort
nog een pijp en kijkt in den nacht. Dat witte licht van aan den anderen kant van de
wereld vloeit langs den hemel en over de bosschen. Pardoes en Kajoet liggen voor
hem op den grond. Kajoet zijn oogen glinsteren
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licht. Daar fluit ieverans een nachtegaal, heelegansch alleen. Broos put een eemer
water, zet hem op den rand van de putkuip, houdt hem scheef en drinkt zoo. Het doet
hem deugd. Dan zet hij den eemer op den grond voor Pardoes.
Broos kruipt in 't schuurke neven de geitenstal, legt zich op het stroo en slaapt.
't Is......

6.
.... volle nacht.
Pardoes ligt met zijn buik op den grond, zijn kop op zijn recht uitgestoken
voorpooten. Zijn oogen zijn wijd open en loeren vol haat naar Kajoet. Die ligt schuins
tegenover hem op zijn vier pooten, gelijk een oud wijveke dat heur armen tegen heur
boezeleer vouwt, en hij houdt zijn oogen stijf dicht. Ze zijn zoo vlak tegen den grond,
pekzwart in 't donker.
Pardoes zijn oogen gaan nu en dan eens onrustig naar den rand van 't denneboschke
over de zandbaan, waar het paddeke naar Kalle Lies begint. En als hij terug op Kajoet
blikt dunkt het hem dat de kater met een half open oog geloerd heeft, en lacht. Hij
haat den heimelijken kater dezen nacht. Daar gaan rillingen over Pardoes zijn rug,
zijn buik, zijn pooten, hij trekt zijn ooren eens achteruit, hij heeft het fel op zijn
zenuwen.
Kajoet zit diep in zijn lijf te peizen. Niemand kan zien hoe het haar van zijn pels
rult. Het witte topke van zijn steert gaat somwijlen efkens weg en weer over den
grond. Hij peist, en is bedaard en verzekerd. Hij weet dat de stomme Pardoes met
streken zit en ze niet verstoppen kan zooals hij. Een kater heeft veel meer verstand
dan een hond. Hij heeft daar straks bij 't naar huis komen aan Pardoes wel geroken
wat er van de kwestie is met hem. Pardoes heeft dat toch ook aan hem geroken.
Lulle-Mie steekt heur kop door het openstaande staldeurke, komt buiten, kijkt
eens rond, en gaat bij de twee andere op den grond liggen. Pardoes gaapt.
- ‘Lulle-Mie, zegt Pardoes op een toon of hij alleen dááraan heeft liggen peizen,
dat gaat een heel verandering brengen met de komst van Kobeke.’
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- ‘Gelukkig dat ik er ben om Kobeke melk te geven,’ zegt Lulle-Mie met een zekere
pretentie die ze vroeger niet had. En ze voegt er nog bij:
- ‘Een hond of een kat, dat dient voor niks in een huishouden.... Om aan een
kruiwagen te trekken, ja, of om muizen te vangen.’
De klaarte boven de dennebosschen wordt sterker. De nacht is nog lichter, kalmer,
en slaapt niet. Ze hooren Broos in 't schuurke ronken.... oooohhhrrr.... rrrhhhoooo....
- ‘Wie zal er over Kobeke waken en doe ik het niet?’ vraagt Pardoes groothertig.
Kajoet zegt niets. Hij heeft dat licht gezien boven het bosch, en rult, en kromt zijn
rug. Zijn oogen zijn twee bollekens licht.
- ‘Lulle-Mie, zegt Pardoes, ge zijt toch maar een onnoozele geit.’
- ‘Pardoes, antwoordt Lulle-Mie, ge zijt toch maar een ordinaire trekhond.’ Ze
wibbelt met heur stompsteerteke. Pardoes krijgt het in 't oog. Hij kan daar niet tegen
en grolt.
- ‘Lulle-Mie, als ge nog zoo treiterachtig met dat zot stompsteerteke blijft wibbelen
dan bijt ik er in!’
- ‘Komt er eens aan als ge durft,’ zegt Lulle-Mie, want ze weet dat Pardoes heuren
reuk niet verdragen kan.
Boven de bosschen komt het groote witte gezicht van de maan loeren. Pardoes
staat recht, kijkt vlak in de maan, huilt een langgerekt a-hoe... oe, bast drie keeren,
en loopt dan langzaam den gevel om. Lulle-Mie trekt terug naar den stal. Kajoet
schiet weg in den donker. Pardoes komt nog eens slabberen aan den eemer water
neven de putkuip, daar ligt onder op den bodem een stukske maan in als een gouden
napoleon, en hij kijkt eerst goed of 't geen kwaad kan. Dan sluipt hij met zijn snuit
tegen grond in een scheeve lijn de zandbaan over, het wegelke in naar Kalle Lies,
en... staat vlak bij Kajoet. Neven mekaar dribbelen ze met lichte geluidlooze pooten
over het mulle zand. Daar piept ieverans een boschmuis, of een jonge vogel. De maan
staat boven de bosschen, boven den nacht en de wereld...
Kajoet loopt met zijn steert stijf recht omhoog, den kop vooruit. Hij is zeker van
zijn stuk, dat weet hij van daar straks. De maan schijnt vlak op het paddeke, juist
voor hen.
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De schaduw van Kajoet zijn steert teekent een recht zwart streepke over het zand
achter hem. Pardoes zijn schaduw is stomp, zonder vorm. En die twee schaduwen
schuiven achter hen aan als dingen die stillekens meeloopen. Pardoes dribbelt met
zijn kop naar den grond, zijn steert tusschen zijn pooten. Die klare maan geneert
hem. Hij is absoluut niet zoo zeker van zijn stuk als Kajoet. Alle twintig stappen
moet hij tegen een denneke zijn achterpoot eens omhoog heffen van nerveuzigheid,
een klein zwiepke elken keer. Kajoet wacht dan een beetje zonder om te zien en lacht
in zijn eigen. Want hij weet dat Pardoes nog zal moeten schoon manneke spelen eer
hij ginder bij Kalle Lies zijn goesting zal mogen doen.
Ze zijn heel alleen.
En ze durven mekander niet bezien.
En 't is een witte Sint-Jansnacht....

7.
Blare Verzijp is tegen twee uur gekomen. Ze heeft Kobeke gewasschen, op heuren
arm genomen, den doek er over geslagen, en nu trekt ze met Belle Moeike en Broos
door het denneboschke naar Kalle Lies opper. Broos zingt:
Blare, Blare,
Blare van Verzijp,
Iên en iên es twiê en 'k hèm
Giên toebak in mèn pijp,

en met dat lieke gaan ze op stap. Blare Verzijp trekt vooruit, en ze schoddelt met
heur kwakkelgat op de maat van 't lieke. Belle Moeike leest paternosters. Pardoes
en Kajoet komen achteraan. Kajoet ziet er afgetoekt uit. Hij heeft waterachtige oogen.
Pardoes ziet er uit of hij er heeft moeten voor vechten. 't Is heet. Blare Verzijp zweet
er van.
Kalle Lies staat al in de deur te wachten, vlak in de zon. Hij smoort, en hij heeft
de twee bovenste knoopen van zijn broek moeten losdoen, omdat die Zondagsche
broek te eng wordt en het zoo warm is. Melle Komfoor zijn zuster komt buiten met
Nelleke.
- ‘Gèf et moar herres, zegt Blare Verzijp, ik kan ze wel allen twiê droage.’
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Van uit heur bed roept Mieke Lies:
- ‘Melle, zet iêrst de kaffeepot es neffe mè bed veur da ge weg goat.’
Melle Komfoor legt Nelleke in Blare Verzijp heuren rechterarm en ze zijn op weg.
Achter die twee komt Belle Moeike, dan Broos en Kalle Lies. Ze gaan langs den
Eikenkant, langs 't Loeregrachteke, door 't Spalleboschke, over de Vogelenzang.
Daar zien ze den toren van de kerk. Melle Komfoor heeft ros haar, en Broos zingt:
Hij zee tege mij,
Die rosse es schoênder as gij,
En as ge me dan zoe geire ziet,
Woarveur trauwde mee mij dan niet.

Melle is niet getrouwd al zou ze 't wel geerne gedaan hebben. Kalle Lies moet er
mee lachen.
- ‘Melle, vraagt Broos, wanniêr koêpte gij naa es è kinneke?’
- ‘Foert lorejas,’ zegt Melle, want ze is van de Congregatie.
Blare gatwiggelt niet meer mee, met die twee kinderen op den arm. Kobeke en
Nelleke liggen met hun voetekens tegen mekander. Ze slapen alle twee. Aan 't
boekwijtveld van de Grut komt er een vlieg op Blare Verzijp heur kin zitten. Melle
Komfoor moet ze der afjagen. Dan moet Blare heuren neus snuiten, heur
teschneusdoek steekt in heuren onderrok. Melle moet efkens Nelleke vasthouden.
Broos loert heimelijk naar Blare heuren onderrok en zegt: ‘Wat è schoên biên!’ Belle
Moeike leest paternosters. Broos stoot heimelijk tegen den arm van Kalle Lies en
laat in den palm van zijn hand een stuk van twee frank zien. Hij pinkt een oogske
naar den rug van Belle Moeike: dat die der niks van weten mag, en steekt het stuk
dan terug in zijn vestzakske. Kalle peist een moment, trekt dan uit zijn broekzak een
stuk van twee frank en nog een halffrankske, en pinkt naar den rug van Melle
Komfoor. Broos laat daarop nog vier nikkelkens zien. Ze zingen van:
Wij zèn gezwore kameroade,
Wij zelle mekandere nie verloate,
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Wij zèn bajiên en we blijven onderiên,
Wij zelle noêit giên ruzie moake!

Melle Komfoor en Blare beginnen mee te zingen, Belle Moeike heeft ook goesting.
En hoep Marjanneke
Oardig spanneke
Tege vasteloavend!
En hoep Marjanneke
Oardig spanneke
Tege karnaval!

en zoo komen ze in 't dorp. De menschen loeren van achter het gordijn, en lachen,
en zeggen: ‘Broos van Piêrsus heet è kinneke gekocht... Doar zal wa van kome mee
zoê'ne pere!’ Dore Piluut de garde gaat voorbij en roept: ‘Proficiat, Kalle Lies,
proficiat, Broos van Piêrsus... gelle hed da goed gedoan.... Tot straks bij de keuster!’
Kajoet en Pardoes zijn hier niet zoo goed op hun gemak, en ze loopen dicht tegen
de beenen van Broos en Kalle.
Aan het kerkhofmuurke moet het vrouwvolk zich eens op de hukken zetten, en
swenst zegt Melle Komfoor: ‘Klein kinnekes zèn sjust engelkes.’ Het mansvolk gaat
achter het hoekske staan voor 't zelfde, en Pardoes heft zijn poot eens op om te doen
gelijk de anderen.
Zoo gaat dat in de Kempen.

8.
Ze gaan zitten op de leste rij stoelen, bij de doopvont. Broos zit juist onder Sint-Jozef
met het Kindeke Jesus, en als hij omhoog loert kijkt Sint-Jozef hem vlak in zijn
oogen, heel vriendelijk. Kalle Lies doet of hij op zijn vingers leest. Pastor Bonnefooie
komt met den koster uit de sakristij in zijn wit koorhemd, en ze gaan allemaal rond
de doopvont staan. Broos kan zich niet inhouden en Kalle Lies geeft hem een stomp
tegen zijn been.
Blare Verzijp geeft eerst het pakske van heuren linkerarm. Het kopke wordt bloot
gemaakt. Pastor Bonnefooie duwt met zijn duim een beetje zout, dat er niet al te
proper
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uitziet, in het mondeke, zalft, Broos en Melle Komfoor moeten de keers vashouden,
en zeggen: Ik verzaak, en Ik geloof, en als de pastor vraagt of ze willen gedoopt
worden knikken ze heel serieus dat hij zijn gang kan gaan. Pastor Bonnefooie giet
water over het kopke en zegt: Cornelia, ego te baptizo in nomine Patris en Filii et
Spiritus sancti.... Dan van 't zelfde met het andere pakske. Belle Moeike en Kalle
Lies moeten nu verzaken en gelooven en ja zeggen, pastor Bonnefooie doopt: Jacobe,
ego te baptizo.... Als 't allemaal afgeloopen is zegt de pastor: ‘Arrê.... weiral twiê
klante miêr veur de prochie!’ Hij blijft staan wachten op het drinkgeld, de koster
ook.
- ‘Oei-oei!’ gilt Melle Komfoor ineens, terwijl ze Blare Verzijp aan 't helpen is
met het inbusselen.
- ‘Wat hedde?’ vraagt pastor Bonnefooie.
- ‘Wel.... ik geleuf dat er èn abuus es, meniêr de pastor, ge hed èt jungske veur 't
maske genome!’
- ‘Toch nie woar zeker!... Lèt es zien... Wel verdoezie!.... Da's tien joar voagevuur
veur de petere.’
- ‘Tegen auw botte, meniêr de pastor!’ grommelt Broos in zijn eigen.
Om zeker te zijn doen ze 't pakske Cornelia open, ze zien dat er een Jacobus in
steekt. De pastor wordt kwaad, 't is tijd voor de koffie.
- ‘Gedeupt es gedeupt, zegt hij, en ik dun giên twiê misse veur iên geld.... Ge moet
den noaste kiêr moar beter ut oe oêge zien.’
Ze staan een beetje verslagen te kijken. Broos zegt dat het hem niet schelen kan.
't Is de schuld van Blare Verzijp natuurlijk, maar Blare beweert dat Melle Komfoor
heur de kinderen verkeerd aangegeven heeft bij den koster. Ze krijgen ruzie ondereen.
Pastor Bonnefooie laat zich omklappen om Nelleke opnieuw te doopen, Kalle Lies
zal daarvoor Zondag na de mis een kieken brengen, en Broos belooft een konijn te
vangen als de pastor van Kobeke een jongen wil maken.
- ‘Goed, zegt pastor Bonnefooie, veur iêne kiêr dan... Moar è woord es è woord
en giên auw kloek, zelle Kalle Lies, en giêne koater, zelle Broos Piêrsus.... et vel en
de pluime

Groot Nederland. Jaargang 27

40
moeten er bijzijn.... En 't es dobbel drinkgeld natuurlek... Cornelia, ego te baptizo....
Nu schreeuwen Nelleke en Kobeke met twee klein piepstemmekens, om kompassie
mee te krijgen. Ze worden gewaar dat er iets scheef zit.
- ‘Melle, gèf m' es ne frang veur 't drinkgeld... 't es toch auw schuld.’
Melle schiet in heuren onderrok en geeft Broos een frank. Als ze weggaan geeft
Broos dien frank aan pastor Bonnefooie, en hij steekt den koster die ook vooruitschiet
een platten broeksknop in de hand, met een knipoogske. De koster meent daardoor
eerst dat het ook een frank is, hij ziet het maar als Broos zijn kop al omgedraaid heeft.
Kalle Lies geeft aan allebei een halffrankske.

9.
Ze komen buiten en gaan recht naar den koster. Tore Goegoe zit daar al gereed. Tore
heeft drie weken geleden een kind gekocht. Ze knoopt heur jakske los en geeft Kobeke
en Nelleke 'n ferm mem. Belle Moeike krijgt een taske koffie. Blare Verzijp en Melle
Komfoor drinken een drupke jenever met een stukske suiker, Broos en Kalle zonder
suiker.
Een voor een komen ze nu af. Peer Ocherme stond op straat al te loeren, lijk altijd
als er iets aan vast is, en Liete Snijaf komt met hem mee. Ze gaan achter een tafelke
zitten en krijgen een drupke. Dore Piluut de garde komt voor den toog staan, Pieje
Sjenevel en Seppe de Foe, Fien Pandoer en Katoke Koek, Talle Lamgods, Belle Pies,
Fluite Gijsels en Dimfena Poot, allemaal vrienden, komen om een pint bier of een
drupke te drinken op de gezondheid van de kinderen. Pieje Sjenevel komt er naar
kijken terwijl ze aan 't zuigen zijn en zegt: ‘Wat è schoê koppelke!’ Maar Tore Goegoe
stompt hem weg omdat ze wel verstaat wat hij wil zeggen met dat ‘schoê koppelke.’
Tore legt Kobeke en Nelleke dan in 't bed op de kelderkamer, die twee slapen gerust.
In 't eerst zeggen ze niet veel. Dat komt wel later. Kalle Lies betaalt een rondeke,
dan Broos, en Melle Komfoor en Belle Moeike willen zich ook niet laten kennen
voor een drupke. Dore Piluut is een beetje familie van Kalle Lies en
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tracteert ook eens om die reden. Ze worden stilaan plezant. Broos vertelt het van
dien knop in de kerk. Pieje Sjenevel zegt iets van Tore Goegoe waar ze allemaal
moeten mee lachen, en de dikke Tore en Belle Pies zitten te zwadderen van het
giechelen. Belle Moeike verslikt zich en Fluite Gijsels klopt heur op den rug.
De koster is thuis gekomen en hij wroet tusschen de stoelen door tot hij neven
Broos zit.
- ‘Broos, es da giên abuus?’ vraagt hij en laat hem den knop zien.
Broos neemt den knop in zijn handen, en beziet hem langs de twee kanten heel
kurieus.
- ‘Neie, keuster, da 's noar mijn gedacht giên abuus... da's ne broeksknop.’
Hij laat den knop aan de anderen zien, ze zeggen allen dat het een broeksknop is
en niets anders. De koster verstaat er niets van, hij denkt dat ze allemaal horendul of
zat zijn en hem voor den zot willen houden. Om 't niet erger te maken zwijgt hij,
maar hij fezelt toch Broos stillekens in zijn oor: ‘Schiêven nek potverdomme!’ Broos
doet of hij dat niet hoort.
Pieje Sjenevel is al aan 't zingen. Van twee drupkens heeft die al 't zijn. Pieje zingt
met zijn bierstem van 't Schoon Haar, Liete Snijaf zingt van Genoveva, en Tore
Goegoe zit er van te snikken. Talle Lamgods haalt eens op van:
En o mèn schoên Rozalia,
Oli-oli, oli-ola,
En o mèn schoên Rozalia,
We trekke soame noar Amerika...

en dat zingen ze allemaal mee. Dan roept Dore Piluut de garde:
- ‘Allee Kalle Lies, trekt er Weutteleer nog es deur!’
Kalle neemt zijn pijp uit zijn mond, loert eens rond, en begint met zijn voeten de
maat te stampen: un-deux... un-deux... totdat iedereen meestampt, en dan valt hij in
al doorstampend op maat:
As Weutteleer zè kore geleverd haa,
Fala-la-laa, Fala-la-laa,
un-deux!....
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Dan stool èm nog iên kramik algaa
Fa-laa.
un-deux!....
Doar woaren oêk veul korente baa,
Fala-la-laa, Fala-la-laa,
un-deux!....
Oemdat et èm beter smoake zaa,
Fa-laa.
un-deux.....
Den bakker zè wijf had hem verrast,
Fala-la-laa, Fala-la-laa,
un-deux!
Die oep den bakker zèn broêikens past,
Fa-laa.
un-deux!....

De vloer davert van 't stampen bij den un-deux. In Tore Goegoe heure kloenk is een
berst, en dat kletst boven 't andere uit. Peer Ocherme kan met zijn mank been niet
meestampen, en daarom slaat hij de maat met zijn stok tegen een tafelpoot. En hij
zingt op een toon juist zooals hij zijn onze-vaders leest om boterhams te krijgen.
Dore Piluut de garde zingt tweede partie.
Ginder bakker loêpt algaa,
Fala-la-laa, Fala-la-laa,
un-deux!....
Weutteleer heet èn kramik vandaa,
Fa-laa.
un-deux!....
Den bakker sloeg Weutteleer oep de kassaa,
Fala-la-laa, Fala-la-laa,
un-deux!
Dat èm wel zevetig butsen haa
Fa-laa.
un-deux!....
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As Weutteleer thuis gekome was naa,
Fala-la-laa, Fala-la-laa,
un-deux!....
Dan vroeg zè wijf wat hedde gij naa,
Fa-laa.
un-deux!....
Och wijf 'k kan nie vertellen oan aa,
Fala-la-laa, Fala-la-laa,
un-deux!....
Den bakker diê was me veul te gaa,
Fa-laa.
un-deux!....
Moar 'k weet nog iên plek peeë stoan,
Fala-la-laa, Fala-la-laa,
un-deux!....
Doar zelle we van den nacht oep goan,
Fa-laaaaa!!!!!

Die leste laaaa houden ze zoo lang aan als ze asem hebben.
Weutteleer is Kalle Lies zijn lijfstuk. Broos komt ook met zijn liekens af. Hij zingt
er een stuk of vijf achtereen en Belle Moeike zit gereed om hem te beletten een van
zijn slechte liekens te zingen. Fien Pandoer zou dat wel geerne hebben en probeert
er hem op te brengen.
De lamp staat op de schouwplank. Ze zien mekander bekanst niet zitten van den
toebaksdomp. Het vrouwvolk drinkt warm bier. Dimfena Poot is aan 't ruzie maken
tegen Fluite Gijsels, ze slaat hem op zijn handen en begint dan ineens te snikken.
Fluite Gijsels is een beetje verlegen en kommandeert een ronde. 't Wordt stillekesaan
laat. Belle Moeike heeft met Melle Komfoor en Blare Verzijp altijd aan zitten klappen
over kinderen koopen en ze is er nu van in 't slaap gevallen.
Dore Piluut de garde heeft zijn sabel onder de bank gelegd en begint nu met Seppe
de Foe den Zevensprong te dansen. De anderen doen mee, allemaal in hun
hemdsmouwen. Dan
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roept Kobe Lies, om het vrouwvolk mee te krijgen: ‘Polka mee schokskes!’ De
stoelen worden terzij geschoven, ze gaan in twee rijen staan, 't mansvolk en 't
vrouwvolk ieder aan een kant, en ze springen achtereen met kleine sjoepkens:
Jan strijkt er es over,
Springt en danst en joept er deur,
Jan strijkt er es over,
Danst en joept er deur!

en dan pakken ze mekander vast en draaien rond:
En as me lief ne poater was
En ik was èn begijn,
Dan zaa 'k er bij te biechte goan
Oem bij mè lief te zijn!

en dat doen ze vijf keeren achtereen tot ze niet meer kunnen en pompaf op hun stoelen
vallen. Iedereen had gezien dat Dore Piluut de garde Blare Verzijp zoo vast tegen
zijn gilee trok.
De koster zegt dat het tijd wordt om naar huis te gaan. Blare Verzijp haalt Kobeke
en Nelleke van de kelderkamer. Die lagen daar schoon neven-een in 't bed, en ze
waren zoo tegeneen gerold dat Nelleke Kobeke's vingerke in heur mondeke had, en
Kobeke had zoo Nelleke's vingerke vast, en daar hadden ze zich mee stil gehouden.
Alleman moet er komen naar zien. Broos stopt heimelijk een kloenk in 't bed van de
koster, Belle Moeike wordt wakker geschud en ze weet niet meer waar ze is.
Ze trekken af. De straat is een moment vol lawijt. Melle Komfoor draagt een van
de kinderen, Belle Moeike het ander, Blare Verzijp was te wijd gezet om nog mee
te kunnen gaan en Dore Piluut de garde doet heur naar huis. In de zandbaan tusschen
de bosschen zijn ze weer alleen. Broos en Kalle Lies komen een endeke achteraan
en zingen zoo hard als ze kunnen tegen mekander op.
Aan 't schee van den weg weten ze in den donker niet
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meer wie Nelleke en wie Kobeke is. Melle Komfoor tast eens in de doeken, ze geeft
heur pakske aan Belle Moeike en zegt:
- ‘Dát es Kobeke.’
En 't was weer een abuus. 't Was Nelleke's vingerke dat ze gewaar geworden was.
Maar Melle Komfoor was ook wat locht in heuren kop van al die drupkens.
Ze gaan ieder hunnen kant op, Belle Moeike met Broos en Kalle Lies met Melle
Komfoor. Ze hooren Pardoes in de verte bassen. De maan staat juist boven de
bosschen en 't is licht.
Want 't zijn nog altijd de Sint-Jansnachten....
ERNEST CLAES

(Wordt vervolgd)
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Tweespalt
Fragment van een roman
(Slot)
Het stelletje ‘hier achter’ was een nog sinds kort getrouwd paar. Hij was batraaf,
kringtjes spuger en zakkendrager, al naar gelang zijn luimen en lusten. Hij heette
‘den Stots’ en zij ‘de Poele’.
Ze waren met buitengewoon veel statie getrouwd op handkarren en gekleed
navenant. Familieleden en vrienden, voor zoover ze niet op den Ommerschans zaten,
overigens het roompje van de melk, hadden de plechtigheid opgeluisterd. De mannen,
zakkendragers, de scheeve nekken op de scheeve schouders en scheef de klep-pet
op den bronzen kop, blauw gekield en de voeten gestoken in klompen waar bleek
geel stroo kwam uitsteken; de vrouwen met brutaal kleurige en gespikkelde
tetten-jakken aan, boven de grijs en zwart gestreepte rokken. Rooie en witte kolen
waren de bouquetten en de bruiloft begon al op de handkarren voor het huwelijk
ingezegend was. Groote flesschen foezel hadden ze bij zich, en of ze hem lustten!!
Het was een vroolijk troepje, niet al te kieskeurig, die heel wat leven in de brouwerij
hadden gebracht, te meer, daar ze 's avonds vochten dat de lappen er afhingen.
Ook de zwangere bruid had de eerste wittebroodsweken met een paar blauwe
oogen rondgeloopen.
En terwijl nu Toon doorging zijn formidabelen honger te stillen vertelde Maijke hoe
ze tegen twaalf uur de vensters had opengezet. Die bij de Poele stonden al open. Ze
zag de Poele, die bezig was met een potlepel te roeren in een ketel die op een
potkachel stond te koken.
Eenigszins verschrikt door de plotselinge ontdekking wie haar naaste buren waren,
alleen maar van hen gescheiden
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door een tuintje en waarbij je op tafel kon kijken en zien wat ze aten, had Maijke
zich gauw in haar leunstoel laten vallen. De Poele, al roerende, zong met galmende
uithalen:
‘Een grenadier stond op de loer, roekoekoekoer, plazier d'amour.’
Even later was ‘den Stots’ thuis gekomen, zoo wat zat.
‘Is het vreten klaar?’ had hij gevraagd. Woord voor woord kon je ze verstaan.
‘Heb geduld, jij schoonen heilige,’ had ze gezegd.
‘Wat schoonen heilige? Waarom ben ik een schoonen heilige?’
‘En jij zoudt geen schoonen heilige zijn, daar nu, ze kennen jou aan ieder kapelletje;
je hebt weer een aardigen scheet door je neus.’
‘Ja, och ja, waarom niet,’ lalde hij, ‘en van andermans centen. Hier,’ zei hij royaal,
‘jij bent ook maar een arme popsijs, hier heb jij d'r ook twee kwartjes van, zuip jij
ook maar eens op “haar” gezondheid.’
‘Wel salamanders, hoe kom jij daaraan?’ had de Poele gevraagd.
‘Wel dan! ik kwam vanmorgen langs Sint Mathiaskerk en ik doe net mijn pet af,
daar komt een juffrouw de kerk uit en recht op me af en die zegt zóó: ‘zeg,’ zegt ze,
‘ken jij een arm mensch?’ En ik zeg: ‘zeker juffrouw,’ zegt ik, ‘en meer dan een.
Daar heb je bijvoorbeeld “Trijn-de-molen-uit” die noemen ze zoo, omdat ze altijd
meent dat ze haar uit haar huis willen zetten, want ze is gek, ziet U; dan heb je
“Diezonder-kop”, die ze zoo noemen omdat jaren geleden het praatje ging, dat ze
haar in de vesting-werken hadden gevonden met afgesneden hals, maar dat was zij
niet, dat was een andere, die hebt U misschien nog wel gekend, dat was een van
“Truike-van-het-bergske”, die met het getapisseerd gezicht, die ze zoo noemden
omdat ze mottig was van de pokken. Dan heb je nog, laat eens kijken, de Wilde
Ida,....’ maar ze liet me niet uitspreken en ze zei, ‘hier’ zei ze ‘heb je een stuk van
twee vijftig, wil je dat voor mijn intentie aan een arm mensch geven, dat heb ik
beloofd ter eere van den heiligen Antonius.’ En zij weg en ik sta daar met dat stuk
geld in mijn hand en dat blinkt toch zoo mooi. En ik ga
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de Boschstraat af en prakkizeer me gek wie ik dat stuk brengen zal. Toen krijg ik
een ingeving van den heiligen Antonius; ik neem het stuk in mijn rechterhand en
kijk er eens naar en toen sla ik dat stuk met mijn rechterhand in mijn linkerhand en
ik zeg: ‘hier’ zeg ik, ‘jij Stots, bent ook maar een arme donderjager, ha! ha! Ga jij
er nu maar een pakken op de gezondheid van dien goeien heilige.’
Even wachtte ‘den Stots’ en toen vroeg hij:
‘Nou, Poele, en lach jij daar niet om? bij “Net in de veertien billen” die ze zoo
noemen omdat ze zes dochters heeft, hebben ze zich scheef gelachen toen ik dat
vertelde, maar ik geloof dat jij nog niet lacht, als je een drol tegen den muur op ziet
kruipen.’
‘Zoo, zoo, schoonen heilige, dus jij hebt een stuk gekregen, daar heb je twee gulden
van verzopen en ik krijg er twee kwartjes van. Ga nu ook maar vreten waar je het
geld hebt verzopen.’
‘Dat meen je niet, Poele, ik barst van den honger.’
Maar de Poele antwoordde niet.
‘Wat zou jij dan gedaan hebben, als je den riks had gekregen?’
Weer geen antwoord.
‘Zou jij hem aan den arme hebben gegeven?’
Nu kon de Poele zich niet langer verzetten.
‘Om de weerga niet, we, wij zijn toch zeker ook arm, wij staan toch even goed op
de lijst van Sint Vincentius.’
‘En wat zou jij dan met dat stuk gedaan hebben? Te vreten heb je zooveel je wilt,
ik gannef meer als we zelf op kunnen, en vanavond vertel ik je nog eens wat anders.
We krijgen het goed, wacht maar!’
‘Wat dan, waardoor dan? Vertel op.’
‘Nou niet, vanavond. Maar zeg nu eens, wat zou jij met dien riks gedaan hebben?’
‘Wel, ik zou wat voor mijn kindskorf hebben gekocht.’
‘Voor je kindskorf! Ha, ha! Krijgt mijnheer een kindskorf! Dat zal een deftige
mijnheer worden, dat wordt mijnheer Louis van het groote fabriek.’
De Poele moest nu toch ook lachen.
‘Kom,’ zei ze ‘het eten is klaar, ik zal opscheppen.
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Maar vertel me dan ook onder het eten wat je weer uitgespookt hebt. Wat, waarmee
zal het ons goedgaan?’
‘Je mag me teeren, als ik je een stom woord zeg vóór vanavond,’ had ‘den Stots’
geantwoord, en meteen waren ze begonnen te eten.
‘Je begrijpt,’ vervolgde Maijke, ‘dat ik telkens oplette of ‘den Stots’ niet thuis kwam,
maar tegen vijf uur begon de lucht te betrekken, het werd me toch te koud met dat
open raam en toen heb ik moeder geroepen en gevraagd of die aan het raam wou
komen zitten en opletten. Nu, moeder wilde eerst niet, maar ik heb haar toch kunnen
overhalen. Ik ben toen op bed gaan liggen en was zoo zenuwachtig van ongeduld,
dat ik telkens vragen moest: ‘Komt die Stots nu nog al niet?’ Maar ik moet daarna
in slaap gevallen zijn en toen ik wakker werd was moeder geëclipseerd. Je begrijpt,
ik was woedend en ik heb haar ook eens goed gezegd waar het op staat en dat ze me
dit genoegen best had kunnen doen, maar ze was verontwaardigd.
‘Dacht je, dat ik voor luistervink ga spelen en dat nog wel bij zoo'n crapules?’
antwoordde ze me.
‘Maar waarom zei U dat dan niet dadelijk, dan was ik zelf op gebleven.’
‘Ja zeker,’ zei moeder, ‘ik laat je aan 't open venster zitten bij zoo'n opkomenden
wind, ik geloof dat je niet wijs bent, kind! Het heeft gedonderd en gebliksemd als je
verkouden wordt heb ik het gedaan, zei ze.’
‘'t Is maar goed ook,’ zei Toon, ‘je had de klets kunnen krijgen, zoo plotseling als
het afkoelde.’
‘Maar nu weet ik niet wat de Stots heeft uitgehaald,’ pruilde Maijke.
‘Hoor eens, Toon,’ begon ze even later, ‘nu moet jij eens de volgende week als
het marktdag is, gaan spionneeren wat die Stots daar uitspookt.’
Den Dinsdag daaropvolgend ging Toon tegen donker spionneeren en het duurde niet
lang of hij had ‘den Stots’ in de gaten, die bezig was voor Walen op groote karren
groenten te laden, die de Sint-Pieters-boeren op hunne hondenkarretjes
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dien morgen ter markt hadden gebracht. Toon ging een café binnen en daar voor het
raam zitten, zóó dat hij den Stots goed in de smiezen kon houden. En plotseling ziet
hij een bos wortelen door de lucht vliegen, die terecht komt in een groote, recht-op
gezette, manshooge kipmand, die opgesteld was op den hoek van een klein steegje
bijzijden de uitspanning waar de Walen hun paarden stalden. De Rooie Baggus stond
er bij te waken met een volslagen onverschilligheid.
Toon zag, hoe in korten tijd ‘den Stots’ allerhande groenten, nu van veraf, dan
van dichtbij door den schemer begunstigd in de korf wist te mikken. Naarmate het
donkerder werd, ging het met kortere tusschenpoozen. Soms gooide hij er ook
aardappelkruid en afval in.
Daar ziet Toon plotseling dat hij niet de eenige spion is, Twee dienders achter een
grooten ladderwagen hielden ‘den Stots’ in de gaten.
Spontaan, uit een zekere bewondering voor alles wat oorspronkelijk is, loopt Toon
de deur uit om den Stots te waarschuwen, maar het is al te laat. De agenten hadden
‘den Stots’ al te pakken.
‘Wat gooi je daar telkens in die mand, kerel?’ hoorde hij een der agenten vragen.
‘Wel, wat voer voor mijn konijntjes,’ antwoordde de Stots.
Maar de dienders lieten zich niet voor den gek houden. En nadat ze den Stots
geboeid hadden, onderzocht een de mand. Natuurlijk vonden ze allerhande gestolen
groenten, wel een halve kipmand vol. De Rooie Baggus had hem intusschen gesmeerd.
Maar den armen Stots hadden ze beet en die moest nu mee naar het politiebureau.
Toen Toon met dit verslag thuis kwam, betrok Maijke, die eerst hartelijk om den
Stots zijn uitvindsel had zitten lachen.
‘God, bewaar me, hebben ze dien armen, leuken vent opgebracht! O, o! en nu
moet je eens even hier aan het venster komen hooren.’
Ze deden zacht het raam open en na even wachten hoorden ze de Poele kreunen.
‘Och, Stots, kom nu toch! Och, Stots, kom nu toch!’
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‘Zou de Poele het al weten?’ vroegen ze elkaar verbaasd, sloten het raam en gingen
zitten voor het avondmaal.
Dien eigensten avond zat Toon als naar gewoonte krabbels te maken. Dat was een
genot voor hem als alles zoo stil was, dat alleen het zachte gezoem der lamp het
vergaan van den tijd bezong.
Maijke sliep al lang rustig, en ook was al wat leefde rondom onder de wol gekropen.
Plotseling schrok Toon op door een snijdenden gil, die van uit het donkere, nog
altijd openstaande venster van de Poele kwam.
‘God bewaar me, wat gebeurt daar?’ mompelde Toon, en hij herinnerde zich het
gekreun dat hij met Maijke 's avonds gehoord had. Meteen schoot hem te binnen dat
de Poele hoog-zwanger was.
‘Zou die daar nu alleen en verlaten liggen te bevallen?’ Heer in den hemel, verbeeld
je, daar moest nu op hetzelfde oogenblik dat hij daar staat te draaien eens een kindje
geboren worden! God, God, zoo iets gelukkigs en dat zou daar zoo verschrikkelijk
kunnen zijn.
Toon was zoo opgewonden en zenuwachtig dat hij tegen de waterkan trapte,
waaruit hij zoo pas wat water had genomen om te aquarelleeren. Het water vloeide
over den grond een donkere plek op de vloermat teekenend.
‘Tonnère, dat moet er nog bijkomen,’ vloekte Toon, nu heelemaal radeloos, Z'n
gedachten stonden stil.
‘Maijke, Maijke,’ riep hij, als moest van haar de redding komen.
Maijke opende slaperig en knipperend haar oogen.
‘Wat is er?’ vroeg ze verschrikt.
‘Ik geloof dat de Poele bezig is te bevallen.’
Een ontzettende gil, gevolgd door gejank van ‘Stots kom toch, Stots kom toch,’
ondersteunde Toon zijn uitroep.
‘Sta toch daar niet te suffen en loop er dadelijk heen, of nee, wek liever moeder
en zeg haar wat er aan de hand is.’
‘Neen, dat maar niet, moeder is zoo jong niet meer, die moet haar nachtrust hebben.
Liever ga ik er zelf heen en zal zien wat ik doen kan.’
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Weer gilde de Poele en als een windvlaag vloog Toon langs de leuningen de trap af
zonder een treê aan te raken en holde den hoek om. Dáár bleef hij staan en liep even
terug tot midden de straat om zich te oriënteeren. Hij zag een oud pakhuis van
konijnvellen en oude kleeren en daarnaast was een smal deurtje.
‘Dat zal de ingang zijn,’ dacht Toon.
Goddank, het deurtje was open. Toon stond al in het stikke donker te zoeken naar
de treden van het smalle laddertrapje. Een stikkende walm die van uit het pakhuis
kwam, deed hem bijkans braken. Opgelucht zuchtte hij toen hij de kamerdeur
gevonden en geopend had en hem de frissche lucht tegenwoei.
‘Goddankt aan de heilige moeder Gods,’ hoorden hij kreunen vanuit de donkerte,
‘ben jij het, Stots? Ik lig hier te verrekken.’
‘Neen, madame,’ antwoordde Toon, ‘ik ben het Van Veldeken, die hier achter
woont.’
‘O, zijt gij het! O, God, o God, die vuile hond, die is zeker weer aan het zuipen
en die laat me hier... O, O, daar komt er weer een,’ schreeuwde ze. ‘O! O! die smerige
manskerels O! O!’
‘Stil toch, madame! Zeg me gauw, hebt ge licht in huis?’
‘Ja daar staat een lampje boven de trap.’
‘O, Ajaj,’ kreunde de arme Poele weer, ‘ik houd het niet meer uit!’
Toon haalde bevend het lampje en stak het aan.
Het duizelde hem. In een hoek zag hij de Poele op wat beddegoed als neer
gebliksemd, haar lichaam in kramp verwrongen, de kaken ijzervast dicht geklemd.
Weer schokte een wee door haar lenden. De massale buik daalde en rees, een heftig
worstelende golving en een trilling dwong het vrouwenlijf tot baring.
Toon stond met de tanden op elkaar; dit brandend leven boeide hem zóó dat hij
een oogenblik alles vergat. Hij leed en worstelde mee met dit gespannen vrouwenlijf.
Maar toen een nieuwe rijting haar ledematen uit elkaar trok, kwam hij tot bezinning.
‘Ik ga allereerst een dokter halen,’ zei hij.
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‘Och, laat me toch niet alleen,’ kermde de Poele, ‘laat me toch niet alleen, ik ben
zoo bang.’
‘Kalm, madame, met een paar minuten ben ik terug.’
Toon bonsde den dokter uit zijn bed en na nauwelijks een kwartier waren ze samen
bij de Poele.
Dien nacht werkten de dokter en Toon als paarden. Er was niets, letterlijk niets
gereed gemaakt. Toon moest thuis water koken en ketels omdragen van het eene huis
in het andere, trap op, trap af. Borsteltjes uitkoken, sluitlakens en kindergoed halen
bij den dokter thuis, en in plaats van een zeiltje om den matras te beschermen kwam
hij aandragen met een stuk schilderslinnen.
En er kwamen al zacht lichtende vlagen door de ochtendlucht, toen de dokter zei:
‘Kijk eens, zij daar kan me missen.’
De Poele lag stil en bleek als een doode, oogen gesloten, alles in haar gezicht had
zich ontspannen, de koesterende rust kuste haar voorhoofd. En toen de dokter in de
aandoening der nachtstilte, na zoo felle bewogenheid, het dekentje opensloeg, lag er
een bloemig wondertje levend te spartelen. Niets fijners was er te fantaseeren, dan
die geloken oogjes, niets fijners, dan de gesloten handjes, die bloemknoppende
knuistjes, waar tusschen de vingertjes door, subtieler kleur lichtte als van roze rozen.
De dokter begon het spekkig kindje met fijne olie te wasschen en het molletje liet
zijn pril natuurkleedje zien, doorteekend met etsfijne plooitjes.
Toon moest den dokter helpen met het aankleeden. Ze vermoedden niet, dat ze
het hemdje achterste voor aantrokken en over het hempje deden ze het borstrokje,
dat eigenlijk zacht het bloote lijfje had moeten koesteren. Onhandig scharrelden ze
in al dat fijne gefrummel van batist met kantjes en mooie zijden lintjes.
‘Da's me nog nooit overkomen,’ zei de dokter. ‘Moeders heb ik genoeg geholpen,
maar voor dat grut zijn mijn handen te grof. ‘Hier, houd eens even vast, dan maak
ik de wieg in orde.’
De kriekende dag stuurde zijn licht al over de daken. Op de trap kwam moeder
van Veldeken, ingelicht door Maijke
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voorzichtig en mopperend naar boven gesukkeld met bezem boender en blik, borstels,
groene zeep en emmers.
Toon ging wat rusten en toen hij tegen den middag wakker werd, kwam hem vanuit
de keuken een heerlijke geur tegen gewaaid.
‘Wat ruikt er zoo fijn?’ riep hij opspringend.
‘Soep en ragout van gestolen kip,’ antwoordde Maijke lachend. ‘De Poele heeft
de kip meegegeven aan moeder, die ze niet dorst te weigeren. En nu weet ze niet
eens, dat de Stots ze gestolen heeft. De Poele heb ik de beste brokjes gestuurd.’
Even later zaten ze bij den schilder genoegelijk het geboortefeest te vieren.
‘Het eten heeft een bijzonderen geur,’ zei Toon.
Moeder van Veldeken moest dienst doen als baker. Of ze al mopperde tegen zich
zelf of tegen anderen, 't gaf haar niets.
‘Zou het 'n mensch willen gelooven, hoe ik nu aan zoo'n karweitje kom!?’ herhaalde
ze honderd keeren en nog eens op 'n dag.
‘En bij zoo'n soort!’ Haar stem zakte minachtend weg in haar keel als ze er over
sprak, over ‘dat soort’.
‘Maar 't is toch óók een mensch en je kunt haar toch niet voor oud vuil liggen
laten,’ beantwoordde ze haar eigen baloorigheid.
‘'t Ergste is 't nog voor 't kindje, zoo'n arm schaap. Dat ik nu ook net tegen zooiets
aan moest loopen, waarom juist ik? En dat bij de vrouw van een man die zit!’
Maar 't werd nog erger. Want daags na de bevalling, toen ze de Poele verzorgd en
warm toegedekt had, nam deze plotseling heur hand tusschen de hare, zoende ze,
drukte ze weenend, onder een golf van dankbetuigingen die in een zacht weeklagend
gekreun overgingen.
‘En nu heeft mijn jongen geen peter! En nu heeft mijn jongen geen peter als hij
morgen gedoopt wordt!
Heb je dan geen familie meer?’
‘Natuurlijk wel en een meter heb ik al, de dochter van Mooi-Truike, maar een
peter, da's moeilijker. 't Zijn allemaal dezelfde, die manskerels, allemaal van dat slag
als mijn
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man, en mijn jongen mag daar niet op gaan lijken. Want ziet U, madame, ze zeggen
dat een kind altijd naar zijn peter aardt. Als ik dat ventje daar zie liggen met zijn
mooie hemdje aan, stijf in de kantjes en in zoo'n prachtige wieg, dan moet ik altijd
er aan denken, dat z'n vader hem al voor hij geboren werd “menheer Louis” noemde.’
Geloof me, madame,’ ging flemend de Poele verder, ‘die jongen dat is wat aparts,
die moet een anderen peter hebben.’
Moeder van Veldeken keek haar verbaasd aan. ‘Zou zooiets nog hoovaardig
worden?’ dacht ze.
Ze wist niet wat ze er van zeggen moest en daarom bleef ze de Poele maar met
groote oogen aankijken.
‘Nu had ik gedacht, madame,... ik had zóó gedacht, ik had zóó in mijn eigen liggen
denken, ziet U, als de jongenheer van U, ik meen menheer van Veldeken eens peter....
‘In geen geval,’ plompte het antwoord van moeder van Veldeken daar midden in,
en terwijl ze haar werk verder afdeed, bouwde de stilte een muur tusschen hen beiden.
‘Nee, nu geef ik je te raden, wat zooiets me durft te vragen!’ zoo viel ze wat later bij
Maijke met de deur in huis.
‘Wat dan?’
‘Of Toon zou willen peter zijn! Zou het 'n mensch willen gelooven?’
Maijke rolde in haar bed van 't lachen. ‘Roep astublieft dadelijk Toon,’ vroeg ze,
toen ze wat bedaarde. ‘Men mag het peterschap nooit weigeren! Maar wie had ooit
kunnen denken, dat Toon nog eens peter zou worden! Wie had dat ooit kunnen
denken.....’
Een stilte greep onverwacht de beide vrouwen bij de keel. Ze keken elkaar aan en
de eene wist, waar de andere aan dacht en omdat het ondragelijk werd, ging de oude
moeder Toon, die boven aan 't schilderen was, roepen.
Toen deze even later beneden kwam zei moeder tegen Maijke:
‘Je moet hem nu maar zelf de boodschap overbrengen, ik wil me met dat krapuul
niet langer inlaten!’ En gewik-
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keld in haar trots van fatsoenlijke vrouw ging ze de kamer uit.
En Maijke zei aan Toon:
‘De Poele heeft gevraagd of je morgen peter wilt zijn.’ De tranen sprongen uit
haar oogen. Hier zag Toon zijn eigen vrouwtje liggen, 't vrouwtje, dat z'n wijde liefde
had. Maar zij kon hem dat niet geven, wat die daar, die ginder lag, wel kon geven
aan haar vent. 'n Voorheen nooit gevoeld verlangen kwam nu in hem opzetten, die
hunkering der laatste dagen naar 't bloedwarme leven, die schreeuw van z'n vleesch
om voldoening, 'n kind van zijn vleesch.
En Maijke snikte stil, hij zag haar lichtend gelaat in de witheid der kussens.
Het leven greep z'n ziel en schudde haar meedoogenloos, alles in hem botste tegen
elkaar, want voor z'n opstandige zinnen was weer zijn groote liefde opgerezen en
worstelde, worstelde tot er iets brak.
Maijke keek hem aan. Ze leed heviger, maar ze ging er tegen in met vrouwelijke
taaiheid; haar oogen lichtten.
‘Ik moest het maar doen,’ zei Toon suf.
Zooals het leven over 't kindeke heen zou gaan vloeien, zoo vloeide het water over
het bedonsde hoofdje en de priester wijdde het kruis dat het meekreeg ‘in den naam
des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes.’
Het doopstoetje verliet de kerk.
Fier liep de jonge, mooie meter naast Toon voorop. Mooi Truike, 'n oud frisch
marktwijfje volgde; ze droeg den doopeling onder 'n kanten doopkleed. Een paar
familieleden in de potsierlijkheid van geleende kleeren liepen er bij.
Toen ze voorbij ‘de drie Liters’ kwamen, kwam Jang, 'n broer van de Poele, 'n
kolos van 'n vent, naar buiten geloopen en hield hen staande.
‘Wel gefeliciteerd allemaal met de vermeerdering van de familie, daar moet een
flinke pot op gedronken worden. Nu m'n zwager door verandering van woonplaats
verhinderd is, den inwendigen doop mee te vieren, zal ik zijn plaats innemen.’
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En toen ze allen binnen waren, riep hij tegen ‘de duizend krullen’ die achter de
toonbank stond:
‘Een draai voor mij. Vraag eens aan allemaal wat ze drinken zullen; ook die daar,’
wees hij naar z'n kornuiten, allen ook vrienden van den Stots.
En ze klonken op de gezondheid van ‘menheer Louis’. De grove smoelen kwamen
allemaal over ‘menheer Louis’ heen buigen; hij lag daar als 'n rijkelui's kind in de
kant.
‘Verdomd,’ zei Jeannette de Kat, ‘'t Is niet gelogen wat ‘den Stots’ altijd zei, ‘dat
kind wordt wat aparts. 't Is ook wat aparts wat de Poele daar neergedraaid heeft, en
't heeft ook al zoo'n aparten peter.’ Allemaal keken ze naar Toon, die verlegen met
z'n borrel in de hand stond, in tweestrijd of hij drinken zou of niet.
‘Ze mogen allemaal zoo'n peter hebben,’ lachte het mooie metertje.
‘En zoo'n metertje,’ antwoordde Toon kleurend.
‘Kom,’ riep Jang, ‘allemaal op de gezondheid van peter en meter.’
‘Allemaal op de gezondheid van peter en meter,’ joelde het stel.
Toon had den moed niet, den dronk te weigeren, aarzelend zette hij z'n lippen aan
't glas.
‘Je doet of 't vergift is,’ riep ‘Mooi Truike’; ‘moet ik, oud wijf, zoo'n jongen vent
't zuipen nog leeren?’ en als voorbeeld sloeg ze met een hap en een klok haar borrel
naar binnen.
‘Je zal mij moeten leeren drinken, verdomme’ stoof Toon op, z'n verlegenheid
aan stukken slaand, ‘Ik wip even goed als de beste,’ en hij sloeg er z'n borrel in.
‘Bravo’ riepen de gasten, ‘we zijn onder ons, er is geen vreemde bij!’ Er werd
roerend kennis gemaakt.
‘Vooruit, en nu een rondje voor mij!’
De versche vriendschap werd nu door klinkende glazen ingeluid, de rondjes volgden
elkaar, de bonkige koppen werden rood, de groote pooten zwaaiden door de lucht,
de wijven stonden, schuddekontend te dansen.
Ieder glas dat Toon naar binnen goot, spoelde iets van
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den druk der laatste dagen weg. Met z'n forsche stem zong hij:
‘We hebben allemaal zoo'n grooten dorst
We zouden allemaal graag wat lusten
Kom dan maar gauw, 't verfrischt de borst
Waar wij het glaasje nooit laten rusten.
Zoo lang het bier is in 't vat
Ziet ons de hospes gaarne zuipen
En al valt ook eentje op z'n gat
In plaats van gaan, moet hij maar kruipen.’

Dat was het algemeene signaal voor een fiksche braspartij. Toon z'n ouden aard
kwam boven, hij brak z'n kluisters, sloeg ze met groote zwaaien van zich af en zong
't eene liedje na het andere.
‘Vooruit met de schuit, schenk in,
Vooruit met de schuit, drink uit!’

Ha, dat was het oude leven van vroeger, 't was de oude leut, 't ging met 'n vaart, los
en vrij. Toen begon het kindje te huilen.
‘'t Wil meedoen, 't wil mee zingen, kijk, hoe die z'n schuurpoort open zet!’
Maar ‘Mooi Truike’ nam het op en suste:
‘Moet jij naar je mem, wees jij maar stil we gaan, hoor! Moet je ook wat te zuipen
hebben? Je krijgt wat, hoor, we gaan naar je mem.’
En de langer geworden doopstoet dweilde mee naar het huis van de Poele, de
straten waren te smal. Mooi Truike zwaaide zoo met haar doopeling dat de menschen
er schande van spraken.
Moeder van Veldeken had gezorgd voor het kinderfeest. Ze had koffie gezet en voor
beschuit met muizekeuteltjes en vlaaien gezorgd. Toen was ze aan de deur gaan staan
vol ongeduld om uit te kijken ‘waar ze nu toch zoo lang bleven’. Toen ze de zatte
bende aan zag komen, liep ze haastig met 'n ‘zou het een mensch willen gelooven,
't is 'n schande!’ den hoek om en naar huis, waar ze tegen Maijke haar
verontwaardiging luchtte.
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Maar na een borrel smaakt de koffie en rammelt de maag, en de vroolijke gasten,
met hun glimmende koppen vielen aan. En aan de roomblanke borst lag het kind zoo
gulzig te klokken, dat de melk het langs de kieuwen liep.
Toon keek er naar en in z'n dronken kop zette zich iets van de weelderige pracht
daarvan vast. 't Was 'n wonder dat kind te hooren zuchten als 'n pomp, met regelmatige
halen, zoo'n wurm, nauwelijks op de wereld.
‘'t Is 'n wonder, dat hoeven ze niet te leeren’ zei hij lallend.
En de vroolijkheid bruiste weer op.
‘Koning, keizer, admiraal,
Zuipen kunnen ze allemaal.’

‘En zoenen ook,’ zei 't metertje, die 't niet langer uit kon houden, ze sloeg haar arm
om z'n nek en zoende hem op z'n mond.
‘Daar,’ zei ze, ‘dat hoef je ook niet te leeren.’
‘Ho, ho!’ riep de Poele, ‘Kreng, haal jij je fratsen uit bij jouws gelijken.’
Verschrikt door den uitval, liet 't metertje Toon los, maar deze, rood tot in z'n
stierennek greep haar, drukte haar fel tegen zich aan, zoo heftig z'n mond op den
haren plantend, dat haar lippen ervan bloedden. Ze weerde zich los, hij voelde haar
knepen in z'n vleesch.
‘Verdomde prij!’ schreeuwde de Poele, ‘moet jij 'n getrouwden heer op stang
jagen! Als ik niet in mijn bed lag, ik zou jou!’
‘Maijke’ flitste het toen door Toon z'n dronken kop en dat sloeg z'n heete lust neer.
Maar het metertje keef:
‘We moeten zeker zitten kniezen op een kinderfeest, jij kunt geen lolletje verdragen,
als hij jouw gezoend had, dan....
Als ik niet in mijn bed lag!’ schreeuwde de Poele.
‘En wat zou het dan nog?’ schreeuwde tartend het metertje, en wijdbeens met de
handen op de heupen ging ze vlak voor het bed staan.
‘Dan zou ik je!’ riep ze heesch en sloeg woedend maar krachteloos naar haar.
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Maar de gasten kwamen toeloopen.
‘Stil,’ zei Mooi Truike, ‘jij mag je niet driftig maken, daar kan de melk van
stremmen. En jij, snotneus, moet de manskerels met rust laten!’
‘Ze is jaloersch op jou, Poele, ze kan haar tijd niet afwachten,’ riep schel ‘Trien
van het bergje’.
‘Heb jij wat te zeggen?’ schreeuwde 't metertje naar haar, ‘jij, die je pakje al
aangemeten had, vóór je trouwde, evengoed als die daar in haar bed!’
‘Kinderen, denk toch aan ‘menheer Louis’, suste Mooi Truike en om de dreigende
ruzie te bezweren, riep ze luidruchtig tegen Toon:
‘En, mijnheer Toon, wanneer komen we eens bij U op kinderfeest?’
‘Ik weet 't verdomd niet!’ riep Toon heesch. ‘Maar als 't gebeurt, dan worden we
allemaal zoo zat als 'n kanon.’
Maijke had zitten luisteren; bij vlagen kon ze het gejoel der dronken bende verstaan.
't Laatste hoorde ze heel duidelijk: de smalle schoudertjes krompen ineen, maar
toen vloeide haar ziel over van mild mededoogen voor dien arme daar, dien ze alles
had willen geven en dien ze niet helpen kon.
En 's nachts kwam hij thuis, smoordronken.
J. GRÉGOIRE
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De vreemdelingen
(Uit de Herinneringen van een Fantast)
(Vervolg.)
Het was een warme zomerdag, en terwijl de arme jongen gejaagd, als door duizend
duivels vervolgd, voortsnelde, hield hem eensklaps de vriendelijk grijnzende
kleêrmaker staande. Hij was nu gedwongen midden in het stralende zonnelicht, dat
hem na zijn harde loopen thans plotseling het zweet uit alle zijne poriën tegelijk
begon te drijven, ongeveer een kwartier lang den grijnzenden, doch innerlijk
mokkenden kleêrmaker een vrij uitvoerig exposé te geven van zijne oogenblikkelijke
financiëele mogelijkheden, terwijl zijn hoofd en hart vol waren van niets dan zijne
ongelukige liefde en deze al te spoedige, onverwachte stranding van zijn
tooneelloopbaan nog voor deze begonnen was. Eindelijk liet hem zijn kleêrmaker
weêr in vrijheid, de jongeman hernam met nog grootere snelheid zijn onverwacht
onderbroken gang, doch slechts om eene lichtelijk bejaarde tante pardoes in de armen
te rennen, die hem eene bescheiden maandelijksche toelage zond, waarvoor hij haar
dan ook een even geregeld maandelijksch bezoek van meerdere kwartieren dan het
aantal guldens, dat zij hem zond, verschuldigd was, terwijl hij van de laatste kwijting
dezer onaflosbare schuld tot dusverre in verzuim gebleven was. Het kostte hem groote
moeite er de oude dame toe te bewegen den betreffenden dag niet als den
remplaceerenden vervaldag dezer schuld te willen beschouwen en haar met een
lichtvaardige belofte eindelijk schijnbaar tevreden te stellen. Doch zijne ziel leed
door alle deze dingen erger dan ons lichaam onder de hevigst kwellende pijnen. Want
welke marteling is er verschrikkelijker voor ons hart dan wanneer dit vol is van
woorden, die ieder oogenblik dreigen de lippen te doen overloopen, gedwongen te
zijn te spreken over dingen, die ons zeer hatelijk verschijnen? Eindelijk be-
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reikte hij zijn vriend, doch slechts om van hem te ervaren, terwijl deze zich zeer
verwonderde, dat hij nog niet wist wat de heele stad bekend moest zijn, dat de
betreffende aktrice er juist dien morgen ‘met een ander vandoor was gegaan’!
Aan deze geschiedenis moet ik denken wanneer ik mij mijne eigene teleurstellingen
gedurende die volgende dagen herinner, al behoefden anderen dan ook niet het
geringste te vermoeden van wat er in mij omging gedurende die dagen.
Het was natuurlijk vooral Hugo, die zich met mijn ‘avontuur’ bemoeide. Wij
moeten onze eerste reinheid reeds lang verloren hebben om hare waarde te leeren
beseffen en haar eindelijk, zij het niet in ons leven, dan toch in onze ziel te kunnen
herwinnen. Hij bevond zich thans in de periode, waarin men van zichzelven beweert,
dat men ‘het leven en de vrouwen kent’, en hiervan door eene grove miskenning van
beiden wil doen blijken. Hij hield mij, terwijl hij voortdurend opmerkte duidelijk
mijne verliefdheid te kunnen constateeren, dus voor hoe ‘verkeerd ik handelde’, dat
ik droomde in plaats van te doen, en zoo nutteloos mijn tijd voorbij liet gaan. Hij
trachtte de geheimen mijner ziel met zijne leêge, onware woorden te doorwroeten,
terwijl ik mij voor hem verbergen wilde, totdat ik eindelijk zijn gezelschap begon te
mijden. Hierop nam hij eene min of meer gerechtvaardigde wraak door anderen thans
ook in zijne ‘ontdekking’ in te wijden, en wanneer ik in het gezelschap mijner
vrienden verscheen, voelde ik hunne vragende en spottende blikken nieuwsgierig op
mij gevestigd. Ik werd voor hen de man, die aan een ongelukkige liefde leed. In
werkelijkheid leed ik niet aan een ongelukkige liefde, doch zag deze alleen, nog voor
zij had kunnen ontwaken, door anderen neêrgehaald en vertrapt, zoodat ik zelve
mijne liefde schuwde. Ik voelde mij eenzaam, doch niet ongelukkig. Een stille,
vreemde weemoed was om mij en tusschen mij en de anderen verrezen. En in deze
eenzaamheid koesterde ik het geheim, waarvan de vrouw voor wie ik deze liefde
voelde, ook stellig weten moest, als een lief, stil geluk.
Ik dacht voortdurend aan haar, doch ontmoette Rika B. daarna niet meer. Wel had
ik eene andere ontmoeting. Op een dag ging ik eensklaps in een drukke straat rakelings
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den jockey voorbij, zoodat ik hem zelfs tegen den arm stootte. Ik mompelde eene
verontschuldiging, mij daarbij tot hem omwendende en hem eerst toen herkennende.
Zijne scherpe blikken groeven zich in mijne ziel, en eensklaps begreep ik, dat hij mij
herkende, en ook hij wellicht van mijne liefde wist. Deze liefde werd dus reeds door
iedereen geweten nog voor daarover door mij een enkel woord was uitgesproken. Ik
werd vuurrood en wilde snel weêr verdergaan, toen de ander eensklaps op mij toetrad,
zijne hand op mijn arm legde, en terwijl zijne scherpe blikken mij geheel schenen te
willen doorzien, mij vrij luid vroeg:
- Is U niet meneer Van H....?
- Neen, stamelde ik.
- Nu, dan vergis ik mij wellicht in den naam, doch zeker niet in de persoon. U was
het toch, die Donderdagavond in restaurant.....?
Ik knikte toestemmend met het hoofd. Eenige voorbijgangers zagen reeds
onwillekeurig naar ons beiden om.
- Goed. Ik wilde wel even met u spreken Wacht, laten wij daar op het terras gaan
zitten, wees hij met het hoofd in de richting van een café, dan kunnen wij rustig met
elkaer praten......
Ik wilde mij verontschuldigen en maakte reeds eene beweging verder te gaan,
doch een onweerstaanbare dwang, die van dezen mensch uitging, en ook eene licht
begrijpelijke nieuwsgierigheid - daar hij toch in ieder geval tot het gezelschap
behoorde, waarin Rika B. zich dien avond bevonden had - deden mij hem volgen.
Wij zetten ons aan een tafeltje op het terras.
- Wilt u rooken? vroeg de jockey en bood mij een cigaar.
Als verkeerde ik nog steeds onder denzelfden dwang, die mij hem had doen volgen,
en wellicht ook om hem te toonen, dat ik hem geenszins vreesde, nam ik, hoewel
vol weerzin, eene cigaar uit den koker, dien hij mij voorhield. Hij streek eene lucifer
aan, ik deed eenige eerste, aarzelende trekken. Daar ik tot dusverre slechts sigaretten
had gerookt, smaakte mij de cigaar zwaar en bitter.
- Juist, zeide de jockey, u zat daar met een vriend.... Pardon, mijn naam is.... en
zich een weinig van zijn stoel
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verheffende, maakte hij eene zelfde lichte, doch stijve buiging, zooals ik in het
restaurant reeds opgemerkt had.
- Mijn naam is....
- Dank. U behoefde zich anders niet voor te stellen. Ik wilde u er niet toe dwingen
mij uwen naam te noemen. Wanneer u misschien niet wilde.... Hij zag mij spottend
aan.
- Het is anders zoo de gewoonte, antwoordde ik korzelig. Doch zoudt u mij
misschien willen zeggen wat u wenschte?
- Kijk, zeide de jockey, en zijne oogen schitterden van vroolijken spot, u is nog
zoo... nu wat men gewoon is: een melkmuil te noemen. Neen, neen, blijft u maar
zitten, mijn waarde heer, en wordt u niet kwaad, want het is mijne bedoeling niet u
te beleedigen, ook wanneer u mij beleedigt...
- Ik weet niet, dat ik u beleedigd heb... doch wanneer ik u daar genoegdoening
voor mocht schuldig zijn... stoof ik op.
- Kom, kom, niet zoo heetgebakerd, u ziet toch, dat ook ik alles met kalmte.... en
welwillendheid geneigd ben op te nemen? Neen, u behoeft niet bang voor mij te
zijn... doch blijft u in hemelsnaam nu zitten.... ik wilde alleen maar eens gemoedelijk
met u praten....
- Nu, wat u gemoedelijk noemt!
- Omdat ik u een melkmuil noemde? Nu, daar men dezen naam gewoonlijk geeft
aan alle jongelieden van uw benijdenswaardigen leeftijd, kunt u dit toch niet als eene
bizondere beleediging beschouwen, ook wanneer u dit woord minder gaarne hooren
mocht? Doch terzake, zeide de visscher en begon visch te schrappen. U zat
Donderdagavond in restaurant.... hetgeen op zichzelven geen bizonder ernstig feit
is, en waar zich ook Mevrouw Rika B. bevond, hetgeen ook niet zoo erg is. U keek
Mevrouw Rika B. van tijd tot tijd...
- Mijnheer!
- Van tijd tot eens aan en Mevrouw Rika B....
- Ik verbied u, mijnh....
- .... keek van tijd tot tijd u eens aan, hetgeen ook niet zoo erg zou zijn.....
- Wanneer u de bedoeling mocht hebben....!!
- Indien Mevrouw Rika B. niet met mij getrouwd was!
- Dat liegt u... O, ik begrijp uwe plannen, ik doorzie
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ze slechts al te goed! riep ik uit, mij gelukkigerwijze de woorden herinnerend van
Hugo, wiens aanwezigheid ik op dit oogenblik bereid was te zegenen.....
- Dat lieg ik niet, jongmensch, antwoordde de jockey, mij strak en ernstig aanziende
op mij beschamende wijze, en ook doorziet u mijne bedoelingen niet, al wil ik
toegeven, dat zekere plannen.... Doch u denkt aan wat men u in het oor gefluisterd
heeft, geruchten, die omtrent mij in omloop zijn, en die ik thans niet zou willen
bestrijden, daar ik op dit oogenblik andere plannen heb, die mij ernstiger
bezighouden.....
- U wilt mij bedreigen, doch het zal... bracht ik ademloos uit.
- U is een weinig voorbarig, gelijk men dat op uw leeftijd gewoonlijk is. Ik wil u
niet bedreigen, doch wel wilde ik u helpen....
- Ik heb uw hulp niet noodig en zou daarvan ook geen gebruik wenschen te maken.
- Uw toon is wel merkwaardig tegenover den ‘beleedigden echtgenoot’, zooals
men mij zou noemen, doch nog zonderlinger voor een jongen minnaar, die de hulp
weigert, die hem geboden wordt om tot zijn doel te geraken!
- Ik zei u reeds, dat ik u iedere voldoening bereid ben te geven en uwe hulp niet
wensch.
- En ik wensch uwe voldoening niet, op geenerlei wijze. Doch waarom zoudt u
mij mijne hulp weigeren, zoo geraakt u toch niet tot uw doel....?
- En waarom zoudt u mij uwe hulp bieden, wanneer u, zooals u zegt, zelve met
R... met haar getrouwd is? vroeg ik wantrouwig.
- Omdat wij op het oogenblik van elkaer scheiden, en om een andere reden....
- Ik begrijp niet waarom uw vrouw zich nog een enkel oogenblik in uw gezelschap
op zou houden, wanneer zij zich van u scheiden laat en u bovendien in het gezelschap
eener andere.... dame vertoeft, zij lijkt mij daar de vrouw zeker niet toe te zijn! riep
ik zoo luid uit, dat anderen aan de tafeltjes naast het onze nieuwsgierig luisterend
opzagen.
- Stil, mijn jonge vriend, niet zoo luid! Ik ben u erken-
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telijk voor uwe waardeering mijner vrouw, doch ten eerste kent u haar niet en ten
tweede kan zij hiervoor hare bizondere reden hebben.
- Ik zou niet weten welke! riep ik verachtelijk uit.
- Dat doet er trouwens ook minder toe. Doch laten wij het geval thans eens van
uw kant bezien. U zult, ook al moge ik u indiscreet verschijnen, en u zelve met
verschillende dezer feiten nog beter bekend zijn dan ik, dan toch moeten toegeven.....
- Ik moet niets toegeven. Ik begrijp niet....
- Daarom is het ook beter, dat u mij ten einde toe aanhoort, ging de jockey
onverstoorbaar verder. Kijk - en let daarbij eens op hoe goed ik mij uw geval kan
indenken, zoodat u niet aan de oprechtheid mijner belangstelling zult behoeven te
twijfelen - u komt met een vriend in een restaurant. U ziet daar eene mooie vrouw.
U kijkt naar die vrouw, zij kijkt naar u, en u begint zelve te gelooven, dat uwe kansen
gunstig staan. Doch deze vrouw is niet alleen, zij bevindt zich in gezelschap, ook de
aanwezigheid van uw vriend hindert u, u is nog jong en u schaamt zich hem van uw
gevoel voor eene onbekende vrouw te doen blijken. Uw vriend is echter reeds ouder,
hij heeft alles reeds opgemerkt nog voor u dit vermoedt, hij waant zich waereldwijs,
en om dit te toonen, terwijl een niet klein tikje ijdelheid daarbij tevens de hand in
het spel heeft, begint hij u wijze lessen uit te deelen. Uw vriend zal u geraden hebben
zoo-en-zoo te handelen om met die vrouw ‘kennis te kunnen maken’, doch uwe eigen
onzekerheid doet u aan de waarheid zijner woorden twijfelen. Inmiddels vergaat de
tijd, de betreffende vrouw verwijdert zich met haar gezelschap en u heeft, - zoo deze
al bestonden! - uwe kansen voorbij laten gaan. U denkt aan haar, u droomt van haar,
u loopt haar ‘bij een volgende, wellicht betere gelegenheid’ nogmaals te ontmoeten.
Doch inmiddels verstrijkt de tijd, u wordt verdrietig gestemd, uwe vrienden beginnen
u te plagen met uwe verliefdheid, en eindelijk begint u zich ook de beteekenis van
uwe eerst zoo uiterst vage plannen langzamerhand bewust te worden. Het bleek u
niet mogelijk de vrouw, die u liefheeft, te ontmoeten. Doch wanneer u haar nu eens
wel had ontmoet? Wat had u dan kun-
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nen beginnen? U heeft drie of vier gulden, laten wij zeggen vijf gulden zakgeld in
de week. U heeft deze vrouw in een restaurant ontmoet. Zij was mooi, elegant, eene
zekere weelde gewend, over welker beteekenis zij wellicht zelve niet meer gewend
is na te denken. U zult haar bloemen, bonbons, kleine geschenken moeten bieden,
die van u alle deze kleine, doch tezamen vrij groote uitgaven zullen vereischen,
waarmede men zich het toegangsbiljet tot den tuin der liefde koopen moet. Daar u
haar voorloopig moeilijk bij uwe ouders thuis zult kunnen ontvangen, zult u haar
moeten uitnoodigen voor een rijtoer, een uitstapje met haar maken, een loge in een
theater en eene chambre separée in een klein, intiem restaurant bestellen. Aan de
noodlottige beteekenis van al uwe en hare kleine wenschen heeft u wellicht nog niet
eens gedacht.
- Het moge zijn, mijnheer, dat het leven voor u vol van zulke onaangename
ervaringen is gebleken, riep ik heftig uit, al moge u in veel opzichten gelijk hebben
en is het waar - hetgeen ik eerlijk wil bekennen, want waarom deze valsche schaamte?
- dat ik inderdaad niet meer en zelfs minder zakgeld heb dan u zeide, al heb ik
inmiddels gelegenheid gezien eene kleine som te sparen!, doch ook wanneer ik geene
enkele cent zou bezitten, dan ben ik overtuigd, dat dit voor mij geen beletsel zou zijn
Rika B. te beminnen en voor haar om mij... nu, kort en goed, ik geloof nooit, dat uwe
vrouw, zooals u haar noemt, waarde aan het geld zou hechten, zooals bijvoorbeeld....
maar, mijn God, mijnheer, ik vind dit alles vreeselijk, dat kunt u gerust gelooven!
voegde ik er onstuimig aan toe.
De jockey zag mij peinzende en glimlachende aan. Toen vervolgde hij:
- Dus u stelt zich voor, dat u met zulk een vrouw, gelijk met een schoolvriendinnetje
in een kleine lunchroom zoudt kunnen gaan zitten, en daar den heelen middag met
haar over uwe liefde praten of ergens buiten den geheelen dag met haar zoudt kunnen
gaan wandelen? Zij is dit niet gewend, en daar zij het niet gewend is, zou zij het voor
een enkelen keer wellicht zelfs zeer romantiesch vinden, doch den tweeden keer zou
het haar gaan vervelen en bovendien: eene vrouw, ook de edelste, wenscht van haren
minnaar ge-
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schenken te ontvangen, al was het alleen maar om daarin het bewijs zijner liefde te
kunnen zien. Eene vrouw wil niet alleen bemind, doch ook vertroeteld worden.
- Een enkele roos, mijnheer....
- Om kort te gaan, viel de jockey mij nu een weinig ongeduldig in de rede, niet
alleen beschikt u niet over de noodige middelen om uwe plannen tot werkelijkheid
te kunnen maken, doch bovendien kent u.... de vrouw, die u liefheeft, zelve nog niet
eens. U loopt radeloos en wanhopig rond, u weet niet wat u beginnen moet,
verlangende naar iets te bezitten, waarvan u zelve niet eens weten zoudt wat u er
meê beginnen moest, indien het reeds in uwe handen viel.....
- Mijnheer!
- Onderbreekt u mij alstublieft niet nog voor ik heb uitgesproken. En terwijl u nu
in dezen toestand verkeert, komt de echtgenoot der vrouw, die u begeert, zelve tot u
en wil u helpen....
- Dat schijnt mij te mooi om er aan te kunnen gelooven, zeide ik snel, en trachtte
eveneens spottend te glimlachen.
- Des te beter, antwoordde hij, - dingen, waaraan men licht gelooven kan, blijken
later gewoonlijk niet zoo mooi meer als men ze dacht, dat kunt u.... bijvoorbeeld aan
de godsdiensttwisten merken. Doch nogmaals, om kort te gaan, vervolgde hij snel,
- u is nog jong, nog niet handig genoeg in liefdesaangelegenheden, en vooral - het
geld ontbreekt u. Wat zou u ervan zeggen, wanneer ik u nu eens zelve met mijn
vrouw in kennis bracht en u bovendien een niet te kleine som gaf of leende om - nu
laten wij zeggen om in uwe eerste onkosten te voorzien.
- Daarop kan ik u alleen zeggen, dat u dan wel een afschuwelijk plan met uwe
vrouw schijnt voor te hebben, antwoordde ik haastig en vol verachting, en wanneer
ik kan, zal ik uwe eigen vrouw eerder tegen u verdedigen, dan op uwe voorstellen
ingaan.
- Als u kunt, glimlachte de jockey, doch ik twijfel eraan of u het kunt, al twijfel
ik niet aan uwe oprechte bedoelingen. Doch al heb ik ook wellicht een plan, het
behoeft daarom toch nog niet zoo ‘afschuwelijk’ te zijn als u denkt.
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- Ik ben niet nieuwsgierig naar uwe plannen, zeide ik, brandende van
nieuwsgierigheid.
- Ik ben echter niet ongeneigd u in vertrouwen te nemen, antwoordde de ander
ernstig. U maakt zich natuurlijk verschillende voorstellingen van mijne vrouw en
van mij, in hoeverre deze in overeenstemming met de waarheid zijn, willen wij thans
buiten beschouwing laten. Van enkele feiten wil ik u echter op de hoogte brengen.
Kijk, vervolgde hij, zich vertrouwelijk tot mij overbuigende, zoodat ik zijn
weerzinwekkenden adem ruiken kon, mijne vrouw en ik zullen scheiden, laten wij
zeggen, omdat ik haar ontrouw geweest ben, geslagen heb, of wat komt het er op
aan. In ieder geval heeft zij den eisch ingediend en zal met mijne welwillende
medewerking ook haren zin gedaan krijgen. Er is echter nog iets anders, ook na deze
scheiding zal zij - eene financiëele tegemoetkoming van mij eischen.
- Dat geloof ik nooit, zij is daar de vrouw niet toe, zij zal eerder blij zijn eindelijk
van u bevrijd te zijn, dan....
- Dan geld van mij te willen ontvangen. Hm, misschien heb ik zelve ook wel zoo
over haar gedacht. Doch hoe verklaart u het dan, dat zij, terwijl zij van mij scheiden
zal, toch nog in mijn gezelschap verkeert? Dat heeft u toch ook niet begrepen?
- Misschien is het ook alles niet waar wat u van die scheiding vertelt, en wellicht
is u niet eens met haar getrouwd. U wil zich over mij vroolijk maken.
- Maar wanneer ik u nu zeg... Doch komaan, wij willen terzake komen. U is thans
op mijne vrouw verliefd, u wilt met haar trouwen misschien, want op uw leeftijd
denkt men spoedig aan trouwen en is er snel toe bereid, mijne vrouw schijnt zich
eveneens voor u te interesseeren, misschien is ook zij zelfs op u verliefd, doch in
ieder geval zij zou het kunnen worden, u althans tegemoet kunnen komen in uwe
wenschen, en wij, mijne vrouw en ik, zouden in onze gemeenschappelijke ontrouw
quitte zijn, wij zouden elkaer niets meer te verwijten hebben, en ik zou haar in ieder
geval geene uitkeering meer behoeven te betalen, eigenlijk.... wanneer zij thans reeds
op u verliefd zou zijn, dan zijn wij reeds met
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elkaer quitte, eene vrouw is door eene gedachte reeds meer ontrouw dan een man
door een daad....
- U schijnt te vergeten, dat wanneer uw proces reeds begonnen is, er dan thans
moeilijk meer van nieuwe onschuld en ontrouw sprake zou kunnen zijn, zeide ik met
gesmoorde stem.
- En u schijnt te vergeten, dat zij zich nog altijd in mijn gezelschap vertoont.....
- Terwijl u met die soubrette samen zit.
- Wat doet dit er alles toe, riep de ander onstuimig uit. Gaat u thans op mijn voorstel
in, ja of neen? Ik zal u voorstellen, van geld voorzien, u zult de vrouw, die...
Doch nog voor hij zijn zin voleindigd had, was ik opgesprongen en met een hart
vol weerzin en walging weggeloopen, mij eerst later met groote ergernis herinnerend
vergeten te hebben mijne vertering zelve te betalen.
Want door zulk een mensch laat men zich toch zeker niet uitnoodigen?
CHARLES VAN IERSEL

(Wordt vervolgd.)
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Kaartjes, alstublieft!
Uit het Engelsch van D.H. Lawrence
Daar is in de Midlands een stoomtram over enkel spoor, die stoutmoedig de
provinciestad verlaat en zich in het donkere industrieland stort, over heuvels en dalen,
door de lange, leelijke dorpen van arbeiderswoningen, over kanalen en spoorwegen,
voorbij kerken, die hoog en edel verrijzen boven de rook en schaduwen, over stijve,
smerige en koude marktpleintjes, in een stootende vaart langs bioscopen en winkels
naar de diepte, waar de kolenpakhuizen zijn, dan weer naar boven, voorbij een
landelijk kerkje onder eschdoornen in een vaart naar het eindstation, het laatste
leelijke industrieplaatsje, een koud stadje, dat huivert op den rand van het woeste,
sombere land eromheen. Daar schijnt met een merkwaardige voldoening de groen
en crèmekleurige wagen te verpoozen en te spinnen. Maar na een paar minuten - de
klok op het torentje van de winkels van de Coöperatieve Vereeniging voor
Groothandel geeft den tijd aan - vertrekt het weer, het avontuur tegemoet. Opnieuw
begint het zijn roekelooze sprongen naar beneden, denderende in de bochten; opnieuw
de verkillende wacht in het marktplaatsje op den heuveltop; opnieuw het
adembenemende glijden rondom de stijle helling onder de kerk, opnieuw het geduldige
wachten aan de wissels op de correspondeerende tram; zoo verder en verder, twee
lange uren, tot ten laatste de stad opdoemt tusschen de zware gasfabrieken; de kleinere
fabriekjes komen dichterbij, we zijn in de rommelige buitenwijken van de groote
stad, nog eens hobbelen we naar een standplaats aan ons eindstation, beschaamd
gemaakt door de groote rood en geel gekleurde stadstrams, maar toch levendig,
luchtig, eenigszins vermetel, groen als een sappig takje peterselie uit een zwarten
kolenpakhuistuin.
Met deze trams te reizen is altijd avontuurlijk. Sinds we in
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oorlogstijd zijn, zijn de bestuurders mannen ongeschikt voor actieven dienst: kreupelen
en misbaksels. Daarom hebben ze den geest des duivels in zich. De rit wordt een
wedren met hindernissen. Hoera! we sprongen in een mooie vaart over de
kanaalbruggen - nu voorbij den viersprong! Met een gil en een sleep van vonken zijn
we daar ook mee klaar. Zeker, er springt vaak een tram uit de rails - maar wat hindert
dat! Dan ligt ze in een sloot tot er een andere wagen komt en haar er uit sleept. Het
is heel gewoon voor deze tram om, volgepakt met een dichte massa levend volk,
ergens op een dood punt midden in een ondoorgrondelijke duisternis, het hart van
nergensland in een donkeren nacht, den bestuurder en de vrouwelijke conducteur te
hooren roepen: ‘Alle passagiers uitstappen - de wagen staat in brand’. Echter, in
plaats van in een paniek naar buiten te dringen, antwoorden de passagiers ongevoelig:
‘Rij door, rij door! We komen er niet uit. We blijven waar we zijn. Vooruit, George!’
Totdat de vlammen er werkelijk uitslaan.
De reden voor dezen onwil tot uitstappen is hierin gelegen, dat de nachten geweldig
koud, zwart en winderig zijn en een tram een veilige haven. De mijnwerkers reizen
van 't eene dorp naar 't andere, om eens van bioscoop te veranderen, of van meisje
of van kroeg. De wagens zijn hopeloos vol. Wie waagt zich in de duisternis daar
buiten, om misschien een uur op een andere tram te wachten en dàn de hopelooze
mededeeling daarop te lezen: ‘Buiten Dienst’, omdat er iets niet in orde is! Of een
drieëenheid van groote wagens te zien doorrijden, allen zóó vol menschen, dat zij
onder hoongelach verdwijnen. Trams, die in den nacht voorbij gaan.
Deze gevaarlijkste tram-dienst in Engeland, zooals de autoriteiten met trots
verklaren, wordt uitsluitend bediend door meisjes en bestuurd door vermetele jonge
mannen, een beetje kreupel, of door jonge mannen met een broos gestel, die in angst
verder leven. De meisjes zijn brutale jonge heksen. In hun leelijk blauw uniform,
rokken tot hun knieën, vormlooze oude puntige mutsen op hun hoofd, hebben ze al
het sang-froid van een ouden officier op non-actief. Met een tram vol brullende
kolendragers, die gezangen naar beneden loeien en een soort tegenzang van
obsceniteiten naar boven, zijn de
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meisjes volmaakt op hun gemak. Ze grijpen naar de jongelui, die trachten hun
kaartjes-machine te ontduiken.
Zij houden de kerels op een afstand. Zij laten zich niet in het ootje nemen - zij
niet. Ze vreezen niemand - en iedereen vreest hen.
‘Hallo, Annie!’
‘Hallo, Ted!’
‘O, pas op mijn eksteroog, Miss Stone. Ik ben ervan overtuigd, dat je een hart van
steen hebt, want je hebt er weer op getrapt.’
‘Je moest haar in je zak houden’, antwoordt Miss Stone, en stoer in haar hooge
schoenen loopt ze naar boven.
‘Kaartjes, alstublieft.’
Ze is kort aangebonden, achterdochtig en klaar om aan te vallen. Ze kan zichzelf
blijven tegenover tienduizend. De treeplank van de tram is haar Thermopylae.
Daarom is er een zekere wilde romantiek aan boord van deze wagens - en in de
kloeke borst van Annie zelf. De tijd voor zachte romantiek is in den morgen, tusschen
tien en één, als alle dingen nog wat vaag zijn, dat is iedere dag, behalve markt-dag
en Zaterdag. Dientengevolge heeft Annie tijd om rond te kijken. Dan springt ze vaak
van een tram en in een winkel, waar ze iets ontdekt heeft, terwijl de bestuurder babbelt
in de hoofdstraat. Er is een erge goede verstandhouding tusschen de meisjes en de
bestuurders. Zijn ze geen vrienden in den nood, lotgenooten aan boord van dit
voortsnellende vaartuig van een tramwagen, voor altijd heen en weer geslingerd op
de golven van een stormachtig land?
Dus, gedurende de stille uren laten ook de inspecteurs zich het meest gelden. Om
de een of andere reden zijn alle employés van dezen tram-dienst jong: er zijn geen
grijze hoofden. Dat zou niet gaan. Daarom zijn de inspecteurs van de juiste leeftijd,
en een, de chef, is bovendien 'n knappe jongen. Zie hem staan op een vochtigen,
somberen morgen in zijn lange oliejas, zijn puntige muts diep over zijn oogen,
wachtende om een tram aan te klampen. Zijn gezicht is blozend, zijn klein bruin
snorretje is beregend, hij heeft een flauw, onbeschaamd lachje. Bewegelijk, klein en
behendig, zelfs in zijn regenjas, springt hij op een tram en groet Annie
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‘Hallo, Annie! Kun je 't nogal stellen met de vochtigheid?’
‘'k Probeer het!’
Er zijn maar twee menschen in de tram. Dus is er gauw geïnspecteerd. Dan volgt
een lang en lichtzinnig gebabbel op het achterbalcon, een prettig, ongedwongen
twaalf mijls babbeltje.
De naam van den inspecteur is John Thomas Raynor - men noemt hem gewoonlijk
John Thomas, behalve soms plagend, Coddy. Zijn gezicht vertrekt van woede als
hij, op een afstand, wordt aangesproken met deze afkorting. Er wordt in een zestal
dorpen bedenkelijk aanstoot genomen aan John Thomas. Hij flirt's morgens met de
meisjes-conducteurs en wandelt met hen in den donkeren avond, nadat zij hun
tram-wagen in de remise gebracht hebben. Natuurlijk verlaten er herhaaldelijk meisjes
den dienst. Daarna flirt en wandelt hij weer met de nieuweling: altijd vooropgesteld
dat ze voldoende aantrekkelijk is en erin toestemt te wandelen. Het is echter
opmerkelijk, dat de meeste meisjes erg bevallig zijn, allen jong, en het zwervende
leven aan boord van de tram geeft hen de roekeloosheid en durf van een zeeman.
Wat doet het er toe hoe het hen vergaat, als het schip maar in de haven is. Morgen
zullen ze opnieuw aan boord zijn.
Annie, echter, had iets van een Tartaar, en haar scherpe tong had John Thomas
maanden lang op een afstand gehouden. Misschien hield zij juist daarom te meer van
hem: omdat hij bij het opspringen altijd met onbeschaamdheid glimlachte. Zij
bespiedde hem, overwinnende bij dit meisje, dan bij een ander. Ze kon zeggen door
het bewegen van zijn mond en oogen, als hij 's morgens met haar flirtte, dat hij
gewandeld had met deze of gene den avond te voren. Zoo'n aardig haantje de voorste
was hij. Ze had hem heelemaal door.
In dezen slimmen strijd kenden ze elkander als oude vrienden, waren zij bijna zoo
listig met elkaar als man en vrouw. Maar Annie had hem altijd voldoende op een
afstand gehouden. Bovendien had ze een eigen jongen.
De kermis van de instelling, echter, viel in November, in Bestwood. Dien
Maandagavond had Annie toevallig vrij. Het was leelijk, druilerig weer, nochthans
maakte ze zich mooi
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en ging naar het kermis-terrein. Ze was alleen, maar verwachtte spoedig den een of
anderen vriend te vinden.
De draaimolens draaiden en maalden hun muziek uit, de kramen aan den kant
maakten zooveel mogelijk drukte. In de kokosnootkramen waren geen kokosnooten,
maar kunstmatige oorlogs-tijd-plaatsvervangers, waarvan de jongens verklaarden,
dat ze vast zaten geklonken. Er was een zielig verval in de schittering en de
heerlijkheden. Niettemin, de grond was modderig als altijd, er was hetzelfde gedrang,
de drom van gezichten lichtte op bij de flikkering van het licht, dezelfde geuren van
benzine en gebakken aardappelen en van electriciteit.
Niemand anders dan John Thomas was de eerste, die juffrouw Annie groette op
de kermis. Hij droeg een zwarte overjas dichtgeknoopt tot zijn kin en een wollen pet
over z'n wenkbrauwen getrokken, zijn gezicht daartusschen was blozend en
glimlachend en knap als altijd. Ze kende zoo goed de manier, waarop zijn mond
bewoog.
Ze was erg blij een ‘jongen’ te hebben. Op de kermis te zijn zonder een man was
geen aardigheid. Onmiddellijk, ridderlijk als hij was, nam hij haar mee naar de
Draken, die, ronddraaiende tevens op en neer gingen. Het was bij lange na niet zoo
opwindend als in werkelijkheid een tram-wagen. Maar toch, om in een
schommelenden groenen draak te zitten, opgetild boven de zee van murmelende
gezichten, zich snel en waggelend bewegende in de lagere hemelen, terwijl John
Thomas over haar leunde, zijn cigarette in den mond, was bij slot van rekening de
juiste manier. Ze was een mollig, vlug, levendig schepseltje. Dus was ze heelemaal
opgewonden en gelukkig.
John Thomas liet haar ook voor de volgende rondte blijven. En daarom kon ze
hem moeilijk preutsch afweren toen hij zijn arm om haar heen legde en haar een
beetje dichter naar zich toe trok op een zeer warme en vertrouwde manier. Bovendien
was hij heusch wel discreet en deed deze bewegingen zoo verborgen mogelijk. Ze
keek naar beneden en zag dat zijn roode, schoone hand buiten het gezicht van de
menschen was. En ze kenden elkaar zoo goed. Zoo kwamen ze in de kermisstemming.
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Na de draken gingen ze naar de paarden. John Thomas betaalde telkens en zij schikte
er zich maar in. Hij zat natuurlijk schrijlings op het buiten-paard - Black-Bess
genaamd - en zij zat zijlings, naar hem toegekeerd, op het binnen-paard - genaamd
‘Wild-fire’. Maar natuurlijk was John Thomas niet van plan kalm op Black Bess te
blijven zitten en de koperen staaf vast te houden. Rond draaiden en deinden ze in het
licht. En rond zwaaide ook hij op zijn houten ros, terwijl hij één been over haar rijdier
gooide en gevaarlijk op en neer wippende van den eenen kant naar den anderen, half
achterover liggende haar toelachte. Hij was volmaakt gelukkig; zij was bang dat haar
hoed scheef stond, maar ze was opgewonden.
Hij ging schijfwerpen en won voor haar twee groote bleekblauwe hoedenpennen.
Daarna, het getier van de bioscopen hoorende, die een nieuwe voorstelling
aankondigde, klommen ze op het plankier en gingen naar binnen.
Natuurlijk heerscht er gedurende deze voorstelling van tijd tot tijd diepe duisternis,
als het toestel niet werkt. Dan is er een woest gejouw en een luid gesmak van
nagebootste kussen. In deze pauzes trok John Thomas Annie naar zich toe. Eigenlijk
had hij toch zoo'n verbazend warme, gezellige manier een meisje in zijn armen te
houden, hij scheen zoo erg geschikt. En, eigenlijk was het prettig zoo vast gehouden
te worden: zoo echt koesterend en gezellig en lief. Hij boog zich over haar heen en
ze voelde zijn adem op haar haar; zij wist dat hij haar mond wilde kussen. En, eigenlijk
was hij zoo vertrouwd en ze was hem zoo innig toegestaan. Eigenlijk verlangde ze
ernaar, dat hij haar mond zou kussen.
Maar het licht flitste weer aan en zij schrok ook op en zette haar hoed recht. Hij
liet zijn arm achteloos achter haar liggen. Ja, het was grappig, het was opwindend
met John Thomas kermis te houden.
Toen de bioscoop afgeloopen was, wandelden ze terug over de donkere velden.
Hij verstond de kunst van hofmaken. Hij was buitengewoon sterk in het vasthouden
van een meisje, als hij met haar op een hek zat in de zwarte, druilerige duisternis.
Het was alsof hij haar op een afstand hield tegen
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zijn eigen gevoel en verlangen in. En zijn kussen waren zacht en langzaam en
proevend.
Dus wandelde Annie met John Thomas, doch wist haar eigen jongen veilig op den
achtergrond. Sommige meisjes van de tram zouden een scène gemaakt hebben. Maar,
zie je, je moet de dingen maar nemen zooals ze vallen in het leven.
Er was geen vergissing mogelijk. Annie hield veel van John Thomas. Ze werd zoo
rijk en warm van binnen als hij bij haar was. En John Thomas hield waarlijk meer
van Annie dan gewoonlijk. De zachte, roerende manier, waarop zij in een man kon
opgaan, alsof zij geheel één met hem wilde zijn, was iets zeldzaams en goeds. Hij
waardeerde dit ten volle.
Maar de ontwikkeling der kennismaking bracht een ontwikkeling der intimiteit
mee. Annie wilde een persoonlijkheid in hem zien, een man; ze begeerde een dieper
belang in hem te stellen en een verstandig antwoord te krijgen. Zij had geen behoefte
aan enkel nachtelijke tegenwoordigheden zoover als hij nu was. En ze vleide zichzelf,
dat hij haar niet verlaten kon.
Hier maakte ze een fout. John Thomas bedoelde het bij nachtelijke ontmoetingen
te laten blijven; hij dacht er niet aan voor haar een persoonlijkheid te worden. Toen
zij begon een diepere belangstelling te toonen voor hem en zijn leven en zijn karakter,
maakte hij zich los. Hij haatte diepere belangstelling. En hij wist, dat de eenige manier
om het te voorkomen was het te vermijden. De vrouwelijke heerschzucht was
ontwaakt in Annie. Dus verliet hij haar.
Het is niet noodig te zeggen, dat ze overrompeld was. In 't begin was ze ontsteld,
buiten zichzelf. Want ze was zoo verschrikkelijk zeker van hem geweest. 't Eerste
oogenblik was ze verslagen en alles kwam haar onwerkelijk voor. Daarna schreide
ze van woede, verontwaardiging, eenzaamheid en ellende. Daarna had ze een aanval
van wanhoop. En daarna, toen hij op haar tram kwam, even onbeschaamd, even
vertrouwelijk, maar haar door de houding van zijn hoofd te kennnen gevende, dat
hij op 't oogenblik al bij een ander was en op nieuwe weiden graasden, toen besloot
ze voor zichzelf op te komen.
Zij had er een zeer sluw begrip van, welke meisjes John
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Thomas gehad had. Ze ging naar Nora Purdy. Nora was een slank, nogal bleek maar
goed gebouwd meisje, met prachtig geel haar. Ze was tamelijk gesloten.
‘Hé!’ zei Annie, haar begroetende; dan zachter, ‘met wie is John Thomas nu?’
‘Ik weet het niet’, zei Nora.
‘Dat doe je wel’, zei Annie, schertsend in het dialect overgaand, ‘je weet het net
zoo goed als ik.’
‘Goed, dan weet ik het’, zei Nora, ‘met mij niet, zanik niet.’
‘Met Cissy Meakin, is niet?’
‘Ja, voor zoover ik weet.’
‘Waar haalt hij het lef vandaan’, zei Annie, ‘ik kan hem niet uitstaan. Ik zou hem
van de treeplank kunnen gooien, als hij erop springt.’
‘Dat zou wel eens kunnen gebeuren, vandaag of morgen’, zei Nora.
‘Goed, als iemand maar eens besloot met hem af te rekenen! Ik zou hem wel graag
eens een toontje lager doen zingen, jij niet?’
‘Kan me niet schelen’, zei Nora.
‘Je hebt er anders even veel reden voor als ik’, zei Annie. ‘Maar we zullen met
hem afrekenen één dezer dagen, meisje. Wat? Zou jij dat ook niet willen?’
‘Kan me niet schelen’, zei Nora. Maar feitelijk was Nora veel wraakgieriger als
Annie.
Eén voor één ging Annie rond bij de oude vlammen. Het gebeurde nu, dat Cissy
Meakin na korten tijd den tramdienst weer verliet. Haar moeder liet haar ontslag
nemen. Dus was John Thomas op zijn qui-vive. Hij liet zijn oog eens over zijn oude
kudden gaan. En zijn oog viel op Annie. Hij dacht, dat ze nu wel veilig zou zijn.
Bovendien hield hij van haar.
Zij regelde het zoo, dat ze Zondagavond met hem naar huis zou wandelen. Het
kwam uit, dat haar wagen om half tien in de remise zou zijn: de laatste tram zou om
kwart over tien binnenkomen. Dus wachtte John Thomas daar op haar.
In de remise hadden de meisjes een kleine wachtkamer voor zichzelf. Het was vrij
ruw, maar gezellig met een vuur en een oven en een spiegel, een tafel en houten
stoelen. Het half
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dozijn meisjes, die allen John Thomas maar al te goed kenden, hadden ervoor gezorgd
dezen Zondag namiddagdienst te hebben. Dus, toen de trams vroeg begonnen binnen
te komen, gingen de meisjes de één na de ander de wachtkamer in. En in plaats van
naar huis te hollen, bleven ze rond het vuur zitten en een kopje thee drinken. Buiten
was duisternis en de bandeloosheid van den oorlogstijd.
John Thomas kwam met de tram na dien van Annie, om ongeveer kwart voor tien.
Hij stak ongedwongen zijn hoofd om de deur van de meisjeswachtkamer.
‘Stichtelijke samenkomst?’ vroeg hij.
‘Precies’, zei Laura Sharp, ‘alleen voor dames.’
‘Dat ben ik’, zei John Thomas. Dit was één van zijn geliefkoosde uitroepen.
‘Doe de deur dicht, jongen’, zei Muriel Baggaley.
‘Aan welken kant van mij?’ zei John Thomas.
‘Welke je wilt’, zei Polly Birkin.
Hij kwam binnen en sloot de deur achter zich. De meisjes schikten op in hun kring
om een plaats voor hem te maken bij het vuur. Hij trok zijn overjas uit en zette zijn
hoed af.
‘Wie gaat over den theepot?’ zei hij.
Nora Purdy schonk hem zwijgend een kop thee in.
‘Wil je een hapje van mijn brood met reuzel?’ zei Muriel Baggeley tegen hem.
‘Wel, geef ons een hapje.’
En hij begon zijn stukje brood op te eten.
‘'t Is toch nergens zoo goed als thuis, meisjes’, zei hij.
Ze keken allen naar hem, toen hij deze onbeschaamdheid ten beste gaf. Hij scheen
zichzelf te koesteren in de nabijheid van zooveel jonge meisjes.
‘Als je tenminste niet bang bent om naar huis te gaan in het donker’, zei Laura
Sharp.
‘Ik! 'k Ben er zelf bij!’
Zoo zaten zij tot ze de laatste tram hoorden binnenkomen. Na een paar minuten
kwam Emma Houselay binnen.
‘Kom erin, ouwe jongen’, riep Polly Birkin.
‘Het is om te sterven’, zei Emma haar handen boven het vuur houdend.
‘Maar - ik ben bang, om naar huis te gaan, in 't donker’,
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zong Laura Sharp op een wijsje dat haar te binnen schoot.
‘Met wie ga je vanavond mee, John Thomas?’ vroeg Muriel Baggaley koel.
‘Vanavond?’ zei John Thomas, ‘o, vanavond ga ik eens met mezelf naar huis heelemaal alleen met m'n eigen zelf.’
‘Dat ben ik’, zei Nora Purdy, zijn eigen uitroep gebruikend.
De meisjes lachten schel.
‘Mij goed, Nora’, zei John Thomas.
‘Wat bedoel je eigenlijk?’ zei Laura.
‘Ja, laat me maar kletsen!’ zei hij opstaande en naar zijn overjas grijpend.
‘Hè’, zei Polly, ‘wij wachten hier allemaal op jou.’
‘Kom, we moeten morgen weer vroeg bij de hand zijn’, zei hij op een welwillenden
ambtstoon.
Ze lachten allemaal.
‘Hè’, zei Muriel, ‘laat ons niet allemaal alleen, John Thomas. Neem één van ons.’
‘Ik zal ze allemaal nemen, als je 't goed vindt’, antwoordde hij galant.
‘Dat gaat niet, de één of de ander’, zei Muriel, ‘twee is gezellig; zeven is te veel
van 't goede.’
‘Nee - neem er één’, zei Laura. ‘Eerlijk en oprecht, kijk ze allemaal maar eens
goed aan en zeg wie.’
‘Hè’, riep Annie, voor 't eerst sprekend. ‘Neem, John Thomas, laat u eens hooren.’
‘Nee’, zei hij, ‘ik ga kalm naar huis. Ik houd het wel eens te goed.’
‘Waarom?’ zei Annie. ‘Kies je een goede uit. Maar je moet nu één van ons nemen.’
‘Wel, hoe kan ik er nu één nemen’, zei hij onrustig lachend, ‘ik maak niet graag
vijanden.’
‘Je hoeft er maar één te maken’, zei Annie.
‘Degene, die je kiest’, zei Laura.
‘Wee mij! Moet je die meisjes eens hooren!’ riep John Thomas uit, zich weer
omkeerende als om te ontsnappen. ‘Nu, goeden avond.’
‘Nee, je moet eerst je keus doen’, zei Muriel. ‘Ga met je gezicht naar den muur
staan en zeg wie van ons je aanraakt.
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Vooruit, we zullen heusch alleen je rug aanraken - één van ons. Vooruit - draai je
gezicht naar den muur en kijk niet en zeg wie van ons je aanraakt.’
Hij voelde zich onprettig, wantrouwend. Nu had hij niet meer den moed er uit te
breken. Zij plaatsten hem tegen den muur en zetten hem met zijn gezicht er naar toe.
Achter zijn rug grijnsden ze, gichelende. Hij zag er zoo mal uit. Hij keek onrustig
rond.
‘Vooruit dan’, riep hij.
‘Je kijkt - je kijkt!’ juichten ze.
Hij draaide zijn hoofd om. En onverhoeds, met een beweging als van een vlugge
kat, kwam Annie naar voren en gaf hem een draai om z'n ooren, waardoor zijn hoed
afviel en hijzelf wankelde. Hij keek ontsteld rond.
Maar op Annie's voorbeeld vielen ze allen op hem aan, hem slaande, hem knijpende,
aan zijn haar trekkende, toch nog meer voor de grap dan uit spijt of boosheid. Hij
echter was woedend. In zijn blauwe oogen vlamden een vreemde vrees zoowel als
woede en hij brak door de meisjes heen naar de deur, die gesloten was. Hij rukte
eraan. Waakzaam, op hun hoede stonden de meisjes erom heen en keken naar hem.
Hij keek hen aan, in 't nauw gebracht. Op dat oogenblik leken ze hem werkelijk
afschuwwekkend toe, zooals ze daar stonden in hun korte uniformen. Het was
duidelijk, dat hij bang was.
‘Vooruit, John Thomas! Vooruit! Kies!’ zei Annie.
‘Wat zijn jullie van plan? Maak de deur open’, zei hij.
‘Dat zullen we niet - niet voor dat je gekozen hebt!’ zei Muriel.
‘Wat gekozen?’ zei hij.
‘Diegene gekozen, waarmee je gaat trouwen’, antwoordde zij.
Hij aarzelde een oogenblik.
‘Maak die verdomde deur open’, zei hij, ‘en kom tot jezelf.’ Hij sprak met ambtelijk
gezag.
‘Je zult eerst kiezen!’ schreeuwden de meisjes.
‘Vooruit!’ schreeuwde Annie, hem recht in de oogen ziende, ‘vooruit, vooruit!’
Hij kwam naar voren, werkelijk besluiteloos. Zij had haar ceintuur uitgedaan en
gaf hem een scherpen slag op zijn hoofd
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met den gesp-kant. Hij sprong op en greep haar. Maar onmiddellijk vielen de andere
meisjes op hem aan, hem rukkende en trekkende en slaande. Hun bloed was nu
volkomen in opstand. Hij was hun speelbal nu. Zij waren bezig zichzelf te wreken
op hem. Als vreemde wilde schepselen hingen ze aan hem en trokken aan hem om
hem onder te krijgen. Zijn tuniek was op den rug gescheurd. Nora, die hem van
achteren aan zijn boord vastgehouden had, had hem waarachtig bijna geworgd.
Gelukkig sprong het knoopje eraf. Hij worstelde in een wilden waanzin van woede
en angst, voornamelijk razende angst. Zijn tuniek was eenvoudig van zijn rug
afgescheurd, zijn hemdsmouwen waren afgerukt, zijn armen waren bloot. De meisjes
vielen op hem aan, haakten hun handen aan hem vast en trokken aan hem; of zij
rukten en duwden aan hem, hem stompend, uit al hun macht: of ze sloegen hem wild.
Hij ontdook en kromp ineen en weerde af. Ze werden nog wilder.
Eindelijk hadden ze hem onder. Zij vielen hem aan, op hem knielende. Hij had
adem noch kracht om te bewegen. Zijn gezicht was bebloed door een lange schram,
hij was gekwetst aan zijn slaap.
Annie knielde op hem, de andere meisjes knielden of hingen op hem. Hun wangen
gloeiden, hun haren hingen wild, hun oogen glinsterden vreemd. Hij lag eindelijk
heelemaal stil, zijn gezicht afgewend, zooals een dier ligt, dat verslagen is en
overgeleverd aan de barmhartigheid van den jager. Soms gleed zijn blik vluchtig
over de wilde gezichten van de meisjes. Zijn borst hijgde, zijn polsen waren verrekt.
‘Nou dan, m'n jongen’, hijgde Annie. ‘Nou dan, nou...’
Bij het hooren van haar angstwekkend kouden triomf maakte hij een plotselinge
beweging als om zich los te worstelen, zooals een dier zou doen, maar de meisjes
gooiden zich op hem met een onnatuurlijke kracht en sterkte, hem neêrdwingend.
‘Ja - nou dan!’ hijgde Annie, eindelijk.
En er viel een doodsche stilte, waarin men de harten hoorde kloppen. Het was of
de tijd stilstond in ieders ziel.
‘Nou weet je waar je aan toe bent’, zei Annie. Het zien van zijn witten, blooten
arm bracht de meisjes buiten zich-
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zelf. Hij lag in een soort verdooving van angst en vijandigheid. Zij voelden zich
vervuld van een bovennatuurlijke kracht.
Plotseling begon Polly te lachen - wild te gichelen - hulpeloos - en Emma en Muriel
vielen in. Maar Annie en Nora en Laura behielden dezelfde gespannen waakzaamheid
met glinsterende oogen. Hij kromp ineen voor die oogen.
‘Ja’, zei Annie, op een zonderlingen, diepen toon, geheimzinnig en doodelijk. ‘Ja!
Daar heb je 't nou! Je ziet wat je gedaan hebt, is 't niet? Je ziet wat je gedaan hebt.’
Hij gaf geluid noch teeken, maar lag met schitterende, afgewende oogen en
afgewend, bloedig gelaat.
‘Je moest vermoord worden, dat verdiende je’, zei Annie, overspannen. ‘Je moest
vermoord worden’, en er was een angstwekkende wellust in haar stem.
Polly hield op met lachen en slaakte langgerekte o-o-os en zuchten toen ze tot
zichzelf kwam.
‘Hij gaat kiezen’, zei ze, onwezenlijk.
‘O, ja, zeker’, zei Laura met wraakgierige beslistheid.
‘Hoor je 't, hoor je 't?’ zei Annie. En met een scherpe beweging, die hem deed
ineenkrimpen, keerde ze zijn hoofd naar zich toe.
‘Hoor je het?’ herhaalde ze, hem schuddend. Maar hij was heelemaal verdoofd.
Ze gaf hem een scherpen klap in zijn gezicht. Hij schrok en zijn oogen verwijdden
zich. Toen versomberde zijn gezicht ten slotte uitdagend.
‘Hoor je het?’ herhaalde zij.
Hij bleef haar slechts aanzien met vijandige oogen.
‘Spreek!’ zei ze, haar gezicht duivelachtig naar hem toe buigend.
‘Wat?’ zei hij, bijna overwonnen.
‘Je moet kiezen!’ schreeuwde ze, alsof het de een of andere vreeselijke bedreiging
was en alsof het haar kwetste, dat ze niet duidelijker kon zijn.
‘Wat?’ zei hij, angstig.
‘Kies je meisje, Coddy. Je moet haar nu kiezen. En we zullen je je nek breken, als
je nog één van je streken uithaalt, m'n jongen. Je bent nu gewaarschuwd.’
Daar was een pauze. Opnieuw wendde hij zijn gezicht af.
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Hij overlegde sluw bij zichzelf. Hij gaf niet werkelijk toe - nee, niet al scheurden ze
hem in stukken.
‘Goed dan’, zei hij, ‘ik kies Annie’. Zijn stem was vreemd en vol boosaardigheid.
Annie liet hem los alsof hij een gloeiende kool was.
‘Hij heeft Annie gekozen’, zeiden de meisjes in koor.
‘Hij!’ schreeuwde Annie. Zij knielde nog, maar van hem vandaan. Hij lag nog
terneêr, met afgewend gezicht. De meisjes groepten eromheen, niet op hun gemak.
‘Mij’, herhaalde Annie op een verschrikkelijk bitteren toon.
Toen stond ze op en ging van hem weg met een vreemde walging en bitterheid.
‘Ik zou hem niet willen aanraken’, zei ze.
Maar haar gezicht trilde als in doodstrijd, het leek of ze zou vallen. De andere
meisjes keerden zich af. Hij bleef op den grond liggen, met zijn verscheurde kleeren
en bloedend, afgewend gezicht.
‘O, als hij gekozen heeft’, zei Polly.
‘Ik wil hem niet - hij kan opnieuw kiezen’, zei Annie, met dezelfde even bittere
hopeloosheid.
‘Sta op’, zei Polly, zijn schouder optillend. ‘Sta op.’
Hij stond lagzaam op, een vreemd, haveloos, onstellend schepsel. De meisjes
bekeken hem op een afstand, nieuwsgierig, steelsgewijs, gevaarlijk.
‘Wie wil hem?’ riep Laura, grof.
‘Niemand’, antwoordde ze, met verachting. Nog wachtte elk van hen erop, dat hij
naar haar zou kijken, hoopte, dat hij naar haar zou kijken. Allen behalve Annie, en
iets in haar was gebroken.
Hij, echter, hield zijn gezicht gesloten en afgewend van hen allen. Er was een stilte
op laatst. Hij raapte de gescheurde stukken van zijn tuniek op, zonder te weten wat
er mee te doen. De meisjes stonden erbij, niet op hun gemak, onsteld, hijgend,
onbewust hun haar en kleeren ordenend en hem bespiedend. Hij keek naar geen van
hen. Hij ontdekte zijn hoed in een hoek, ging er heen en raapte hem op. Hij zette
hem op en één van de meisjes barstte uit in een schril, hysterisch gelach bij zijn
aanblik. Hij. echter, lette er niet op maar liep recht naar zijn overjas, die aan een haak
hing. De meisjes
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vermeden iedere aanraking met hem alsof hij een electrische draad was. Hij trok zijn
jas aan en knoopte haar dicht. Daarna rolde hij de overblijfselen van zijn tuniek op
en stond voor de deur, verslagen.
‘Laat iemand de deur open doen’, zei Laura.
‘Annie heeft de sleutel’, zei er een. Annie bood zwijgend den meisjes den sleutel
aan.
‘Leer om leer, ouwe jongen’, zei ze. ‘Toon je een man en blijf niet wrokken.’
Maar zonder een woord of teeken had hij de deur geopend en was gegaan, zijn
gezicht gesloten, zijn hoofd gebogen.
‘Dat zal hem leeren’, zei Laura.
‘Coddy’, zei Nora.
‘Schei uit, in Godsnaam’, schreeuwde Annie woest, als in kwelling.
‘Kom, ik ben bijna klaar om weg te gaan, Polly. Schiet op!’ zei Muriel.
De meisjes waren allen verlangend om weg te komen. Zij ordenden hun kleeren
jachtend, met stomme, versufte gezichten.
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Letterkundig misverstand1)
Ieder tijdperk heeft zijn slagwoord. ‘Verlichting’, dat is: de laatste helft van de
XVIIIde eeuw; ‘gezond-verstand’, dat is: 1860; voor het heden zou ik u de keus
willen geven tusschen ‘intuïtie’ en ‘verdieping’. We merken op, dat het termen zijn,
door de betreffende geslachten der menschen steeds als leuzen, als lovende leuzen,
gebruikt; die - het omgekeerde proces als bij het woord ‘Geuzen’ - eerst later, bij
critische nakomelingschap, soms al bij spottende tijdgenooten, een ironischen klank
plegen te krijgen. Inderdaad, als we nú denken aan die ‘burgerlijke moraal’ van 't
eind van de XVIIIde eeuw - door de slachtoffers destijds toch zoo eerlijk-brallend
beleefd en beleden - dan kunnen wij toch van hun geroemde ‘verluchting’ niet anders
dan ietwat glimlachend gewagen. En dat ‘gezond verstand’, waarvan men met zoo
zelfgenoegzame lippen getuigde in die periode van de leelijkste onbeduidendheid
van onze beschaving, wat een bezit zonder gratie en verheffing; hoeveel minder dan
alle, ja álle soorten van goddelijke dwaasheid was het!
Dames en Heeren, waarde tijdgenooten, - hoe zal het met de slagwoorden van
onzen tijd gaan? Zal de altijd weer zich wijzer wanende nakomeling ook daarover
niet glimlachen; naar zijn aard dan rustig-hoogmoedig, of hoonend? Natuurlijk zal
hij dat; en van het oogenblik dat wij dit beseffen af, glimlachen wij eigenlijk al met
hem mee - maar dat is dan een glimlach van weemoed; en hij kan zich tot een glimlach
van wijsheid verplooien. Den weemoed over de noodzakelijke eenzijdigheid waarin
elk tijdvak verkeert. De wijsheid van wie overschouwt en een oogenblik de
betrekkelijke waarde en waarheid van alle idealismen inziet. De wijsheid van het
historisch besef. Dat wellicht het hoogste besef is, waartoe zich de menschelijke
geest kan opheffen.

1) Rede, uitgesproken op de vergadering van het Letterkundig Genootschap ‘Oefening kweekt
Kennis’ van 31 October 1927.
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Laten we dan trachten, ons een uurtje op die hoogte staande te houden en vandaar
af iets te zien van, en te zeggen over verschillende letterkundige waardeeringen.
***
Ik begon met te spreken van die slagwoorden; omdat zoo'n slagwoord in al zijn naïeve
zelfverheffing ons 't gevoel noemt, waarin een bepaald tijdvak bevangen was; 't
gevoel waarvan de zuiverste en belangrijkste schrijvers van ‘histoire contemporaine’,
dat zijn de kunstenaars, getuigen. Waarvan zij dikwijls getuigen met die sterke
eenzijdigheid, die zoo heel vaak bij kunstenaars voorkomt. Wat ons niet behoeft te
verwonderen; want zij zijn veelal lyrische uiters van een openbaring der waarheid,
die den wetenschappelijk overschouwende één zijde der waarheid mag schijnen,
maar die voor hen de waarheid is, omdat het de kracht is waaruit zij leven. En daarom
verstaan kunstenaars van verschillende tijdvakken elkaar dikwijls zoo slecht. En
daarom staan hun theorieën, die gemeenlijk de theorie zijn van eigen practijk, zoo
zonder veel onderling verband naast elkaar. Het gaat ermee als met godsdienstige
dogma's, die ook de vastlegging en beredeneering zijn van zelf-ervaren vervoering;
getuigenissen van eigen, alleenzaligmakend heil. Maar de stroom der tijden gaat
rusteloos voort, de geesten veranderend; en, moge - misschien - de uiterlijk
waarneembare wereld dezelfde blijven, een volgend geslacht ziet in die
verschijningsvormen iets anders als het karakteristieke, het meest wezenlijke, dan
het voorafgaande geslacht, en getuigt daarvan met even groote liefde en heeft sterke
verwerping voor het andere. Vandaar het odium litterarium. De kunstenaars - om
ons nu tot hen te bepalen - zijn sterk levende menschen; maar leven is strijd, en is
veelal de vernietiging van het andere dan zichzelf. En nu spreek ik nog alleen van
het pure kunstenaarschap; dat echter, als uiting van iedere ‘openbaring’ een nasleep
heeft van lieden, bij wie ijdelheid, de zucht zich te onderscheiden, leidt tot aansluiting,
navolging, soms varieerende navolging. Om van eigenbaat van nog grover soort nu
maar niet te spreken.
***
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Wat de eene generatie belangwekkend voorkomt, schóón voorkomt - want het
onderscheid tusschen ‘schoon’, dat is: het gevoel vervoerend, en ‘belangwekkend’,
dat 'n verstandelijk bijmengsel in de gegrepen aandacht onderstelt, is moeilijk te
precizeeren - wat dan éen periode bevangt en wat een andere periode bevangt, dat
leidt niet alleen tot een verschil in onderwerp. Het is een verschil van zien-wijze;
maar: die wijze van zien, die, zooals ik al daareven zei, telkens iets anders als het
karakteristieke doet ontwaren, brengt mee een andere keuze van onderwerpen; n.l.
de keuze van die onderwerpen, die naar haar gevoelen, zich, op-zich-zelf en in
samenvoeging, het gereedelijkst tot demonstratie van die bepaalde zien-wijze leenen.
Ik geloof, dat we zóó het vraagstuk van de al- of niet-belangrijkheid van het
‘onderwerp’ in de kunst moeten begrijpen; en oplossen. Het onderwerp is belangrijk....
als één van de kenbronnen der vizie.... Die zich dan natuurlijk óók doet kennen aan
de wijze waarop het gekozen - of: zich-opgedrongen-hebbende - onderwerp wordt
verbeeld. ‘Schapen zijn schapen’ zal een boer zeggen; maar toen Mauve zijn schapen
schilderde, heette zijn methode een ‘verwringing der werkelijkheid’; zoo luidt één
van die volmaakt begriplooze omschrijvingen van de spraakmakende gemeente; die
daarbij genoeglijk verzuimt zichzelf en ons rekenschap ervan te geven, wat met
‘werkelijkheid’ wordt bedoeld; en of dit wel een vaststaand begrip is, waarmee zich
werken laat. Inderdaad waren de schapen van Mauve wel heel anders dan die van
Watteau - die zoo treffend de wijze van zien en van bekoord-worden van de XVIIIde
eeuw doet kennen. En heel anders zouden weer de schapen van Van Gogh wezen;
en cubistische schapen; als die laatste schapen al geschapen zijn! - Zie hoe Rubens
en hoe de modernen de schoone vrouw afbeelden; de soort vrouw is verschillend,
maar de wijze van waarneming evenzeer. Dit laatste is, geloof ik, een goed voorbeeld
om te doen gevoelen hoe de kunstenaarsvizie samenhangt met de voorkeuren, den
smaak, de mode van de generatie waaruit ze voortkomen.
Ik zou nog even het gezegde omtrent de vizie, die het eigenlijke is in de kunst,
willen demonstreeren aan een bepaalde kunstperiode, die zich, naar haar theoretici,
daartoe het minst
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zou moeten leenen, en daardoor ons bijzonder aantrekt om de algemeene geldigheid
van hetgeen wij zeiden, te bewijzen. Het eind-XIXde eeuwsche naturalisme bedoel
ik; dat verkondigde, eenvoudig de dingen te willen geven zooals ze zijn; zich te
willen houden aan de natuur; - een omschrijving die op-zich-zelf - het volgt uit het
voorafgaande - weer volkomen begriploos is, maar waarmee niettemin kunstenaars
van alle eeuwen hebben gewerkt; en waaraan ze voldoende hadden; omdat de theorie,
de wetenschappelijke theorie, inderdaad voor hun werk niet veel beteekent. Boileau
dan bijvoorbeeld verheerlijkte ook al het ‘zich houden aan de natuur’; en beval op
dien grond de klassieken aan; het burgerlijk drama van de tweede helft van de XVIIIde
eeuw, met zijn pathetiek en zijn allerónnatuurlijkste betoogen op
alleronwaarschijnlijkste oogenblikken, achtte zich niettemin van een juister, en
scherper natuurgetrouwheid dan 't classicisme; het naturalisme idem. En toch zou
het naturalisme de fotografie verwerpen; terwijl die alleen geeft wat de richting
eischt; maar dan ook geen kunst is. Welnu dan, dat naturalisme; - om een concreet
voorbeeld te kiezen: Heyermans. Heyermans ook zegt: ik wil me alleen maar aan de
werkelijkheid houden; zooals de Grieken zich ook aan de werkelijkheid, aan de hen
omringende werkelijkheid, hielden (wat, tusschen twee haakjes, niet waar is). Enfin,
Heyermans geeft ons dan in zijn werk ‘de werkelijkheid’, en: wil den toeschouwers
van zijn tooneelstukken suggereeren, dat wat zij vóór zich zien, de werkelijkheid is;
en dan worden ze stilzwijgend uitgenoodigd, uit het feit dat de werkelijkheid zóó is,
hun concluzies te trekken. Zoo moet dan ook de mise-en-scène van die tooneelstukken
een zoo ‘echt’ mogelijken indruk maken; de visschershut b.v. in ‘Op Hoop van Zegen’
moet zoo zijn ingericht, dat ieder, die echte visschershutten kent, zegt ‘zoo ziet het
er daar uit’. Als er een deur opengaat, in het derde bedrijf, dat van den storm, waarin
de windmachine zoo'n belangrijke rol achter-de-schermen vervult, - dan moet men
zorgen, dat op hetzelfde oogenblik het haardvuur hevig doortocht wordt: - echt, echt,
alles echt; want de bedoeling van den auteur is, dat iedereen zal zeggen: ‘Ja, zóó is
toch wel het leven’. - Ten onrechte zegt men dat, want wat Heyermans geeft, is een
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keuze van bepaalde gedeelten uit den overvloed van verschijnselen; een keuze, die
bepaald werd door de vooraan in zijn geest aanwezige overtuiging, dat de
werkelijkheid voor bepaalde menschengroepen allertreurigst was; en dat dan door
bepaalde maatschappelijke oorzaken. De humoristische momenten, waarmee het op
deze wijze ten-toon-gestelde volksleven is doorlicht, zijn daarbij ook van eigenaardige
waarde: ze versterken den indruk van realiteit; ze geven ontspanning; en ze brengen
den toeschouwer bovendien een zekere verteedering bij voor dat volk, dat er zoo
ongelukkig aan toe is, en toch nog zoo'n kloeke, gezonde vroolijkheid bewaarde; dat men uit die vroolijkheid een tegengestelde concluzie zou kunnen trekken, omtrent
den eigenlijken gelukstoestand van die milieus, wordt door den toon van het geheel
wel belet. Het is niet onze bedoeling, een speciale beschouwing over Heyermans' kunst te
leveren, alleen wilden we een voorbeeld geven van het eigenaardig bevangen zijn
in een bepaald levensgevoel; en van de zeer mátige juistheid van eigen definitie.
Want het naturalisme is zoowel door zijn naam als door zijn definities onjuist
gequalificeerd; inderdaad berust het evenzeer als alle andere kunst op een gevoel;
speciaal dan op het gevoelen, dat de maatschappij verworden is, en, onder haar
invloed, de mensch. Dat was de in een bepaalde periode en bij bepaalde groepen
overheerschende senzatie; in-wezen: een gevoel van medelijden; dat het slagwoord
is van het eind der XIXde en 't begin der XXste eeuw.
En nu wil ik hieraan een vergelijking verbinden met de XVIIde eeuw; om U daaraan
te demonstreeren, hoe bevangenheid in het gevoel van het eigen tijdvak een beletsel
kan zijn om letterkundig werk van een andere periode te verstaan.
Ik denk o.a. aan de wijze, waarop ons publiek reageert bij de opvoering van
Shakespeare's ‘Merchant of Venice’. We hebben allen dit stuk, met Bouwmeester's
meesterlijke vertolking van de titelrol, gezien. Het stuk is als een blijspel bedoeld;
Shakespeare heeft het als zoodanig betiteld; maar het is berekend op een publiek,
dat harder, meedoogenloozer lachte dan wij; wij, die door de XVIIIde eeuwsche
sentimentaliteit en al wat daarop gevolgd is, van die cultuurperiode-der-kracht zijn
gescheiden. Ja, Shakespeare heeft gewild, dat
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we zouden lachen om de felle teleurstellingen van dien wraakgierigen jood.
Bouwmeester heeft dat wel gevoeld. Als Shylock aan zijn huis komt, waaruit Jessica
met zoo'n gehaten Christen is weggeloopen, en hij krijgt op zijn herhaald kloppen
en roepen geen antwoord, en hij komt dan eindelijk tot het besef, wat er gebeurd is,
dan wordt hij zoo razend, dat hij uitbarst in ongearticuleerde kreten; dat hij zich op
den grond werpt en zich daar rondwentelt en de malste cabriolen maakt. Zoo dóét
Bouwmeester het ook; en het publiek in den engelenbak geeft aan zijn voldoening
uiting door de bekende lachstootjes. Maar aanstonds wordt er in de loges en in het
parterre verontwaardigd ‘sst’ geroepen; want men meent daar, - dank zij al de
zachtaardige beschaving, die men heeft genoten - dat een zoodanige wanhoop, door
wien ook geleden, tragisch is;... ja, ze is ook wel als tragisch te zien natuurlijk; maar
Shakespeare bedóélde hier iets komisch. Hetzelfde conflict zal zich herhalen bij de
rechtbankscène: als Shylock zich zijn prooi ziet ontsnappen, en in een afgrijselijke
woede van teleurstelling heengaat. - Ik zei, dat er in dezen een zeker verschil bestaat
tusschen de wijze waarop ‘het volk’ en het meer beschaafde - en ietwat
zacht-geschaafde - deel van het publiek reageert; ik zou hieraan willen toevoegen,
dat dit verschil aan 't uitslijten is, en dat ook het engelenbakpubliek, dat dank zij de
steeds breeder verspreide ‘algemeene ontwikkeling’ óók steeds meer ‘verzacht’
wordt, door al die cultuur het gevoel van een vroeger eeuw steeds minder zal verstaan.
Het klinkt of ik dit spottend bedoel; inderdaad bedoel ik het zeer ernstig. - En ik wil
heelemaal niet betoogen, dat de verkeerde opvatting niet een vooruitgang zou kunnen
beteekenen; maar het gaat nu niet over voor- of achteruitgang, het gaat over
letterkundig misverstand.
Als dat verkeerd opvatten van deze ééne blijspel-figuur, door een
schouwburgpubliek, het eenig bewijs was, dat we de XVIIde eeuwsche kunst
misverstaan, zou het als bewijs niet veel beteekenen. Maar er zijn in dezen tientallen
voorbeelden aan te voeren. En het is niet enkel het eigenaardige schouwburgpubliek,
dat misverstaat.
Zoo is Breeroo's ‘Spaansche Brabander’ voor de Nederlandsche Bibliotheek
uitgegeven door Prof. Prinsen; die het
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stuk van een inleiding heeft voorzien. In die inleiding geeft hij van het blijspel,
ondanks pogingen om het ‘in de lijst van zijn tijd’ te plaatsen een karakteristiek,
waarbij alle historisch begrip hem, zij het tijdelijk, heeft verlaten. Prof. Prinsen, de
groote bewonderaar van een anderen typisch Amsterdamschen auteur, Is. Querido,
den schrijver van de Jordaan-serie, vergeet, door die overeenkomst én door zijn liefde
voor het naturalisme bevangen, den grooten tijd- en cultuur-afstand, die ons van
Breeroo scheidt. Wat naar het gevoelen van alle andere kenners van onze XVIIde
eeuw, en van de kenners van Breeroo in het bijzonder, blijk is van teugelloos plezier
in 't leven, n.l. de diverse volkstypen, die hij in kleurige tafereeltjes langs ons doet
voorbijgaan - tafereeltjes met zooveel genot geschilderd, dat de architectonische lijn
van het stuk er vaak bij zoek raakt -, dat is voor Prof. Prinsen... een bewijs van een
zekeren Weltschmerz; hij voelt dat kaleidoscopisch aan ons voorbijtrekken als een
demonstratie van 's levens rammelend-leege doelloosheid.
Inderdaad, dit is wel een typisch voorbeeld van ‘hineininterpretieren’; van
‘inleggen’ inplaats van uitleggen. Inderdaad, zoo de kleurige, fleurige, pittige taal
van Breeroo's stuk, de blijkbare pret van den schrijver aan zijn personnages, hier al
niet de onhoudbaarheid van deze opvatting volkomen aantoonden, dan blijkt die
onhoudbaarheid toch wel uit het heele wezen van Breeroo's milieu en zijn tijd; den
tijd van Jan Steen en Adriaan Brouwer; een tijd van hard lachen... en vurig bidden;
van sterk leven in één woord; waarin het medelijden met anderen zoomin als het
medelijden met zichzelf de plaats innam, die het in 't heden beslaat.
***
Hier dus niet een schouwburgpubliek, dat bevangen in eigentijdsch levensgevoel het
werk van een andere periode miskent, maar een geleerde, een litteratuurhistoricus
zelfs, die in de fout vervalt van een zeer onhistorisch letterkundig misverstand.
Vergunt mij, U nog een voorbeeld te geven. Het betreft Molière. Molière is ons,
door de van zijn tijd af bewaarde speeltradities, zoo gaaf overgeleverd als geen ander
auteur.
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Men zou zeggen: hem misverstaan is onmogelijk. Maar de geschiedenis leert ons
anders. Men heeft dezen schepper van het hoog-comische genre in verschillende
perioden, speciaal in de XVIIIde en XIXde eeuw, toen 't al burgerlijk drama was,
wat de tooneelklok sloeg, als een burgerlijk dramaturg begrepen, en artisten hebben
b.v. zijn Harpagon, zijn George Dandin, ook en vooral Arnolphe uit ‘L'Ecole des
Femmes’ gespeeld als trieste personnages. Zelfs de groote Got heeft dat gedaan.
Zeker, er zijn in de stukken van Molière, vooral in die, welke ik zooeven noemde,
tragische momenten; Molière was een te scherp betuurder van 't leven, dan dat hij
in de prachtige beelden, die hij van dat leven ontwierp, de tragiek had kunnen
weglaten. Maar zijn aanleg was boven-al komisch; de zonden en dwaasheden der
menschen was hij nu eenmaal gepraedestineerd te laten zien zoo, dat ze een fellen,
spottenden lach opwekten; en zoo overbiedt hij telkens zoo'n tragisch moment met
een machtiger dosis vis comica. Hetzij dat hij die geeft in woorden of in daden, of
in allebei, hij roept een lach op, die hooger klinkt, en feller uitschiet, daar hij den
ernst overwint, dien hij evenwel omvat houdt. Men kan de plaatsen in het werk van
Molière, waar dit het geval is, speciaal in zijn zeden- en karakter-comédies, bij
tientallen aanwijzen; het eerst bij L'Ecole des Femmes, waar hij met potsierlijkheden
zijn eigen leed, dat hij in den ongelukkigen echtgenoot Arnolphe objectiveert,
overstemt; en dan, om nog enkele meer algeméén bekende voorbeelden te noemen:
in den ‘Misanthrope’, waar na 't meest trieste conflict tusschen Alceste en Célimène
- in het 3de en het 4de tooneel van de IVde acte - monsieur Dubois, ‘plaisamment
figuré’ optreedt en een kluchttooneel volgt. Dan b.v. in den ‘Tartuffe’, in de 6e scène
van het IIIde bedrijf; daar worden onze smart en onze woede over Orgon's
verblindheid ten opzichte van Tartuffe opgeheven in een lach over de ‘niaiserie’,
waarmee die onnoozele Orgon op z'n knieën den huichelaar omhelst. En dan
‘L'Avare’; in dat stuk komt dit procédé heel vaak voor; ik wijs u alleen op 't oogenblik,
dat Harpagon zijn smart uit over het stelen van zijn cassette (het slottooneel van de
IVde acte). Hier worden de uitingen van die smart telkens weg-
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gedekt door de overdreven comische ‘jeux de scène’; het vastgrijpen van zijn eigen
pols, wanneer hij den dief zoekt; het zich op den grond werpen met de betuiging: ‘je
me meurs’; ‘je suis mort’; en dan, terwijl hij zijn beenen laat neerploffen: ‘je suis
enterré’. Dat die heele scène in de XVIIde eeuw als volkomen comisch was bedoeld
en werd gevoeld, blijkt wel hieruit, dat Harpagon, als hij het publiek in de zaal naar
den dief vraagt, daaraan toevoegt: ‘Ils se mettent à rire...’ Men lachte dus!
Inderdaad, wie die rollen speelden als rollen uit een burgerlijk drama, wie den
bekenden wanhopigen claus van Arnolphe in het Vde bedrijf van ‘L'Ecole des
Femmes’ voordroegen als een ‘huilerige koster’, zooals Jules Truffier 't uitdrukt, die
waren slachtoffers van een letterkundig misverstand; ze hebben de felle en hooge
comische kracht van Molière niet gekend, of ze althans niet het publiek voor oogen
durven zetten. En zoo is het bijvoorbeeld ook met George Dandin; die door Molière
is gegeven als een comisch slachtoffer van zijn begeerte naar een voornaam huwelijk;
en die dan door den schrijver omringd wordt met personnages, en gezet in situaties,
die aantoonen, hoe de wereld hem daarvoor straft. Rousseau heeft zich daarover
hevig verontwaardigd getoond: is 't geen schandaal, dat men den braven burger
Dandin, die toch geen kwaad doet, aan 't kortste eind laat trekken, tegenover die
pretentieuze aangetrouwde familie de Sotenville? Rousseau wil dus 'n rechtvaardige
uitdeeling van belooning en straf; overeenkomstig de eischen der burgerlijke moraal;
hij, bevangen in die burgerlijke moraal, die toen de leuze was op de planken en in
de wereld, kon niet meer meevoelen, dat Molière die gekke de Sotenvilles niet
beoordeelde, maar ze eenvoudig aanvaardde, terwijl hij ze als instrument van de
straffende gerechtigheid gebruikt. Hubert Laroche heeft mij eens over de
Dandin-figuur geraadpleegd, toen hij die rol bij het Hofstad-Tooneel zou spelen. Ik
deelde hem de opvatting, die ik u hier geef, als de evidente bedoeling van Molière
mee; maar.... hij speelde tóch den Dandin triest; hij kon 't niet anders ‘over z'n hart
krijgen’, naar hij mij zeide. En zoo speelde hij ongetwijfeld ook naar 't hart van ons
publiek.
***
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Ik ben aan 't spreken geraakt over de veranderingen, die een later geslacht van
tooneelisten maakt in tooneelstukken; om ze zoo én zichzelf én het publiek
aannemelijk te maken. Dat is een uiterst belangrijk studiemateriaal; veel duidelijker
nog dan door de vergelijking van oorspronkelijke stukken van verschillende tijden
onderling, leert men de verschillen in tijden volksgeest kennen door dergelijke
adaptaties met het origineel te vergelijken. En de gegevens zijn hier zoo duidelijk
sprekend, doordat men voor den tekst van tooneelstukken, waarmee men immers in
de eerste plaats die eigenaardige directe massa-suggestie wil bewerken, gewoonlijk
zoo buitengewoon weinig respect toont. Als ik niet vreesde te lang bij één onderdeel
van mijn betoog te verwijlen, zou ik u eens uitvoerig laten zien, hoe de eind-XVIIIde
eeuwsche tooneelman Ludwig Friedrich Schröder op 't allerzachtaardigst Calderon's
prachtige ‘Alcade de Zalamea’ verburgerlijkte. Ik zou u ook kunnen wijzen op de
eigenaardige verschillen tusschen Duitsche Macbeth-opvoeringen en Engelsche;
Reinhardt heeft dat stuk op inderdaad voortreflijke wijze zijn volk nadergebracht;
maar hoe is al 't spokige, ijle, huiveringwekkende tot doffe, zware, plomp-zware
dreiging geworden. En daar is de tekst nog volkomen gerespecteerd... Het is hier
eenvoudig een quaestie van scenische vertaling. Wat andere, wóórd-vertaling, betreft,
hoe is door alle eeuwen heen, van ‘Ferguut’ en ‘Floris ende Blanchefloer’ af tot en
met Molière, tot en met Voltaire's ‘Henriade’, enz. de Fransche litteratuur bij
navolging in 't Nederlandsch steeds verburgerlijkt en verplompt; deels onbewust,
deels wellicht bewust, omdat onze lezers een letterlijke vertaling niet zouden kunnen
meevoelen... ‘Andere tijden, andere zeden’, zegt het spreekwoord; ‘andere volkeren,
andere zeden’, is evenzeer waar; en wie die verschillen van zeden begrijpt als
verschillen in levensvizie; wie inziet, dat al dat ‘bewerken’ bij het vertalen, en dat
adapteeren van stukken van een andere periode, noodig was om een werk voor andere
tijden en andere volkeren verstaanbaar te maken, wie dat begrijpt en doorvoelt, voelt
meteen de onvermijdelijkheid van letterkundig misverstand, wanneer we werken van
een ander volk of een anderen tijd - zij het slechts weinige generaties geleden - voor
ons zien. En nu heb ik nog niet
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eens stilgestaan bij het taalverschil; waardoor de niet zeer goed taalkundig geschoolde
lezer op allerlei wijzen hem vreemde teksten misverstaat; - soms op zeer aangename
wijze trouwens; Is. Querido heeft in de taal van ‘Elckerlyc’ allerlei fijne
dichterlijkheid, teere, naïeve dichterlijkheid gespeurd, die iemand, wien het
Middelnederlandsch gemeenzaam is, er niet in speuren zal, omdat hij gelijke teedere
klankverbindingen bijvoorbeeld ook in oude stadsrekeningen heeft aangetroffen.
Een ander voorbeeld. Als we in Vondel's Lucifer lezen:
Verzamelt in de yl een heir van dicke drommels, d.w.z. van dichte drommen, dan
zullen we, zelfs al weten we, dat die ‘dicke drommels’ ‘dichte drommen’ beteekent,
niet gauw bij de lezing van die woorden onmiddellijk de vizie krijgen, die de dichter
had bij het schrijven en zijn tijdgenoot bij het lezen. Ik zou eenigen nadruk op deze
opmerking willen leggen; ze is, geloof ik, voor het gegeven voorbeeld wel evident,
máár: ze geldt óók voor woorden en woordverbindingen, waarvan de beteekenis in
Vondel's tijd niet met die, welke ze voor óns hebben, op zóó eigenaardige wijze
verschilt. Inderdaad, het is altijd moeilijk, en veelal heelemaal ondoenlijk, den
gevoelsindruk van een kunstwerk, en van een enkelen regel poëzie, op menschen
van verschillende tijden - én ook: op menschen van enkel maar verschillenden aanleg
- te vergelijken; maar we kunnen zeker zijn, dat die indrukken verschillen. Ik wil
hier even bij stilstaan, en opmerken, dat bijvoorbeeld ook de indruk, dien een
Katholiek van Vondel krijgt, verschilt met dien, welken een Protestant van hem
ervaart. Waarlijk, het is geen toeval en het is ook maar niet enkel propagandistisch
liefdebetoon - zooals antipapisten wel beweren - dat het vooral de Katholieken zijn,
die zich met de meeste toewijding met de Vondelstudie bezig houden. Wij allen
weten, en voelen, dat Vondel een groot dichter is; in zooverre is er geen ‘misverstand’;
maar Vondel spreekt tot het hart van de Katholieken op een doordringende wijze,
die de niet-Katholieken niet gevoelen. We kunnen die eigenaardige liefde-uit-affiniteit
ook elders waarnemen. Pater Padberg heeft een soort grammatica van de litteraire
taal geschreven; ‘De Mooie Taal’ heet dat boek; en het is een

Groot Nederland. Jaargang 27

97
mooi bóék ook; op voortreflijke wijze heeft de schrijver waargenomen en zich
rekenschap ervan gegeven, wat aesthetische ontroering wekt; wie dit boek leest, ziet
hoe grammaticaal en aesthetisch gevoel kunnen samengaan en elkaar steunen;
weinigen hebben over bepaalde wendingen in de moderne poëzie - b.v. over het
gebruik van tegenwoordige deelwoorden - zoo inzichtige dingen gezegd als deze
pater; die ons den heidenschen Kloos en den classicistischen Boutens beter doet
verstaan dan de meesten hunner geestverwanten. Maar deze man, die zoo innig de
poëzie verstaat, verbaast ons dan weer ineens met zijn opmerkingen over Schaepman;
dien hij voortdurend op één lijn plaatst met groote en fijne dichters, terwijl het toch
evident schijnt, dat bij hem telkens de rhetoriek de poëzie bedelft... Zou de oorzaak
niet zijn, dat Schaepman, zoo door-en-door Katholiek, telkens een wijze van zien
heeft, telkens gedachte- en gevoelsassociaties opwekt, die den Katholieken lezer in
't hart treffen, en hem veroveren? Want er is een heele gevoelswereld voor de
Katholieken, waar de anderen buiten blijven; dat anders-zijn dan wij zien we
bijvoorbeeld aan den oogopslag, aan voorliefde voor kleurige kleeding, aan een
lichter - misschien mag men zeggen: en meer doorlichte - vroolijkheid. Dien anderen
oogopslag verklaart men - wat verklaart men niet! - uit het knielend opkijken; de
voorliefde voor kleurigheid uit de geliefde nabijheid van bonte en felvervige
kerkramen; maar er zit meer achter; waarop we hier echter niet nader zullen ingaan.
Verschillen dan van levensopvatting, of liever: van levensgevoel, doen dan ook
tijdgenooten verschillend staan tegenover eenzelfde kunstwerk. ‘Kunst is de
allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’, zei Kloos; het was
wel weer zeer: de theorie van eigen practijk; - trouwens Gorter heeft in zijn latere
verzen de practijk van deze theorie nog aanzienlijk zuiverder gedemonstreerd dan
Kloos. De bewonderaars van Kloos en Gorter nu zijn velen; zelfs al nemen we aan,
dat zeven achtsten der ‘bewonderaars’ napraters zijn; wat zeker matig geschat is.
Maar hun, zij het dan twintig jaar jongere, tijdgenoot Adama van Scheltema, staande
en dichtende op het standpunt der gemeenschapskunst, verfoeide dat
allerindividueelste. Hij zei - hij heeft het in geschriften
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netter gezegd, maar tegen mij duidelijker - hij zei dan: ‘Die vervlóékte Tachtigers!
Die hebben ons volk en onze kunst van elkaar vervreemd! Die hebben aldoor
vooropgesteld: kunst is niet iets voor allen; wij schrijven voor enkelen. Neen, dan
de Genestet!’
‘En hoe schreven die Tachtigers?’ zei Adama van Scheltema, ‘volgens de methode
“God zegen' de greep!”’ Neen poëzie is arbeid. Het gevoel, dat hebben we vanzelf,
als we dichter zijn, maar het al te persoonlijke, het individualistische, dat is het
decadente, moeten we uitschriften, voor we gaan schrijven; en dan moeten we zóó
schrijven, dat we het innige en fijne, dat iedereen in zich heeft, in hem aanraken.
Dus: we moeten voor alles eenvoudig zijn; geen buitenissige woorden, zoomin als
buitenissige gevoelens; maar in 't rhythme, in een enkele wending, moeten we het
diepere gevoel - niet: het bijzondere gevoel - laten spreken.
Adama van Scheltema heeft geen critieken geschreven; alleen maar een - filozofisch
zeer wankel gefundeerde - aesthetica; maar het is toch wel de moeite waard, zijn
stem te laten hooren; ze heeft zeker toch, omnium consensu, evenveel beteekenis als
de stemmen, die zoo machtig veel - en zoo machtig luidruchtig en scheldend aesthetizeerden. Inderdaad, al dat gescheld en geraas, al is 't ook naar sommiger
meening ‘geniaal’ gescheld, blijft minder belangrijk; de dingen van waarde worden
alleen geboren door toewijding, door liefde. Maar intusschen heeft het mindersoortige
in de wereld, juist doordat het mindersoortig is, veel succes. Laten we ons echter niet
laten overbluffen door stemverheffingen. De brutalen hebben steeds de halve wereld
gehad, maar de halve wereld is niet meer waard dan de demi-monde! En dat
zelfverheerlijkingen, die gewoonlijk in den bedrieglijken vorm van
groepsbewondering worden ondernomen, ook geenszins, hoe groote suggestie daarvan
ook op de goedgeloovige gemeente pleegt uit te gaan, een waarborg van waarde
bieden, daarvan levert onze XVIIIde eeuw een welsprekend getuigenis; een tijd toen
vrij algemeen geloofd als ‘onze kiesche eeuwe’; waarin men in aanbidden van de
eigen zoetvloeiende kunst opging; waarin men de ware kunstdogmatiek waande te
bezitten, en, met deze gewapend, zelfs Vondel betuttelde en
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verbeterde, als hij meer krachtig-stootend dan zoet-vloeiend was; een tijd kortom,
waarin men meende en wellicht méér nog verkondigde, het volmaakte te hebben
gevonden; en die ons nu niet anders dan als een tijd van verval voorkomt. Ik geloof
dat er nadien meer tijdperken kunnen worden aangewezen, waarvan hetzelfde geldt.
En omgekeerd: een tijd, die door een later geslacht, voor zichzelf opkomend, wordt
verguisd, is daarom nog niet altijd zoo min. Hoe heeft de Renaissance niet de
Middeleeuwen gekleineerd; en hoe is veel kostelijks van de XIXde eeuw niet door
de Tachtigers verworpen. En hoe hebben symbolisten en ethici weer Zola's groote
natuurlijke menschenliefde, met schitterende kracht geuit, miskend, omdat zij andere
dingen dan de naturalisten belangrijk zagen.
***
Ik geloof hiermee verschillende gevallen van en verschillende kansen op letterkundig
misverstand te hebben aangeduid. Behalve het voornaamste element: het verschil in
ontwikkeling van den smaak; maar dat is een factor, die, hoe groot ook, van weinig
beteekenis is, zoodra er bij de leidende woordvoerders geen misverstand meer zou
bestaan. De vreugde aan strijkjes en ordinaire plaatjes is ook groot, maar niemand
zal dat als een ernstig bezwaar voor het kunstbegrip beschouwen. Overigens bleken
gebrek aan kennis, gebrekkige waarneming van kunstwerken, die door tijd of
levensgevoel ver van ons afstaan, wel de voornaamste oorzaken. Maar ijdelheid en
zelfverheffing hebben zulke misverstanden tot werkelijk ‘afschuwelijke’
misverstanden opgeblazen; zooals ijdelheid en zelfverheffing in 't algemeen de groote
beletselen voor onderling begrip en onderlinge waardeering waren en zijn.
We kunnen echter, na 't constateeren van deze feiten, ons niet maar kalm neerleggen
bij het denkbeeld, dat verschillende geslachten elkaar misverstaan ten opzichte van
het beste dat hun woordvoeders hebben geleverd.
Laten we dan eens vragen: zijn er geen mogelijkheden om zich ‘au dessus de la
mêlée’ te verheffen, zich in zooverre vrij te maken van eigentijdsche stroomingen
dat men... niet alleen een enkele periode uit het heden of uit het verleden begrijpt,
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maar leert meegevoelen met al die verscheiden geslachten der menschen, die dorden
en afvielen als de bladeren der boomen, zooals Homerus 't al in een schoone
vergelijking uitdrukte; maar die alle ook eens blóéiden en in de schoonheid de vreugde
van het leven vonden?
Men heeft wel eens gemeend - en sommigen meenen dat nog - dat de aesthetica,
de filozofie van het schoon-vinden, ons een maatstaf zou kunnen leveren, waaraan
we de verschillende kunstwerken konden meten. Het denkbeeld is verleidelijk; maar
wanneer we ons rekenschap ervan geven, dat de schoonheid dát is wat ons vervóért;
wat ons betoovert, wat ons oordeelend verstand stom slaat, en hoezeer de
mogelijkheden dier betoovering wisselden met den tijd, - dan voelen we hoe moeilijk
het voor een mensch moet zijn, zoozeer de schoonheid tot object van beschouwing
te maken, dat hij haar essences uit wat hem bedwelmde, kan losmaken. Immers onze
ontvankelijkheid voor bepaalde indrukken is zoo moeilijk als voor altijd geldend te
fixeeren. Laat ik een doodeenvoudig voorbeeld noemen. Eeuwenlang heeft men de
lange haren der vrouw genoten en geprezen als één harer eerste schoonheden; en nu?
Ik geloof, dat nu duizenden met innige overtuiging zullen verklaren, dat ze korte
haren eleganter, pittiger, geestiger vinden. Wil men regels voor de schoonheid
vaststellen? Men heeft de ideale proporties voor de deelen van het menschelijk
lichaam vastgesteld; maar de Venus van Milo, éen der heerlijkste scheppingen van
den menschelijken geest, voldoet absoluut niet aan die eischen; u mag het nameten.
En wat de litteratuur betreft: men heeft zuiverheid van beeldspraak als een eersten
eisch gesteld voor de schoonheid van poëzie; maar er zijn gedichten, die heele
generaties prachtig vinden, en die daartegen zondigen.
En met een blik waarin de liefde woont
Drijft hij de wit-gewolde wolkjes verder,

zegt Jacques Perk van den schaapherder; en in het verband met het geheele sonnet
is dit een heerlijk-rustige uitruisching; maar is ‘wonen’ hier de zuiverste term? Neen,
doch de zoete muziek is hier zoo vol stemming, dat we ons daar geen rekenschap
van geven...
Zoo zal in allerlei kunst het bevredigende met het onbe-
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vredigende vereenigd zijn; maar één factor van schoonheid kan de
gebreken-anderszins zoo overstralen, dat ze van geen belang schijnen. Die factor zal
nu eens deze, dan die zijn; en ook: de ééne tijd zal meer voor dezen dan voor dien
voelen. Het is een quaestie van met de tijden wisselend, moeilijk voor alle tijden te
dogmatizeeren, gevoel.
Dit is op tallooze manieren toe te lichten. De taal is ons allen gemeen; maar de
woorden, al zijn ze mededeelings-middel, hebben voor ons allen verschillende
gevoelsbeteekenis. Het hangt af van allerlei gedachtenassociaties, die bij verschillende
generaties en bij verschillende individuën verschillen. 't Woord ‘geel’ zal iemand,
die in bosschen is opgevoed, anders treffen dan den zoon van den koperslager. Alleen
die taal, die niets anders wil doen dan nauwkeurig verstandelijk meedeelen, de taal
van wetten, akten, contracten, die alleen verstandelijke duidelijkheid betracht, laat
geen misverstand toe;... maar is voor het gevoel ongenietbaar. Poëtisch is een taal,
die met fijnere affiniteiten werkt; maar daardoor wankeler is van beteekenis.
ongerijmde te leveren voor het bestaan van een aesthetischen
Toch, zal men misschien zeggen, is er een bewijs uit het maatstaf. We durven met
volkomen zekerheid zeggen: Vondel is een grooter dichter dan Cats. Waar dat in zit,
in de grootere vlucht van verbeelding, in de klaarder en suggestieve wijze van
formuleering, behoeft nu niet in bijzonderheden te worden nagegaan. We willen
alleen constateeren, dat, als we zulk een vergelijking kunnen maken, een vergelijking,
waarvan we met zekerheid durven zeggen, dat ze voor alle tijden geldt - u voelt
echter, dat dit een stoute bewering is - maar: áls we meenen, dat we dat mogen zeggen,
dan is er toch ook een maatstaf van schoonheid... Durven we het inderdaad aan? Ons
gevoel dringt ons te zeggen; ja; maar ons verstand doet ons aarzelen. Als we schrijvers
vergelijken, die beiden nog verder, en heel ver van ons afliggen, Homerus en Vergilius
bijvoorbeeld, tusschen wie nu al eeuwenlang een verschil in grootheid is
geconstateerd, krijgen we echter wel weer het idee, dat het niet zoo erg overmoedig
is, het altijd-durende van zoo'n waardeverschil te durven vastleggen. Toch, nauwkeurig
de schoonheid te meten, niet naar één van hare elemen-
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ten, maar absoluut, ik durf niet zeggen, dat we het nooit zullen kunnen, maar voor
het oogenblik schijnt het me wel bezwaarlijk!
Doch er is een andere methode van kunstwerken bekijken en vergelijken, die,
moge ze dan al niet tot zulke meetkundige rezultaten voeren - hebben we die eigenlijk
ook wel noodig? -, toch geschikt is om de werken naar wording en wezen dieper te
begrijpen en te doorvoelen, ze zooveel mogelijk dus voor ons tot hun recht, hun recht
op waardeering, te doen komen, en ze alle te doen zien in hun relatieve waarde. Een
methode, die ons tegelijkertijd veel leert omtrent de geschiedenis der menschheid in
't algemeen. Dat is de methode der wetenschappelijke litteratuurgeschiedenis.
Het is een jonge wetenschap; ze dateert van de tweede helft der XVIIIde eeuw.
Winckelmann was de eerste, die - in zijn ‘Geschichte der Kunst des Alterthums’ de kunst beschouwde als een reeks verschijnselen, die een onderling verband hebben,
en een verband met het verdere culturale leven. Verschillende Italiaansche, Engelsche
en Fransche geleerden hebben zijn methode, met meer of minder geluk en
consequentie, op de litteratuur van de moderne Westeuropeesche volkeren toegepast.
Zoo werd de kunstgeschiedenis - en, om ons tot ons onderwerp te bepalen: de
litteratuurgeschiedenis - één van de vakken van historisch onderzoek; en kon aan de
universiteiten het onderwijs in de litteratuurgeschiedenis een plaats verwerven. Want
zoo paste dit vak in het wetenschappelijk verband. Te onzent was Jonckbloet, de
eerste hoogleeraar in dit vak, tevens de eerste, die een op deze beschouwingswijze
gebazeerde, een wetenschappelijke Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
schreef. Dat hij daarbij, naar het oordeel van lateren, te zeer onder den invloed stond
van rationalisme en liberalisme, m.a.w. te weinig zich vermocht los te maken - ook
hij, de man der wetenschap - van de stroomingen van eigen tijd, kan zonder schade
voor dit oordeel worden toegegeven; ieder historicus, ja, iedere geleerde
in-'t-algemeen, vertoont in zijn arbeid min of meer het karakter van zijn tijd; al zal
hij dan steeds zooveel mogelijk trachten, zich boven die tijdelijke stroomingen uit
te werken.
Daar komt het op aan: bij de beschouwing der litteratuur
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historisch te leeren voelen. Ik stelde dit streven bij den aanvang van mijn rede voorop,
en ik kom er nu op terug. Historisch moeten we de litteratuur zien; daarnaar streven,
met al onze kracht; dan zullen we in de eerste plaats geneigd zijn gretig alles te
verzamelen - aan cultureele en aan taalkundige gegevens, bijvoorbeeld - wat ons de
auteurs beter zal doen begrijpen; en we zullen ook, waar we dat eeuwen-beslaand
tafereel van menschelijke schoonheid, telkens verbonden en verwonden met ijdelheid,
leelijkheid, onvolkomenheid, misverstand, waar we dat heele tafereel als een wijd
panorama vóór ons hebben, een panorama dat bewondering wekt, en verteedering,
en weemoed, - dan zullen we zachter en meer begrijpend staan tegenover de
dwaasheden van eigen tijd en met beter gefundeerde bewondering voor zijn waarden;
die we door de vergelijking met verwante verschijnselen in het verleden beter
begrijpen, en waarvan we ook door die vergelijking zuiverder het origineele element
zien. De historisch geschoolde geest is niet verblind door wat nieuw schijnt, maar
zal zich in de eerste plaats willen verdiepen in de bedoeling van een auteur, en dan
nagaan in hoeverre die bedoeling in woord en wending, in klank en kleur zuiver is
weergegeven. Want hij is gewend ontvankelijk te zijn voor eigenaardige keeringen
in den stroom van den menschelijken geest; en hij is gewend aan bombast. Hij begint
dus niet met te juichen of te smalen; - maar met te trachten naar meevoelen. Dat is
het beste wat we kunnen doen. En ik geloof, dat we dan den meesten kans hebben
onze medemenschen inzake de kunst van den ouden, maar ook van den eigen tijd,
iets te zeggen van niet al te vluchtige waarde. Het zoeken naar den aesthetischen
maatstaf, dien steen der wijzen, mogen we waardeeren; maar intusschen kunnen we
een dadelijke bevrediging vinden in het zien van veelsoortige schoonheid, die we
volstrekt niet altijd de behoefte hebben, schoolmeesterlijk van een rangnummer te
voorzien. Of een gedichtje van Luyken of één van Speenhoff schóóner is, - ik geloof
dat we van beide kunnen genieten en daarbij dan alle mogelijke geduld zullen hebben
om het eventueel nog eens vinden van den absoluten maatstaf af te wachten.
Ik weet wat men tegen deze beschouwing pleegt in te
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brengen: dat die historici, die geleerden, te dor en te ongevoelig zijn. Maar als we
nu de historie ván de historie eens bekijken, dan zien we in, dat dat verwijt ook maar
in bepaalde perioden is uitgesproken; en: ook maar in bepaalde perioden reden van
bestaan had. Van oudsher hebben kunsten en wetenschappen zich nauw verbonden
gevoeld; de woorden ‘artes’ en ‘litterae’ beteekenen zoowel het één als het ander.
In de Oudheid was ‘doctus’ een epitheton voor een dichter; men had sterk het besef
van de samenhoorigheid van allen geestelijken arbeid; sterker nog in de
Middeleeuwen, die immers in ongemeene mate één Geest gevoelden als de bron van
den heiligen lichtbundel, die heel onze wereld omstraalde, en waarin alle
bewustwording nederdaalde en opsteeg. Het Humanisme en de Renaissance
beteekenen de breuk in dien lichtval; de breuk tusschen hemel en aarde; - nu wordt
de belangstelling in iederen afzonderlijken aardschen verschijningsvorm sterker, 't
wordt een belangstelling om dien vorm zelf; de specializeering neemt toe. Maar op
het gebied der letteren scheidt men nog niet het scheppende en het beschouwende
element; althans zekerniet in dien zin, dat scheppende en geleerde litteratoren elkaar
als vijanden zouden hebben beschouwd. Nog in het midden en het derde kwart van
de XIXde eeuw waren de schrijvers in den regel ‘lettrés’, al overheerscht dan bij den
één het scheppend-, bij den ander het studie-element; terwijl niet zelden bij één
individu in de jeugd het eerste, op lateren leeftijd het laatste den voorrang heeft. Ik
denk aan Geel, Van Limburg Brouwer, Beets, Bosboom-Toussaint, Van Lennep,
Potgieter, Huët, Vosmaer, Alberdingk Thijm, voor wie de letteren zoowel kunst- als
studievak waren.
De Tachtigers, ja, die verwierpen de wetenschap; heel het geestelijk leven van
hun tijd trouwens; en daar was reden voor; al zijn ze bij hun verwerping verder gegaan
dan billijk was; Jan ten Brink bijvoorbeeld heeft met ‘De Bredero's’, en met ‘Jan
Starter en zijn Wijf’ voortreffelijk werk geleverd. Maar Jan ten Brink was toch niet
de man om de litteratuurhistorie in haar waarde te doen erkennen; en zoo werd hij,
de eenige officieele, academische vertegenwoordiger van dat vak, de zondebok. En
- het is bij de zucht tot eenzijdigheid en generalizeeren der kunstenaars, niet
bevreemdend - met
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hem het heele vak. Zoo vertoont zich het uiteengaan van kunstbeoefenaars en
kunsthistorie, die elkaar een poos niet konden waardeeren, uiterlijk aan ons oog.
Inderdaad was het niet enkel een quaestie van personen; het was er een van felle
reactie, die tijdelijk van de zijde der kunst optrad, reactie tegen den geest van den
voorafgaanden tijd. En voorts: die kunstenaars, die, wars van alle historie, het
‘allerindividueelste’ als norm poneerden, waren, onbewust, symptomen van de
naderende democratie, die, zooals reeds in de XVIIde eeuw, maar schuchterder,
Breeroo c.s. deden, het recht opeischte zich zelf, puur zich zelf te laten hooren, en
met de broeikaskunst, die geleerdheid vooropstelde, de kunst der classicisten, radicaal
wilde breken. De Tachtiger beweging is voor een deel: laatste afbraak van de
Renaissance; in dienzelfden tijd zien we hetzelfde gebeuren op het gebied van de
taalstudie.
Later hebben kunsthistorici en kunstenaars elkaar weer gevonden en leeren
waardeeren; een symptoom daarvan was de instelling van een Commissie voor
Schoone Letteren in de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, naast de
Commissie voor Taal- en Letterkunde en die voor Geschied- en Oudheidkunde. In
die Maatschappij hebben trouwens kunstenaars in grooten getale hun plaats naast
geleerden; en zij bevinden zich er wel bij. Inderdaad, we willen den kunstenaar het
verblijf in zijn ‘ivoren toren’ gaarne gunnen; het is niet een onbewoonbaar te verklaren
woning; maar men vergunne den kunsthistoricus ze op te nemen als een onderdeel
van zijn monumenten-catalogus, en ze als zoodanig te beschrijven. Dat beschrijven,
ik herhaal het, het is wel eens dom en dor gedaan; maar dat is de fout van personen;
niet de fout van 't vak. Een goed kunsthistoricus, wiens bestaansrecht ik hier bepleit,
is iemand die in de eerste plaats gevoel voor kunst moet hebben; hoe zou hij door
middel der kunstwerken tot het leven eener periode kunnen doordringen, als hij
ongevoelig was voor de vervoeringen, welke blijkens de kunstwerken der grooten
van zoo'n tijd, die periode bleken te bezielen? Maar voelt hij de boven een tijd
uitlaaiende schoonheid, die als de stileering van het leven van dien tijd is, dan zal
hij de nuancen en de vormen waarin die schoonheid zich vertoont, bestudeerende, 't
kunstwerk beter, dieper begrijpen,
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dat is: meevoelen; en den kunstenaar beter begrijpen, en den tijd beter begrijpen; en
als hij verschillende manifestaties van verschillende tijden zoo heeft doorleefd, zal
hij ons beter kunnen voorlichten over de waarde van kunst dan anderen; en zichzelf
en wie naar hem luisteren, letterkundig misverstand kunnen besparen.
***
Dames en Heeren, ik heb niet alles gezegd, wat ik in zake ‘letterkundig misverstand’
en de mogelijkheden om het te vermijden, aan Uw aandacht zou willen voorleggen.
Maar ik heb, hoop ik, de voornaamste punten in dezen aangestipt. En ik zou daaraan,
tot slot, een wensch willen verbinden en een opwekking. Dezen wensch: dat ons
genootschap ‘Oefening kweekt Kennis’ in onze stad het middelpunt moge worden
van zuivere kunstbeschouwing; kunstbeschouwing uit liefdevolle belangstelling,
zonder - of: met zoo min mogelijk - ijdelheid en zelfbehagen. Deze opwekking: dat
we allen onze krachten inspannen om dit doel te bereiken. Dan moeten we in de
eerste plaats allen, die de kunst beoefenen, bewegen, tot ons te komen; en ook die
zich met kunststudie bezighouden; en ook: allen die er belang in stellen, wat die
beide categorieën ons aan genot en leering hebben bij te brengen. Ik heb gezegd.
JAN WALCH
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Literatuur
‘Les Origines du Mélodrame’ door Dr. E.C. van Bellen (Amsterdamsche
dissertatie). - Utrecht, Kemink & Zoon, 1927.
Dr. van Bellen heeft een artistiek voor hem weinig aantrekkelijk litteratuurgenre, het
melodrama van de laatste jaren der XVIIIe en van de XIXe eeuw, naar zijn oorsprong
onderzocht; wat vorm en motieven aangaat. Het melodrama zelf en zijn voornaamste
auteurs - speciaal de Pixerécourt - zijn de laatste jaren meermalen het onderwerp
geweest van min en meer wetenschappelijke beschouwing; terecht; het geldt hier
een soort van volkskunst, die, in het revolutietijdperk ontstaan, het grootste deel van
de XIXe eeuw een niet alleen numeriek aanzienlijke belangstelling wist te verwerven
en te behouden. En het is ongetwijfeld van cultuurhistorisch belang, na te gaan, hoe
dit genre is ontstaan, en welke motieven van tooneel en (volks-) litteratuur met
zooveel succes tot zijn vorming werden benut, verhevigd, verzacht, en in een vast,
effectvol personnagen-complex verbonden.
De heer van Bellen geeft dan eerst een uiteenzetting van de voornaamste theorieën
over 't onstaan van deze kunstsoort (o.a.: het melodrama in een logisch ontwikkelde,
lagere, vorm voortgekomen uit het hééle XVIIIe eeuwsche tooneel; of: een enkel
met de pantomime samenhangende, vrijwel origineele kunst). Waar het melodrama
typisch volkskunst is, geeft de schrijver dan een karakteristiek van de volkskunst in
't algemeen, en een korte geschiedenis van die kunst in de Middeleeuwen; uitvoeriger
van die in de XVIIe en XVIIIe eeuw; kermistheater, de Italianen, de strijd tusschen
de officieele gezelschappen en de kermis-troepen - ‘lutte foraine’ - met al zijn
ingenieuze, en talentvolle, vindingen; ‘opéra comique’, pantomimes; ten slotte: het
boulevard-drama, dat na het decreet van 13 Januari 1791, dat vrijheid geeft in zake
de oprichting van schouwburgen, zich ten volle ontplooien kan, naar den smaak der
massa.
In de tweede hoofdafdeeling worden dan de verschillende motieven van het
melodrama behandeld; ‘le noir’, dat na 1790 zich - tijdelijk - met een anticlericalen
tendenz verbindt; die tendenz verdwijnt, maar de monnik en het klooster zouden met
de romantiek opnieuw geliefde elementen worden. Daarnaast dan ‘le thème
troubadour’, bij welks doorvoering, bij herhaling, Engelsche invloed zich doet gelden:
mysterieuze kasteelen, occultistische gebeurtenissen, met-der-tijd opklarend tot de
‘féerie’. Waarna het geheele bovennatuurlijke element, in 't begin van de XIXe eeuw,
verdwijnt; en alleen het kasteel-décor behouden blijft; dat ook in de romantiek - die
veelszins, ook wat het viertal type-
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personnages betreft, met 't melodrama overeenstemt - blijft bestaan. Andere motieven
van 't melodrama, in de volgende hoofdstukken naar hun oorsprong nagegaan, zijn
't motief van den ‘edelmoedigen roover’ - waarvan Schiller's ‘Räuber’ het
hoofdmonument is - en het exotisch motief, dat in het burgerlijk drama van de XVIIIe
eeuw al zoo groote beteekenis had, om, door tegensteling, de verwording van den
beschaafde te betoogen; en dat zich in den revolutietijd verbindt met de ‘negrophilie’
en humanitaire tendenzen; - welke daarna, evenals de anticlericale tendenz, weer
verdwijnen.
Ziehier eenige notities over den inhoud van Dr. van Bellen's boek. Dat een grooten
voorraad op niet altijd zeer onderhoudende wijze verwerkte, maar toch weer wel met
Franschen zin voor methode gerangschikte gegevens bevat.
J.W.

‘Zeven tegen Thebai’. Naar het Grieksch van Aischylos door P.C. Boutens.
- Rotterdam, W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1928.
Dr. Boutens heeft zijn reeks Aeschylus-vertalingen met een prachtige
vernederlandsching van de ‘Zeven tegen Thebe’ vermeerderd. Het is een rijk
getuigenis, sterk en kunstrijk als de glorieuze wapenschilden der naar Thebe
optrekkende helden, hoezeer Boutens allengs de taal heeft leeren hanteeren; de
lyrische toon is in rhythme en woordklank der reien gebleven, en de kernachtige,
overrijke plastiek der beschrijvingen staat hier in ons Nederlandsch gehouwen,
monumentum aere perennius. Ik geloof dat de andere moderne naties ons een vertaling
als die van onzen ‘doctus poeta’ mogen benijden.
Onvermijdelijk bleven enkele m.i. minder fraaie woordvormingen en woordkeuzen,
als ‘bezaden’ (voor ‘bezadigden’) (blz. 17); de eerste regels op blz. 30; ‘Mijn haar
rijst overeind in steilen lok’ (blz. 33). Maar het geheel is voortreffelijk; een heerlijk
stuk schoonheid. Wie van onze tooneelgezelschappen, die uitzien naar de gelegenheid
‘daden’ te doen, zet ons eens dit stuk voor oogen, en laat ons doorstroomen door de
sterkende klanken van deze vertaling? Het is een stuk, dat meer den kern der
Helleensche cultuur tot ons brengt dan ‘Oedipus rex’ of ‘Antigone’; het is typisch
‘théâtre statique’, zooals Maeterlinck dat noemde, met al zijn gevarieerde declamatie;
- maar ook: conflicteerend vrouwenleed aan 't slot. Alleen dit nog: die eventueele
dadendoener moet er muziek bij hebben. Sophocles met al zijn moderner verwikkeling
en drukke replieken hebben we zonder muziek leeren genieten; - faute de mieux;
met Aeschylus gaat 't niet.
J.W.

Eros en de Nieuwe God, door P.H. van Moerkerken. - Amsterdam, Van
Kampen & Zn., z.j.
Wie de vorige werken van dezen schrijver, vooral de Gedachte der Tijden, gelezen
heeft, weet wel, dat hij ook in dit boek geen historie in den strikten zin moet zoeken.
Alle nuchterheid, alle poging tot objectieve mededeeling zijn verre, en welke tijden,
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het is altijd om des schrijvers eigen levensaanschouwing en aanvoeling te doen. En
dit niet maar onvermijdelijk en eenigszins verstopt, middellijk, als vanzelf in alle
epische kunst, doch bijna direct lyrisch, opzettelijk direct en enkel getemperd door
v. Moerkerkens inzichtsvolle liefde voor de Oudheid en zijn dichterlijk welbehagen
aan de beschrijving van allerlei bewogen en kleurig tafreel. Het is hem inderdaad
een lust, dat innerlijk aanschouwde gebeuren te beelden, maar tenslotte toch niet om
die visies zelve. Dat is maar spelen met kleur en klank, en zoo hij zich ten behoeve
zijner personages aan een intrigetje waagt, moet men dit ook niet te ernstig opnemen,
gelijk het intrigetje dan ook inderdaad niet fijngevonden is. De personages zelf blijken
echter ook niet veel anders dan losse omtrekjes onder veelzeggende namen, ook
alweer vlekjes kleur in de sobere waterverfteekening van het geheel.
Waarop het dan eigenlijk aankomt, zijn de gesprekken van Paulinus, den gevallen
gunsteling des Byzantijnschen keizer Theodosius en van Eudoxia, verbannen keizerin,
met den monnik Euthumios, waar een gematigd Grieksche wijsgeerigheid met
christelijke bestanddeelen gemengd wordt, gesprekken overigens, die ook al niet op
historische waarheid zijn toegelegd. Over het leven gaat het ten slotte, om de
bevreemding over het leven, de raadselachtige golving van gebeurtenissen, die alles
doet verwachten en procies niets achterlaat. Dit Van Moerkerkens boekje is niet veel
anders dan een droefgeestige mijmering over menschenlot en -leven; gelijk ook Van
Schendels Merona het melancholiek relaas was van een menschenleven, verloren in
de branding van zijn tijd. Beide auteurs, hoe verschillend ook overigens, toonen dien
romantischen weemoed, die zich niet troosten laat over het verbrokkelde, zinlooze
leven, en wier snel verwondbaar gemoed geen vreugde heeft aan de glorie van het
oogenblik. Ofschoon vatbaar genoeg voor het zintuigelijk schoon, is het toch vooral
de holte vol geraas, die het leven is, die zij benauwend merken en schijnen zij nooit
tot een bevredigende samenvatting van al de nietige bijzonderheden op te stijgen.
Waarvoor zij dan tevens niet ongeneigd zijn het leven zelf aansprakelijk te stellen,
toegevend aan zeker elegant zelfbeklag, juist als de romantici dat deden.
Indien men nog in 't bijzonder dit boek van Van Moerkerken beschouwt, kan men
er niet anders van zeggen dan dat het, afgezien van de bekoring door zeggings- en
gevoelswijze, toch maar heel losjes in elkaar zit, nauwelijks als een roman, eerder
als schetsen en dialogen. Het publiek zal de auteur er dan ook wel niet mee veroveren.
F.C.

Middeleeuwsche Verhalen, bewerkt door A. Sixma van
Heemstra-Schimmelpenninck. - Zutphen, Thieme & Co., 1828.
Het was haast te verwachten, dat de firma Thieme, die Oost en West, als 't ware,
heeft afgegraasd wat legenden, sproken, volksoverleveringen betreft, tenslotte de
allen West-Europeeschen landen gemeenschappelijke middeleeuwsche romans niet...
ongemoeid zou laten. Allicht nog meer dan voor de Javaansche of Chineesche
volksverhalen, heeft de Hollandsche jeugdige lezer belangstelling voor onze bewerkte
Karel- of Arthur-romans. Temeer, wijl hij zich misschien nog herinnert deze histories
in de oorspronkelijken tekst op school ontmoet te hebben. Wel is
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waar blijkt vanwege de naïeveteit hun bekoring in de oude ‘sprake’ veel grooter en
doet dan ook de geleerdigheid, die er dan aan vast zit, zich, aanlokkelijk, gelden.
Doch voor kinderen zijn, dunkt mij, deze westersche wonderverhalen minstens even
goed als de oostersche uit Duizenden een Nacht, want ook hier is het de kinderlijke
sfeer, waarin mensch en avontuur gesteld zijn. Dat echter de ‘rijpere jeugd’, voor
wie speciaal dit boek bestemd heet, op deze histories om hun zelfs wil gesteld zou
zijn, lijkt mij zeer twijfelachtig. Daartoe zijn zij te ‘kinderachtig’, te weinig
verantwoord en niet verwikkeld of geheimzinnig genoeg. Juist in een ‘modern kleed’
raken zij kwijt wat volwassenen of bijna volwassenen in hen aantrekt: het archaische,
het folklorische, het vreemd oud-eeuwsche. Wat echter op zichzelf niet tegen die
bewerking pleit. Die lijkt zorgvuldig en sober gedaan. En er staat geen onvertogen
woord in, hetgeen in de sproke van Beatrijs misschien wel moeilijkheden opleverde.
Ten slotte geven de prentjes van J. Kesler een aangenaam en zelfs gekleurd toegift.
Doch was het noodig, ter wille van het compleete, ook de mooie, oude liedjes in
een nuchter en schamel Hollandsch over te zetten? Deze transformatie had ons en
de ‘rijpere jeugd’ wel bespaard kunnen blijven. Het boek zou er niet minder om zijn.
F.C.

Tantalus, door J. van Ammers-Küller. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
1928.
Het pleit zeer zeker voor het werk van Jo van Ammers-Küller, dat men vrij wat
moeite heeft uiteen te zetten, waarom deze roman zoo onbevredigend aandoet. Andere
boeken heeft men dadelijk ‘door’, maar Tantalus is zoo boeiend van vertellen en
vaak zoo suggestief van momentverbeelding, dat men na de lezing eenigszins beduusd
blijft peinzen, waar dan toch dat weerzinnig gevoel vandaan komt, dat van het heele
geval eigenlijk niet weten wil. Tot men er zich rekenschap van geeft, dat er een talent
van vertellen bestaat en een ander van zuiver dichterlijk beelden, en dat mevr. Van
Ammers beide talenten in zeer benijdbare mate bezit. Zij heeft er zelfs grootendeels
haar populariteit aan te danken. Maar... een roman als deze, waar karakters en gansche
levenssferen tegenover elkaar geplaatst worden, vraagt veel meer. Allereerst wordt
hier een totaalkennis van die karakters vereischt en een vaste hand in hun consequente
ontwikkeling. Zij moeten voor ons ‘waar’ gemaakt worden, zoodat wij hun doen en
de gebeurtenissen, waarin zij gemengd zijn, als dwingend, onvermijdelijk werkelijk
gevoelen. Er moet niet, terwille van het effekt, overdreven worden, maar sober en
logisch dienen uit de toestanden de naturen en het gebeuren voort te vloeien.
In al deze opzichten nu schiet deze roman te kort. Wij gelooven niet aan den man
Evert, wij gelooven iets meer, maar niet geheel aan de vrouw Thora, en heelemaal
niet aan Robert Donald, die precies op den ‘raisonneur’ van een oude Dumas-comedie
lijkt en evenveel leven bezit. Trots misleidende momentjes treffende werkelijkheid,
die de schrijfster weet te geven (het Amerikaansche milieu behoort tot 't beste hiervan),
schijnt ons de combinatie van een handigen zakenman en een verliefden schooljongen,
op deze wijze voorgedragen tenminste, gansch onaannemelijk. Het is, met dat frivole
Amerikaansche incluis, ook alte-
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maal zoo erg, zoo uiterst en allertoevalligst ongeschikt wat hem gebeurt, zoo
bepaaldelijk op zijn ondergang toegelegd, van die toch wel te stroeve, echtelijke
sfeer af tot zijn lastige en onnoozele oprechtheid toe. Van die groot-fabrikantelijke
‘sfeer’ trouwens, die den vasten vertrouwden, huiselijken haard zou verbeelden,
verlokkend en verzwakkend tegenover het cosmopolitische, vrije zwerverslezen, is
niet veel dan een caricatuur terecht gekomen, ik vrees, omdat de schrijfster de
innerlijke waarheid offert terwille van het uiterlijk effekt. Zoo moet het heele boek
sterk afwisselend en kleurig worden, amusant en boeiend, al zou de kunst daarbij
het lootje leggen. Wat zij dan ook grondig doet, indien men den blijkbaren opzet van
het geval in het licht der uitvoering wil bezien.
Immers de titel Tantalus zegt het en Evert Tidemans stâge droom zegt het nog
eens en zeer duidelijk, dat hier het psychologisch verdiepte karakter van een droomer
bedoeld werd, een teer romantisch idealist, die zijn fata morgana van het heerlijk
vrouwelijke tevergeefs hier op aarde zocht. Telkens als hij het grijpen wil in de
realiteit, is 't verdwenen om niets dan banaliteit een vulgariteit achter te laten... Jawel,
maar zulk een droomer geniet de realiteit van de Ivonne's en Maggie's niet wekenlang
en danst zelfs geen avond gerust in nachtlokalen.
Er blijkt eenvoudig, dat in de uitwerking hier de conceptie zoek raakte en het der
schrijfster meer om een hoe-dan-ook boeiend verhaal, dan om de realisatie van haar
droom te doen was. Ten slotte weet zij dan verder geen weg met haar held en geen
eind aan het verhaal... Mij dunkt: Jenny Heysten was veel en veel beter en zelfs de
Opstandigen toonen meer artistiek geweten, dan deze roman van weinig waarheid
en veel vooze ‘Dichtung’.
F.C.

De Ferde, roman door Ward Auweleer. - C.A. Mees, Santpoort. De Sikkel,
Antwerpen, z.j.
Bij de lezing van Vlaamsche romans is onze aandacht altijd een beetje gespannen
op het jonge, frissche, krachtige, dat wij er in hopen te vinden, tegenover het oude,
vermoeide, verfijnde, maar verzwakte, dat in zoo menig Hollandsch litterair werk
tot uiting komt. Eenige naïviteit, wat boerschheid, plompheid zelfs, nemen wij daarbij
gaarne in den koop mee, zijnde tot alle zachtmoedigheid bereid, als maar het
bruischend jonge, nog onvertroebelde leven uit de bladzijden ons tegenslaat. En zoo
ontvingen wij ook dit romanboekje van den waarschijnlijk jeugdigen schrijver Ward
Auweleer, al betreurt men, dat de uitgevers blijkbaar zulke kinder-centsprentjes op
het omslag tot de lectuur aanlokkende achten. Maar na de lezing, moet men toch wel
zeker verband tusschen het primitieve kleurprintje en het verhaal erkennen, in zoover
ook dat wel heel kinderlijk schijnt, met figuurtjes, die, popperig en simpel, aandoen
als de roode jongen en het blauwe meisje van het plaatje, even schematisch en daarbij
even vaag. Bedoelt dit realisme, romantisme, ethiek, psychologiek, symboliek? Gewis
van alles een beetje door elkaar. Het reëele en werkelijk levende lijkt te vinden zeker
niet in den totaalopzet, maar in de momentjes, de stemmingen, de
karakter-bijzonderheden, maar wordt dan overstroomd door zooveel banaliteit en
sentimentaliteit, dat men eerst geneigd is de gansche historie de ont-
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boezeming te achten van een erg jonge, erg teedere, erg zelfingenomen ziel, die de
eigen ervaringen wereldgroot acht en daarnaast overmatig veel last heeft van ethische
bekommernissen. Zoo is de indruk van een wee en week romantisch gewrochtje de
eerste en kost het eenige moeite, onder die niet al te frissche romantiek, ook het meer
actueele en eigene van thans, het zelfcritische, wereldverbaasde, ongeruste en
tobbende te ontdekken, dat met het romantische andere zoo'n vreemd mengsel geeft,
voorloopig meer eigenaardig dan indrukwekkend of mooi.
F.C.

Merkwaardigheden uit het Leven van Rabben Joseph Ben Johai, door
Gerard van Engelrode. - C. van Dishoeck, Bussum, 1928.
Er komen maar rare boekjes uit tegenwoordig. Dit verbeeldt de vertaling van een
Arabisch handschrift uit de 11e eeuw door een tempelridder naar Rome gebracht en
tenslotte in de bibliotheek van het Vaticaan beland, nog wel in de ‘gereserveerde
afdeeling Magische handschriften van het Oosten’, als er inderdaad zoo'n afdeeling
bestaat. Op hoogst geheimzinnige wijze is de vertaling tot stand gekomen en nu door
den heer van Dishoeck in een aardig boekske uitgegeven, zonder veel commentaar
en zonder geleerde noten. Juist dit maakt de zaak echter onwaarschijnlijk, want welke
geleerde zou van zijn werk zulk een ongeleerd uitziende uitgaaf dulden? En overigens
is de zaak ook lang niet vervelend genoeg voor authentieke geleerdheid. Doch, helaas,
ook niet interessant genoeg voor een aardige mystificatie. Het is juist wat een
schrijver, niet onbekend met de Hebreeuwsche en Arabische geschriften, in een
speelsche bui op papier kan zetten, maar wie dit verder waardeeren moet, of ‘er in
loopen’ blijkt niet. Van al de fragmenten is ‘De Stem van de Plicht’, dat
persoonlijkheid kras tegenover religieuse wetmatigheid en conventie stelt, wel het
aardigste, want inhoudrijkste. De rest is een beetje la-la...
F.C.
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Broeder Kobus
II.
Kobeke's prilste jeugd
1.
Natuurlijk, in de vroegte is Melle Komfoor's anderdaags al daar om Kobeke terug
te brengen en om Nelleke te halen. Melle is daarmee erg betetterd. Ze was 't kind
aan 't wasschen, vertelt ze, toen ze in eenen keer zag dat ze een jongske in heur
handen had in plaats van een meiske.
- ‘Ik wist nie woar da mène kop stond!’ zegt Melle.
- ‘Ge moet gisterenoaved è ferm stuk in oe kaske gehad hemme veur zoê'n abuus,’
lacht Broos.
- ‘Ik haa 't pertang gevuuld,’ snept Melle weerom.
- ‘Kweste'n es 't gien miroakel,’ zegt Broos, en hij wil niet opnieuw vermangelen.
Nelleke is hier en blijft hier, ze mogen Kobeke ginder houden. Later zullen ze dan
wel zien. Tekla Penne vraagt van uit heur bed of ze moet opstaan en hem de oogen
uit zijn kop krabben. Belle Moeike zit juist gereed om Nelleke te wasschen. Broos
zegt dat hij eerst moet zien eer hij 't gelooft. Ze leggen ze bloot neven mekander en
Kobeke begint te schreien.
- ‘Et kind weurd ze moeder gewoar,’ zegt Belle Moeike. Melle Komfoor trekt met
Nelleke weer naar Kalle Lies.
En wat kunt ge nu van een onnoozel kind als Kobeke zoo al vertellen! 's Nachts
staat de wieg achter het bed van Broos en Tekla Penne. 's Morgens sleuren ze de
wieg in de voorkamer, of buiten tegen den gevel als 't schoon weer is. Daar hangt
een stukske gordijn over tegen de vliegen. Kobeke ligt daar gerust in de zon, altijd
met zijn oogen toe, en met een suikerlots in zijn mondeke. Het riekt er naar de
denneboomen, naar den stal van Lulle Mie en naar den vlierstruik. Als Kobeke honger
heeft schreeuwt hij met een klein hikkend piepstem-
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meke. Dan krijgt hij van Tekla Penne een mem, langs de twee kanten. Tekla zit op
een stoel onder de schouw, met heur voeten op den kapblok en heur knieën wijd
open. Kobeke lotst met heel zijn hert en houdt met twee handen vast. Hij kan nu al
zijn oogen opendoen en hij loert schuins naar Belle Moeike. Die zit er op te gapen
of ze een mirakel van Sint-Antonius ziet gebeuren. Ze zit met heur armen over heur
borst gevouwen en klapt al maar toe tegen Kobeke: ‘Toe mè menneke, doet oe best
moar, mè klein schubbeke.... joa joa me zuut kinneke...’
Broos komt er somwijlen ook bijstaan. Hij begint dan te zingen of te fluiten, en
Kobeke verslikt zijn eigen en loert met schrik naar Broos. 't Is te zien, dat hij er geen
kop kan aan krijgen.
- ‘Hij zal 't schoap zène noagelband nog doen springe,’ zegt Belle Moeike.
- ‘Es 't goed, me klein duvelke? vraagt Broos, es 't è goe mèmmeke, me
pirrewieteke, en krijgt voaderke doar oêk gien klei stukske van?’
- ‘Tantefeir, zijde nie beschoamd!’ kijft Tekla Penne als hij zoo iets zegt, ‘as ge
nie moakt da ge weg zijt dan dun ik è maleur!’
En Belle Moeike raadt voorzichtig: ‘Pas moar oep dat oe melk nie zoer weurd..
Zoê 'ne vent!... hedde naa toch van oe leive!’
Pardoes zit met zijn knokig achterwerk op den vloer en scheel-oogt naar 't zuigende
Kobeke. Hij trekt zijn ooren achteruit en likt nu en dan eens over zijn natte snuit. Hij
zou in iets willen bijten, maar hij weet niet in wat. En als Tekla Penne hem in zijn
oogen ziet, keert hij precies verlegen zijn kop terzij. Kajoet stelt geen belang meer
in Kobeke. Als Melle Komfoor of Mieke Lies somwijlen met Nelleke eens overkomen,
legt Tekla Penne de twee kinderen aan heur hert. Ze heeft genoeg voor alle twee,
zegt ze, Kobeke zal daarom niks te kort komen en Mieke Lies doet hetzelfde.
Broos heeft de wieg zelf gemaakt. Ze is veel te hoog en te groot, daar kan bekanst
een mutte in liggen, omdat Broos zoo min of meer op een tweeling gerekend had ‘noa zeve joar wachte had da wel meuge zijn,’ denkt Broos - en ook omdat
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hij daar geen verstand van heeft. Als Kobeke schreeuwt van iets anders dan van
honger, dan wiegt Belle Moeike en zingt:
Do do kinneke do,
Sloapt en doet oe oêgskes toe,
En as ge nie zult zwaaige,
Dan zulde gien pappeke kraaige...

en als Lulle Mie die hooge wieg ziet weg en weer schommelen krijgt ze 't zot in heur
stommen geitenkop, ze staat op heur achterpooten en zou met al heur geweld tegen
de wieg willen kopstooten als Belle Moeike ze niet wegjoeg.
De zomerdagen duren voort en Kobeke begint zoo stillekensaan al 't een en 't ander
te zien over den rand van de wieg. Broos klapt er mee juist of Kobeke alles verstaat,
van 't weer, van de boomen van Pardoes. Als hij 's morgens zijn broek aanschiet
komt hij over de wiegekap loeren en vraagt: ‘Wa zulle we vandoag goan doen,
Kobeke?’ Of hij zingt een lieke.
Als de wieg buiten staat kan Kobeke zijn eigen doeken zien te drogen hangen op
de haag. Als hij 's nachts schreeuwt komt Broos in zijn hemd voor hem staan, danst
door de kamer, zingt van ‘De Moord van Nijlen’, en laat hem eens naar Menneke
Maan loeren. Kobeke kan nu al aan een flesch zuigen, en hij houdt Belle Moeike
stijf in 't oog als ze de melk uit het panneke in de flesch giet. Kajoet staat tegen Belle
Moeike heur rok te strijkelen. Pardoes weet dat het melk is van Lulle Mie en 't is
halvelings tegen zijn goesting, zoudt ge zeggen.

2.
Tekla en Belle Moeike zijn aan 't gras snijden op den rand van het bosch. Broos is
op het veldeke bezig. 't Is na den noen. Kobeke ligt thuis alleen in de wieg en zegt
in zijn eigen: ‘toe-toe-toe’. Hij loert naar zijn vingerkens. Pardoes ligt met zijn buik
op den vloer en de koelte doet hem deugd. Zijn kop rust op zijn voorpooten en hij
loenscht naar de vliegen die over den vloer kruipen. Daar komen twee hennen binnen,
ze loeren eens links en rechts met klein kopschokskens en met hok-hok in hun krop,
en komen onder de tafel pikken. Pardoes gromt iets, waar de hennen zich niks van
aantrekken. Kobeke begint te schreeuwen. Pardoes gaapt, hij steekt zijn dunne roode
tong
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met een krolleke uit, riekt dan eens aan de wieg en staat met zijn voorpooten op den
rand. Hij loert kompasjeus naar het schreeuwende Kobeke. Het helpt niet. Kobeke
klauwt met zijn handekens naar Pardoes en deze steekt zijn poot uit. Kobeke zwijgt
een oogenblik, maar begint seffens opnieuw. Pardoes krabt eens met zijn poot achter
zijn oor om na te peinzen. Dan gaat hij het kletske melk uit het panneke likken dat
in den heerd staat. Hij riekt eens aan de telloor van Kajoet onder het schap, en loopt
buiten om achter den gevel op Belle Moeike en Tekla Penne te bassen. Als 't hem
ieverans te warm of te nat wordt schreit Kobeke op zijn eigen manier. Hij heeft fijn
ros haar en Broos staat daar van te zien.
Ze komen binnen voor de koffie, en als ze aan de tafel zitten zien ze Peer Ocherme
over de zandbaan aangesukkeld komen met zijn mank been en zijn broodzak. Peer
mag mee aan tafel zitten. Belle Moeike heeft Kobeke op heuren schoot genomen.
- ‘Belle Moeike, zegt Peer Ocherme, da 's naa et schoênste kinneke da 'k oeit of
ze leive gezien hem.’
- ‘Zodde 't paaze, Piêr joeng, zegt Belle Moeike kontent, zodde 't paaze!... Drinkt
nog moar èn sjat kaffee, Piêr joeng.’
- ‘Et es lak ik zeg, Belle Moeike, zoê 'n schoên kinnekes zèn der nie miêr en et
trekt zoe doanig oep aas twiê druppele woater.’ De druppel aan Peer zijn neus wiggelt
er van.
- ‘Kweste weurd èm loater nog giene pastoêr, Belle Moeike, zoê schoê mènneke...’
- ‘Zodde 't paaze, Piêr joeng... nèmt nog moar ne boteram mee perespijs, da 's
hèttelijk... en ge ziet er sereworig goed ut, Piêr joeng.’
- ‘Et es anders moar zus en zoê, Belle Moeike, en ik zal diên halve dan nog moar
oepete... en hedde dat oêk geheurd, Belle Moeike, van da kinneke mee twiê koppe
dat in Zoel geboren es?’
Broos kan Peer Ocherme niet uitstaan. Nu nog minder dat hij van Kobeke een
pastoor maken wil. Hij begint heimelijk te lachen en loert naar het ros haar van
Kobeke en dan naar den rossen kop van Peer Ocherme.
- ‘Es 't nie woar, me klein pirrewieteke, da Kobeke ros hoar heet, en da Piêr
Ocherme oêk ros hoar heet... joa zeker,
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allen twiê ros hoar, nie woar me mènneke... en hoe zaa dat toch kome!...’ Hij lacht
nog heimelijker en loert weer van den kop van Kobeke naar den kop van Peer
Ocherme.
Tekla Penne wordt zoo rood als een oven. Ze is in staat een maleur te doen. Peer
Ocherme durft zijn oogen niet opslaan van schaamte, en trekt er van door zonder iets
te zeggen. Kobeke ligt in zijn wieg te lachen.
Belle Moeike heeft er niks van gesnapt.

3.
Belle Moeike is het meest bezorgd mee Kobeke. Ze is van de wieg niet weg te krijgen,
en ze zou Kobeke alle minuut op heuren schoot willen nemen. Ze is al drij keeren
beeweg geweest, iederen keer naar een anderen heilige, tegen de stuipen naar
Sint-Amandus, tegen 't zuur in de dermen naar Sint-Antonius met zijn verken, en
tegen de slechte droomen naar Sinte Kornelis. Ze heeft in Kobeke zijn tutterflesch
al twee keeren een beetje Sinter-Bavowater gegoten, en ze heeft een stukske gewijd
brood in zijn wieg gelegd tegen de razende honden. Pardoes heeft het zien liggen en
heeft het opgegeten, en 't was zoo hard als een kei.
Kobeke zag het en moest er mee lachen.
Kurieus zooals die kwiebus van 'n Broos daar zitten kan neven de wieg, al kijkend
rinkaaneen naar Kobeke zijn zoon. Ze zien malkander vlak in de oogen, knikken
eens, lachen eens, en zeggen voor de rest geen woord. Toch verstaan ze malkander
goed.
Kobeke m'n zoon, zegt Broos, ze zeggen en ze peinzen allemaal dat vader zot is.
Laat ze maar doen. Het kan zijn en het kan ook niet zijn, dat weet geen mensch van
den andere. De slimmen doen de meest zotte streken en de zotten doen somwijlen
veel slimmere streken. Gelijk ge 't nemen wilt, Kobeke m'n zoon. Het verschil is dat
de slimme niet weet, wanneer hij zot doet en de zot heel goed weet wanneer hij slim
is. Als de zot een deugenieterij doet dan zeggen de vrouwlie: hij weet niet beter, en
ze hebben kompassie. Als de slimme iemand beet neemt dan zeggen ze: wat een
sloeber, en ze staan gereed om hem te krabben. Daarom is 't beter bij de zotten geteld
te worden dan bij de slimmen, en zoo dezen niet te betrouwen
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zijn de anderen zijn het nog veel minder. Onthoud dat voor later, Kobeke m'n zoon...
Kobeke verstaat het. Hij nijpt zijn oogskens eens toe, loert dan met een wijzen
blik naar zijn vader, rekt zich onder de wiegedekens, wordt rood van 't geweld....
Ieder mensch is een klein beetje zot, Kobeke m'n zoon, zeggen de oogen van Broos
verder, ieder krijgt zijn kuur op zijn tijd en zijn stond, en wat ze bij den eene
verstandig noemen dat heeten ze bij den andere zot. Als Broos tegen Tekla Penne
zegt: Pardoes heeft vier pooten, dan roept ze: hij heeft het weer zitten vandaag. Als
pastoor Bonnefooie preekt dat ieder half solleke in den offerblok een jaar aflaat weerd
is, dan zegt Belle Moeike: hoe wèt èm et toch allemoar zoe sjustekes. Ge moet altijd
en overal zotter doen dan de anderen, of slimmer doen, wat hetzelfde is, dan komt
ge der, en zoo zijt ge gerust. Hoe grooter verstand hoe grooter zotten, Kobeke m'n
jongen, en als de menschen zeggen dat ze zot worden van plezier of verdriet, dan is
dat maar bij manier van spreken, want ge wordt niet zot als ge wilt. Onthoud dat
voor later, Kobeke m'n zoon...
Kobeke zegt met zijn klein oogskens: ik versta het allemaal wel, Broos van Peersus,
maar roep Belle Moeike nu maar eens gauw, die heb ik swensterwijl heel groot van
doen...

4.
't Is in het najaar. 's Morgens hangt er witte nevel over het denneboschke, en als 't
warm is vliegen de zomerdraden door de lucht en blijven aan de takken hangen. De
blaren worden al stilaan geelachtig. Dan komen de jagers, en Broos mag meegaan
om te trakken. Daar krijgt hij twee frank voor.
Broos heeft de patatten uitgedaan, en daar hangen nog boonranken en erwten tegen
den gevel van het stalleke te drogen, en binnen hangen beurzekens zaad tegen den
balk en troskens ajuinen. Het riekt overal naar het najaar. Broos begint de muren van
de hut met dennespelden te bezetten, half manshoogte. De schelft boven den stal
steekt vol hooi. Hij heeft aan Bruu Kalot kiekens en konijnen verkocht, hij heeft ook
zijn kemp verkocht, hij heeft hout geleverd aan pastor Bonne-
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fooie en aan den burgemeester, en van 't geld koopt hij in 't dorp een zij spek. Die
hangt nu in de schouw.
De winden beginnen door de lucht te varen.
- ‘Heurde da, Kobeke, zegt Broos, da zèn de wolven!’
Het groot dennebosch geraakt aan 't zuchten, de takken kraken. De elzenkanten
worden kaal, en de blaren jagen langs de grachten en de voren. 's Nachts goest de
wind dik en dreigend door de dennekruinen, op en af... hoe... oe... oe... Voe... voe...
oe... Ghôoo... ghiiii... iii... Voe... oe... Het regent somtemets heelder dagen en nachten.
Maar ze zitten warm bijeen in de hut en ze stoken struiken en dennespelden. Kajoet
zit met zijn oogen toe neven het vuur. Pardoes ook, en die steekt zijn kop omhoog
om door de schouw te loeren als de wind te leelijk doet. Lulle Mie kijkt van uit heur
stalleke door de spleet van de deur. Het riekt er naar alles. Ze gaan vroeg slapen en
laten het buiten maar razen en geweld doen.
Daar komt geen mensch meer door de zandbaan.
Broos gaat wel eens een haas of een konijn stroppen. Hij draagt die tegen den
avond naar Kalle Lies, die weet altijd waar er van af te geraken als hij met zijn bezems
rondtrekt. Van door het vensterke kan Broos de rook uit de schouw zien komen bij
Kalle Lies. Daar stoken ze ook dennespelden en struiken. Het begint te vriezen, tegen
kerstmis valt er sneeuw. Belle Moeike kucht een beetje, maar 't is niet zoo erg, ze
krijgt het iederen winter op heur loospijpen. Tekla Penne maakt dan een aftreksel
van brem of van netelwortels en dan gaat het over. Broos timmert voor Kobeke een
stoelke tegen den voortijd, en als dit af is begint hij aan een karke, veel te groot, nog
altijd met het gedacht op dien tweeling. Daar heeft hij den heelen winter zijn verzet
mee.
't Is kerstmis en nieuwjaarstijd. Ze zitten vast en warm besloten in hun hut langs
die zandbaan van het Kempenland. Buiten is alles wit, ijl, doodsch. Ze zien niet
anders dan de kraaien die over de zwarte bosschen drijven tegen den avond, en de
musschen die voor de deur komen pikken. Door het vensterke ziet ge de hooge
scheeve zwik van de putkuip zwart tegen de lucht steken. Het trekt nu nog meer op
een galg. Op het ketelke vol steenen aan de putzwik ligt een rond kusseke sneeuw,
op de haag en op de houtmijt ligt ook zoo'n vacht
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sneeuw, als schapenwol die er op te drogen gelegd is. Aan de kale takskens van den
pereboom kunt ge zien hoe schrikkelijk koud dat het buiten moet zijn. Als er sneeuw
in de lucht zit is alles griezelig grauw lijk oud ijzer, als het winterzonneke per abuus
zijn neus eens laat zien dan blinkt de sneeuw zoodanig dat uw oogen er zeer van
doen.
Broos gaat wel eens op het fis uit met Pardoes, of gaat een uurke klappen bij Kalle
Lies.
De nachten zijn helder. Ze staan vlak boven de bosschen. En de winden roepen...
hoe... oe... Voe... oe... Ghiii... oe... in de denneboomen. Kobeke ligt 's nachts
somwijlen wakker. Om zijn tijd door te krijgen zuigt hij op zijn vingerke. Hij hoort
ineens Broos van Peersus ronken - ooo-h-h-rrrr..... rrrr-h-h-oooo..... gelijk een zaag
die het op heur gemak doet. Hij kent dat al, en hij lacht heimelijk. Hij trekt zich
efkens op en kijkt naar het vensterke. Oei! Oei! Menneke Maan staat er vlak voor te
loeren met een triestig gezicht, lijk dat van Peer Ocherme. Dat is van de kou.
Kobeke hoort de winden roepen in de bosschen... Hoe... oe... oe... Voe... oe...
ghooo... o... o... Doe... oe...
De wolven!...
Kobeke kruipt gauw diep onder het deksel.
En hij laat een klein protteke.

5.
Wat kunt ge van zoo'n onnoozel schaap als Kobeke al vertellen! Hij leert in zijn
stoelke zitten, en Tekla Penne trekt hem in het karke dat Broos gemaakt heeft mee
het weike op. Dat karke hotst zoo danig naar links en rechts dat Kobeke zijn kou van
hut naar heir schuddebolt. Of Broos neemt hem mee het bosch in, geeft hem een
jongen vogel, die vijf minuten later zijn kop laat hangen. Kobeke kan schreeuwen
dat ge 't een half uur ver in het bosch hooren kunt. Broos begint dan mee te roepen
en Pardoes bast, zoodat Belle Moeike heur handen tegen heuren kop moet houden.
- ‘Doar weurre ze groêt van,’ zegt Broos.
Kobeke leert loopen. Tekla Penne zit aan den eenen kant en houdt hem vast. Belle
Moeike aan den anderen kant en die zegt: ‘Kom moar es herres, me mènneke... komt
gij moar es
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noar Belle Moeike... ge moet nie verveerd zijn...’ Kobeke steekt zijn armkens uit,
zet zich in gang, tuimelt schuins weg en slaat in de waschkuip. De zeepsop klatst er
uit. Pardoes vliegt buiten van het verschieten en Belle Moeike wordt bekanst kwalijk.
Broos lacht en Kobeke bleert.
Als Lulle Mie, Pardoes en Kajoet bijeen liggen voor de hut op de warme avonden,
zeggen ze niks meer over Kobeke. 't Is hun precies tegengevallen. Kajoet zijn steert
kan er van meespreken, en Pardoes zijn ooren ook. Lulle Mie is te stom om er iets
van te verstaan. Ze blijven liefst zoo wijd mogelijk van Kobeke af. Tekla Penne en
Belle Moeike moeten hem gedurig in 't oog houden.
Mieke Lies of Melle Komfoor komen wel eens af, met Nelleke op den arm, door
het denneboschke. Ze zetten de twee kinderen neveneen op den grond. Kobeke en
Nelleke bezien mekander eerst een tijd met kurieuze oogen van onder tot boven.
Kobeke moet dan met zijn vingerke eens aan Nelleke's neuske tasten en zegt: ‘Toe...’
Broos lacht: ‘Ze beginne bogeurd al te verkiêre...’ Nelleke begint hard te schreeuwen
en Kobeke schreeuwt nog veel harder. Ze krijgen alle twee van Belle Moeike een
korsteke brood om op te zabberen, en ze zwijgen. Of ze strumpelen hand in hand de
zandbaan in en kijken naar links en rechts.
's Morgens wordt Kobeke door Tekla Penne of Belle Moeike gewasschen en een
uurke later ziet hij zoo zwart als een duvelke.
Dat is alles wat ge over zoo'n onnoozel schaap al kunt vertellen. 't Is met alle
kinderen hetzelfde. Het een seizoen komt na het ander, ze krijgen een mem, ze krijgen
een flesch, ze krijgen hun eerste tandeke en hun eerste broekske, en ze zijn vijf of
zes jaar zonder dat ge 't weet.
Met allemaal hetzelfde, och heere ja...
ERNEST CLAES

(Wordt vervolgd)
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De rare rechter
Scherts in drie bedrijven
Derde bedrijf.
Het Tooneel stelt de zittingzaal uit het eerste bedrijf voor.
Personen:

P o l i t i e -R e c h t e r , goedig, grijzend man.
A m b t e n a a r O.M.
B e k l a a g d e : alias Rare Rechter, alias Snoepie.
Pietje Knut.
Janus Pop.
To t o .
Mr. Stijging.
Ve l d w a c h t e r s .
Als het gordijn opgaat, heerscht er een geweldig kabaal. Iedereen gebaart en schreeuwt. De
Rechter hamert vuurrood van inspanning. Het O.M. staat geweldig te oreeren. Mr. Stijging
klapt van nijd in zijne handen. In het bijzonder Pietje Knut weert zich onrustbarend. Hij staat
op de getuigenbank en wijst dreigend naar Mr. Stijging. Janus Pop zit deftig en emotieloos
voor zich uit te murmelen. Toto huilt. De veldwachters zitten stom geslagen over zoo'n zitting.
Eén slechts is er kalm, de beklaagde. Hij zit schrijlings op het beklaagdebankje en kijkt van
den een naar den ander, amuseert zich blijkbaar kostelijk. Rechter en O.M. in ambtsgewaad.
Toto in bontmantel. Pietje heeft hèt boordje om. Het heeft echter veel dienst gedaan want het
zit als een verkreukelde wrong om zijn hals. Janus is in te lange en te groote groen-verschoten
gekleede jas. Beklaagde is in sportcostuum met Schillerkraag of slap boordje. Het lawaai
wordt veroorzaakt doordat allen door elkaar schreeuwen.

Rechter
(hamert):

Stilte, voor den donder, stilte! Ik
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schors het proces! Ik laat jullie er allemaal uitgooien! Stilte! Stilte! Voor den donder!
Stilte!
A m b t e n a a r O.M.:

Het is een formidabele leugen! Deze getuige staat onder eede te liegen! Ik overweeg
rechtsingang wegens meineed tegen getuige Knut!
Stijging:

Ik protesteer! Ik was volgens de eischen der zede en maatschappelijke gebruiken
gekleed! Het is een perfide leugen!
To t o :

O, mijn hoofd, mijn arm hoofd! Wat een herrie! Wat een kabaal!
(huilt).

Janus:

Ik heb niks gezien. Ik heb niks gehoord. Er is dus niks gebeurd!
Knut:

Ik zeg, asdat die ouwe smiecht staat te klesse as een ketter! Ik zeg asdat ie weges
meineed de bak in mot! Dat zeg ik!
Rechter
(hamert):

Stilte! Stilte! Stilte!
Het wordt stil.

Knut
(als de eenige die onverstoord door oreert):

Ik zeg, asdat die ouwe kakkerlak in een publiek huis geweest is! Ik zeg, asdat ze 'm
daar hebbe uitgekleed! Ik zeg, asdat ie al op zijn bloote jatten en in zijn onderbroek
bij ons binnenkwam!
Rechter:

Is het nou gedaan, getuige Piet Knut?
Stilte.

Janus:

Vrieze we dood, dan vrieze we dood.
Rechter
(tegen Janus):
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Ja, als nou nog iemand zijn mond open doet, gaat hij wegens ordeverstoring voor
een maand achter slot en grendel.
Knut
(nog blazend van inspanning):

Hou, hou! Altijd netjes blijven. Een maand ken niet. Ordeverstoring is hoogstens
veertien dage.
Rechter
(met een overweldigende hamerslag):

Wel groote genade, is het nou uit?
Stilte.

To t o
(stil jammerend):

O, mijn hoofd! Mijn hoofd! En die hamer! En het is hier zoo benauwd.
Rechter
(in vertwijfeling):

Och, lieve mevrouwtje...
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doet U mij ten minste het genoegen...
(veegt voorhoofd af)

... Veldwachter, zet de ramen open.
Er is stilte nu. De gebaren zijn echter onverzwakt.

Rechter:

Zie zoo... En nou verzoek ik je vriendelijk, getuige Knut, om zoo kort en duidelijk
mogelijk te zeggen, wat er volgens jou gebeurd is.
Knut
(maakt zich gereed tot een omstandig verhaal)

... Kijk'r's, Edelachtbare, het zit zoo. Der is om nou 's zoo te zeggen zoo goed as niks
gebeurd.
Rechter:

Is er nou weer ineens niets gebeurd?
Knut:

Nee. Ja, dat wil zeggen, zooas ik zei, om zoo te zeggen. En nou zal de Edelachtbare
zich afvrage, hoe komme we dan hier en wat doene we dan hier...
Rechter:

In vredesnaam, manlief, hou je bij de zaak en maak het kort.
Knut:

Ja, as Uwes me nou telkes in de reje valt... Nou heb ik as getuige, Piet Knut, me dat
ook afgevraagd en dan heb ik de volgende suppositie. U ken wel zien, asdat die ouwe
sprinkhaan een schuinsmarcheerder is...
(pogingen tot protest)

Dat kan iedereen wel zien. Ook ken iedereen wel zien, asdat ie de pik op beklaagde
in het. Nou supposeer ik, asdat ie naar een heilige huisie geweest is, asdat ze'm daar
uitgekleed hebben, asdat ie toen bij ons binne kwam vluchte, hem zag en de schuld
gaf, want toen ie bij ons de deur ope deej was ie al in ze hemd. En nou wil ik maar
zegge, asdat ie m'n goeje zede gekwetst het en dat ik hem anklaag weges...
Een oorverdoovend kabaal breekt los.

Rechter
(schreeuwt):

Doe de ramen dicht!
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Stijging:

Ik laat het er niet bij. Dat is geen manier om een proces te leiden. Je kunt net zoo
goed een kind achter de tafel zetten.
A m b t e n a a r O.M.:

Ik begrijp niet, dat Uwe Edelachtbaarheid die onzin nog langer wenscht aan te hooren.
To t o :

Schreeuwen jullie toch niet zoo hard. Mijn hoofd barst. Ik kan niet meer.
Rechter:

De hemel sta me bij! Stilte! Stilte!
Het wordt stil.
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Knut
(de eenige, die nog geluid geeft in een bulderend lachen):

Hohohoho!... U had 'm motte zien, Edelachtbare... spiernakend en klesnat sting ie in
de deur te bibberen!
Het kabaal barst weer los.

A m b t e n a a r O.M.:

Daar moet een eind aan komen. Dat gaat de perken te buiten. Die vent staat te liegen.
Stijging
(klein en timide door de herhaalde beschuldiging):

Dat is toch... Collega, moet ik me zoo aan de kaak laten stellen...
To t o :

O, jeetje, met al mijn hoofdpijn moet ik nog lachen. O, daar hebben ze de ramen
weer dicht gemaakt. Snoepie, laat ie toch de vensters open doen. Snoepie, zeg toch
dat hij de ramen open gooit.
Rechter:

Wat een bende! Wat een troep! Het lijkt wel een gekkenhuis! Stilte! Niemand mag
zijn mond meer open doen! Stilte!
Het wordt weer stil.

Knut
(tegen Janus):

Zie je 'm? Spier! Hohohohoho!
(geeft Janus een slag op zijn schouder, dat deze in de knieën doorzakt)

Wat een bak, he? Wat zeg je van me boordje?
Janus
(woest):

Je mot me niet aanraken, verstaan! Dat wil ik niet!
Rechter:

Stilte! Stilte!
To t o :

Snoepie, laat ie nou niet zoo met die hamer slaan. Ik heb zoo'n hoofdpijn.
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Rechter:

Bij de hel en vagevuur! Stilte!... Ik zie af van verder verhoor van getuige Knut.
Wenscht het O.M. deze getuige nog iets te vragen?
A m b t e n a a r O.M.:

Dank U, Edelachtbare. Deze getuige staat zoo zonneklaar te liegen, dat ik eene
aanklacht wegens meineed overweeg.
Knut
(smalend met een wuifgebaar tegen Ambtenaar O.M.):

Daaaaag!
Rechter:

Stilte!
Knut
(in plotselinge razernij):

Ik heb geen donder met je stilte maken. Want nou wou ik wel 's wete, as ik dan hier
zoo zonneklaar sta te liegen, waarom mot ie dan die aanklach
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weges meineed nog overwege? Waarom verzoekt ie dan niet onmiddellijke
inhechtenisname?
Beklaagde
klapt onder buiginkjes geluidloos tegen Pietje in de handen.

Rechter
(verbaasd):

Ja... ik wil de officier van Justitie daar alsnog gelegenheid voor geven.
A m b t e n a a r O.M.
(zeer in de war):

Dank U... ik... uh... ik zal er geen gebruik van maken.
Knut:

O, zoo! Ga je gang maar weer Edelachtbare.
(Tegen Janus):

Was ie goed?
Janus:

Ik weet niks! Maar het schijnt een meesterlijke zet.
Rechter
(tegen beklaagde):

U hebt zelf als Uw verdediger wenschen op te treden, hebt U getuige Knut nog iets
te vragen?
Beklaagde
(zeer minzaam):

Dank U, Edelachtbare.
Rechter:

Getuige Janus Pop.
Janus
(staat deftig op):

Altijd Uw dienaar.
Rechter:
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Beroep?
Janus:

... Klaplooper.
Uitroepen:

Ja, maar dat gaat toch te ver! Wat een schooier! e.d.
Rechter
(een en al verbazing):

Ben ik hier nou in een gekkenhuis beland of hoe zit dat?
Janus:

Daar hoef U niet zoo stomgeslage voor te zitte, Edelachtbare. Per slot van rekening
scheelt 't niet veel met U. Wij leven beiden van Pietje. U leeft van 'm as 'm een inbraak
niet lukt, ik leef van 'm as 'm een inbraak wel lukt. Er is alleen dat verschil, dat U
hem mot late hale en ik wach tot ie bij me is.
Knut:

Das sakkerdju sterk. Dan ben ik de eenige die iets uitvoert.
Rechter:

Ja... ik heb, gezien het bijzondere van het misdrijf, geen enkel oogenblik de illusie
gehad, dat dit proces normaal verloopen zou, maar op zoo'n onzin had ik toch niet
gerekend.
Janus:

Altijd Uw dienaar, maar alle mensche, dokters, apothekers, slagers, bakkers en zoo
profiteeren van de beroer-
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digheid van de andere, ik ben de eenige, die van hun plezier leeft.
Rechter:

Beste man, ik begrijp heel goed, dat je je leeglooperij een zeker cachet wenscht te
geven, maar daar hebben we hier toch niets mee te maken.
Janus:

Altijd Uw dienaar, maar me eer is me eer. Er is in mijn vak net zoo goed een strijd
om het bestaan as in het uwe. Alleen U mot zorge op een gegeven oogenblik niet te
weinig en ik niet te veel te krijge. En van leeglooperij gesproke, voor mijn genre zijn
er twee kapkaciteiten noodig, die ik nog bij geen enkele van mijn collegoo's aan de
andere kant heb opgemorke, omdat ze zoo lastig en vermoeiend binne en dat is luistere
en wachte. Altijd Uw dienaar.
Knut
(tegen Toto):

Wat een rare sausneger, hè?
(slaat haar op de schouder)

Hoe vindt je me boordje?
Rechter
(boos):

Ja, ben je nu bereid om met die onzin op te houden en je verklaring af te leggen, ja
of nee.
Janus:

Ik ben bereid.
Rechter:

Maak het dan kort.
Janus:

Niks! Korter ken het niet.
Rechter:

Wat niks?
Janus:

Ik heb niks gezien, ik heb niks gehoord, er is dus niks gebeurd. Vrieze we dood, dan
vrieze we dood!
Rechter
(ziedend):

Dus je weigert te getuigen?
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Janus:

In geenendeele... mijne verklaring is... niks!
Rechter
(staat op, een zenuwtoeval nabij):

Als jullie me een beroerte willen bezorgen, doe het dan snel... Ik stik hier!...
(gooit raam open).

Nooit heb ik zoo'n stel gekken bij elkaar gezien! En het vervloeke is, dat ze allemaal
voor een gedeelte gelijk hebben. Hoe kom ik in vredesnaam uit die affaire...
(kordaat, achter de tafel weer):

Getuige Janus Pop.
Janus:

Altijd Uw dienaar.
Rechter:

Was jij op de nacht van 10 op 11 Mei in de gelagkamer van perceel 45 Overzijdswal?
Janus:

Altijd Uw dienaar.
Rechter:

Wat beteekent, dat nou voor den donder, dat altijd Uw dienaar?
Janus:

Dat ken alles beteekenen. In dit geval, ja.
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Rechter:

De hemel geve me geduld. Heb jij daar beklaagde ontmoet?
Janus:

Met drie borrels en vier broodjes met kaas, ja.
Rechter:

Heb je daar getuige Knut ontmoet?
Janus:

Met drie borrels en een broodje met kaas, ja.
Rechter:

Heb jij gezien dat getuige Stijging met deze dame daar binnenkwam?
Janus:

Zonder borrel en zonder broodje met kaas, ja.
Rechter:

Ben jij verder tegenwoordig geweest bij het voorval waarvan in de dagvaarding
sprake is?
Janus:

Ja.
Rechter:

Ja maar, getuige, zie je me dan voor een idioot aan. Zoo even beweer je, dat er niets
gebeurd is en nu zeg je er bij tegenwoordig geweest te zijn. Dat is toch in lijnrechte
tegenspraak.
Janus:

Altijd Uw dienaar. Dat ik er bij tegenwoordig gewees ben, dat zeg niks. Ik had kenne
ligge maffe as een turk, dan was ik derbij geweest en was der voor mij toch niks
gebeurd. En nou heb ik inplaats van door de maf wetes en willes me ooren en oogen
dicht gehouden en erges anders aan gedacht.
A m b t e n a a r O.M.
(met iets valsch):

En waar heeft zoo'n individu als jij dan toen wèl aan gedacht? Dat wou ik dan wel
eens weten?
Janus
(met haat):

Laat het je genoeg zijn, dat ik niks gezien, niks gehoord heb, verstaan? Begrepen?
Rechter
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(geschrokken):

Hei, hei, je hoeft niet zoo op te stuiven.
Janus
(boos mokkend):

We waren der allemaal bij. Voor zullie is het wel gebeurd en voor mij niet, begrepen?
En nou zeg ik geen stom woord meer, nooit meer!
(wendt zich mokkend af).

Rechter:

Ja... je kunt net zoo goed een knalsigaat rooken als die vent ondervragen. Ik zie van
verder verhoor af. Heeft het O.M. nog iets te vragen?
A m b t e n a a r O.M.:

Dank U. De wijze van voorstellen door deze getuige spreekt voor zich zelf.
Knut
(dreigend langzaam):

Ik zou wel 's effe wille wete, waarom asdat het O.M. geen rechtsingang tege getuige
Pop

Groot Nederland. Jaargang 27

129
anvraagt, as die z'n voorstelling zoo voor zich zelf spreekt...
A m b t e n a a r O.M.:

Ja... uh... zoo kunnen we wel aan den gang blijven...
Knut
(tegen Janus):

Hij staat met ze smoel vol tande, dat zie je.
Janus:

La me met rust.
Knut:

Het woord is weer an U, Edelachtbare.
Rechter
(met een woesten hamerslag):

Wel groote genade, nou heb ik veel van jullie gedaas door de vingers gezien. Maar
dat zijn toch brutaliteiten, die niet door den beugel kunnen. Jullie schijnen niet te
weten, waar jullie zijn. Jullie zijn hier niet in jullie modderkrotten, in jullie
dieven-kroegen. Jullie zijn hier in den tempel van het recht, dat...
Bij het moord, recht, barsten Janus, Knut en de Beklaagde in een daverend gelach uit.

Rechter
(buiten zich zelf):

Pak hem vast! Sleur getuige Knut er uit! Gooi hem de straat op!
Veldwachters nemen Pietje beet.

Knut:

Eén ding, as ik der uit gegooid word, loop ik van hier regelrecht naar de officier van
Justitie van het kantongerecht en klaag die ouwe vliegevanger an weges naaktlooperij
en het O.M. weges vervalsching van procesverbaal en dagvaarding.
Stilte.

A m b t e n a a r O.M.:

Deze getuige is een van de meest perfide vlerken, die... een...
Knut:

Je zuster...
Rechter
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(verbijsterd):

Hoe wenscht de Ambtenaar van het O.M. daarop te reageeren? Ik wil onmiddellijke
inhechtenisname bevelen.
A m b t e n a a r O.M.
(kan van opwinding bijna niet spreken):

Ik... uh... ik ben van meening, dat wij de eigenaardigheden van deze getuige...
Beklaagde:

Hm!... Hm!
Stilte.

Rechter
(kijkt van den een naar den ander):

... Nee...
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ga eens zitten, Knut... Dat... dat is op zijn minst raadselachtig... Ik vermoed, dat er
hier in dit proces meerdere en andere motieven werkzaam zijn dan er uit de
dagvaarding af te leiden zijn... en daarom wil ik de heeren even iets zeggen... Ik ben
hier aangesteld om te oordeelen en ik zal oordeelen, welk kabaal de heeren ook
gelieven te maken. En gelachen hoeft er niet meer te worden als ik het woord recht
uitspreek, want ik zal mijn plicht doen volgens het begrip dat ik er van recht en
geweten op na houdt en niet naar dat van de heeren. En in verband met die andere
motieven wensch ik nu haarfijn uitgemaakt te zien, wat er die bewuste avond gebeurd
is. Beklaagde! U bekent in de nacht van 10 op 11 Mei met dit voorwerp hier eene
dreigende houding aangenomen te hebben, aldus den indruk vestigende...
Janus:

Opwekkende.
Rechter:

Mond houden!... Aldus den indruk... uh... opwekkende over een revolver te
beschikken. Daardoor zijn getuige Stijging en de hem vergezellende dame verplicht
geweest hunne momentelijke bezittingen af te leggen, terwijl Stijgings kleeding in
een dergelijke toestand is gebracht, dat levensgevaar althans groot lichamelijk letsel
waarschijnlijk werd. Bekent U dat, beklaagde?
Beklaagde:

In geen enkel opzicht, Edelachtbare. Dat is eene voorstelling van den gang van zaken,
die beneden ieder blijk van gezond verstand blijft.
Rechter:

Hoe... hoe stelt U die gang van zaken dan voor?
A m b t e n a a r O.M.:

Voor Uwe Edelachtbaarheid zich bezig gaat houden met de opvatting van beklaagde,
wensch ik U te wijzen op het rapport van den psychiator, die beklaagde kenschetst
door volkomen verstooring van het zedelijke inzicht, absoluut gebrek aan
maatschappelijke waardebepaling, amoreel en in alle opzichten ontoerekenbaar.
Beklaagde
(boos):

O.M., ik heb drie weken lang als politierechter je redeloos gebazel moeten aanhooren
en ik wensch er als beklaagde nu van verschoond te blijven, verstaan? Wat het
gebeurde betreft, het is volkomen onmogelijk Edelachtbare, met een sigarenaansteker
eene dreigende houding aan te nemen. Hoogstens eene belachelijke.
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Rechter:

Daar getuigen de gedragingen van Mr. Stijging anders niet van.
Beklaagde:

Ja, wou U mij soms verantwoordelijk stellen voor het feit, dat Stijging zwakzinnig
is?
Geweldig kabaal.

Knut
(ligt op de getuigebank op zijn buik te bulderen van het lachen)

Hohoho!
A m b t e n a a r O.M.:

Ik verzoek U, Edelachtbare, beklaagde het woord te ontnemen.
Stijging:

Ik protesteer. Ik word beleedigd. Hij is gek. Het psychiatrisch rapport!
To t o :

O, hemeltje, de goeje ouwe Stijging. Mijn hoofd, mijn hoofd.
Rechter
(hamert):

Stilte! Stilte!
Stilte.

Rechter:

Ik moet U verzoeken, beklaagde, U in Uwe terminologie te matigen. Ik kan zulks
niet toestaan. In alle geval vast staat, dat U getuige Stijging verplicht hebt...
Beklaagde:

Dat gaat te ver. Dat is al te gek. Als U op klaarlichten dag met een vriend op straat
loopt, Uw vriend blijft plotseling staan, wijst op een lantaarnpaal, krijgt een
hallucinatie en schreeuwt: ‘Zie je dat kanon daar op me gericht!’ dan kunt U daar
toch bezwaarlijk de gemeente electriciteitswerken voor verantwoordelijk stellen. Net
zoo min kunt U mij de schuld geven van het feit, dat die idioot geen revolver van
een sigarenaansteker kan onderscheiden.
Rechter
(boos):
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Dat is toch geen vergelijking. Een lantaarnpaal lijkt niet op een kanon en ieder normaal
mensch zal deze sigarenaansteker wel voor een revolver houden, hetgeen...
Beklaagde:

Hetgeen door de feiten flagrant tegengesproken wordt, want zij had van het begin af
in de gaten, dat het een speeldingetje was.
Janus:

Ja, dat zag ik nou ook sebiet.
Knut:

Wat een kles, dat ziet toch iedereen.
To t o :

Heusch, meneer de Edelachtbare, ik heb geen enkel oogenblik gedacht, dat het een
revolver was.
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Beklaagde:

Wij kunnen dus besluiten, dat Stijging aan eene lichte maar accute hallucinatie leed,
waarvoor ik niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Nu weet ik wel, dat onze
strafwet in dergelijke gevallen niet voorziet, maar mijns inziens is er alle aanleiding
om een onderzoek naar zijne geestvermogens te doen instellen en hem als lijdende
aan eene voor hem zelf en de maatschappij gevaarlijke graad van stompzinnigheid
naar Meerenberg te transporteeren.
Door deze verrassende redeneering ontstaat eene verbijsterde stilte, welke Knut breekt door:

Knut:

Geef me me jas en me hoed maar, veldwachter, het is afgeloope.
To t o :

Ja, zouden we er nou maar niet mee uitscheiden. Laten we liever ergens gaan tea-en.
A m b t e n a a r O.M.:

Wel verdomme... dat is het toppunt.
Rechter
(overrompeld, met open mond):

... O... Uh... ik geloof, dat ik niet erg lekker ben... Waar zijn we nou eigenlijk toe
beland?
Stijging
(zeer timide):

Ik... ik geloof, dat hij denkt, dat ik het ben, die gek is.
Rechter
(tegen beklaagde):

Als ik me niet vergis... is U toch nog altijd de beklaagde.
Beklaagde:

Ja, Edelachtbare, ik ben nog altijd de eenige hier die te beklagen is.
Janus
(tegen Pietje):

Nou, gaan we?
Rechter:

Hei, hei, wacht eens even een oogenblikje... Zijn jullie nou eens even stil... Wat U
daar zegt... ik kan niet ontkennen,... een zekere schijn van waarheid...
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Stijging
(bekomen, nu in drift):

De theoriën van die kerel zijn bizar. Het gaat niet aan met zijne opvattingen rekening
te houden. De wetenschap heeft hem zelf reeds gek verklaard, gek, gek, gek!
A m b t e n a a r O.M.:

Afgezien van het feit, dat de psychiatrische wetenschap de opvattingen van beklaagde
onherroepelijk gebrandmerkt heeft, zijn zij voor een leek in dit opzicht reeds volkomen
verward. Wij kunnen dus niet anders doen, dan deze uit te schakelen. Wij houden
ons aan de feiten
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en concludeeren, dat, hoe en op welke wijs dan ook, beklaagde de getuigen bestolen,
beroofd heeft van een portefeuille inhoudende 234 gulden,...
Beklaagde:

Die ik gerestitueerd heb.
A m b t e n a a r O.M.:

Hetgeen de berooving niet ongedaan maakt. Laten wij echter dat gestolen geld om
verdere verwardheden van de beklaagde te voorkomen buiten beschouwing, dan
blijven toch nog een paarlencollier en een gouden horloge ontvreemd, dan blijft toch
nog het feit, dat beklaagde getuige Stijging op de meest misdadige manier lichamelijk
letsel heeft toegebracht door hem zich te doen ontkleeden en toen op straat te smijten
in regen en wind, hetgeen getuige Stijging eene levensgevaarlijke bronchitis heeft
bezorgd, waardoor hij drie weken bedlegerig is geweest.
Stijging:
(hoest).

Rechter:

Ja, het geld is teruggegeven en dat zal de strafmaat...
Beklaagde:

Strafmaat? Je moet me niet kwalijk nemen, Edelachtbare, maar je bent bepaald niet
goed snik. Er is geen schijn van kans, dat je me veroordeelen kunt. Drie getuigen a
décharge en de eenige getuige a charge imbecile! Hahaha! Ja, als er twee getuigen
als Stijging waren, als bij voorbeeld het O.M. dien bewuste avond ook van de partij
geweest was, ja dan,... maar daar is nu niets meer aan te veranderen. En wat nou dat
lichamelijk letsel betreft, ik heb getuige met geen vinger aangeraakt. Ik heb tegen
hem gezegd: Ga op straat. En het feit, dat hij het gedaan heeft, is toch volkomen en
enkel en alleen van hem zelf afhankelijk geweest, net zoo goed als het feit, dat zij
op precies dezelfde woorden binnen gebleven is, terwijl zij nog niet eens uitgekleed
was.
Rechter
(tegen Toto):

Is U dan niet op straat gegaan?
To t o :

Nee, waarom zou ik? Om die stomme sigarenaansteker soms?
Beklaagde:

Aha! Daar hoort U het. Waarom zou ik? Om die stomme sigarenaansteker soms. Zij
heeft gereageerd op mijn houding en woorden als een normaal mensch. Dat Stijging
zich dus niet als een normaal individu gedragen heeft, daar kan ik toch niets aan
doen. En nu weet ik weer
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wel, dat onze strafwet een zekere graad van domheid en lafhartigheid niet strafbaar
stelt, maar daarom hoef ik er nog niet de schuld van te krijgen, dat Stijging nog steeds
op vrije voeten is. Het zou wat moois worden om de een verantwoordelijk te stellen
voor de abnormaliteiten van de ander.
Stijging
(bevend):

Als ik veroordeeld wordt, vraag ik clementie!
A m b t e n a a r O.M.:

Dat druischt tegen de heele wereldorde in. Dat negeert de grondvesten van ons
bestaan, dat spreekt de wet van oorzaak en gevolg tegen. Maar met al die perfide
drogreden zijn en blijven dan toch het paarlencollier en het horloge weg.
Beklaagde:

Met die juweelen heb ik niets te maken, want die heeft zij zelf uit vrijen wil
weggegeven.
Rechter:

Aan wie dan?
Stilte. (Knut is zenuwachtig).

Beklaagde:

Daar wensch ik het antwoord op schuldig te blijven.
A m b t e n a a r O.M.:

Dan zal ik het geven. Aan die boef daar! Aan die dief!
Knut:

Aan je tante zal je meenen. Ik heb de dingetjes angepakt, op de tafel gelegd en er
verders niet meer naar omgekeken.
Rechter:

Hebt U de juweelen weggegeven, mevrouw?
To t o :

Ja, natuurlijk, als Snoepie het toch zegt.
Rechter:

Aan wie?
Beklaagde
(dreigend):

Toto!
To t o :
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Je hoeft niet te Toto-en, want ik weet het waarachtig niet meer. Het was zoo'n gekke
avond en... en...
Janus:

Een meesterlijke zet. Uw dienaar.
Knut:

Das sakkerdju sterk.
Rechter:

Ja maar, dat is toch volkomen onmogelijk. Juweelen, die een waarde
vertegenwoordigen van 12000 gulden, weggeven en dan nog niet eens weten aan
wie.
Knut:

Wat zeg U? 12000... Sakkerdju, sakkerdju... hohohohoh, tof... tof!
Janus
(geeft hem een hand):

Altijd Uw dienaar. Ik reken straks wel met je af!
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A m b t e n a a r O.M.:

Deze vrouw staat te liegen. Deze vrouw legt valsche verklaringen af. Men handelt
hier volgens afspraken. Het geld is teruggegeven, de juweelen heeft deze getuige
zelf weggeschonken, iedereen kon zien, dat het geen revolver was, afspraken, niets
dan afspraken. Eén ding blijft er dan toch nog over! Het gouden horloge van getuige
Stijging, waar is dat dan?
Knut:

Goud? Doublé zal je bedoelen.
A m b t e n a a r O.M.:

Goud.
Knut:

Doublé.
Rechter:

Getuige Stijging, was het horloge van goud of doublé?
Stijging:

uh... Ik... bedoel... het was... ik weet het niet.
Rechter:

Weet U dat ook al niet? Ik word hier van alle kanten geloof ik voor de mal gehouden?
(snauwend)

Hoe komt het getuige Stijging, dat U niet weet of dat horloge van goud of doublé
was?
Stijging:

Uh... ik... uh... ja... een erfstuk... nooit laten onderzoeken...
Rechter:

En hoe komt het getuige Knut, dat jij wel precies weet, dat het van doublé was?
Knut:

Dat noemt zich rechter. Dat zie ik toch zeker op een kilometer afstand.
A m b t e n a a r O.M.:

De getuige Knut staat weer te liegen! Ik handhaafd mijne bewering, dat deze getuige
op het oogenblik in het bezit is van juweelen en horloge.
Knut
(ziedend):

Heb je nou ooit zoo'n gosliederlijke klier gezien! Dat wordt mij te fors! Als ik zeg
dat ik ze niet heb, dan heb ik ze niet! En nou zal ik 's me beruchte boekie ope doen.
Die ouwe knar, Edelachtbare, weet niet precies of het van goud of doublé was, omdat
ie het horloge nog nooit in zijn jatte gehad het!
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Uitroepen:

Wat is dat? Wat een onzin! Wat zeg hij?
Rechter:

Stilte voor den donder!
Knut:

Omdat ie het nog nooit gezien het, omdat het niet van hem is, omdat het procesverbaal
vervalscht is, omdat de dagvaarding vervalscht is, omdat de initialen van het O.M.
in die snertkast gegraveerd stingen!
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Zeer pijnlijke stilte.

Rechter
(kijkt allen verbaasd aan):

... Stonden de initialen van het O.M.... in de kast?... En zie jij dat door die kast heen
ook op een kilometer afstand, getuige Knut?
Knut:

Nee, Edelachtbare, maar wel as de persoon in kwestie vlak bij me is en U mot niet
uit het oog verlieze, dat het tot me vak behoort zoo 's af en toe naar horloges en zoo
te kijken. En toen het O.M. die avond keek hoe laat het was...
Rechter:

Het O.M.?... Dien avond?
Beklaagde:

Het spijt me verdomd, O.M. Het heeft niet aan mij gelegen en ik had het je willen
besparen.
Rechter:

Ik word hier voor den donder omringd door geheimen en raadselachtige toespelingen.
Wat had U het O.M. willen besparen?
Beklaagde:

De onaangenaamheden, die voor hem voort zullen vloeien uit het feit,... ja, groote
genade, ik kan het niet helpen... dat de dagvaarding eenzijdig is, het procesverbaal
onvolledig en... ja, dat die stommeling er dien avond ook was, zich ook uitgekleed
heeft en ook pas van een bronchitis genezen is.
Rechter:

Dus U is in de heele zaak ten nauwste betrokken? Als ik het dus goed versta, dan
hebt U de politie zoo weten te beïnvloeden, dat Uw naam in het procesverbaal niet
genoemd is, hebt U de dagvaarding zoo ingericht, dat de ontvreemde voorwerpen
voor eigendom van Mr. Stijging doorgingen. Daarom reageerde U zoo zonderling
op de insinuaties van de getuigen. En dat alles deed U om...
Beklaagde:

Om in de mogelijkheid te zijn inplaats van als getuige hier als O.M. op te treden, het
requisitoir zoo eenzijdig mogelijk te kunnen houden en de eisch zoo hoog mogelijk
te stellen.
Pietje:

Wat een uitgecijferde smiecht, hè?
Rechter:

Ja, dat is... dat is...
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A m b t e n a a r O.M.:

Niet anders dan te waardeeren. Ik kan niet nalaten Uwe Edelachtbaarheid er op te
wijzen, dat het mij geenszins ontgaan is, dat U van het begin af de beklaagde hebt
willen sauveeren. En dat het in deze taktiek
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past nu mijne zoo goede bedoelingen te miskennen. Inderdaad ben ik dien bewuste
nacht eveneens de dupe geworden van de abnormaliteiten van beklaagde... Ik heb
het mij desniettemin als mijn plicht gerekend, mede terwille van de eer en den goeden
naam der rechterlijke macht, niet meer vreemden in deze onverkwikkelijke zaak te
betrekken dan noodig was. Ik heb gemeend persoonlijk in deze zaak als O.M. te
moeten optreden om de zaak zooveel mogelijk te sussen en in een billijke eisch de
wet en het recht toch gestand te doen. En nu nog dit. Ik ontveins mij geenszins de
mogelijkheid, dat Uwe Edelachtbaarheid de waardigheid mijner bedoelingen miskent.
In dit geval zal er voor mij geen enkel motief zijn mijne voor ons allen en voor den
beklaagde in het bijzonder zoo gunstige houding te handhaven. Dan zal ik Uwe
uitspraak afwachten en hooger beroep aanteekenen. De zaak worde dan een publiek
schandaal, dat ten eerste en ten tweede zal ik dan naast Mr. Stijging voor den
kantonrechter getuigen, in welk geval U zich er van verzekerd kunt houden, dat de
hoogste strafmaat zal worden toegepast.
Rechter:

U noemt Uwe houding rechtvaardig en waardig. Zal ik U eens zeggen, hoe ik Uwe
houding noem... Ik...
A m b t e n a a r O.M.:

Ik moet Uwe Edelachtbaarheid dringend verzoeken zijne persoonlijke meening buiten
spel te laten. Hoe het ook zij, het kan niet ontkent worden, dat het feit, dat ik niet als
getuige optreed, zeer in het voordeel van beklaagde werkzaam is.
Beklaagde:

Dat is gemeenheid ten top, Edelachtbare! Zijn stommiteit wenscht hij hier als zijne
verdienste uit te geven. Onmiskenbaar heeft het O.M. er toch op gerekend de getuigen
Knut en Pop te diskwalificeeren, terwijl hij er vast van overtuigd was, dat Toto tegen
me zou pleiten.
A m b t e n a a r O.M.:

Daar kan ik geen enkel oogenblik van overtuigd zijn geweest, want het was mij toch
bekend, dat deze dame beklaagdes betaalde bijzit is.
Beklaagde:

Terwijl, om in de kiesche terminologie van het O.M. te spreken, hij zich niet geneerde
om, als ik naar Tom Mix was, van mijn centen te profiteeren!
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Kabaal.

Rechter:

Wat is dat nou weer? Schandaal op schandaal! Een gemeenheid zonder weerga.
Knut:

Ik heb 't gezien, sakkerdju, ik heb 't gezien!
To t o
(tegen O.M.):

Valsche, vuile, vunzige verrajer!
Stijging:

Och, Totootje, snoepedousje!
To t o :

Stik, mummie!
A m b t e n a a r O.M.
(in razende vaart):

Die vent is een dief, een beroover! Hij moet de nor in! Welke gebeurtenissen zich
verder ook zullen voordoen, persoonlijke feiten moeten buiten beschouwing blijven.
Ik blijf vasthouden aan het verdwenen zijn van het horloge en de juweelen. Het zou
een unicum in onze rechtspraak zijn als iemand, die voor 12000 gulden sieraden
verduistert, vrijgesproken zou worden.
Beklaagde:

Och, man, wat sta je daar nou voortdurend te kletsen van berooving en verduistering.
Het is toch te gek om me te veroordeelen voor iets, dat zij weggegeven heeft en dat
ik zelf gekocht en betaald heb. Daarbij is die waarde van 12000 gulden ook nog niet
eens heelemaal juist.
Rechter:

Hoeveel waren de sieraden dan volgens U waard?
Beklaagde:

Nou, laat me eens kijken, hoeveel heb ik er destijds voor betaald?...
(denkt na, allen wachten met spanning, in het bijzonder Knut)...

drie ringen... bij... dat was voor... een halssnoer bij... dat was voor... ja, ik denk samen
voor een gulden of vijf en twintig.
Verbijsterde stilte.

Groot Nederland. Jaargang 27

Rechter:

Hoeveel zegt U?
To t o :

Snoepie...
Knut
(tegen Janus):

Wat zegt ie? Hoor jij ook 25 gulden?
Beklaagde:

Ja, hooren jullie nou eens even, lijfrentes koopen en ook nog juweelen van 12000
gulden, dat gaat niet... die dingen waren natuurlijk valsch!
Stilte.

Knut:

Wat zegt ie? Sakkerdju! Valsch? Dat ken niet, das gelogen!
(haalt de juweelen uit zijn zak).
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A m b t e n a a r O.M.:

Daar zijn ze! Daar heeft hij ze! Ik had gelijk! Pak hem! Arresteer hem!
Rechter:

Jij bent dus toch de heeler, Knut! Neem de juweelen in beslag. Arresteer hem
(veldwachters doen zoo).

Janus:

Kost hem vier maanden. Vriest ie dood, dan vriest ie dood.
Knut
(volkomen de kluts kwijt):

Wat is dat? Ik weet van geen juweelen! Ik heb geen juweelen!
Rechter:

En je hebt ze in je hand!
Beklaagde:

Os! Ezel!
Knut
(merkt nu eerst welke domheid hij begaan heeft, tegen beklaagde):

Dief! Oplichter! Falsaris! Is dat nou niet om te huilen! Sakkerdju! Daar laat dat stuk
ongeluk me drie weken lang met het gevoel van een kapitalist rond wandelen! Daar
laat ie me drie weken lang iedereen trakteeren! Daar kom ik iedere avond zelf as een
kanon voor thuis! Dat kost me aan jenever alleen al 85 gulden en leg ik er zoo-wiezoo
al 60 bij! Ja, zegge jullie nou 's zelf!
Rechter:

Neem hem de juweelen af en zet hem op de bank der beklaagde!
A m b t e n a a r O.M.:

Ik eisch onmiddellijke rechtsingang wegens heeling en... meineed!
Janus:

Kost 'm twee jaar, vriest ie dood, dan vriest ie dood! Uw dienaar.
Knut
(tegen beklaagde):

Vuile, vieze, smerige kwartjesvinder, gosliederlijke inbreker! Daar spreekt dat kreng
me drie weken geleje op de smerigste manier vrij en besjoert me nou op een nog
vuilere manier der voor een jaar weer in! Maar nou zal ik je toch een loer draaien,
stuk chagrijn, waar je niet van terug hebt, nou zal ik 's in de gauwigheid een verklaring
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gaan aflegge, waar je van omdondert. Hij het wel met een echte revolver gedreigd,
Edelachtbare! We hebbe ons allemaal motte uitkleeje en ik ben ook pas van een
bronchitis genezen! Asjeblieft!
(tegen beklaagde):

Gaat U maar zitten!
(doet board en das af, verbergt gezicht)

O! O!
To t o
(heeft met van ontzetting groote oogen alles aangehoord, komt langzaam en dreigend naar
beklaagde):...

Snoepie... zijn die dingen werkelijk valsch?
Beklaagde:

Ja, natuurlijk!
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To t o :

Dus jij hebt me een jaar lang met een trots gezicht over straat laten loopen... jij hebt
mij tegen al mijn vrienden en vriendinnen laten pronken... jij hebt mij de koningin
te rijk laten voelen... met prullen, die valsch, valsch zijn! Ik ben dus voor niks twee
keer per week een jaar lang naar de schouwburg geweest! O... dat is... zoo
beleedigend... zoo misselijk... zoo...
Beklaagde:

Ja, waarom wordt je daar nou eerst boos om?
To t o :

Nou eerst? Ik merk het toch nou pas!
Beklaagde:

Gos, ik dacht, dat je het allang wist en er nu maar stilzwijgend in berust had. Gos,
ik dacht, dat mannen als ik nooit au serieux genomen werden, ook niet wat de kwaliteit
van hunne geschenken betreft.
To t o
(staat een oogenblik ziedend, slaat hem dan in het gezicht, zoekt dan troost in Stijging's armen):

Bah... Bah... Daar!
Beklaagde
(zeer ongelukkig):

Ja maar Toto, luister eens... Pietje, jij bent toch...
Knut:

De koors, ellendelaar!
A m b t e n a a r O.M.
(heeft met open mond alles aangezien):

En dat vind ik nou gemeen, verdomd gemeen, gemeen en ordinair!
To t o
(huilend):

Ja, ja, doe hem de gevangenis in. Ik heb de juweelen niet weggegeven. Hij heeft ze
me afgenomen!
A m b t e n a a r O.M.:

Nee, niet hem vind ik gemeen, maar jou, jou, gemeen en ordinair! Een vrouw, die
een man slaat, slaat notabene, dat is bruut, valsch en gemeen! Je bent geen sympathie
van me beklaagde, dat weet je, maar ik vind, dat wat je ook gedaan hebt, je zoo'n
beleediging in geen enkel opzicht verdiend hebt!
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Beklaagde:

Ja, O.M., ik vind het heusch erg aardig van je, maar je hoeft er werkelijk niet zoo
verontwaardigd over te zijn. Zoo iets doet ze geregeld eens per week en om de
nietigste kleinigheden.
A m b t e n a a r O.M.:

Dat kan me geen steek schelen! Ik heb het nu gezien, het heeft me nu getroffen! Een
vrouw, die een man slaat! Bah! Edelachtbare! Ik wil U er op wijzen, dat deze man
al zijn geld voor die vrouw weggegeven
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heeft, dat hij zoo good en lief voor haar geweest is als maar kan, dat deze vrouw hem
week in week uit bedrogen en belogen heeft. En al wil ik nu in geenendeele den
misdadigen aard van beldaagdes handelingen ontkennen, dan ben ik toch na het zoo
even voorgevallene tot de stellige overtuiging gekomen, dat wij allen het geval
verkeerd beoordeeld hebben. Ik ben van meening, dat hij inderdaad straf verdient,
maar tevens, dat hij die al lang ondergaan heeft, dat de feiten die in zich zelf
meegebracht hebben. Concludeerende heb ik dus de eer voor deze beklaagde te
vragen vrij...
Knut:

Man-lief, as je het lef hebt om hem vrij te doen spreken, ik zweer je, ik loop zoo naar
het kantongerecht.
To t o :

En ik! Het is een schandaal! Ik hoef me zoo niet te laten beleedigen door de eerste
de beste gek!
Rechter:

Groote hemel, non zijn we weer even ver als in het begin. Luister eens menschen...
ik ben huisvader van 12 kinderen...
Knut
(woest):

Ja, wat heeft sakkerdju, dat er nou mee te maken? Blijf asjeblieft bij de zaak,
Edelachtbare!
Beklaagde:

Daar zal ik nou toch, hoop ik, weer niet voor verantwoordelijk gesteld worden?
A m b t e n a a r O.M.:

Ja, Edelachtbare, U komt nou al op iedere zitting met die 12 kinderen van U
aandragen. Ik zou ze er hier nou maar buiten laten. Het geval is zoo al gecompliceerd
genoeg.
To t o :

Twaalf... Hoe krijgt hij ze bij elkaar?
Rechter:

Ja, nu moeten jullie me met zijn allen niet zoo direct aanblaffen. Ik zeg dat van die
12 kinderen om je te bewijzen, dat ik al wat... ouder en... misschien wijzer ben dan
jullie. En nou wou ik jullie er op wijzen, dat er op zoo'n manier nooit een eind aan
komt. Een uur geleden waren de getuigen vóór de beklaagde en het O.M. tegen hem.
Nou is er iets gebeurd, dat het O.M. vóór de beklaagde heeft gemaakt en de getuigen
tegen hem. Maar zoo loopen we de kans, dat er binnen een uur weer iets gebeurt,
waardoor de zaak weer omdraaid en een uur daarna weer en zoo kunnen we door
blijven gaan tot in der eeuwigheid. En dat kan niet, want het gebouw moet dicht,
omdat de portier naar huis moet en mijn vrouw me wacht met eten. Als we nou 's
als
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een groote familie probeerden allemaal vóór of allemaal tegen hem te zijn.
A m b t e n a a r O.M.:

Ik geef toe, dat wij in eene impasse geraakt zijn.
Knut:

Op welke manier laat me ijs, as ie der maar ingaat.
Allen gaan knus op de getuigebankjes zitten.

Rechter:

Nou moeten jullie eens luisteren. Laten wij nou verder geen onzin uithalen en laten
wij werkelijk naar ons geweten en beste kunnen de zaak bezien en behandelen.
Veroordeelen gaat niet, want al heeft hij iets minderwaardigs, misschien iets strafbaars
gedaan, jij, O.M., hebt je ook niet bijster netjes tegenover hem gedragen.
A m b t e n a a r O.M.
(verlegen):

Ik... uh... ik stel geen prijs meer op zijne veroordeeling.
Knut:

Ik wel.
Rechter:

Getuige Knut, jij moet je mond houden, want jij telt niet mee. Jij gaat er binnen een
paar weken in een zeer ordelijk proces volgens alle regelen der kunst voor minstens
een jaar in.
Knut:

Jawelles, je zuster. As hij vrijgesproke wordt, hoe ken ik dan veroordeeld worde. As
hij niet gestole het, ken ik niet geheeld hebbe!
A m b t e n a a r O.M.:

En je meineed dan?
Knut:

Doe me een lol, asof jij altijd de waarheid gezegd heb, O.M.
Rechter:

In alle geval Knut, heeft hij jou zeker netjes behandeld!
Knut:

Wat zal je daar an liege. Waarom het ie niet sebiet gezeg, dat die dinge valsch ware,
waarom het ie me 85 gulde aan jenever late uitgeve? Daarbij het ie me twee maal op
de vuilste manier der tussche genomen. Ik sta op ze veroordeeling. De wet is de wet
en al kost het me zelf een jaar, alles mot volges de wet!
Rechter:

En jij, Stijging?
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Stijging:

Ik... uh... ik ben...
To t o :

Wat ben jij, engel?
Stijging:

Voor de veroordeeling.
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Rechter:

Nou en de juffrouw hoef ik het niet te vragen. Getuige Pop!
Janus:

Der is tot nu toe voor mijn nog niks gebeurd, la me ijs.
Rechter:

Nou, daar zitte we nou, hè? En jij beklaagde, wat ben jij?
Beklaagde
(die afwezig, moe, geluisterd heeft):

Ik?... Ik ben vóór de veroordeeling.
Uitroepen:

Wat is dat nou? Heb je nou ooit?
Beklaagde:

Uh... Ik bedoel natuurlijk, ik ben tegen de veroordeeling.
Het wordt stil, angstig stil, men bekijkt hem en elkaar.

Rechter:

Ja...
A m b t e n a a r O.M.:

Ja...
Janus:

Ja...
Rechter:

Wat moet je nu met zoo'n man beginnen? Veroordeelen gaat toch niet. Het is zooals
hij zegt... Een sigarenaansteker... geld, dat hij teruggegeven heeft... Valsche juweelen,
die hij zelf betaald heeft... een horloge met een fictieve eigenaar en abusievelijk als
van goud opgegeven... Stijging wel en zij niet in de regen... Alles loopt verkeerd met
die man.
Beklaagde:

Ja, dat is het eenige ware gezegde, dat ik tot nu toe gehoord heb.
Janus:

De verstandige das dezukke, waar niks voor gebeurt, de stommeling, das dezukke
waar alles voor gebeurt, maar dezukke, waar alles verkeerd voor gebeurt, das... de
gek!
Rechter:

De gek...?
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Beteekenisvolle stilte.

Rechter:

Wat... uh... wat zei de psychiator er van?
Beklaagde:

Ja, nou zitten jullie al de heele middag te kletsen over een psychiater, maar ik mag
ik weet niet wat krijgen als ik zoo'n vent gezien heb.
Rchter:

Is er geen psychiator bij je geweest?
A m b t e n a a r O.M.:

Heb je er geen gezien?
Beklaagde:

Nee.
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BeteekenisvoUe stilte.

Beklaagde:

Ja, wat zitten jullie me nou zoo aan te gapen?
Rechter:

Uh... Heb je dat meer in den laatsten tijd?
Beklaagde:

Wat?
Rechter:

Dat je je af en toe iets niet meer herinnert?
A m b t e n a a r O.M.:

Nou ja, we bedoelen er niets ergs mee.
Beklaagde:

Ja, is er dan een psychiator bij me geweest?
Rechter:

Op advies van het O.M. en op last van mij is er een dokter...
Beklaagde:

O, een dokter. Ja. Was die idioot psychiator? Die vent heeft me eerst op een
stapelgekke manier in mijn oogen zitten te kijken met gefronst voorhoofd en heeft
toen niks anders gedaan dan onzin kletsen. En toen werd ie boos omdat ik het niet
met hem eens was.
To t o
(met medelijden):

Waarover was je het dan niet met hem eens, arme jongen?
Beklaagde
(springt op):

Ja, hoor 's effe, jullie willen me toch niet voor gek verklaren?
Rechter:

Welnee, wie denkt daar nu aan? Hou je maar kalm. Wat een onzin.
A m b t e n a a r O.M.:

Zoo iets moet je je uit je hoofd zetten. Daar moet je niet aan toegeven. Hoe was je
vroeger als kind, op school...?
Beklaagde:

Als kind, ja... hoe was ik... dat weet ik niet meer.
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Rechter:

Dat herinnert hij zich alweer niet meer.
Knut:

Das erg, das heel erg.
Rechter:

Vertel maar eens, waarin was je het niet met de psychiator eens?
Janus
(staat op):

Nou gebeurt er iets!
Beklaagde:

Ja... dat weet ik ook niet meer... ik geloof over de heiligheid van het huwelijk en zoo
en dan vind ik het positief onzedelijk en misdadig om meer dan drie kinderen te
krijgen...
Rechter:

Zeg eens, jonge man, dergelijke theoriën doen jou geen goed. Jij hebt mijn 12
kinderen...
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Beklaagde:

Daar heb je het gedonder nou toch. Daar word ik nou toch weer voor die twaalf
zuigelingen verantwoordelijk gesteld. Hoor 's, het kan me geen laars schelen, wat
jullie met me uitvoeren. Als dat proces maar afgeloopen is, want ik ben zoo moe,
zoo verschrikkelijk moe van al dat gebazel van jullie... Doen jullie maar met me wat
jullie willen. Ik ben voor alles.
Stilte.

Rechter:

Zou... zou je er veel tegen hebben om eens een jaartje in een... sanatorium uit te gaan
rusten van al die emoties?
To t o :

Ja, lieve jongen, dat zou erg goed voor je zijn. Ik blijf op je wachten.
Knut:

Ja, zeg nou maar regelrecht, dat we hem naar een gekkenhuis willen sture.
Janus
(sidderend):

Ja, ja, ja!! Verklaar hem gek! Gek! Gek! We zijn allemaal gek! Hihihi! O, nee, nee,
ik wil niet! Ik wil niet, dat er iets gebeurt!
(doet oogen en ooren dicht, gaat afzonderlijk staan).

Ik ben alleen. Er is niks. Vrieze we dood, dan vrieze we dood!
(huivert).

Beklaagde:

Zooals ik jullie zei, het kan me niets meer schelen, wat jullie met me uitvoeren. Maar
voor ik me dat gek zijn laat aanleunen, wil ik eerst weten, wat jullie daar onder
verstaan. Wat is gek zijn?
Rechter:

Ja... uh... gek zijn...
A m b t e n a a r O.M.:

Ja... uh... kijk eens... gek...
Rechter:

Wie is volgens de psychiator gek?
Beklaagde:

Iedereen die het niet met hem eens is.. Kijk's, ik had zoo het idee, dat jullie woord
gek zoo ongeveer hetzelfde beteekent als jullie woord recht.
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Kabaal.

Rechter:

Ja, maar, dat zijn toch geen gezonde denkbeelden. Dat kan gevaarlijk zijn.
A m b t e n a a r O.M.:

Ik ben van meening Edelachtbare, dat er alle aanleiding bestaat om gevolg te geven
aan het rapport van de wetenschap.
Stijging:

Ik ook ben de overtuiging toegedaan, dat wij
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dezen man als psychopaat geen goed zullen doen met eene veroordeeling.
To t o :

Och, jeetje, die arme Snoepie...
Janus:
(staat roerloos, oogen en ooren dicht).

Knut:

Edelachtbare, O.M. getuige, ook ik ben van meening, dat men deze man niet meer
op de geordende maatschappij kan loslate. Als men in aanmerking neemt hoe die
mij het vrijgesproke...
Beklaagde:

He, he! Bleir nou 's niet zoo. Ik bedoel zoo. Gek is net zoo goed een kwestie van
hoeveelheid als recht. Als er één mal doet, noemen jullie hem krankzinnig. Als er
duizend op dezelfde manier als die eene dwaas doen, dan spreken jullie van eene
sekte en als er honderdduizend zich zoo gedragen dan gaan jullie vechten voor
geloofsvrijheid...
Een ontzettend kabaal breekt los.

Rechter
(gaat achter de tafel):

Dat is niet te dulden! Dat ondermijnt de samenleving! Dat is gevaarlijk! Dat is
krankzinnig!
To t o :

Hij spreekt al wartaal! Hij ijlt al!
A m b t e n a a r O.M.:

Ik ben van overtuiging dat de weg, die wij met deze beklaagde in moeten slaan door
hem zelf onmiskenbaar is aangewezen.
Knut:

Dat is een nihilist! Je mot God er buite late! Ketter! Scheurmaker!
Beklaagde:

Ja, hoor nou 's... ik bedoel zoo...
Rechter
(hamert):

Vonnis sprekend sluit ik mij aan bij het requisitor van het O.M. en verklaar mede
naar aanleiding van het rapport van de psychiator beklaagde voor psychopaat en
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beveel zijne onmiddellijke opzending naar een nader te bepalen
rijkskrankzinnigeninrichting.
Men grijpt Beklaagde beet.

Beklaagde:

Nee, dat gaat toch niet! Ik ben mijn geld kwijt, mijn baantje, mijn naam, mijn vrouw,
alles, alles. En waarom? Omdat zij mij bedrogen, hij mij beleedigd heeft, mij niemand
begrepen! Ik wil niet gek verklaard worden, ik wil niet.
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Knut:

Pak 'm om zijn beenen, slinger je om zijn kop. Pas op! Hij bijt!
Ve l d w a c h t e r :

Hier, gek, een dwangbuis!
To t o
(huilt tegen Stijging aan):

Nee, lieve goeje, arme Snoepie, dat heb ik niet bedoeld, dat heb ik niet gewild.
Beklaagde
(vecht):

Jullie zijn krankzinnig! Laat me nou los! Het is genoeg!... Pas nou op, je rijt me mijn
jas van mijn lijf!...
(naam v.d. acteur, die Knut speelt)

... laat me nou los, jij! Hei, ik ben...
(naam v.d. acteur, die Beklaagde speelt)

... Doe me een plezier! Ik heb met het heele geval niet te maken! Ik ben...
(naam van acteur)

maar als jullie met alle geweld van avond iemand gek willen verklaren, haal dan die
schrijver van dat stuk hier! Die man weet en kent niets van het leven! Dat geeft hij
zelf toe! Hij heeft zelf gezegd, dat dat stuk net zoo goed op tien andere manieren af
kon loopen!
Onder de laatste woorden is het voordoek gevallen.

Beklaagde
(is er juist tusschen door geglipt en staat nu voor het voetlicht):

Maar hoe dan ook, steeds zou het getuigen van zijn noodlottige ervaring: een beetje
anders dan de anderen te zijn is reeds levensgevaarlijk, want er is geen waarheid, die
beschermt, omdat deze voor een ander meestal de grootste leugen is.
EINDE.
A. DEFRESNE
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Acht nocturnen in terzinen Oudejaarsnacht-symphonie
I.
De roep.
O, dùs klinkt dooden! Hoort den noodschreeuw nog,
krijschelings gedreven langs de doove lucht Zóó kreet van prooi die voor den roof valt. Ha!
Het huis kantelt al achter mij, mijn voeten
rijten den nacht te flarden. Hoe te vinden
de warme gilkeel waar de moorder hijgt?
Ter rechter zwalkt de stad rood in haar zonden.
Voor 't Groot-bewoogne dáár geen plaats. Na bral en jool
smoort alle hartstocht straks in dommelige ordelijkheid.
Ter linker! Ziet het zandpad, koel en open!
In sneeuwen woestenij lonkt heimlijk licht
uit donkere oogen.
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II.
Ten doodstrijd.
Mijn stap reikt ver in 't weiflend grauw
en ploegt zijn voor door sneeuw en zand
mijn oor steelt àl gerucht dat roert.
Terzij zwenkt 't doodenplein in schaamlen damp.
Een spook sloft loom naar middernacht. Hoe kalm
rust daar de roem der streek in weeke klei.
Komt mee. Hier wijlt de groote Dood niet. Voort!
Hoort, wéér dien grammen, diepen brul.
Of dier in val met schampren schal den jager hoont!
Komt, loopt! Wij zullen bij den doodstrijd zijn!
De hooge klachten doen den hemel rillen
en huiveren de aard.
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III.
De wapenkreet.
Nu keert de stilte. Is 't leven òmgebracht?
Zacht suist de wind van 't laagland links ter hand
voor me uit en West den grauwen polder in, tot zee.
Daar, om een bocht van de steilte wappert
de bonte mantel van de maan. Hij op zijn ros
breed aan den rand der heuvlende wolken, draaft Zuid.
Zijn schijnsel bakent den rechten koers
en vest strak achter me in de sneeuw
mijn schreden, twee voor twee, een leger láng.
Waar zwelgt ge, Dood, nu met Uw rot van eeuwen?
Ik ben ter baan! En wakker nevens mij:
de wind, de maan!
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IV.
De voorpost.
Een dier staat schuin ten zoom van 't veld
ál wapens klaar: spitse ooren, oogen, tanden.
Maar klaagt geen kreun, en waagt geen stout misbaar.
O, hij ducht méér dan mensch en maan
zwierf hem den rook van raadselen toe?
Zijn wezen rilt in huivring de' hemelen na.
Een purpren schrik beleest ter verte hem,
en kluistert hem door de' aardgrond heen,
en heft hem wreed ter flank, een vuren zweep.
Hij voelt mijn gaan, een streel van maan,
een vlij van wind, doch tilt het schild der oogen
niet tot ons op.
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V.
De spotlach.
Ter vlakte spookt verward gedruisch
Rood smeult de lucht, van haat en wraak
en walmt het bloed uit wonden warm.
Wij sluipen omweegs toe, de zinnen scherp gewet.
Stuipt dáár de groote prooi, deerlijk geveld,
en door de dolle horden woest geslacht?
Gulzig gegrom en worstelen klinkt.
Hoorn woelt om hoorn in doffen wrong.
Ontwrichtte botten kraken' in bekken gril.
Maan flitst zijn vlam. Wit blaken lompe loodsen.
Dood spotlacht in den nacht. Almachtig stampt er
een beendermolen.
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VI.
Bezinning.
Dan spert een slagboom zwaar den hemel af
en scheidt mij wind en maan. Vergeefs te zaamlen
dolen wij stil weerzijds de groote wagenbaan.
Ik spie vooruit onder den heg der esschen
en speur langs 't kronkelend spoor naar naadring zacht.
Staag dwing ik 't zandpad nog tot gids den voet.
En tast van boom naar boom. Hier rijst het doode jaar.
De stammen komen, gaan. Ik tel zijn dagen na.
En tred voor tred vind 'k mij bij elk weer armlijk staan.
Ik plooi hun lamfer rond mijn rouw,
hun huif over mijn heftig hart.
Zoo treed ik voort.
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VII.
Herdenken.
Van nood en leed zijn roep bevrijd
lokt mij de Dood nu zeer nabij
in ranken klank van torenbrons.
Zong ooit de vreugd zoo brandend lied?
Zoo vòl accoord in simplen toon?
Zoo schoon den aanhef van vergeten wijs?
Ik min dien zang van lang gelêen:
Wij zwierven blij naar je huis mijn lief!
Onder die donkere melodie.
Is dit de Dood? Deunt hij dien ouden voois?
Wat riep ons hier? O Dood! zoo 't om mijn lief niet waar'
wien klinkt dit lied?
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VIII.
Hervinden.
De maan heft zich ter blanke wacht
en aan mijn dorpel waart de wind
nu ik ter loutre vree keer tot mijzelven in.
O klaag thans uw weedom uit
en ban, o angst, Uw waanzin weg
en schrei nu smart om liefstes zoeten lach.
En stijg, o ziel, naar land en woon
waar hoog de sterre brandt en wenkt
en 't oude lied weer klankt in dezen nacht.
De maan dekt vroom 't albast gelaat
en wind wendt zich in schroom terzij.
Daar is mijn lief!
A.J.D. V. OOSTEN
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Mondschein sonate
De wind was om en ten Zuiden gekeerd, en na vele dagen van ziek weer was het
voorjaar gekomen. De dichte wolkenvracht was door den Zuidenwind uiteen getrokken
en nu dreven groote witte lappen langs den blauwen hemel. Van tusschen hen door
schoof de zon felle lichtkladders over het land. Ze gleden over de weerden, glinsterden
over de rivier, kropen tegen de stad op en besprongen als wilde beesten den torenkolos
der kerk. Even blonk de vergulde haan op de spits van den toren, welke als een
blinkende reus boven de stad stond. Dan versomberde zijn wezen en hij leek grauw
en doodsch terwijl het dakengewemel achter hem baadde in het licht. En het spel
van licht en schaduw herhaalde zich telkens en telkens weer. Bij wijlen liet de toren
zijn stem hooren, want het was marktdag en daarom liet de beiaardier de vele klokken
klingelen en brommen. Boven op den trans onder den klokkenkoepel zat hij in zijn
speelhuisken voor 't vreemde klavier en sloeg als een bezetene op de stokskes en
trapte als een wild peerd op de voettoetsen. Hij zweette danig, een groote perel
bungelde tot vallens toe aan zijn krommen neus.
In de deuropening stond Johannes Crullaerd, de stadsuurwerkmaker; zijn goedige
droomerskop glunderde, zijn oogen lachtten en zijn dikke lippen krulden ietwat. Hij
genoot van dit vurig werken.
Toen de klokkenist, na een wijle rustens, Valerius liederen begon te spelen, kroop
hij langs een ladder hoog in den klokkenkoepel. En daar, tusschen de gonzende,
galmende en tjingelende klokken in, zat hij en waande zich in een helsche wereld.
Z'n ooren tuitten en de zware donkere klanken der groote klokken voelde hij brommen
tot in zijn buik; bij de heel hooge lichte geluiden leek 't of zijn haren stijl op z'n kop
gingen staan. Hij neep z'n oogen toe van het geweldige klanken-gedaver en na eenige
wijskes kroop hij de wiebelende ladder af en ging op den trans staan kijken naar de
rivier.
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Breeduit leunde hij op de zware verweerde zandsteenen borstwering en keek, met
z'n oogwimpers het licht temperend, de veerten af. 't Was een van die heldere
voorjaarsdagen, dat men ver kan zien, en Johannes zag de heuvels der Veluwe en
die van het Overijsselsche aan de horizonten blauwen. De rivier kon hij vele kronkels
langs volgen. De schepen kwamen met den jongen Zuiderwind vlug stroomaf zeilen.
Trotsch en rank als vreemde vogels, streken ze aan tot voor de brug, waar ze
omzwaaiden en hun zeilen lieten vallen. Met zuchtende geluiden en veel geplooi
zegen die neer als bezwijmende maagdekens. Er waren daar roomblanke zeilen en
roestbruine tot steenroode toe en bronsgroenig-verweerde. Johannes genoot van dit
levende kleurenspel.
Hij hoorde de ankerkettingen ratelen, de schippers schreeuwen. Onder de geluiden,
welke vanuit de stad tot hem opstegen was veel geroep van marktventers. De
zonnelichtplekken, blij als een kinderlach, de wolkenschaduwen als machtige
schimmen, om beurten troken ze over de stad en wandelden weg het Overijsselsche
in.
Johannes lachte vroolijk, want het deed hem goed, dit stuwend weer. Hij liep den
trans om en keek naar alle windstreken over de stad en de velden. De stad, ai!, hoe
schoon lag ze daar met al haar huizen met bijeentoppelende daken, de ranke torentjes
der oude gebouwen, de pleinen en de straten, waarin de wierige menschen gingen.
Dat alles zag hij vanaf den toren, die, als een Alvader zich rotsvast er bovenuit
verhief, machtig, waakzaam. Telkens klingelden zijn klokken den menschen het uur.
De Crullaerds waren van een oud geslacht, vanuit de zeventiende eeuw hadden ze
in het stadje geleefd en waren er getorven. Maar zooals een goede vruchtboom,
waarop men op tijd geen nieuwe enten zet, ten langen leste kwijnt en afsterft, zoo
stierven ook de Crullaerds uit. Hun bloed had een kringloop door de families van
het stedeken gemaakt en had zijn kracht verloren, was verslapt als aangelengde wijn.
Twee Crullaerds waren nog in leven; Gonda de oudste, Johannes de jongste.
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Gonda in haar eng-burgerlijk bestaan, was zonder groote geestesberoeringen door
het leven gewandeld.
En Johannes,... Johannes noemde men een zonderling... Het scheen, dat alle talenten
en geniale vonken van het geslacht in hem herleefden, dat het vuur van de besten
der Crullaerds nog eenmaal in hem aangloorde. Maar er was geen goede vriend of
geest om het aan te wakkeren tot een vollen gloed. Johannes had een gevoelige
natuur,... droomde,... maar kon aan deze droomen geen vasten vorm geven ondanks
een in zijn jeugd sterken scheppingsdrang. Hij zag het schoone in lijn en kleur, maar
kon het niet uitbeelden; hij voelde het wonderlijke van het leven, hij kon er niet over
dichten of schrijven.
En van lieverlee had hij er in berust; was zijn scheppingsdrang uitgedoofd. Hij
werd een eenzame en droomde door het leven dat hij doorbracht te midden van zijn
uurwerken, zijn boeken en prenten en op zijn toren; vooral op zijn toren.
Van ouder op ouder waren de Crullaerds stadsuurwerkmakers geweest. Ze waren
verwekt en geboren onder den toren, ze hadden er mede geleefd en waren er onder
gestorven. Johannes droeg voor den kolos de liefde van een heel geslacht in zich om.
En jaar in jaar uit, om den anderen dag, klom hij den toren op om het uurwerk te
bedienen en naar de stad en het weer te zien. En nooit was het eender weer en altijd
zag hij de stad onder een ander licht... Maar er was nog iets anders, dat hem aan den
toren bond.
Johannes zei den klokkenist gedag, deed het deurken van de traproef open en daalde
de zandsteenen wenteltrap af. Dit deed hij altijd met een grooten ernst, het stijgen
en afdalen, want hij was dan immers in het binnenste van den toren.
Bij de uurwerkkamer ging hij nog even naar binnen; eerbiedig luisterde hij naar
het regelmatig, als een harteslag klikklakken van de machine.
Dan weer verder. Door de dikke muren drongen vaag de geluiden van de markt;
door een handsbreed raamken schoot een zonnestraal naar binnen. En plots voelde
Johannes het leven in zich beven. Toen hij beneden was en de torendeur ontsloot en
hij ineens in het drukke marktgewoel stond, schoof iets zoo mild door z'n hart heen.
Een groote liefde en tevreden-
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heid welde in hem op;... hij had alle menschen kunnen omhelzen.
Blij stapte hij naar zijn huis, dat in de buurt der kerk stond. Vanaf den toren begon
het halftwaalf te spelen, en zachtkens voor zich zelf zong hij mee. Maar toen hij in
den winkel stond en de bel nog klagelijk najengelde, brak het bij hem los en luid
zong hij mee met volle gevoelige stem.
Johannes woonde met zijn veel oudere zuster in ‘De Keulsche Dom’. Het huis was
zeer oud, en in zijn binnenste vaak uitgebroken en verbouwd. Er waren zooveel
trapkens op en trapkens neer, dat men telkens voor de verrassing stond van een
onverwachte deur of gangetje. En iedere kamer had een eigen sfeer. De werkplaats
was in het achterste, het oudste gedeelte van het huis. Dit had nog een geheel 17e
eeuwsch karakter behouden met zijn zware balkenzolders en ramen met bovenlichten
waarin in-lood-gevatte ruitjes groenden. Die ramen gaven uitzicht op een tuin, welke
bij buurmans huis behoorde. 't Was een van die stadstuinen welke als kleine
paradijskes tusschen de huizen liggen. Van hieruit kon men ook den schoonen toren
zien.
Dien morgen stond de werkplaats in het prille voorjaarslicht. Langs de muren
hingen vele klokken van verschillenden vorm en fatsoen. Ze tikten den tijd weg,
ieder naar zijn aard en uiterlijk. Het zonnelicht deinde aan en af, door de opene
vensters zweefde een zachte geur van vroege hyacinthen; vaag klonken verre
straatgeluiden.
Egbert, de leerjongen, stond, het lichaam ietwat voorover gebogen, voor een der
vensters en keek... keek. Plots tipte tij twee- drie passen achteruit, dan weer, zijn hals
rekkend als een nieuwsgierige kip, langzaam naar het raam toe.
Hij keek... en keek...
Daar jengelde de winkelbel en Johannes Crullaerd kwam luid zingende thuis. Vlug
toog Egbert voor een der werktafels aan zijn arbeid, twee- driemaal nam hij een
verkeerd stuk gereedschap ter hand.
Johannes sprong in eenen de trapkes op, schoof in het nauwe gangesken langs zijn
zuster Gonda, die hem verbouwe-
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reerd nakeek en liep snel door naar de werkplaats. Van uit het raam kon hij nog net
den toren den slotregel toezingen.
In groote verrukking keek Johannes naar den torenreus. De slagen telden zich af...
Toen dwaalden z'n oogen naar iets in den tuin.
Het schokte even in hem. Een mooi jong meisje keek schuchter naar hem op,
glimlachte ietwat verlegen. Johannes neeg groetend zijn hoofd; dan ging hij naar zijn
werktafel, begon met een der fijne instrumenten aan het raderwerk van een klok te
peuteren....__Het ging niet, zijn hand beefde... En plots stond hij op, liep naar zijn
kamer; de deur sloot hij achter zich.
Daar in zijn kamer hing boven het groote bed een prent. Het was de beeltenis van
een jonge vrouw, een borststuk, het gelaat driekwart gezien.
Hiernaar keek Johannes nu lang. Een vol gezicht met weeke kin; fijn gevormde
lippen, waarboven een voor een vrouw ietwat te forsche neus. Zachte groote oogen,
droomerig wegstarend onder een blank voorhoofd. 't Haar was strak gescheiden, op
zij voor de ooren wat krullekes. Een wezen van groot verstand, van oneindige
goedheid.
Om den vollen hals lag een keten, een vlechtwerk van koraalstokskes. Het kleed
was vierkant uitgesneden, hetwelk de borst breed maakte. Op een rechte baan was
borduurwerk, waarop een A en een D stonden, dezelfde letters als die van het
merkteeken der prent. Een A met tusschen zijn beenen een D.
Het meisje, dat Johannes zoo-even had gezien, leek op deze jonge vrouw... Dit
was het, dat Johannes zoo ontroerde.
Vanaf den dag, dat hij in een plaatwerk deze prent had gevonden, was in hem een
zoete liefde ontwaakt voor deze jonge vrouw; hij, die als een schuchter eenzaam
mensch de vrouwen had ontweken.
Voor driehonderd jaar had ze geleefd en toch scheen het hem of hij haar had
gekend, met haar had gesproken, met haar had gezwegen. En 't was hem niets vreemd
haar bij zich te hebben, onder zijn bezigheden, op zijn wandelingen door de stad en
als hij op den toren was. Vooral als hij op den toren
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was, vrij van de aarde, was ze na bij hem, waande hij zich met haar in oude, oude
tijden.
In de avonden als bleek manelicht door de vensters op de prent scheen, kon hij
lang naar haar beeltenis staren en scheen het hem alsof ze ieder oogenblik haar gelaat
naar hem toe zou wenden en hem glimlachend bij zijn naam zou noemen... Dan was
zijn geluk volkomen geweest.
En hij noemde haar Lijdecine.
De toren, zijn goede vriend, Lijdecine zijn liefde, ze maakten zijn eenzaam leven
vol reine vreugden.
En nu was het of hij daar in den tuin haar evenbeeld had gezien. De ontroering
kroop tegen zijn rug op, 't leek alsof een blijde droom werkelijkheid zou worden.
Met z'n drieën zaten ze in het tweedonkeren aan het avondbrood. Johannes at traag,
was weg in zijn mijmeringen... Heel vaag, als vanuit een andere wereld, hoorde hij
de stadsgeluiden door het opene venster aandeinen; de kinder speelden joelend, een
wagen ratelde weg door de straat, vanaf de rivier loeide een stoomboot.
Johannes staarde in zijn koffie en roerde.
‘Is 't niet goed?’ vroeg Gonda.
‘Oh jawel,... jawel.’ Hij wou een slok nemen, maar toen de kop zijn lippen raakte,
schokte het door hem; hij morste... Een pianomuziek, simpele mineurklanken klonken
vanuit buurmanshuis en een hooge meisjesstem zong een lied, een van die eenvoudige
middeleeuwsche liedekens.
Men luisterde, dan werd met een slag een raam dicht gedaan en men hoorde nog
schuchter de piano klingklanken. Het klopte Johannes in de keel;
‘middelnederlandsch’ zei hij heesch.
‘Ze heet Jennie,’ sprak Gonda, ‘'t Is een nichtje van de buren, ze komt hier als
onderwijzers aan een school, 't is nog een jong ding, ze heeft pas de acte.
‘Jennie?’ vroeg Johannes onnoozel.
‘Mooie naam,’ zei Egbert, en hij werd kraalrood.
De dagen verliepen en het leven in de stad ratelde door. En het weer was van een
groote bestendigheid, zoodat de men-
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schen zich verheugden in het schoone voorjaar. Maar in Johannes' binnenste was
iets gekomen, dat hem verontrustte, zijn ziele-uurwerk was van zijn kalmen gang af,
er haperde iets.
Als hij in buurmans hof keek, was het niet om de mooie tulpen en hyacinthen of
de bloeiende pereboom, maar hij hoopte iets te zien van het meisje. En als hij vanaf
den toren over de daken van de stad keek, dwaalden zijn oogen naar den tuin met
het wingerdpriëel.
Van lieverlee bleef hij minder lang op den toren en kon hij urenlang in de
werkplaats aan een uurwerk peuteren. En tersluiks keek hij in den tuin in de stille
hoop, dat zij er zou zijn. Er was een groot verlangen in hem ontwaakt; want hij had
gezien, dat ze van een bloeiende schoonheid was en een fellen oogopslag had.
Hij was geschrokken van deze ongekende hartstocht, hij herkende zichzelf niet
meer. Als hij op zijn kamer was, vermeed hij naar Lydecine te kijken, als vreesde
hij dat een verwijtende blik hem treffen zou.
Eerst had hem de gelijkenis met haar ontroerd, maar deze teederheid was
verdrongen door dat brandende, wat hij niet kon onderdrukken. Hij loog zich zelf
voor, dat ze Lydecine was, ze leek immers op haar gang, haar stem, haar
middelnederlandsch gezang. Maar zijn hart zuchtte neej, neej.
In zijn leven werd Lydecine's beeld stilaan ijler en ijler. Een schoone droom was
veranderd in een martelende werkelijkheid.
Er werd een strijd gestreden.
Ze kwamen op bezoek: de buren en het meisje... Er hing een ietwat
angstig-afwachtende stemming in de kamer. Gonda in haar paarse uitgaansjapon
dribbelde onrustig af en aan, rangschikte het Zondagsche theegerei op het blad, tipte
hier en daar nog een denkbeeldig stofje weg. Johannes zijn beste pak, zijn hals
benauwend in een stijf wit boordje gewrongen, drentelde de kamer op en neer, draaide
wat aan de gaslamp, streek zijn weinige haren glad. Dan keek hij op zijn horloge en
naar de pendule, die tergend langzaam doorstapte. Zijn onrust kriebelde door zijn
lichaam, het lag als een klont in zijn maag, hij moest even weg.
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Eghbert kwam binnen, zijn jongenskop rood boven zijn, met Paschen pas gebruikt
aannemelingspak. Hij had een hardpaars flodderdasje onder het nieuwmodisch
boordje, zijn haar glom van veel pomade, uit het borstzakje lonkte een fel rood
zakdoeksken... Nu zaten ze met hun drieën te wachten, er was iets drukkends in de
kamer!
‘'k Won, dat ze nu maar kwamen,’ zei Gonda.
Op den toren begon het half negen te spelen.
De winkelbel jengelde; Gonda ruische weg; stemmen klonken verward vanuit het
voorhuis; het meisje gichelde.
Ze kwamen binnen, zij eerst. Ze droeg een matte, aardroode japon, die om den
hals vierkant was uitgesneden, hetgeen haar breed maakte. Een snoer roode kralen
lag om haar blanke hals... Johannes stond recht, voelde zich zelf niet meer;
werktuigelijk stak hij zijn hand uit. Hij mompelde heesch, onverstaanbaar: ‘Lydecine’.
Een wijle brandden haar oogen in de zijne, haar roode mond spleet van een en
glimlachend zei ze met hooge stem: ‘Jennie Uithuyzen,... aangenaam.’
Dan wendde ze zich naar Eghbert, die kleurde als een paradijsappel.
De avond verliep; het stemmengeroes, als het hommelen van een geweldig insect,
zweefde op en neer. De kamer vulde zich met rook van de dampende mannen. De
meubels stonden als wijze wachters in de schemerige kamerhoeken. De ronde tafel,
een trouwe dienaar, droeg drinkgerei; lichtjes bibberden in rooden wijn. Het gaslicht
zong.
Johannes was verzonken in de stemming; vaag hoorde hij de zeurklank van
buurvrouw, het welwillende geluid van Gonda, de stemmen van de anderen. Er
bovenuit kefte buurman om moppen te vertellen, want hij was handelsreiziger.
En telkens wandelden Johannes zij oogen zijdelings over de tafel naar het meisje;
hij zag haar schoonheid en iederkeer kwam weer dat brandende in hem.
Een lachen schaterde op; buurman had een goede mop verteld. Het meisje, door
een onhandige beweging, wierp een lepeltje op den vloer; ze bukte zich en Johannes
zag even, voor in de japon, de welvende scheiding van haar borsten. Het ontroerde
hem hevig; plots begon hij mee te lachen, hard, 't leek
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een rauwe schreeuw. Het lachen verklonk, gleed weg, als schrok het voor Johannes
zijn geluid. Er viel een stilte.... Toen begon de toren half te spelen, duidelijk, helder.
En terwijl het stemmengeroes weer aanzwol, luisterde Johannes diep bewogen naar
het simpele lied. Even zweefde Lydecine's geest om hem.
Met moeite kon hij de gesprekken verder volgen, hij verlangde naar het einde van
den avond.
Toen de menschen naar huis waren gegaan, liep Johannes de stille straten der stad
door. Groote donkere wolken dreven als geheimzinnige schepen langs den hemel,
zoo af en toe weken ze van een, om de driekwarts maan over de daken te laten
glibberen. Enkele lieten zoetjes wat van hun milde regenvoorraad neerdruppelen.
Johannes keek naar het wolkenspel en hoorde de regen om zich heen zuchten, het
verdreef even zijn gloeiende gedachten en een koele rust kwam over hem.
Hij liep in een smalle kronkelige straat met oude deftige huizingen. De luwte van
den dag was hier blijven hangen, een lauwe klamheid omvatte hem. En 't kroop weer
tegen hem op, het tintelde door zijn lichaam, zijn hart klopte wild. Hij zag weer de
brandende oogen, de roode mond, het schoone lichaam.
Vanuit de gangen en sloppen besprongen hem de wellustdemonen, als wulpsche
wezens waggelden de huizengevels naar hem over.
Een laaiende hartstocht trachtte iets in zijn binnenste te verbranden.
Zacht kreunend vluchtte hij de sombere straat uit. Aan het einde, aan de andere
kant van het groote plein, stond de toren, donker, zwaar. Angstig keek Johannes naar
hem op.... De wolken trokken traag vaneen en de toren schemerde op in het manelicht.
Hij leek als een wezen van bovenaardsche kracht en schoonheid, dat
smartelijk-verwijtend neerzag.
Het ontroerde Johannes tot diep in zijn ziel en hij voelde weer de groote vriendschap
en liefde, welke hem aan den kolos bond en zacht kwam het over zijn lippen:
‘Lydecine’.
Even roerden een paar klokken, ten teeken, dat het uur naderde; 't was als een
snik... Johannes dorst de stem van

Groot Nederland. Jaargang 27

165
den reus niet te hooren, hij vluchtte naar huis. Op zijn kamer duwde hij het hoofd in
de kussens, opdat hij het klokkengeluid niet hooren zou.
Terwijl tranen zijn oogen vulden, kleedde hij zich in het duister uit en kroop te
bed.
Boven hem, waar Eghbert sliep, flapperde een kaars op en neer. Met een roode
kop en gloeiende ooren schreef Eghbert een brief; vijf- zes maal over van nieuw
afaan beginnend.
Er was iets vreemds in ‘De Keulsche Dom’ gevaren. De klokken tiktakten het, ieder
met haar eigen geluid, aan elkaar over; de meubels glimlachten geheimzinnig en de
oude achtergevel met zijn luikenoogen keek diep ernstig.
Maar dit alles was voor een sterveling niet te zien, noch te hooren en allerminst
voor Gonda.
Zonnebalken staken door de bovenlichten der vensters van de werkplaats; de luiken
voor de onderramen weerden het straffe licht van den zomerschen voorjaarsdag....
Johannes, voor zijn werktafel gezeten, herstelde het mankement van een oud horloge.
Hij klemde een loupe in zijn oogholte, hield het antieke uurwerk in zijn handpalm
en werkte met een glimlach op het gelaat. Het was stil, de stadsstem klonk zachtkens
aan;... er trok iets onzichtbaars door de kamer.
Het oude uurwerk met zijn gegraveerde gouden kast, met slijtplekskes en dutskes,
met zijn wijzerplaat, waarop zon en maan, het straalde heel zijn geschiedenis van
zich af en het fluisterde van vroeger, heel vroeger. En Johannes droomde stilaan
weg... een deftig heertje in kuitbroek en bruine pandjesjas, - een lompen hoogehoed
van vlossig grijs vilt, vadermoorders, een gele rotting met ivoren knop, - het dikke
uurwerk in het zakje van zijn groene vest; - met een sierlijk gebaar den hoed van het
hoofd: ‘bonjour, madame, bonjour’.
De zon schoof langzaam door de werkplaats, de uurwerken tikten sâam in een
vreemden gang, een vlieg hommelde af en aan.
Knerpend draaide de deur open; met een ruk keerde Johannes zich om, stond recht
en keek, met de loupe nog in de oogholte geklemd, verschrikt naar het meisje.
Ze stond met verwonderde oogen op den drempel; een zacht
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gilleken ontsnapte haar opene mond.... Dan kwam ze lachend binnen, groette.
‘Wat staat dat gek, dat ding in uw oog’. Johannes liet het ding in zijn hand vallen,
glimlachte wat verlegen... Even vonden hun oogen elkaar. Dan, als schrok ze ergens
voor, wendde ze plots haar blik af, vertelde rad van tong, dat Gonda haar hier had
heen gestuurd, dat ze een armband-horloge had, dat stuk was, zoo maar ineens blijven
staan; of hij het eens na won kijken. - Ze wilde het hem overreiken, maar ze bedacht
zich en legde het onhandig tusschen de gereedschappen op tafel neer. Ze keek onrustig
om zich heen, vroeg wat over de oude kamer, lachte zenuwachtig om ‘dat malle
getik’ van de vele uurwerken.
Johannes klopte het hart hoog in de keel, met benepen stem gaf hij korte
antwoorden.
‘Is dit uw werktafel?’ zei ze, terwijl de instrumenten de instrumenten de een na
den ander door haar handen gingen.
‘Nee, van Eghbert.’
‘Oh.’
Aan eenen sprak ze door, zat overal met haar vingers aan, vond het eene gek en
het andere ijzig; ze schoof de tafellade uit en in, vermeed Johannes, die strak naar
haar staarde, aan te zien.
Hij zag haar in een voorjaarsjaponnetje van Schotschgeruite stof, hij zag weer haar
jeugdige schoonheid, hoorde haar nog kinderlijke stem. Maar hij besefte nu ook diep,
dat ze in niets leek op Lydecine.
Het was een smartelijke vreugde en het staalde hem in den strijd, welke hij in zijn
binnenste voerde; hij voelde iets langzaam van zich wegtrekken. En haar stemgeluid
liep als een pianomuziek. Ze vroeg over de klokken, bijzonderheden over het
mechanisme; hij antwoordde kalm, zooals een leeraar aan een leerlinge.
‘Wat leuk, wat leuk,’ gichelde ze, ‘en meneer Crullaerd, oom zei, dat u een
speeldoos gemaakt had, die de “Mondschein Sonate” speelde, waar is die?’
‘De speeldoos? Oh,... hier niet, op m'n kamer.’
‘Ja?’, haar oogen twinkelden en met iets vleiends in haar stem: ‘toe, haalt u hem
eens op, ja?’
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Johannes ging. Ze keek hem schichtig na, stopte toen zenuwachtig vlug een briefken
in de lade van Eghberts werktafel.
Terwijl Johannes langzaam de veer der speeldoos opdraaide, vertelde hij hoe met
behulp van een muzikalen vriend, het wonder van mechanisme ineen was gewrocht.
Hoe ze maanden lang, en met groote liefde er over hadden gedacht en hadden gewerkt
aan de rondsels en naalden, kamwielen, veeren, dempers en al die geheimzinnige
dingskens meer. Hun stage werken was beloond door de zuivere wijze, waarop het
instrument het Adagio der sonate weergaf. En hij vertelde verder, hoe ze op een
manenacht de speeldoos hadden meegenomen naar een kolk met ranke ritselende
popels omzoomd. De stilte, het manelichte landschap, het water met vloeiende
zilverbaan, hun vriendschap, het klankengeklater... Plots stokte Johannes,.. hij vertelde
niet voor het meisje, maar voor zich zelf. En hij herinnerde zich, dat het op dien dag
was geweest, dat hij Lydecine had gevonden.
Gedachten rezen in hem op.
‘Dus zou ik het eigenlijk bij maneschijn moeten hooren.’
Haar stem klonk ietwat ondeugend, even vlamden haar oogen op.
‘Ja,’ zei Johannes zacht.
‘'t Is vanavond... nee, vanavond kan ik niet.’ Ze bloosde wat.
Johannes zweeg, keek mijmerend voor zich.
De toren sloeg klik.
Ze schrok op: ‘Groote Goden, klik voor elf, ik moet naar les, neemt u me niet
kwalijk.’ Ze stak hem haar hand toe, keek hem glimlachend aan: ‘op een andere
avond laat u hem wel eens voor me spelen,’ en met verteederende stem: ‘dat wilt u
wel voor me doen, is niet meneer Crullaerd?’
Die oogengloed! In eens schoot het weer door hem heen:
Ze was weg; verwezen keek Johannes voor zich.
De toren begon daverend een krachtig oud lied te spelen.
Het oude strijdlied schudde hem wakker, even weifelde hij nog, dan, met een ruk,
liep hij naar de werktafel, wierp haastig wat gereedschappen in een leeren taschken,
greep hoed en
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stok en ging het huis uit, na Gonda toegeroepen te hebben, dat hij naar een buitenklant
toe moest en misschien niet thuis kwam eten.
Zinderend van top tot teen liep hij de stad uit, de schipbrug over.
De gedachten vlogen Johannes door zijn hoofd; telkens en telkens laaide de
hartstocht weer in hem op.
Zijn droomliefde voor Lydecine was als een haard, welke zachtkens gloorde in
het tweedonkeren; een plots oppoken had er de vlam uit doen slaan en de gloed
aangewakkerd tot een verterend vuur.
Hij liep het land af om de uurwerken van zijn buitenklanten op te winden en na
te zien; bij de landjonkers en de heereboeren op hun grootoverkapte hofsteden.
De natuur, de gemoedelijke menschen, het kwam als een zachte balsem op Johannes
zijn zielewonde.
Ten Zuiden was hij gegaan en heel omgeloopen door de zonnige velden; vanuit
het Westen kwam hij terug, moe, maar rustig als een morgen na een stormnacht.
Hij liep over den kronkeligen rivierdijk; de zon stierf na een smartelijken strijd in
een ros wolkenbed, het werd deemsterig. Boven de anken rees een witte nevel op en
trok over de weerden; 't was alsof ze door den nacht werden toegedekt. Een watervogel
schreeuwde klagelijk.
Over het land zeeg zoo iets wonderlijks uit den hemel, en met een groote rust en
tevredenheid in zijn hart naderde Johannes de stad.
De huizen stonden als vreemde wezens in den schemer langs de rivier, een late
vrachtwagen dokkerde over de kade, vanaf het dek van een schip klonk vredig
harmonica gezeur. En zie, van achter de huizenstoppeling en wimpelmasten rees, als
een groote Chineesche lanteern een rosse maan. Het ontroerde Johannes zoo, dat hij
al maar naar die wonderlijke bol moest kijken.
Op de schipbrug trok hem de toren weer, hoe vreemd stond hij daar alsof wat
vergeten zonlicht nog om hem heen zweefde. Het was of zijn trotsche blik Johannes
iets verweet, en met een vaag berouw in zich mompelde deze: ‘morgen, morgen kom
ik.’
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De maan klom hooger en hooger in de lucht, werd geel als boter en ten leste
zilverblank. De straten werden leeg, de menschen gingen ter ruste. De stadsgeluiden
stierven, het werd stil in en om het stedeken. De volle maan glimlachte over de
huizen-massa: ‘n'avond vrienden, n'avond.’
En de toren verhief zich hoog glanzend als een oud nobel stuk tin.
In zijn groote bed lag Johannes en sliep vast, moe als hij was van het danig loopen
in de voorbije middag.
De maneglans lag over het bed, schoof langzaam over Johannes' goedige kop....
Er ging iets geheimzinnigs door de kamer. De boekenkast, de oude latafel, de stoelen,
de schilderijtjes en prenten aan den wand, al die dingen, waarvan hij hield als van
trouwe vrienden, zij allen vingen wat van de zilveren glimlach en ze begonnen met
elkaar te fluisteren in een klanklooze taal.
Met een ruk schoot Johannes wakker, badend in zijn zweet. Hij wierp het dek wat
van zich af, zuchtte diep als was hij van een groote last bevrijd.
Hij had gedroomd; droomde, dat hij onder den toren stond, naar den kolos opkeek;
wolken dreven wild er over, ze schreeuwden allen: ‘Johannes, oh Johannes!’
Plots... de toren wankelde, viel, viel boven op hem... Hij had gedroomd.
Even zuchtte hij, draaide zich dan om, trok het dek over zich, keek door de
manelichte kamer, luisterde naar de stilte. De toren klikte van een komend uur.
Ach, de toren...; terwijl Johannes weer indommelde, schoven de gedachten
zachtkens door zijn hoofd; hij zou winnen, winnen... en morgen naar de toren..., beste
toren.
Het begon half te spelen en in zijn gedachten neurde hij mee... Dan na een wijle,
rees hij langzaam op, staarde voor zich, spande zijn hersenen tot berstens toe in om
te luisteren.
Niets... Het uurwerk had gespeeld maar sloeg niet... En in eens was hij klinkklaar
wakker en wist hij, wist hij het verschrikkelijke; vergeten, hij had vergeten van
morgen naar den toren te gaan. De toren, het uurwerk, hoe had hij ze kunnen vergeten,
zijn beste trouwe vrienden? En Lydecine, hoe ver
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was hij van haar gedwaald... Lydecine... Hij dorst niet naar haar beeld te zien.
De wroeging en angst bibberde door hem heen, als een zieke kroop hij het bed uit,
schoof in zijn kleeren. Zachtkens verliet hij zijn kamer, de schrik had een holte in
zijn maag geslagen. Maar hij maakte zich wijs heel kalm te zijn. Juist daarom deed
hij op de werkplaats een open raam dicht, zachtkens, geluidloos, opdat de
huisgenooten niet uit hun slaap zouden geraken. Kouselings, de sloffen in de hand,
sloop hij de trappen af en het huis uit.
In den toren, op de wenteltrap, over welks treden het licht van zijn lanteern danste,
kwam de kalmte weer over hem. Het was, als deed hij een boete, welke hem
ganschelijk zou verlossen van wat hem kwelde.
In de uurwerkkamer gekomen, zette hij de lanteern neer, lichtte eerbiedig de hoed
van zijn hoofd.
Toen draaide hij de gewichten met de windwerken op, en het was alsof bij iedere
zwaai iets rustigs dichter bij hem kwam.
En de hartslag van den toren klonk weer: klik-klak, klik-klak; het uurwerk stapte
weer den eeuwigen weg in den tijd verder... Johannes, zijn kop wat scheef, luisterde
devoot naar dit geluid. Dan vatte hij de lanteern en wilde weerom keeren, maar op
de trap weifelde hij, voelde hij zoo, dat hij nog hooger moest.
Het licht schoof weer voor hem uit de treden op.
Door het hartje, dat in het deurken van de traproef was uitgezaagd, schoot een
manestraal.
Johannes duwde het deurken open en plots stond hij in een zilverlicht. Hij keek
rondom zich, liep langzaam naar de rivierkant... Zijn gemoed werd week van
ontroering... Dan schoot het hem in de beenen, hij zeeg op de borstwering, leunde
breeduit, een snik bleef als een brok in zijn keel steken, zijn oogen blonken vochtig.
De maan met sphinxenlach stond te midden der vele steerns in een om hem
verpoeierend licht aan de diepe hemel. Het land, alle realiteit verloren, lag
paradijsachtig, als de schepping van een wondere fantast, om de stad, welke als een
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Oostersche sproke onder den toren droomde. Het was stil, een stilte, alsof iets
wonderlijks zou gebeuren. Het scheen alsof er een heel zacht, een heel zuiver geluid
trilde, alsof het zou groeien, aan zou zwellen tot een machtige sonore galm van zalige
ontroering.
Johannes was een oogenblik weg van verrukking; hij verzonk in zijn
droomenwereld, voelde Lydecine bij zich. Hij was een ander, los van deze aarde.
En samen zagen ze het manelichte wonder, samen hoorden ze het klanklooze
mysteriegeluid.
In de weerden hing hier en daar boven een ank een ijle nevel, waaruit zoo elfen en
witte-wiven zouden opzweven. De wilgeboomen en boschjes, de slanke popels,
visioentoning, stonden als vreemde dingen langs de rivier, welke als een geut melk
door het land liep.
Een laat schip met blank zeil en pinkelend toplicht dreef als een schim traag voort...
Als devote wezens om een heilige dromden de huizen der stad om den toren. Hier
en ginder lichtten de daken in de maneschijn of lieten in zijn streeling hun roode-,
blauwe- of leiekleur raden. ‘De Keulsche Dom’ zijn permantig oprijzende achtergevel
blikte met zijn luikenoogen heimelijk neer in buurmans hof. En zie, in dit paradijsken
stonden twee menschen dicht naast elkander.
Johannes zag het, even voelde hij het in zijn hart, sloot een wijle zijn oogen; dan
plooide zijn wezen zich tot een kalmen glimlach. Het deerde hem niet.
Toen hij den toren afdaalde, speelde het boven hem voluit twaalf uur.
Over het groote plein, dat vijverblank in het manelicht lag, liep hij eeniglijk, zoodat
hij alleene in het leven ging en gaan zou. Even stond hij stil, blikte om zich naar den
toren, de kerk, de huizen, de hemel, sterren en maan. Alleene? Johannes glimlachte,
wist Lydecine bij zich, en trotsch en kalm schreed hij verder. Wonderlijk voelde hij
zich te moede.
Thuis sloop hij weer kouselings naar boven; op de werkplaats gekomen, ging hij
naar het venster, deed het open, stillekes, heel stillekes... Zie, daar stond dof glanzend
de zwarte kast der speeldoos. En plots schoot hem iets door zijn kop, het
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kriebelde door zijn armen. Hij deed het deksel op, verzette een hefboomken; veer en
raderen hadden den vrijen loop. De maneschijn was klank geworden.
Vanuit den tuin hoorde hij een schrikgilleken.
Johannes, tegen zijn bed leunend, keek naar Lydecine's beeld. Even ving het nog een
maneglimp. Hij voelde als een louterenden stroom den klankenloop over zich gaan.
De melodie, Lydecine's wondere wezen, ze voerden hem mee, naar een bovenaardsch
zijn, ze hieven hem op tot een ongekende zaligheid, waarvan Lydecine's rustig reine
uiterlijk van getuigde... Een wonder... Johannes staarde met opene oogen en mond.
Dan, met een gesmoorde kreet van diepe ontroering viel hij op het bed met het hoofd
in de kussens, huilde zachtkes.
Lydecine's kolkdiepe oogen hadden hem aangekeken.
HERMAN KORTELING
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Verzen
Abdicatie
Niets van my is meer 't Uw'
Sinds redeloos en ruw
Uw hart zich van mij scheurde.
Geen plaats liet laatste trots
Op de verlaten rots
Voor kruis, dat om u treurde.
En toch, voorbij de grens
Waar ik U willens mis,
Zoekt nog mijn schuwe wensch
Daaglijks uw beeltenis,
Omdat in ieder mensch
Iets van een beed'laar is.

Leed
De versche voor, in 't vleesch gereten
Van aarde's bloeiend oppervlak,
Arglooze ziel, vaneen gespleten
Door 't kouter, dat haar bijna brak:
Ik drink mijn nachten als bokalen
Verdooving met een rand van pijn
En duizend diepe dageschalen
Die tot den bodem bitter zijn.
Verlos mij van het duldloos schrijnen
Der warme wond die heelt noch doodt
En laat mij in Uw hart verkwijnen,
In Uw genadig hart, o dood!
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Christus
I
Hij die, door andren klein, zichzelf heeft grootgebeden,
Bij 't ruwst en teerst gezag zijn kwaadbevonden meed,
Die zelf zijn trotsch geloof dorst met zijn handen smeden,
En heel zijn licht visioen in daden leven deed;
Die, leedgebogen, eigen blijde leer verstond
En voor zijn schoonste schepping nimmer steuming vond,
Die dom vergood, toch heeft volhard; en noodbewogen
Aan vaders hand het éérst het angstig kruis onttògen,
Mijn God, die gaf genoeg! En schoon een later eeuw,
In andrer dogma stijf, in eigen ijs bevroren,
Hem aanjoelt en bespot met menschenklein geschreeuw:
Van al te weinig kaf en t'overvloedig koren,
Van al te teere bloem, verstikt in aardsche sneeuw:
Zijn glorie glanst. Zijn kracht gaat niet verloren.

Christus
II
Hij heeft geleden en geleefd - en toch gegeven:
Hij was een mensch als wij, maar met een godenhand.
Geen onzer staat zóó hoog door eigen kracht geheven,
Dat zonder schade voor zijn ziel zijn offer brandt.
Zijn zachte liefde was een vrouw, te groot voor woorden
En meer dan moeder voor de kinderen van haar geest.
En geen, die van haar lieve stem het fluisteren hoorde,
Kan zeggen, hoe haar zang, haar zorgen is geweest.
Zij heeft geleden en geleefd - dat was haar geven,
Doch met een wil, die wist en wrocht wat hij begon.
Waar wanhoop woedde, wekte zij tot warmer leven.
Zij bad zóó innig, dat zij zelf verhooren kon.
Tot dadendrang werd, wie haar zag, gesterkt, gedreven.
Zoo was de mensch, die vele menschenmachten won.
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De pluk
In barre zon, die felle warmte alom doet drukken,
In heldertintig, luchtig baadje en sarong, staan
De kleine, vlugge Soendaneeschen thee te plukken:
Van 't blinkend blad het beste, pluimend bovenaan.
Het geurend groen vergaren zij in grauwe lappen,
Een enkle, jonge, zingt een slepend zuivre wijs.
De mandor gaat een hurkend groepje in rust betrappen Zie, donkrend heel het veld ververwt de lucht zich grijs:
Schoon zwaar de regen daalt in druppeltouwen,
Blijft, klam en koud - de hitt' in vocht gedoofd De kleine schaar van bukkend slanke vrouwen
Den ganschen langen morgen d'arbeid rekken
Tot, met de bundels toegeknoopt op 't hoofd,
Z'in kleurge rij van één voor één vertrekken.

Preanger landschap
Het golvend, geelgroen theeland, ginds op gladde glooiing,
Hier lager heuv'lend, meer in struiken t'overzien;
Daar bruingebrand ontginningsveld, na nieuwe rooiing,
Van stoppels, stronken zwart doorvlekt, doorsierd misschien
Beheerschen 't uitzicht, wijd. Als om den blik te stutten,
Door 't overdadig, rust'loos spreidend groen vermoeid,
Een kleine kampong, rieten, roodgedakte hutten
Een sierlijk heerenhuis, rank en van bloemen blij ombloeid.
De verre, blauwe berg, in witte wolken schuilend,
Doemt vaag ten achtergrond en dekt den horizont
En scherpt de kleur der boomen in 't verlaten rond:
De hooge, trotsche stammen, naar de kruinen zuilend,
Het welig, woelig boschgewas in tinten talloos fijn
Er tusschen. En dat al in vollen zonneschijn.
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Avondrit
In maanloos donker ligt de weg. De lucht,
Door sterren lichter, vangt de boomenschimmen
Nog vaag, voor 't oog van wie langs 't boschpad klimmen.
De stilte schijnt voor 't krekelkoor gevlucht,
Doch wijlt en weifelt, warend rond in 't wijde,
Door grootsch geheim gewijde woud. De beiden
Die voort zich wagen, wanen zich gevat...
De ruiter speurt de richting, 't paard het pad.
Van verre gromt een kudde wilde zwijnen,
Door rits'lend struikhout gluipt een tijgerkat.
Een flikker licht: Javanen met flambouwen
Zie ginds een wachtvuur 't palmprofiel beschijnen.
Doch verder grijnst het duister... tak en blad
Schuurt 's ruiters wang... Weer duikt hij vol vertrouwen.

Herdenking
Het wijlend licht, dat niet kan scheiden,
Het groen en geel bekorend land,
De stilte nieuw, en loom,
Bontvlekkend vee in doez'le weiden,
Aroom van hooi en aad'mend zand,
De lente in avond-schroom,
Doet vreemd weerroepen jeugd's gebeuren:
Den toover van den vreugderuk
Gevonkt als uit het niet,
Den roes der wilde lentegeuren,
Den blinden duizel van geluk
Met ongerept verschiet...
Het donkert; d'avond doet verwazen
Den weemoed om 't verjaard gemis.
En toch... de schaamle troost,
De troost, zich telkens te verbazen
Dat nu het vuur verleden is
Waar 't leven schoonst in bloost.
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Najaar
I
In bleek verscheemrend, kleurig misten
Reiken de boomen naar elkaar
Wier blare' om 't laatste steunsel twisten
En zinkend hoopen geel te gaar.
Vergeten is het lentelichten,
Vergeten zomers groene droom.
God zendt zijn roerendste gedichten
Aan 't welkend bosch in stervensschroom.
Voorbij de wenkend wankle kansen
Waarmee de jeugd haar vuren voedt.
Nu naadren winters witte glanzen,
Waarin de driften zijn verbloed.
Doch 't hart dat nog geen kamp wil geven
En zijn tekort nog niet verving,
Het bloedt om elken duimbreed leven
En wondt zich aan elk daaglijksch ding.
Het zwaarste deel van 't aardsche zwerven:
Niet d'ouderdom die wijs berust,
Doch 't vagevuur van 't langzaam sterven
Tusschen verlies en laatste lust.
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Najaar
II
Het Bosch in brand van Herfstig schoon
Dat bronzen beeld van ondergang
Voor hen die, glijdend van den troon,
De tanden op elkaar en lang
Vermoeid, maar nog niet stervensmoe,
De lippen strak en d' oogen toe,
Hun jonge geestdrift heengegaan,
En voelend d' eerste taak gedaan.
Door 's werelds wijsheid toegejuicht,
Van eigen neergang overtuigd,
Gelaten, werkend wachten tot
Den keer in 't ongenadig lot;
Wie leeren, zwaar, met doffe pijn
Om straks in schoonheid oud te zijn.

Najaar
III
Het najaar blaast zijn kleurtriomfen
In warrelwoelig loover uit.
De boomen staan in gulden lompen,
De vijver vangt zijn rossen buit.
De versche roken van den grond
Zijn nieuw en blij als Meigedachten,
Alsof het woud zich geuren won
Uit onvermoede diepe krachten.
Waar alles wijkt, wat welig was,
Bloeit 't onaardsch wonder eindlijk open.
De vrucht van 't wintersche gewas
Wordt door geen dood noch tij beslopen.
M.E. KLINKHAMER-VAN HOYTEMA
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Peilikers pleitrede
Die woorden bedriegen, die doorweven zijn met den bonten leugen.
Pindarus.
‘Ieder heeft zijn bepaalde vrees. Sommigen zijn bang van spinnen, of van het onweer,
of van voorbijrollende treinen. Het gaat hier niet om wat algemeen gevaarlijk is, als
een dolle hond, een woeste krankzinnige, een brand in een schouwburg, de
overwinnaar in oorlogstijd. Het gaat om wat, op zichzelf zonder gevaar, door een
bepaalde associatie van denkbeelden ons met angst vervult. Want de spin is
onschadelijk, en doet ons niettemin huiveren door het gewriemel van haar zes
gebroken pooten. De bliksem treft uit millioenen één, en toch schrikken wij er meer
voor terug dan voor het oversteken van een druk kruispunt van verkeer dat ons leven
veel ernstiger bedreigt; want het zijn de massa's van licht en geluid die ons aangrijpen.
De trein, - wat is dat anders dan een vinding van het hoogste nut, onmisbaar
geworden? Maar daar komt het veel-gelede lichaam aan in strakke pantsers achter
elkaar op razende onderstukken, en het zijn deze laatste die ons op het perron een
paar stappen doen afdeinzen uit angst dat wij ons anders onder de wielen storten
móéten.
In deze voorbeelden school met dat al nog iets van een griezel of een gevaar, dat
de sensitieven onder ons in den regel zullen kunnen begrijpen. De vrees kan echter
nog veel onredelijker worden, en krijgt in die gevallen ook een meer persoonlijk
accent. Ik heb iemand gekend die bang was voor zijn kelder, en die zelfs de dichte
toegangsdeur nooit voorbijging zonder een steelschen blik. Ik bezat als jongen, onder
meer platen, een gravure van een monster op het ijs, door een man bevochten, een
afbeelding die een van mijn vriendjes
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een angstgehuil afdwong. Natuurlijk maakte ik van die gesteldheid een ruim misbruik.
Ikzelf ben een tijdlang - nu is het voorbij - bang geweest voor spiegels. Daarom
is het vreemd dat er in deze kamer geen spiegel mag zijn. Het is een aardige,
lichtgehouden kamer, die uitziet op een binnenplaats met een perk, waar ik bij goed
weer wandel. Ik ben met deze kamer heel tevreden, maar ik mis een spiegel. Ik mag
mij ook niet scheren, dat komt elken morgen de barbier van het gesticht doen. Ik
denk wel eens dat met opzet de grijze muren en de lichtbruine gebruiksvoorwerpen
dof gehouden zijn. Er is niets waarin ik mij kan weerspiegelen. Wanneer, na
regenbuien, bij opgeklaarde lucht de anderen reeds weer op de binnenplaats
rondloopen, moet ik boven blijven zoolang er nog plassen liggen, want ik zou mij
daarin kunnen bekijken. Alsof ik, Narcissus van het heden, bezwijkend aan de
liefelijkheid van mijn beeltenis, mij het hoofd tegen den steenen vloer verpletteren
zou! Is dat niet belachelijk? En het zotst is wel dat dokter Vinkwolk mij niet meer
bezoekt sinds ik eenmaal op het denkbeeld kwam in zijn glimmend kalen schedel
mijzelf, verkleind en mismaakt, maar toch terug te vinden. Ik heb nu dokter Vlieri,
bij wien hoofd- en baardhaar zijn samengegroeid tot een zoo dicht en verwaarloosd
geheel dat het lijkt of hij zijn gezicht door een gat in het midden van een stuk slecht
gesneden kokosmat heeft gestoken. Toen ik hem die opmerking maakte - want ik
wist dat hij niet beleedigd zou zijn - lachte hij zelfs een beetje, maar hij ging er niet
op in.
- Schrijf u maar, zei hij alleen.
Ik vroeg om een spiegel, omdat het gemis mij zoo hinderde, en ik bezwoer hem
dat ik er overheen was.
- Nee, nee, schrijf u maar, lachte hij weer. Dat is een goeie bezigheid voor u.
Nu, een bezigheid was het tenminste, al heb ik er nog geen baat bij gevonden.
Want mijn brieven aan de Koningin en aan de Tweede Kamer blijven onbeantwoord.
Ik ben dan ook, ronduit gezegd, dat gerequesteer moe geworden, en - ik heb iets
beters bedacht. Mijn opsluiting in dit gesticht is namelijk het eindresultaat van een
geruchtmakend proces dat mij heel wat jaren gevangenisstraf had kunnen kosten
wan-
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neer niet de deskundigen na een uitvoerige studie van mijn psyche hadden beslist
dat de daad waarvoor ik vervolgd werd mij niet kon worden toegerekend. De
spraakmakende gemeente noemt mij dus ontoerekenbaar, met het obstinaat taalkundig
wanbegrip dat het zoo moeilijk maakt eenmaal in de taal binnengeslopen misbruik
uit te drijven. Want, aangenomen dat hier van ontoerekenbaar sprake zou kunnen
wezen, zoo is het toch alleen de daad; de persoon is ontoerekeningsvatbaar of juister
nog toerekeningsonvatbaar. Ik werd beschuldigd van manslag, en het edict der
toerekeningsonvatbaarheid redde mij van de cel. Maar al heb ik het hier goed, aan
mij werd toch een vrijheidsroof begaan, en ik verlang mijn vrijheid terug en het recht
mij te spiegelen in zooveel spiegels als ik verkies. Nu heb ik eerst gepoogd die vrijheid
te herwinnen door aan alle bevoegde personen en colleges te adresseeren. Doch ik
heb thans bedacht dat dit eerst recht geschikt was om mij in den put te werken. Want
ik zit hier op gezag van een wetenschap die zonder grondige studie van mijn geval
heeft uitgemaakt dat ik lijd aan een manie welke onder een bepaalde omstandigheid
gevaarlijk kan worden voor mijn omgeving. Die omstandigheid is dan het zien van
mijn eigen gelaat. Nu weet ik heel goed dat de èchte gekken, zoolang zij nog niet
zijn afgestompt, tegen ieder hun nood klagen over hun onrechtvaardige
gevangenhouding, en dat zij gaarne smeekbrieven om uitredding schrijven aan de
autoriteiten of wat hun verward brein daarvoor houdt, brieven die den geadresseerde
niet bereiken. Ik vrees dat ook dit het lot geweest is van mijn epistels. Evenwel niet
daarom heb ik van schrijven verder afgezien, doch omdat ik voorzag dat - had er al
aangaande mijn geestestoestand eenige twijfel bestaan - deze requesten juist zouden
gelden als het doorslaand bewijs dat ik krankzinnig was: een maniak, ook lijdend
aan querulantisme.
Nu weet ik vóórts heel goed dat de lijder aan een manie dikwijls volkomen normaal
schijnt, zoolang niet zijn verbeelding gericht wordt op het punt dat in zijn zieken
geest waanvoorstellingen wekt. Er is daarvan een typisch voorbeeld in dit gesticht
zelf. Wij hebben onder ons een krankzinnigen tuinman, die dikwijls in den voortuin
werkzaam is. Ik ben
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daar nooit geweest, want er ligt een kleine vijver en een grenssloot. Er is ook een
zijpoortje. Die tuinman nu is met ijver en bekwaamheid bezig, en staat ieder tuinman
die zijn vak kent, zoolang hij maar niet bij het poortje komt. Want dan wordt hij
razend en hoogst gevaarlijk met zijn spade, schoffel of hark. Wat dit poortje hem
suggereert weet niemand, maar hij wordt razend. Hij werkt altijd onder toezicht.
Iets dergelijks wordt van mij gedacht als ik mij zou spiegelen. Ik verzeker echter
dat de voorzorg, waarmee alle spiegelende voorwerpen ver van mij gehouden worden,
dwaasheid is. Ik ben niet als de dolle hond, ook niet als het onweer, - ik ben als de
kelder, als de gravure waarvan ik zooeven sprak, in volstrekten zin ongevaarlijk. Het
eenig verschil is dat ik als levend wezen mijn periode heb gehad waarin ik (niet
gevaarlijk maar) bang was: bang voor spiegels, en tevens door een, ik erken ziekelijke,
neiging tot de bestudeering van mijn spiegelbeeld werd gedreven. Doch de
ondervinding genas mij van deze ziekte die nog volstrekt geen waanzin was. En nu
treft het heel ongelukkig dat mijn ondervinding samenviel met den dood van een
medemensch, - maar dat maakt mij toch niet tot den pleger van een doodslag? Want
dit is de droeve dwaling der deskundigen geweest dat zij, uitgaande van doodslag,
slechts naar de toerekeningsvatbaarheid hebben gespeurd, dat zij, met andere woorden,
ondanks mijn dringend verzoek de zaak ook van dien kant te bezien, geweigerd
hebben te gelooven aan een ongelukkig toeval, aan wat bij verkorting een ongeluk
wordt genoemd.
Ik heb iets beters bedacht, schreef ik reeds. Ik heb het vermoeiend en nutteloos
geadresseer laten varen, om rustig en evenwichtig een pleitrede op te stellen, waarin
ik alles zal verhalen zooals het gebeurde, maar ook zooals het in mij ontstond en
groeide, van kindsbeen af, waarin ik door de tegelijk fijne en stevige logica van mijn
betoog de dokters zal overtuigen dat ik niet waanzinng kan zijn en niet ben geweest,
dat ik onschuldig ben aan het bloed dat mij bevlekt. Genoeg voor vandaag!
De onderste rij ramen van de binnenplaats is op een som-
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bere manier getralied; ook de deur is naar hetzelfde patroon gebarricadeerd met deze
troosteloos rechte gekoolteerde staven over haar glasruit. Ik weet daar de reden niet
van. Het gesticht lijkt er eenigszins door op een bankgebouw, met dit onderscheid
dat hier de staven om de binnenplaats en niet aan de straatzijde zitten. Het is een oud
pand; misschien dagteekent de trieste bewapening uit een tijd toen men omtrent
gekkenhuizen een andere opvatting had dan thans.
Maar ik heb gepoogd tusschen de tralies mijn beeld in het vensterglas op te vangen.
Natuurlijk zag een waker het dadelijk en verwees mij naar het midden van de plaats.
Ik mag niet meer langs de muren loopen.
Over deze nieuwe inbreuk op mijn persoonlijkheid was ik een paar dagen lang
zoo ontstemd en zenuwachtig, dat ik niet schrijven kon. Doch ik ben er thans overheen
en heb de pen weer opgevat. Dokter Vlieri kwam juist binnen toen ik mij zette, en
toeterde door de opening in zijn kapotte vloermat:
- Schrijf u maar, ja, schrijf u maar.
Ik wilde eerst nog het vorige overlezen, maar hij nam de blaadjes mee. Nu, dat is
niet erg. Ik weet het ook zóó wel, waar ik den draad moet hervatten. En dokter Vlieri
is een aangenaam mensch, ernstiger dan de meer grappige dokter Vinkwolk; een
andere tegenstelling is, dat hij weinig verzorgd is in uiterlijk naast dokter Vinkwolk's
keurige verschijning. Maar hij heeft, geloof ik, meer aandacht, en ik ben met den
ruil niet ontevreden, al vind ik de aanleiding daartoe hoogst kinderachtig. Och, ik
ben hier met alles tevreden, maar ik mis mijn vrijheid en mijn spiegels. Ik beklaagde
mij:
- Dokter, nu moet ik midden op de binnenplaats blijven.
Hij ging er niet op in.
- Schrijf u maar, glimlachte hij. Dat is een goed idee. Ik stel belang in wat u schrijft.
En hij nam de beschreven blaadjes mede.
Nu, schrijven zal ik. Mijn pleitrede.
In onzen tijd is de kinderziel van alle kanten bekeken en belicht. Van alle kanten?
Neen immers. Want als wij zelf-
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voldaan vaststellen dat wij nu eindelijk die ziel onder de knie hebben, dat wij het
kind begrijpen en overeenkomstig dat begrip zijn leven kunnen inrichten, dwalen
wij toch op één punt. Wij vergeten dat wij het kind hebben bezien en overdacht met
onze oogen en hersenen van groote menschen, dat wij ons wel tot het kind kunnen
overbuigen, maar daarmede toch nog niet een echt, onvervalscht kind kunnen
terugworden. Gaan wij, tot zijn hoogte, op onze hurken zitten, dan misvormt zich
onze gestalte in het tegennatuurlijke. Het kind wordt alleen door het kind begrepen,
maar niet door het kind beredeneerd, omdat zijn leeftijd de rede niet kent. Wij
volwassenen gaan aldus voorbij aan wat wij in het kind niet bevatten kunnen.
Een meisje van tien jaar heeft drie mooie poppen, ontworpen door vrouwen, die,
zelf moeders van jonge kinderen, zich met al hun toewijding in de kinderziel hebben
ingeleefd. Het meisje mag die poppen heel graag, maar oneindig liever een lorrig
fabriekspopje van tien stuivers.
Een jongen, twaalf jaar oud, is voor poppen al lang te groot, fietst, knutselt met
zijn meccano-doozen, vloekt reeds een beetje. Is hij echter ziek, dan neemt hij zijn
teddy-beer van denzelfden leeftijd bij zich in bed. Hij schaamt zich misschien, maar
hij doet het.
Een schoolmakkertje vertelde mij eens heimelijk, dat hij achter al wat hij sprak
het woord ‘punt’ dacht. ‘Ik ga naar huis (punt)’. ‘Ik ken mijn les niet (punt)’. ‘Jij
bent gemeen (punt, punt, punt)’. Ook in zijn gebed: ‘Onze lieve Heer (punt)’.
Wij gaan voorbij aan deze onbegrepen eigenaardigheden, waarin de quintessence
der kinderziel liggen kan, zonder dat het kind ophoudt een gewoon kind te zijn.
Tot mijn negenden verjaardag had ik nooit in een spiegel gekeken, want ik had
van spiegels een duisteren afkeer waarom ik mij overigens niet bekommerde. De
scheiding in mijn haar maakte ik op het gevoel. Mijn huisgenooten kenden zeer wel
deze hebbelijkheid, en, naar den aard van huisgenooten, treiterden ze mij daarmee.
Mijn vader kon mij plots optillen tot voor den kamerspiegel boven den schoorsteen,
alleen om te beleven hoe ik mijn oogen stijf dichtkneep, leelijke gezich-
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ten trok, en, als het lang duurde, het op een huilen zette. Zijn scheerspiegel werd,
wanneer ik gespannen las, door zusters of broers eensklaps tusschen mijn lectuur en
mijn oogen gebracht. wat slechts leidde tot vechtpartijen. Want ik hield vol, en
verdedigde mijn gewoonte als een beginsel, wat zij dan ook van lieverlede werd.
Op mijn negenden verjaardag bracht een vroegrijp vriendje mij besmuikt een
doosje sigaretten. In een onbewaakt oogenblik stak ik in den leegen salon er een op,
en wandelde naar den langen, smallen, staanden hoekspiegel, dien ik tot nog toe had
gemeden. Ik werd gedreven door de eenige ijdelheid te zien hoe de sigaret mij stond.
Zonder mij om mijn beginsel te bekreunen keek ik in den spiegel, en zag eerst
uitsluitend een mond en een sigaret in het midden. Maar mijn blik dwaalde verder
over een gezicht, en ik vergat de sigaret en rookte machinaal voort. Ik was verbaasd
over den kleinen vreemdeling voor mij, maar mijn verbazing betrof alleen het feit
dat in deze kamer een jongen was dien ik niet kende, betrof niet het uiterlijk van dien
jongen. Want ik had mij in het geheel geen voorstelling van mijn uiterlijk gemaakt,
en zoo was het spiegelbeeld, hoe het mocht uitvallen, nieuw voor mij.
Mijn verwondering luwde eenigermate met het begrip dat ikzelf die vreemde was,
en toen ik dit wist begon ik - want ik stond nu toch eenmaal hier - mij ook wat
nauwkeuriger te bekijken. Alleen mijn gezicht had mijn aandacht. Hoe viel het uit?
Kon het iets belangwekkends hebben? Maar neen, twee oogen, een neus, een mond,
verhitte wangen, glad haar, een scheiding in zigzag, - ik was, met de eerlijkheid van
het kind, gereed te erkennen, dat ik een heel gewone jongen was. Het eenig belangrijke
was de sigaret.
Knallend gelach achter mijn rug verbrak deze zelfbeschouwing. Ik schrok en
keerde mij om onder de dichte rookwolken die op manshoogte door de kamer dreven.
De opgeteerde sigaret brandde mijn ongeoefende lippen. In de open deur verdrong
zich treiterlachend de familie. Mijn vader, bij wien vroolijkheid en boosheid
bliksemsnel in elkaar overgingen, roste mij, ondanks den feestdag, op staanden voet
af wegens overtreding van het rookverbod. Dit en mijn gezengde lip
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waren evenwel minder erg dan mij te hooren uitgemaakt voor huichelaar die de
belangstelling voor zijn beeltenis achter een op doortrapte manier geveinsden tegenzin
jarenlang had weten te verbloemen.
Van dit tijdstip dagteekent mijn belangstelling voor spiegels en voor mijzelf daarin
weerkaatst. Als moest ik mijn schade inhalen bekeek ik mij zoo dikwijls dat men
mij nu weer voor een ijdeltuit ging houden. Maar geen ijdelheid bewoog mij. De
zaak was deze - en het is goed dit even vast te leggen omdat het beslissend is voor
wat volgt - dat ik maar niet aan mijn spiegelbeeld wennen kon. Al was het ook
doodgewoon, ik vermocht niet uit te groeien boven mijn eersten indruk dat ik een
vreemdeling bekeek, en vice versa. Dit hield mijn aandacht levendig, en bovendien
voedde haar nog een andere omstandigheid.
Met de belangstelling voor mijn gezicht namelijk was in mij de zucht ontwaakt
om de verklaring te vinden voor iets dat ik tot dusver als onbeduidend van mij had
afgezet en dat ik thans plots als vol beteekenis was gaan aanvoelen. Ik had al lang
opgemerkt, zonder er over na te denken, dat ik dikwijls zoo moeilijk herkend werd,
en wel door menschen die mij toch goed moesten kennen. Het eerst werd ik mij dit
bewust op school, waar ik aanvankelijk op de achterste bank zat. De onderwijzer
kon mij soms, alvorens mijn naam af te roepen, lang aanzien, den hals rekkend over
de klasse heen, het hoofd wat schuins, of daar een jongen zat van wien hij niet wist,
- om zich dan eensklaps als het ware te bezinnen en mij te noemen. Maar ook dan
was hij nog niet altijd volkomen in de werkelijkheid terug, en kon hij onder gegiechel
der klas mijn naam verbasteren tot Peikeler. Ik dacht eerst dat de goede man aan
bijziendheid leed, maar liet die onderstelling varen toen ik merkte hoe hij mijn
genooten op dezelfde bankrij deksels goed kende. Ten slotte plaatste hij me vlak
vooraan, tegenover zich, en had geen moeite meer zich mij te herinneren.
Niet meer onverschillig voor mijn eigen voorkomen, nam ik ook gretig de gezichten
van anderen op. Ik gebruikte volop de gelegenheid mijn onderwijzers gezicht van
vlakbij te bestudeeren, geholpen door aangeboren luiheid waar het
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schoolzaken betrof, en stelde op die manier den man voor het raadsel van een leerling
die de woorden las van zijn lippen en toch een brekebeen eerste klas bleef. Mijn
verkeerd uitgelegde oplettendheid alleen redde mij van zitten blijven.
Wat met den meester gebeurd was, gebeurde ook met mijn huisgenooten. Op straat
konden mijn broers en zusters mij even aanzien en dan zonder meer voorbijloopen;
ja, het overkwam mijn eigen moeder, dat zij mij als een vluchtig beschouwden
vreemde passeerde.
Het zal wel duidelijk zijn dat ik, die tot tijdverdrijf de bestudeering der gezichten
van anderen had, mij in zelfbezichtiging verloor toen ik eenmaal mijn wonderlijken
weerzin voor spiegels had overwonnen. Maar deze neiging werd nog aangewakkerd
door de zucht te weten wat er toch wel in mijn gezicht wezen mocht dat de herkenning
door hen met wie ik omging bemoeilijkte. Hoe ik mij echter bekeek, ik kon geen
verklaring vinden voor dit oogenschijnlijk vreemd gedrag der anderen, waarvan toch
de oorzaak bij mij moest liggen, totdat, eenige jaren later, een onbeteekenend voorval
haar mij aan de hand deed.
Ik heb nog niet verteld dat ik de jongste was van vijf kinderen, en wel min of meer
een nakomertje. De andere vier scheelden onderling een jaar, maar ik was vijf jaar
na dengeen op wien ik volgde geboren. Mijn vader was een zware, forsche man,
wiens tred den vloer deed trillen, en wiens karakter my altijd een raadsel bleef. Mijn
moeder was groot en slank, vroeger mooi geweest, maar ontijdig verlept zonder
leelijk te zijn geworden; zij had donkere, ernstige oogen, wat ingezonken, een bleeke,
eenigszins lijdende tint, een schelrooden mond; ik herinner haar mij als zacht en
moederlijk. Bij mijn zusters en broers was het stevige postuur van vader en het slanke
van moeder versmolten tot harmonische, naar het groote neigende
lichaamsverhoudingen. Maar als was er voor mij, het onvoorzien mengproduct, niet
meer voldoende bouwstof beschikbaar geweest, bleef ik, zonder wanstaltig te zijn,
ver beneden de maat. En ook wat het modelé van mijn gelaat betreft stond ik bij de
anderen achter. Want terwijl zij - ware kinderen mijner ouders - met zorg waren
geboetseerd tot koppen vol karakter, was ik haastig en slordig
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gegoten uit de meest vulgaire matrijs. Ik was maar fabriekswerk.
Toen mijn ouders vijf en twintig jaar getrouwd waren (mijn moeder was even
veertig, en ik bijna zestien) werd er een groote foto van ons gezin gemaakt, waarbij
vader en moeder, zittende aan tafel, de kinderen om zich heen hadden staan. Behalve
uit den zuigeling-leeftijd bestonden er van mij, die mij tegen gekiekt worden altijd
verzet had, geenerlei foto's. Met mijn nieuwe aandacht voor mijn gezicht was ook
mijn belangstelling voor de afbeelding van mijzelf op de familiegroep ontwaakt, en
ik brandde van ongeduld naar het resultaat. Toen de groote ingelijste fotografie er
was en de huisgenooten eenstemmig den lof zongen der voortreffelijke gelijkenis
barstte ik uit in een half hoonenden, half boozen lach. Want daar stond vóór de tafel
een klein, onmogelijk schepsel dat ik weigerde te kennen. Nu ja, goed beschouwd
wàs er iets van mijzelf in, maar mijn beeld in den ronden nikkelen theepot leek toch
nog meer dan dit op het origineel. Met afgunst keek ik naar de wèlgelijkende, groote
figuren van mijn broers en zusters, die daar alleen schenen neergezet om mijn
spotbeeld te beklemtonen. Dat ook ik sprekend geleek streed ik de anderen hardnekkig
af. Dit was een vergissing of een misplaatste grap, maar in elk geval een grove
onjuistheid. Nog altijd boos nam ik niettemin een der vijf verkleiningen, die voor
ons, kinderen, als aandenken bestemd waren, mee naar mijn kamertje, waar ik, wat
gekalmeerd, de foto nog eens grondig onderzocht. Ze was een scherpe verkleining
van de groote beneden. Ik keek, ik keek, en kwam tot de slotsom dat het gezicht in
sommige onderdeelen gelijk was aan het oorspronkelijk, maar, als geheel, om een
onverklaarbare reden daarvan afwijkend. Het raadsel hield mij eenige dagen bezig,
tot ik op de gedachte kwam de foto naast mijn eigen gezicht voor den spiegel te
houden. En toen gebeurde iets verrassends. Want plotseling zag ik in den spiegel
mijn eigen gezicht en de verkleining daarvan volmaakt, maar dan ook volmaakt aan
elkaar gelijk. Er was intusschen nog iets anders opmerkelijks geschied; naast mijn
eigen vertrouwde gelaat waren in den spiegel zes slecht gelijkende gezichten
verschenen.
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Ik had nu een uitkomst bereikt, doch zij was in die mate ongewoon dat zij de kiem
legde voor mijn latere vrees voor den spiegel als de trede waarlangs ik tot dit
onbegrijpelijk resultant was opgeklommen. Beurt om beurt keek ik naar de foto in
mijn hand en naar die in den spiegel zonder van mijn verbazing te bekomen. Wat op
de eerste drogbeeld was werd waarheid in den spiegel en omgekeerd. Met het anders
richten van mijn blik versprongen telkens automatisch de gelijkenissen. Had ik mij
aanvankelijk in het glas een vreemde toegeschenen, nu werd die afbeelding bijna
vertrouwd naast de foto. Het was om gek te worden - let wel dat ik dit hier rustig
neerschrijf! - en mijn tastbaar gezicht, èn de weerspiegeling van mijn gezicht, èn de
foto, èn de weerspiegeling van de foto - dat alles begon in mijn hoofd tot een film
van verbijsterende verwarring af te loopen, waarvan ik den spiegel de schuld gaf,
den spiegel die mij altijd weerzinwekkend en vijandig was geweest, waarin een
gevaar school, te dreigender daar het onnoembaar was. Sinistere voorboden van wat
ik later ervaren zou waarden rond mij en ik zwoer de zelfbeschouwing af. Hiermede
basta!
Al verder wordt mijn vrijheid van handelen ingeperkt. Nu, we zullen maar hopen
dat dit alles leiden mag tot een spoedig, onvoorwaardelijk ontslag. Ik wil het geval
intusschen even vastleggen. Behalve de dokters zijn hier een groot aantal verplegers,
bewakers, helpers, oppassers, of hoe die menschen heeten. Ze worden bij hun
voornaam genoemd. Er zijn twaalf Jannen, tien Hendrikken, zes Cornelissen, twee
Wims, enz. enz., en één Tarsilius. Deze is mijn verpleger. Over het algemeen zijn
het menschen met een gespierd lichaam en een gespierd humeur, wat hier noodig is.
Tarsilius echter is een bleeke slappe jongeling, met woekeringen in zijn neusholte,
zoodat hij door den mond ademt en een zeer ziek gebit toont, wat zijn figuur nog
onmannelijker maakt (hij neemt mij deze beschrijving volstrekt niet kwalijk, want
zijn humeur is gespierd).
Wanneer de tijd is aangebroken om gelucht te worden op de binnenplaats - ik
moet, bij gebrek aan beter, dezen gevangenisterm neerschrijven - komt hij me halen,
en samen,
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ik voorop, hij schuins achter, loopen we de gang door, een trap af, weer een gang,
en komen door de achterdeur buiten. De bovengang is muisgrijs geschilderd, de
benedengang evenzoo, behalve dat deze van den vloer af tot manshoogte bekleed is
met groen verglaasde tegels. Nu ontdekte Tarsilius gisteren, terwijl we naar mijn
kamer teruggingen, dat ik me onder het voorbijloopen vluchtig bekeek in de tegels,
- inderdaad ontmoetten onze blikken elkaar zelfs in het glazuur, en aan deze
onvoorzichtigheid dank ik vanaf heden een dubbele begeleiding, Tarsilius aan mijn
eene zijde, Jan-vijf aan mijn andere, die mij het links en rechts kijken beletten en
zóó dicht tegen mij aandringen dat ik mij als opgebracht voel, of als een rijtuigpaard
dat voor het eerst het tuig met oogkleppen aankrijgt.
- Wat denken jullie wel van me, protesteerde ik verontwaardigd.
Maar ze maanden me alleen tot kalmte. Ik kon met dat al niet nalaten op de zaak
wat dieper in te gaan, en toen ik in denzelfden vorm werd teruggevoerd, wees ik er
op dat - zelfs al zou het zien van mijn spiegelbeeld in mij de woede wekken die zij
schenen te vreezen - ik, zwak en ongewapend, toch niets beginnen kon, daargelaten
nu dat deze heele onderstelling ongerijmd was.
Daarop deed Tarsilius toen weer voorzichtig uitkomen, dat men hier niets vreesde,
tenzij voor mezelf. Op deze mededeeling kwam dokter Vlieri in de kamer, aan wien
ik dadelijk mijn nood klaagde.
- Dokter, die steeds verder doorgevoerde voogdijbescherming hier gaat, naar ik
hoor, om der wille van mijn eigen gemoedsrust.
Ik was bang dat Tarsilius, daar hij toch een beetje uit de school had geklapt, een
berisping zou krijgen, en berouwde aanstonds mijn woorden omdat ik in den grond
den goeden jongen graag lijden mag. Dokter Vlieri echter keek mij peinzend aan,
streek zijn baard- en snorhaar weg, zoodat zijn mond en een vage glimlach bloot
kwamen, en zei afwijzend:
- Laten we daar niet over praten.
- Ja, maar ik verzeker u dat ikzelf best kan beoordeelen....... En nu moet u me niet
kwalijk nemen, dokter,
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ik ben ook heel erg met u ingenomen, maar ik geloof toch dat dokter Vinkwolk.....
Hij onderbrak mijn betoog (dat dreigde te persoonlijk te worden) door me een paar
vellen papier voor te houden.
- U hebt een dag of wat niet geschreven. Ga nu maar weer verder. Wij stellen
belang.
En hij nam de beschreven blaadjes mee.
Nu, gelukkig weet ik waar ik gebleven ben. Maar wat is de eed van een schooljongen?
Laat ik billijk zijn. Heelemaal niets was hij in den beginne niet, want ik hield mij op
een afstand van den spiegel. Doch was het mij al mogelijk mijn wil op te leggen aan
mijn bewegingen, in het zoo oneindig moeilijker zelfbedwang mijner gedachten
slaagde ik uitteraard niet. Daarbij was ik op mijn manier reeds een sofist, want in
het bezien van het portret zag ik geen bezwaar, uit de overweging dat ik weliswaar
de zelfbeschouwing had afgezworen, maar het portret een volkomen vreemd schepsel
vertoonde. Ik haalde het dus weer uit de lade, en vergeleek het met het beeld dat mijn
hersenen van mijzelf bewaard hadden. Na eenigen tijd kwam ik tot een
allereenvoudigste ontdekking. Het portret vertoonde de scheiding in mijn haar - voor
deze gelegenheid minder grillig dan anders gelegd - aan den linkerkant van mijn
schedel, waar ik ook inderdaad de scheiding droeg; in mijn herinnering zat echter
zeer duidelijk de scheiding op mijn spiegelbeeld rechts.
En ik had den sleutel opeens gevonden. Er waren belangrijke verschillen tusschen
de werkelijkheid en haar spiegelbeeld. Ik kende alleen mijn spiegelbeeld en moest
daarom vreemd staan tegenover mijn werkelijkheidsbeeld op de foto, dat mijn familie
dus van een sprekende gelijkenis kon vinden zonder dat ik dit vermocht te beamen.
En dat daarnaast mijn familie ook in staat was haar eigen werkelijkheidsbeeld op de
foto te beoordeelen - niet slechts vonden allen elkaar, maar ook vond ieder zichzelf
sprekend lijken - lag daaraan dat zij door veel andere foto's met haar eigen
werkelijkheidsbeeld vertrouwd was geraakt als met een tweede ik. Die leerschool
naar het ware wezen had ik daarentegen nimmer willen doorloopen.
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Ik redeneerde verder. Het fotogezicht van mijn familieleden leek, voor den spiegel,
slecht. Stel nu dat een hunner, bijvoorbeeld mijn vader, de foto voor den spiegel had
gehouden, dan zou hij, net als ik, het gezicht van allen slecht gelijkend hebben
gevonden, met uitzondering van één. Die één was dan evenwel niet ik, maar hijzelf.
Ik zou daar voor de aardigheid eens de proef van nemen, doch niet met vader, daar
mijn ervaring voorzag dat hij, de overblijfselen van een bulderlach waarvan de kamer
had weergalmd, nog om de lippen, mij alrede bij mijn kraag zou grijpen voor een
niet malsche kastijding. Maar ik kon het aan moeder vragen.
Deze overwegingen brachten mij vanzelf met de foto in mijn hand voor den spiegel
terug. Ik wilde mij allereerst persoonlijk vertrouwd maken met de verschillen. Dien
Zondagmorgen was niemand behalve ik in huis. Onbeschroomd stapte ik naar den
spiegel, ja, met het gevoel van een overwinnaar. Ik had immers door de enkele kracht
der rede de opstandige feiten onderworpen tot dociele volgelingen. Weinig vermoedde
ik dat de opstand vreeselijker zou losbreken, en ikzelf de verslagene, de vluchteling
zou zijn.
Ik keek eerst goed naar alle gezichten op de foto, hield deze toen voor den spiegel,
en keek weer. Naar mijn eigen gelaat in den spiegel keek ik nog niet. Aanvankelijk
zag ik alleen de plotse verandering van alle gezichten naarmate ik ze zus of zoo
bekeek. Terwijl ik eenige malen deze bewegingen herhaalde begon zich een
bevreemding diep in mij te ontwikkelen en op te stijgen als een bel van slecht gas
die mij langzamerhand benauwde. Want dit was het onverklaarbare dat de gezichten
van mijn familie in het spiegelbeeld der foto wel veranderden, maar lang niet in die
mate als mijn eigen gezicht op de foto veranderd was. Het waren slecht gelijkende
gezichten geworden, maar toch zeer duidelijk mijn ouders, zusters en broers gebléven.
Er was een hemelsbreed onderscheid tusschen die veranderingen en de misvorming
welke mijn eigen gezicht had ondergaan. En er moest dus in mijn gezicht iets zijn
dat hun ontbrak, iets persoonlijks in dit toch zoo alledaagsche gelaat, waarvan ik tot
dusver alleen had geweten dat het bijna ordinair uitviel tegenover de karakteristieke
trekken van mijn huisgenooten. Ik was dus toch niet in
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de minderheid; ook ik bezat een eigen stempel. Maar welk? Ik moest het in den
spiegel kunnen ontdekken.
De onthulling die ik voelde komen vervulde mij echter slechts met angst. En
niettemin keek ik mijzelf resoluut in den spiegel aan, van vlak bij, om het toch vooral
dadelijk te weten. Ik drukte mijn neus haast tegen het glas. Met het onderzoek van
mijn oogen ving ik aan, doch ik ervoer slechts wat ieder ondervindt die het oog te
dicht nadert: namelijk dat zijn uitdrukking verloren gaat. Dit deed mij instinctief wat
wijken, - en toen zàg ik het, voorgoed, - om nooit meer te worden weggewischt
brandde zich de nieuwe kennis in mijn hersenen.
Mijn gezicht bestond uit twee òngelijke helften. Wanneer men zich in een
menschenhoofd van kruin tot kin een vlak denkt aangebracht door het midden, zal
aan de symmetrie dier twee deelen altijd wat ontbreken, vooral in de streek van den
neus, reeds alleen omdat die nooit recht staat. Dit schaadt echter den harmonischen
aanblik niet. Bij mij was het heel iets anders. De twee gedeelten waren opvallend
afwijkend, de eene helft korter en breeder, de andere meer slank en plat. Ik kreeg
den indruk dat hier twee gezichtshelften, die niet bijeen hoorden, door een vergissing
waren samengelijmd, en dat toen de huid er overheen was gehaald om den blunder
aan het oog te onttrekken.
Onmiddellijk vatte ik ook de oorzaak van het verschijnsel dat heel deze
zelfbeschouwing had opgeroepen: de moeite, somtijds, van mijn kennissen om mij
te herkennen. Want ziet men iemands gelaat van terzijde, dan weet men ook hoe zijn
profiel van den anderen kant bekeken er zal uitzien, terwijl men zich tevens reeds
een algemeen beeld van zijn gezicht ‘en fâce’ vormen kan. Bij mij was het eene
profiel evenwel totaal verschillend van het andere, en daardoor tevens, voor wie mij
slechts van terzijde bezien had, mijn gelaat van voren altijd iets onverwachts. Dit
schiep een onzekerheid omtrent mijn werkelijk uiterlijk die de vorming van een
scherp gedachtebeeld en daarmede de herkenning bemoeilijkte. En gewis zou deze
eigenaardige gesteldheid van mijn voorkomen allang zijn opgevallen, wanneer ik
nog maar iets anders had bezeten, in het mooie of leelijke, dat de aandacht vroeg.
Doch
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de twee ongelijke helften waren ieder op zichzelf zoo vulgair dat niemand de moeite
had gedaan mij eens beter op te nemen.
Men ziet dat ik mijn geval zeer goed te beredeneeren wist. Doch het was niet voor
den spiegel dat ik mijn conclusies trok. Huiverend had ik mij afgewend, om
beschutting te zoeken op mijn eigen kamertje. En toch wist ik dat de spookachtige
verschrikking van deze ontdekking mij niet zou verlaten. Ik kon immers mijn gezicht
niet afscheuren, dat gezicht dat tegelijk zoo alledaagsch was en zoo vreemd. De
schandelijkste, hatelijkste misvorming vertoonde ik open en bloot voor ieder op
straat. Ik had het gezicht willen vernielen, en ik dorst het niet aan te raken. Ik mocht
nog blij zijn dat niemand dan ik het scheen te weten, en dat ik mijn moeder niet tot
de proef voor den spiegel had uitgenoodigd, want hoe zou zij van mijn weerkaatst
beeld geschrokken zijn! En ik moest den hemel zegenen dat mijn huid de onjuiste
samenvoeging verborg, dat mijn uiterlijk zoo doodgewoon was, en dat daarom
niemand aanleiding had gevonden mij eens meer onderzoekend te bezien. Den spiegel
die deze schande over mij had gebracht ging ik met een doffe vijandschap, waarin
veel vrees, uit den weg, en ik was er voortaan bovenal op bedacht door woord noch
gebaar de aandacht van anderen te trekken, opdat niet het smadelijk geheim aan den
dag zou komen.
Wanneer men dit betoog vermoeiend vindt van minutieuse ontwikkeling en betreurt
dat daaraan maar al te zeer ontbreekt wat men wel het dynamische noemt, meet ik
er op wijzen dat ik dit uitsluitend schrijf met het doel mij schoon te wasschen van
de verdenking een maniak te zijn, wat ik even beschamend vind als te worden
gehouden voor een doodslager die in het volle bezit van zijn geestelijke vermogens
is.
Wie mij dit hoort voordragen móét denken: die man is bij zijn verstand en was
het altijd; zóó kan geen gek schrijven, en evenmin kan uit een vroegeren toestand
van waanzin een zoo holder en zakelijk uittreksel worden getrokken. Ik kan dus in
zekeren zin niet te uitvoerig zijn, al is het strikt genomen waar dat ik nu wel mijn
pleidooi als geëindigd zou kunnen
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beschouwen, omdat ik in het voorafgaande het bewijs van mijn geestelijk evenwicht
op schitterende manier denk geleverd te hebben. Maar de lust om het af te maken
heeft mij van lieverlede te pakken gekregen. Ik kon echter niet nalaten het oordeel
van dokter Vlieri in te winnen over wat ik reeds tot stand had gebracht. Dit was zeker
onhandig, want hoe zou hij kunnen erkennen dat een normaal mensch deze vellen
had beschreven?
- Dat zullen we later wel eens beoordeelen, ontweek hij als steeds mijn directe
vraag. In elk geval bewaren we uw betoog zorgvuldig bij onze verzameling. We
hebben hier namelijk een klein museum van belangwekkende voortbrengselen van
onze patiënten. Dokter Vinkwolk beheert het, en hij zal het u misschien ook wel eens
laten zien.
Nu, daarmee zullen we ons dan maar voorloopig tevreden stellen. Verder maar
weer!
De eerste weken na mijn ontdekking was ik zeer onder den indruk, zoodat het zelfs
aan mijn huisgenooten opviel dat ik onder een beklemming leefde. Ik wachtte mij
natuurlijk hiervan iets aan hen te openbaren. Maar langzamerhand keerde een
betrekkelijke rust in mij terug. Het zou toch wel zonderling zijn dat wat ik al 16 jaar
op niet-opvallende wijze aan mij had omgedragen nu plotseling zou worden
opgemerkt, indien ikzelf daartoe geen aanleiding gaf. Tusschen haakjes wil ik hierbij
voegen dat ik dit en het volgende, dat toch mijn diepste zieleleven raakt, alleen in
het licht geef onder den drang der omstandigheden. Toentertijd dus oordeelde ik dat
een normaal gedrag de meeste veiligheid bood.
De spiegels bleef ik echter mijden, doch tegelijkertijd, en misschien juist daardoor,
keerde ik meer dan ooit in tot mijzelven, en ik kwam tot eigenaardige
gevolgtrekkingen waarvan ik mij nooit meer heb kunnen vrijmaken. Ik redeneerde
dan als volgt:
Zooals iemands lichamelijk gelaat bestaat uit twee stukken die niet volkomen
gelijk zijn, zoo heeft ook zijn geestelijk gelaat, dat wat van zijn innerlijk wezen naar
buiten treedt, twee deelen, eenigermate ongelijk, maar in elkaar overvloeiend. Met
mijn zéér ongelijke vleeschelijke gelaatsdeelen moest nu
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uitteraard een zéér ongelijke bouw van mijn geestelijk gelaat correspondeeren. Daar
mijn uiterlijk met dat al hoogst gewoon was, vermoedde ik dat de twee gedeelten
van mijn geestelijk gelaat eveneens ieder voor zich hoogst gewoon waren, en ik
achtte het daaraan te danken dat nog niemand de toch zoo voor de hand liggende
dubbelzinnigheid in mijn geestelijk gelaat had opgemerkt. Ook ikzelf niet. Maar ik
zou het ontdekken, ik, de 16-jarige, maar vroegrijpe jongen, zou de Columbus zijn
van mijn eigen innerlijke wezen. En als ik mijn Amerika eenmaal gevonden had,
zou ik het altijd voor oogen hebben, evenzoogoed als ik mijn dubbele wezenstrekken
in gedachten immer vóór mij had.
Deze studie gaf in mijn hersenen zonderlinge reflexen, alsof ik mij bekeek in
wonderlijk geprepareerde spiegels. Van mijn geestelijk gelaat werd ik nooit iets
anders gewaar dan een sluier, een zeer dichten grauwen sluier, van de tint der grauwe
alledaagschheid, en toen mijn geestesoog dezen was doorgedrongen, zag ik daarachter
een rond, zeer zwart gat. Wekenlang kwam ik niet verder dan dien sluier en dat gat,
totdat eindelijk in het midden van dat gat iets bleekgeel ging oplichten, dat elken dag
won in helderheid en kleur. Het werd merkwaardigerwijze een ronde bol, goudachtig
stralend, een soort zon ter grootte van een voetbal, een klomp zuiver goud, van fijne,
warrige stralen omkranst. En ik wist dat dit mijn ziel was. Al spoedig had ik zulk
een bedrevenheid in de beschouwing van mijn innerlijk gekregen dat ik mij slechts
een oogenblik over mijzelf hoefde te buigen om het zwarte gat te zien en den
goudklomp van mijn ziel in het midden.
Tegelijk met deze studie grepen vreemde veranderingen plaats in de houding van
mijn huisgenooten te mijnen opzichte, veranderingen van slechts luttele seconden,
maar wier hardnekkige wederkeer ten slotte een diepen indruk bij mij achterliet. Het
eerst werd ik het bij mijn moeder gewaar.
Op zekeren dag ontmoette ik haar op straat, maar in plaats dat zij, zooals anders
vaak, mij zonder herkenning voorbijliep, had zij mij ditmaal nog eerder opgemerkt
dan ik haar, ofschoon het verkeer druk was. Ik zag haar hooge gestalte tusschen de
menschen naderen, en keek het eerst naar haar vermiljoenrooden mond, maar toen
ik mijn oogen richtte in
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de hare zag ik ze met een zekeren donkeren schrik op mij gevestigd. Niet begrijpend
lachte ik haar tegen in het nader komen, en zag nu ook haar lippen vaneen gaan en
het mooie witte gebit, haar grootsten trots, glinsteren in een vriendelijken glimlach
van herkennen. Wij gingen verder samen, en zij sprak niet over het gebeurde. Zij
ontgaf het zich blijkbaar, en ik deed eveneens.
Eenige maanden later kwam ik de huiskamer binnen, des avonds bij lamplicht
waaronder de familie rond de tafel was geschaard. Een van mijn zusters keek op en
mij aan. Ik vergeet nooit de woorden, die ze zei:
- Jazzes!...... O, ben jij het?......
Verder kwam zij niet, en niemand schonk er aandacht aan, zijzelve evenmin. Ik
bewaarde dit voorval echter in mijn hart. Zoo gebeurde het, zelden, maar toch nu en
dan, dat deze en gene van mijn huisgenooten of kennissen mij het eerste oogenblik
met onverholen schrik bezag, in den regel slechts om, na bezinning, mij des te
vriendelijker toe te lachen, als het ware zich verontschuldigend over wat hij daareven
van mij gedacht had.
Ik begreep in den beginne niets van deze verschijnselen die mij alleen maar
verontrustten omdat ze zich vertoonden bij volmaakt gezonde menschen, zoodat de
oorzaak daarvan bij mij liggen moest. Ze waren gelukkig weinig talrijk, maar men
begrijpt dat ze een nieuwe bron voor zelfstudie vormden. Er moest bij tijd en wijle
iets in mijn gezicht zijn dat veel erger was dan de ongelijke bouw, die slechts spot
en lachlust had kunnen wekken, - iets dat de menschen verschrikte, maar dat zij pal
daarop schenen te houden voor een speling van licht of schaduw, en in ieder geval
als zonder beteekenis onmiddellijk uit hun hoofd zetten, omdat het zich niet langer
dan een onderdeel van een seconde handhaafde.
Ik vermocht echter met den besten wil geenerlei verandering bij mijzelf te voelen,
en zoowel daardoor als om de onberekenbare grilligheid van zijn optreden deed het
verschijnsel mij onder een nieuwen gestadigen druk leven. Was ik eerst hoofdzakelijk
boos geweest op mijn gelaat, nu werd ik er rondweg bang van, en, hoe gaarne ik ook
wilde weten wat het was, ik zou mij voor geen geld tegenover een spiegel heb-
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ben geplaatst, want ik wilde het allerminst in mijzelf ontdekken zoolang ik er geen
geruststellende verklaring voor had gevonden.
Ik kwam er ten slotte toe het te beschouwen als een openbaring, een projectie op
de buitenwereld van dat tweede deel van mijn geestelijk gelaat, naar welks wezen
ik speurde, maar deze uitlegging kon zeker geen tegengif heeten voor mijn
angstgevoel. Integendeel, ik moest mij over den zonnegouden klomp van mijn ziel
buigen om troost te vinden.
Dit optreden van iets schrikwekkend raadselachtigs van ongeregelde periodiciteit,
maar gelukkig steeds met groote intervallen, duurde meerdere jaren.
Hopelijk zal men thans begrijpen dat slechts strikte eerlijkheid mij drijft in het
weergeven van wat zeker als een bezwarende omstandigheid kan gelden. De sluitrede,
die tot vrijspraak leidt, kan er evenwel slechts te klemmender om zijn. Men luistere
daarom verder. Intusschen, voor heden een streep!
Gebruikt ge uw horloge nog voor iets anders dan als tijdaanwijzer? Ik wel. Sedert
dokter Vlieri zich wat meer op een afstand houdt nadat hij gemerkt heeft dat ik mij
spiegelde in zijn groote zwarte pupillen, ben ik moeten overgaan tot het aanbreken
van de laatste mijner hulpbronnen, mijn horlogeglas, dat aan het raam, bij opvallend
licht, mijn beeltenis voortreffelijk weerkaatste. Totdat de goede Tarsilius deze
bezigheid door het deurluikje afspiedde, tusschenbeide kwam, en mij de eenig
gebleven gelegenheid roofde om binnen deze muren mijn trekken te aanschouwen.
Ik ben evenwel het klagen moede geworden, en heb me maar weer aan de
schrijftafel gezet, omdat, hoe eer deze pleitrede af is, des te eer ik haar ook houden
kan, en te sneller het tijdstip van mijn bevrijding nader komt. En ik verzeker dat dan
de eerste maanden geen enkel spiegelend voorwerp zonder aandacht aan mij zal
voorbijgaan. Als nu maar dokter Vinkwolk de blaadjes goed bewaart!
F. BORDEWIJK

(Wordt vervolgd)
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De vreemdelingen
IV.
Ik hoorde, noch zag meer iets van een van hen beiden, van den jockey, noch van
Rika B. Mijn overijlde handelen berouwde mij spoedig en ik gevoelde mijn hart van
eene stille treurigheid vervuld. Ik had toch schijnbaar op de voorstellen van den
jockey kunnen ingaan en Rika B. niet alleen hebben leeren kennen, doch haar
waarschijnlijk ook jegens hem hebben kunnen verdedigen. En bovendien, ik had
gelegenheid gehad alle deze dingen te kunnen doorzien en begrijpen, die nu
ondoorgrondelijke geheimenissen voor mij waren. Het was duidelijk: de jockey had
op mijne verliefdheid en mijn ‘geldgebrek’ beide gespekuleerd om mij voor zijne
diensten te kunnen winnen. Rika B. wist natuurlijk niets van dit alles - of zou zij
wellicht toch met meer bekend zijn, dan ik vermoedde? Men kon nooit weten... doch wat er waar was van dit alles, wist ik niet. En hoe meer ik over dit alles na
begon te denken, des te minder begreep ik ervan. Tot op een dag Hugo mij kwam
vertellen, dat Rika B. er met een tabaksmakelaar ‘vandoor’ zou zijn gegaan. En nu
begreep ik van dit alles nog minder dan ooit en het einde van alle deze overpeinzingen
was ten slotte als gewoonlijk, dat ik mij in Rika B. ontgoocheld en eigenlijk zelfs
min of meer door haar ‘bedrogen’ waande. Dit was dus de afloop van mijne eerste,
ongelukkige liefde.
Het leven bedekt allengs meer en meer den gloed van onze stilverstervende
droomen met het stof van zijne dagelijksche dingen. En eindelijk begon ik ook Rika
B. te vergeten tot op het laatst zelfs de herinnering aan haar in mijne ziel geheel
verbleekt scheen. Dit alles was thans reeds jarenlang geleden en nu, na zoo langen
tijd, herkende ik eensklaps Rika B.!
Het geeft altoos eene zeer merkwaardige aandoening een mensch, dien men eenmaal
zeer liefgehad of desnoods gehaat
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heeft, ook al heeft men hem niet eens gekend, na langen, langen tijd onverwacht
terug te zien. Het is of zich eensklaps een zacht, en ons toch wreed pijnigend verlangen
van ons meester maakt, dat niet anders zijn kan dan de stille weemoed om een oud
gevoel, en dat, terwijl men elkaer nog vreemder moet zijn geworden, ons eensklaps
schijnt te willen dringen tot hem te gaan en een enkel woord van stillen weemoed
en verteedering te zeggen en niet meer. En toch ligt tusschen het oogenblik van het
heden en een ver, gemeenschappelijk verleden de wijde ruimte van den tijd, dien
men door tallooze, den ander onbekend geblevene gestalten en emoties ziet gevuld.
Doch op dit oogenblik is men bereid alle zijne herinneringen van daarna vrijwillig
op te offeren, ze te vergeten en zich aan niets dan aan oude, gemeenschappelijke
herinneringen te wijden. Doch men is onwaar, het latere leven laat zich niet loochenen,
en deze onwaarheid is het, die de hernieuwing van oude banden gewoonlijk
ontgoocheling voor ons doet beduiden. Het is of ‘daarna’ onze zielen in elkaer
vreemde landen leefden, en zouden wig elkaer dan niet vreemd geworden zijn?
Zij ging daar stil door den avond, van verre aan mij voorbij. Zij droeg een donker,
grijsgroen wandelcostuum, waarover een bleekgouden weêrschijn schemerde in het
dofroode licht van den laten avond en een kleinen, lichtkleurigen hoed, die als met
een diamanten poeder glinsterend overstuiveld was. Ik zag haar gezicht heel bleek
als een wit masker met fijne schaduwstrepen, waarin hare groote, donkere oogen stil
en geheimzinnig lichtten. Het was of haar vreemd glimlachende blik den mijne
ontmoette, doch zonder dat zij mij scheen aan te zien. Doch had zij mij herkend? Ik
wist het niet, doch stond geheel verward door haren stillen lach. Rakelings gromde
een auto stil aan mij voorbij, haar naderend en stond toen stil. Zij steeg in en eensklaps
was zij met den wagen uit het gezicht verdwenen. Ik gevoelde mij eenzamer dan
daarvoor.
Ik liep den zijgevel van den schouwburg langs. Voor den artiestenuitgang stond
een man-in-uniform, die mij groette. Verwonderd groette ik hem terug, doch eensklaps
begreep ik, dat hij in mij mijn broêr herkend had. Ik ging nu door eene
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stille straat en naderde een stil water. Doch het was mij of mijn hart hier ophield te
kloppen, hier moest het leven eindigen, het was er alles zoo stil en troosteloos, zoo
verlaten alsof men hier nimmermeer eenigen mensch ontmoeten zou. En teleurgesteld
dwaalde ik terug.
Midden in de straat stond daar een groote, dikke man. Zijne schoenen waren groot
en breed, geheel plat uitgetreden en door een lichtgrijs zandstof bedekt. Hij droeg
een grooten, vilten hoed en een lange, voor dit jaargetijde te dikke overjas, die tot
op zijne voeten hing, zoodat de man in deze jas en in de schaduw van den hoed, dien
hij diep in zijne oogen had neêrgedrukt, geheel verdween. Hij moest ziek zijn of
onuitsprekelijk door de warmte lijden. Ik ging hem voorbij en van terzijde zag ik
zijn groote, bolbleeke gezicht, dat glinsterend parelde en waarin zijne donkere oogen
wanhopig in de stilte van den avond schenen uit te staren.
Ik wist werkelijk niet meer waarheen ik mij wenden zou. De lucht lag van stille
droomverlangens volgestroomd tot stikkens toe benauwend. In het theater wilde ik
niet meer terug, van mijne zolderkamer wilde ik niets meer weten. Rika B. was
verdwenen zonder dat ik vermoeden kon waarheen; ergens kon eene geliefde wachten
en toch was ik zoo eenzaam als ik nog nooit geweest was.
Op het groote plein braken eensklaps boeketten van licht open in den avond, zooals
men een goochelaar plotseling kleurig schitterende bloemen uit een zwartzijden
glanzenden hoed tevoorschijn tooveren ziet. De gezichten der menschen verstrakten
tot starre, doodelijk bleeke grimassen. In zulk eene stad van licht kan men niet alleen
zijn of men wordt wanhopig. Ik dacht aan kleine, stille vrouwen met teeder
geschminkte gezichten en week geschoeide handen, omdroomd door zachte, milde
geuren, waaruit een klokkend en zacht weêrklaterend lachen openbloeide.
De stille straat was plotseling duisterder geworden. De man-in-uniform dook in
het zwart gapende gat van het hooge huis terug, en eensklaps trad de groote, dikke
man, terwijl zijne stappen de steenen der straat voelbaar dreunen deden, regelrecht
op mij toe.
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- Neemt u mij niet kwalijk, mijnheer... maar ik wilde u vragen... stamelde hij.
Ik dacht, dat deze man krankzinnig was en vol van mijne eigene teleurstelling en
onzekerheid, zag ik hem spottend aan.
- U zult mijne vraag ongetwijfeld zeer vreemd, wellicht zelfs ongepast vinden,
vervolgde hij eindelijk, doch in mijn toestand... indien u alles wist, zoudt u mij
begrijpen en mij verontschuldigen, doch kort en goed, wat ik u vragen wilde - wanneer
u mij veroorlooft - wacht u misschien op eene... nu ja, op eene dame?
- Misschien wacht ik wel op eene dame en misschien ook niet, wat doet het ertoe,
antwoordde ik kregelig, verklaart u mij liever hoe u er toe komt mij dit te vragen.
- Och ja, ja, dat is eene wonderlijke, misschien zelfs een weinig verwikkelde
geschiedenis, verzuchtte de dikke man, den hoed thans een weinig terug van het
voorhoofd schuivende en zich daarbij het zweet, dat reeds kleine beken bij de
oogholten en in de vleezige groeven om neus en mond begon te vormen, afwisschende,
- doch ik zag u hier heen-en-weêr loopen, u werd gegroet door den portier van het
theater, kortom uit een en ander maakte ik op, dat u hier geen onbekende was, dat u
wellicht op eene dame wachtte... Nu ja, behoeft u zich dan eigenlijk zoo te
verwonderen over mijne vraag en zeker niet te ergeren, wanneer men een jongmensch
's avonds bij den artiestenuitging van een theater op-en-neêr ziet loopen, mag men
dan niet veronderstellen, dat hij op eene dame wacht?
- Genoeg, mijnheer, viel ik den ander vrij ongeduldig in de rede, zegt u mij liever
eenvoudigweg waarmede ik u van dienst zou kunnen zijn!
- Kijk, kijk, u wordt den hemel zij dank, reeds toeschietelijker, riep de dikke man
verheugd uit, er valt dus gelukkig met u te praten. Ik schijn dus gelijk te hebben
gehad met mijne veronderstelling, dat u natuurlijk op eene dame wachtte, voegde
hij er met een knipoog aan toe. Nu, nu, wordt u maar niet kwaad, het doet er ook
niets toe... doch wat ik u vragen wilde, ach vergeeft u mij, viel hij zichzelven haastig
in de rede, dat ik mij niet aan u heb voorgesteld, mijn naam is...
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doch nogmaals, verontschuldigt u mij, en laat ik mij liever ook maar niet aan u
voorstellen, onze ontmoeting is zoo uiterst vluchtig, want al verzoek ik u ook om
een dienst, spoedig, wellicht reeds over enkele minuten, zullen wij elkaer niet meer
weêrzien, en waarom zou ik u dan nog plagen met de herinnering aan een naam, die
niet alleen onbeduidend is, doch u overigens ook in het geheel geen belang in zal
vermogen te boezemen? Doch ter zake, ter zake, viel hij zichzelven snel in de rede,
als begon hij eindelijk de volkomen doelloosheid van dit zinneloos gepraat zelve in
te zien en wilde hij zich haasten den ongunstigen indruk, dien hij daardoor op mij
gemaakt kon hebben, zoo spoedig mogelijk weêr te herstellen, - u moet namelijk
weten, mijnheer, ik zelve ken eene jongedame, of eigenlijk ken ik haar niet, doch
wat doet dit alles er toe, viel hij zichzelven opnieuw ongeduldig in de rede. Het geval
is thans, dat ik deze jongedame moet spreken, begrijpt u mij, mijnheer, ik moet haar
noodzakelijk spreken, men heeft mij eene opdracht gegeven, doch dit is alles van
minder belang. Het toeval wil nu, dat ik eindelijk ontdekte, dat deze jongedame aan
het gezelschap, - u zult natuurlijk ongetwijfeld met dit gezelschap bekend zijn, - dat
hier hedenavond optreedt in den schouwburg, verbonden is. Eindelijk heb ik dus een
soort... nu ja, een soort van adres, begrijpt u wel mijnheer, hoewel ik haar werkelijke
adres nog niet heb kunnen opsporen, doch in ieder geval heb ik dit adres en zou mij
dus met haar in verbinding kunnen stellen om mijne opdracht, begrijpt u wel, mijnheer,
mijne opdracht te vervullen.
- U zoudt haar dus kunnen schrijven, viel ik hem eindelijk ongeduldig geworden
in de rede.
- Ja, schrijven, schrijven... klaagde de dikke man wanhopig, doch weet u wel wat
dat schrijven beduidt? Ten eerste komt het wellicht nooit in hare handen, u begrijpt
toch wel hoe dat aan zulke theaters toegaat, en bovendien, morgenavond treedt zij
hier wellicht niet meer op, mogelijk reist zij weêr heen, ja, mijn God, wie weet wat
er niet alles gebeuren kan, doch dat zulk een brief natuurlijk niet in hare handen
komt, is zeker!
- Maar wanneer u nu dadelijk schrift, en den brief aan

Groot Nederland. Jaargang 27

204
den portier geeft, zal deze haar den brief toch zeker terstond overhandigen.
- Ach, die portier, vergeeft u mij, dat ik het u zeg, want ik zag, dat hij u groette,
en al zult u hem wel niet tot uwe vrienden rekenen, maar die portier... nu ja, wat doet
het er toe? U moet namelijk weten, fluisterde de dikke man mij geheimzinnig toe,
dat ik hem verzocht even binnen te mogen gaan om de bedoelde jongedame een
enkel woord te zeggen, begrijpt u wel... doch hij sprak van een reglement, dat hem
niet toeliet vreemden binnen te laten.
- Maar wacht u dan tot die jongedame het gebouw verlaat, dan zult u toch met
haar kunnen spreken? riep ik ongeduldig uit.
- Maar, mijnheer, riep de ander uit, hoe zou ik dat dan kunnen doen? Begrijpt u
dan niet, dat ik haar verschrikken zoù, wanneer ik zoo onverwacht op haar toetrad,
zij zou mij niet herkennen, mij niet begrijpen, bedoel ik, daar zij van mijne opdracht
toch niets weet? Zij is wellicht in het gezelschap eener vriendin, en bovendien, het
wordt donkerder, ik zou haar zelve wellicht niet herkennen, maar begrijpt u dan niet,
dat dit onmogelijk is?
- Doch waarom vertelt u mij dit alles dan eigenlijk, vroeg ik verbaasd, op welke
wijze zou ik u dan kunnen helpen?
- En dat vraagt u nog, mijnheer? riep de ander ongeloovig uit. Ik zag toch hoe
eerbiedig deze zelfde portier, die mij niet kent, u groette? U is hier bekend, u is een
man van invloed, een enkel woord van u...
- Doch laat ik u verzekeren, mijnheer...
- Neen, neen, ik weet reeds wat u zeggen wilt, doch laat u mij uitspreken, u zult
dan slechts behoeven toe te stemmen of te weigeren, ja of neen te zeggen, doch ik
weet het reeds u zult mij mijn verzoek niet weigeren, ook al zult u het wellicht
vrijpostig, onbescheiden vinden, zooals ik het helaas zelve wel vinden moet, en het
valt mij dan ook moeilijk... Doch maakt u het mij niet moeilijker... Ik wilde u
voorstellen... ziet u eens, mijnheer, zoudt U, waar men u toch schijnt te kennen...
- Maar ik verzeker u...
- Neen, mijnheer, men kent u, en zal u als hoogstaand
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man niets kunnen weigeren, zooals ik... Nu ja, men kent u en wanneer u nu eens...
nu eenvoudigweg zoudt willen binnengaan en deze jongedame, die ik bedoel, alleen
maar zou willen zeggen, dat ik haar wacht, met eene opdracht... die ik haar
noodzakelijk moet overbrengen... U zoudt haar en mij een grooten dienst bewijzen.
Zijn voorstel lokte mij aan. Men hield mij voor mijn broeder en ik zou dus vrij
het theater kunnen betreden. Ik zou de danseressen zien, eene jongedame helpen...
Ja, wat viel hier eigenlijk tegen in te brengen?
- Ach, ik zie het, gij zijt een menschenvriend, riep de dikke man verheugd uit, ge
wilt ons helpen? Ga snel, ga snel, mijnheer!
- Maar hoe is de naam van die jongedame dan eigenlijk? vroeg ik weifelend. De
dikke man krabde zich verlegen achter het oor.
- Ach, dat is eene zonderlinge geschiedenis, mijnheer, en gelooft u mij, de tijd
ontbreekt ons u dit alles op te helderen en ik begrijp, dat gij als man van eer niet
indiskreet zult willen zijn, ook al zoudt ge wellicht door gebrek aan zulk eene
verklaring aan mijne goede trouw kunnen twijfelen, doch haar naam... heb ik
vergeten... of weet ik eigenlijk niet... doch ik heb eene opdracht... ach, het is eene
zonderlinge geschiedenis... indien ge wist, slechts vermoeden kondt in welk eene
groote verlegenheid ge me door uwe vraag hebt gebracht!
- Doch dat was mijne bedoeling niet, haastte ik mij hem gerust te stellen, en ik
twijfel ook niet aan uwe oprechtheid... doch indien u mij haar tenminste zoudt willen
beschrijven...
- Beschrijven, beschrijven... mompelde de dikke man onthutst. En wanneer ik u
haar beschreef, zoudt ge haar dan nog kunnen herkennen? U moet niet vergeten, zij
is eene danseres, u zult haar geschminkt zien, en hoe kan men een mensch onder het
masker van zijn schmink herkennen? Ach, wel eene dwaasheid heb ik toch begaan,
riep de dikke man wanhopig uit, u in deze aangelegenheid te betrekken, ja, ja, daaraan
had ik moeten denken, haar naam, haar schmink, en dat alles... Ach ge zult dit alles
heel dom, heel dwaas moeten
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vinden, misschien zijt ge zelfs bereid mij voor een krankzinnige te houden, en toch...
mijne opdracht... mijne opdracht...
- Maar tracht u haar dan toch zoo goed mogelijk te beschrijven, ik zal mijn best
doen haar te herkennen, wanneer ik u helpen kan...
- Ach, ik zie het, gij zijt een edele jongeman... vergeeft u mij dit woord, doch ik
ben ouder dan u en uwe edelheid siert uwe jaren, riep de dikke geestdriftig uit, doch
moedeloos voegde hij er aan toe: het is echter een buitengewoon moeilijk geval,
want hoe zal ik u haar moeten beschrijven? Wellicht hebt ge haar zelve reeds ontmoet,
doch deze stad is klein en groot tegelijk, en het is niet mogelijk er iedereen te
herkennen, doch misschien hebt ge haar zelve wel eens gezien... Wanneer ik u zeg,
dat zij slank is, nu ja, danseressen zijn gewoonlijk slank, zij heeft groote, donkere
oogen, doch men heeft nu eenmaal donkere of lichtkleurige oogen, het verschil is
groot, doch beide zijn veelvuldig, hare kleederen, doch nu draagt zij natuurlijk een
costuum. Zij heeft een bleek gezicht, doch deze Russinnen hebben allen een bleek
gezicht en men zou zich toch moeilijk eene tooneelspeelster of eene danseres voor
kunnen stellen met eene hoogroode kleur, à propos, wanneer men haar ziet, dan zou
men haar eigenlijk in het geheel niet voor eene danseres houden, zij is zoo eenvoudig
gekleed, zoo zedig van houding, en is gewoonlijk in gezelschap eener oudere dame,
hare moeder of eene tante, waarschijnlijk hare moeder...
- Maar weet u dan ondanks uwe opdracht ook al niet, mijnheer, of die oude dame
nu eigenlijk hare moeder of hare tante is?
- Ik zeide u reeds, het is eene eigenaardige geschiedenis...
- Ja, zeker, mijnheer, het is eene eigenaardige geschiedenis, doch inmiddels geloof
ik, dat ik haar ken, deze jongedame...
- U kent haar? riep de dikke man, eensklaps stralende van vreugde uit, terwijl hij
eene beweging maakte alsof hij mij omarmen wilde, maar welk een geluk, ach, ik
wist het, dat gij tot zegen der menschheid moest geboren zijn, en wanneer
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ge mij het toestaat, zou ik met u vriendschap voor het leven willen sluiten. Kent u
haren naam?
- Neen, ik ken haren naam niet, en weet ook niet of wij werkelijk thans aan dezelfde
jongedame zouden denken, hoewel ik dit zelve vermoed, antwoordde ik eenigszins
bedremmeld, doch ik wil gaan zien, en wanneer ik...
- Wanneer u haar ontmoet, dan zult u haar zeggen, dat ik haar wacht, nietwaar?
- Doch wie moet ik dan zeggen, dat op haar wacht? vroeg ik ironiesch.
- Zegt u... zegt u... hijgde de dikke man, doch wat doet dit alles er toe? U ziet daar
dat groote restaurant? Zegt u haar, dat ik haar daar zal wachten aan het derde tafeltje
bij het raam, vanwaar men een uitzicht heeft over het terras, over het geheele plein
daarbuiten...
- En wanneer u dit tafeltje zelve reeds bezet mocht vinden?
- Ik heb het reeds besteld! riep de dikke man triomfantelijk uit. Ik kan dus op u
rekenen als man van eer? Het derde tafeltje bij het raam... Ik zal opletten om haar
bij het binnentreden terstond tegemoet te kunnen gaan... Het derde tafeltje... bon
succès! wuifde hij mij ten afscheid toe en verdween in de richting van het restaurant.

V.
Het was dus alles duidelijk. Van deze geheele ‘opdracht’ geloofde ik natuurlijk geen
woord. De groote, dikke man, die eenvoudigweg verliefd was geworden op een
danseresje en begreep, dat, daar zij zulk een ‘zedigen indruk’ op hem had gemaakt,
indien hij haar pardoes aan zou spreken, hij wel eens een dwaas figuur zou kunnen
slaan en geen ander middel had vermogen uit te denken, om met haar in aanraking
te komen, trachtte, mij in de war brengende en haar lokkende door de
geheimzinnigheid eener ‘opdracht’, thans over mij als postilion d'amour te beschikken.
Ik geloofde zelfs niet eens, dat hij bij den portier pogingen in het werk zou hebben
gesteld toegang in het theater te verkrijgen. Daarvoor was hij
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veel te geslepen, terwijl het hem trouwens even doelloos moest zijn voorgekomen
als wanneer hij hier buiten had gewacht. Hij had hier eenvoudig gewacht in de hoop,
dat eenig gunstig noodlot hem betere troeven in handen spelen zou. Ik kon den portier
hierover vragen, doch ten eerste kwam het mij niet de moeite waard voor en bovendien
- ik wilde thans werkelijk ‘binnendringen’ - kon ik hem zijne vergissing wel eens
verraden!
Hoewel met kloppend hart stapte ik dus eenvoudigweg het gebouw binnen. De
portier groette opnieuw van uit zijne loge, doch ik liep hem, zonder op of om te zien,
snel voorbij. Ik opende eene tochtdeur en na door een doolhof van gangen te zijn
gegaan, slaagde ik er eindelijk in achter op het tooneel zelve te komen. Wanneer
men voor het eerst het tooneel betreedt, heeft men een zelfde vreemd, onzeker en
wankelend gevoel als van iemand, die voor het eerst zich op het dek van een schip
in open zee bevindt. Het is of het alles noodzakelijk onwaar moet en geene
werkelijkheid kan zijn wat men om zich ziet, de dingen hebben vreemde, nieuwe,
andere en nog ongekende kleuren aangenomen en schijnen zich dansende te bewegen,
deuren hangen scheef in hunne scharnieren, de coulissen schijnen als dronken te
waggelen en ieder oogenblik te dreigen op ons neêr te vallen, terwijl men voortdurend
noodzakelijk over tal van onbekende dingen schijnt te moeten struikelen. Men liep
mij in den weg of ik liep anderen in den weg zonder dat ik het wist, doch niemand
scheen zich tot mijne verwondering het geringste van mij aan te trekken, het was of
men mij in het geheel niet opmerkte.
Eensklaps hoorde ik eene verre, zachte, droomerig klinkende en als teêr
verzwevende muziek. Het was als hoorde ik het hoog optinkelen van kleine, gouden
klokjes, terwijl verre violen weenend tremoleerden en eindelijk een dofgouden en
dan weêr scherper, als werden metalen strepen van muziek langer en duidelijker
uitgetrokken, trillende geruisch der harpen dit weeke weegeklaag overdroomde. Toen
werd het alles stil, tot plotseling uit deze nieuwe, vreemde stilte, die als eene
betoovering de lucht zwaarder maakte en den adem beklemde, de dansmuziek zelve
juichend en jubelend opwervelde.
Ik trad nu tusschen de coulissen. Het stond daar vol van
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danseressen en dansers met hunne mij nu eensklaps zoo vreemd verschijnende, als
grover geschminkte gezichten dan men hen van uit de zaal gewoon was te zien.
Hunne oogen glinsterden ongewoon als waren deze glanzender en doordringender
van blik geworden. Sommigen van hen zagen mij nieuwsgierig aan, anderen schenen
mijne aanwezigheid meer of minder opzettelijk te ignoreeren, en een bizonder lange
en prachtig aangekleede danser, die voortdurend zelfbewust met heerschersblikken
rondzag, wendde deze eindelijk, onderzoekend op mij gevestigd, niet meer van mij
af. Later bemerkte ik, dat hij de hoofdrol in het ballet vervulde en begreep, dat hij
mij voor een ‘man van de pers’ gehouden had.
Inmiddels bemerkte ik, dat hoe verrassend mijne indrukken hier op het tooneel
ook mochten zijn en de muziek zoo nabij en toch zoo vreemd en ver, mij schooner
dan ooit te klinken scheen, ik de dansuitvoeringen slechts moeizaam van terzijde
volgen moest en mijzelven om mijne vroegere plants op de galerij benijdde. Een
lange Engelschman in smoking met eene lange, lichtkleurige overjas aan trad op mij
toe, monsterde mij met zijn blik en begon, enkele opmerkingen makende over het
ballet, eindelijk een praatje. Doch hij kauwde zoo vreemd zijne woorden, die hij
telkens weêr in te slikken scheen, dat ik hem nauwelijks verstond en mij zijne
aanwezigheid hier in het geheel niet kon verklaren. De lange danser kwam weêr van
het tooneel teruggedanst, zag ons wantrouwig en naar het mij scheen zelfs ontevreden
aan en liep vervolgens achterom naar de andere zijde van het tooneel. Plotseling zag
ik de prima-ballerina naast mij staan, zij scheen mij nu nog kleiner toe; eene oude,
armelijk uitziende vrouw met uitgebluschte oogen, die den indruk maakte zich hare
tegenwoordigheid hier als eene slaapwandelaarster in het geheel niet bewust te zijn,
volgde haar in haren droom op den voet en hield als een marskramer gedwee een
bakje voor zich uit met een spiegel, naald en garen en schminkgerei, waaruit de
danseres zich naarstig te poederen begon. Eensklaps zag ik een klein pluisje op het
zwart glanzende, glad terzijde gekamde haar der danseres vlak naast hare scherp
getrokken scheiding. Ik gevoelde eene onweêrstaanbare behoefte dit pluisje weg te
nemen, en maakte reeds eene beweging, doch zij zag mij zoo ontsteld met
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groote, donkere oogen aan, dat ik den arm snel weêr zakken liet. Zij boog zich snel
tot den spiegel der slaapwandelaarster over, borstelde het pluisje weg met een vluggen
streek en zag mij toen met een vluchtigen glimlach aan.
- Vous êtes du théatre? vroeg zij vertrouwelijk.
- Non, moi... stamelde ik, doch behoefde mijn zin gelukkig niet te voleinden, daar
zij reeds voor ik het mij bewust was, langs mij was heengedanst.
Ik gevoelde duidelijk hoe overtollig ik hier was en door mijne aanwezigheid slechts
een dwaas figuur zou kunnen slaan, indien ik deze verklaren moest. En eensklaps
dacht ik er aan waarom ik hier eigenlijk gekomen was. Ja, waarom was ik hier
eigenlijk gekomen? Ik wist het zelve niet. Doch zeker niet om den dikken man
daarbuiten daarmede een genoegen te doen! Of om de jonge vreemdelinge hier te
ontmoeten? Doch eensklaps hield ik, vreemd ontroerd, den adem in.
Niet ver van mij verwijderd stond een groepje jonge danseressen, die zich zacht
fluisterend met elkaer onderhielden en naar hunne gelijke costumes te oordeelen,
blijkbaar figuratieve rollen in het ballet vervulden. Terzijde van hen stond alleen een
jong meisje, in een zelfde costuum gekleed, in wie ik onmiddellijk de jonge
vreemdelinge herkende. Blijkbaar gevoelde zij met welk eene verbazing - hoewel ik
haar toch niet alleen hier verwachtte, doch zelfs gekomen was om met haar te kunnen
spreken - mijn blik zich vragende op haar gevestigd had. Zij zag tenminste op, en
keek mij eveneens een oogenblik verwonderd, doch blijkbaar niet herkennend aan,
en liet haar hoofd toen onmiddellijk weêr terzijde zinken. Ik overlegde snel wat ik
moest doen. Ik zou op haar kunnen toetreden en haar zeggen... Doch ja, wat zou ik
haar kunnen zeggen? Wij kenden elkaer niet en ik zou haar dus bijvoorbeeld niet de
een of andere onbeduidendheid kunnen gaan zeggen. Ik zou haar ook niet kunnen
gaan vertellen, dat ik haar liefhad, want ten eerste was het daar hier de geschikte
plaats en gelegenheid niet toe, ten tweede zou zij dit natuurlijk niet gelooven en
bovendien zou zij geen gelijk hebben, wanneer zij mij niet geloofde, want was ik er
zelve wel van overtuigd, dat
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ik haar liefhad? Toch stond het bij mij vast, dat hier iets moest worden ondernomen.
De groote, dikke man daarbuiten verscheen mij eensklaps als mijne redding en
toeverlaat. Hij had mijne hulp ingeroepen, waarom zou ik hem op mijne beurt thans
ook niet tot mijn medewerker maken? Vastbesloten trad ik toe op de danseres en
stelde mij aan haar voor. Zij maakte eene lichte buiging met het hoofd zonder haren
naam te noemen en zag mij stilverwonderd aan, zoodat ik opnieuw en thans nog
sterker het gevoel ondervond hoe overtollig ik hier verschijnen moest.
- Ja, ziet u, begon ik eenigszins onzeker mijne inleiding, dit is alles eene zeer
zonderlinge geschiedenis. Ik behoor hier eigenlijk in het geheel niet in het theater,
ik heb hier niets te maken en ben alleen maar op eene min of meer handige wijze
hier binnengeslopen. Neen, neen, schrikt u niet, u behoeft dit alles daarom nog niet
verkeerd te duiden... hm, hm... verkeerd op te vatten, wilde ik eigenlijk zeggen. Het
is eigenlijk alles zoo gebeurd, ik heb u reeds eenige keeren gezien, in de stad en in
gezelschap eener oudere dame, uwe moeder of eene tante, doch ik houd haar voor
uwe moeder, ja, ik weet zelve eigenlijk niet waarom, doch ik dacht dat zoo... en nu,
hm, neen, denkt u niet, dat ik daarom zoo vrijpostig was hier binnen te dringen, doch
een heer, ach ja,ja, dat is eene vreemde geschiedenis, doch deze heer had eene zeer
gewichtige opdracht voor u, ik hoop echter, dat u mij vooral niet verkeerd begrijpen
zult, wij ontmoetten elkaër toevallig op straat, hij vertelde mij van zijne opdracht,
of hij zeide mij althans, dat hij eene opdracht had, iets zeer belangrijks voor u, en u
spreken wilde, nu is dat alles op eene zonderlinge wijze misgeloopen, deze heer
wilde het theater binnen gaan, maar het is hem niet gelukt, en toen ben ik
binnengegaan om u te zeggen...
- Neemt u mij niet kwalijk, een oogenblik, maar ik moet op.
En met een licht knikje ging zij heen en zag ik haar kort daarna het tooneel
opdansen met de anderen. Ik trachtte haar tusschen de coulissen te volgen in hare
bewegingen, doch zag haar slechts van tijd tot tijd gedurende enkele oogenblikken.
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Mistroostig begon ik te overleggen wat ik gezegd had. Nu had ik met haar gesproken,
doch wat ging mij deze dikke man met zijne ‘opdracht’ eigenlijk aan? Het scheen
mij nu toe, dat het toch eigenlijk maar beter was geweest, indien ik over dezen dikken
man maar liever in het geheel niet gesproken had, daar ik mij hierdoor zelve nog in
verdenking zou hebben kunnen brengen. Doch wat zou ik haar anders hebben moeten
zeggen? Ik zoü toch niet...? Maar eensklaps zag ik haar aan de overzijde van het
tooneel tusschen de coulissen verdwijnen. Ik liep dus snel achterom, waar ik haar
gelukkigerwijze alleen ontmoette. Zij keek mij verwonderd aan als zag zij mij thans
voor het eerst. Toen glimlachte zij, doch haar glimlach scheen mij pijnlijk en
gedwongen.
- Ik moest u mijne opdracht nog even overbrengen, begon ik opnieuw, zelve steeds
in groote verlegenheid gerakend en klampte mij tot mijne eigene ergernis opnieuw
aan deze ‘opdracht’ als aan een stroohalm vast, deze heer wilde dus met u spreken,
doch kon blijkbaar niet, en toen ben ik gegaan.
- Weet u dan iets naders van die - opdracht af?
- Neen, neen, ik zou alleen maar zeggen...
- Maar waarom heeft die meneer mij dan niet liever geschreven?
- Ja, dat weet ik niet, het was wellicht noodzakelijk u onmiddellijk te spreken.
- Hoe heet hij?
- Ja, kijkt u eens, dat weet ik ook niet, wij ontmoetten elkaër...
- Maar dan heeft hij u toch mijn naam genoemd?
- Neen ook niet, ik weet niet eens hoe u heet...
- Dat is al heel zonderling, hoe kon u mij dan herkennen?
- Toevallig. Ik had u reeds gezien, zooals ik u zeide, en zijne beschrijving...
- Maar zegt u mij nu eens eerlijk meneer, vroeg zij eensklaps in een hartelijk gelach
uitbarstende, - die dikke meneer, van wien u spreekt, bestaat die eigenlijk wel?
- O, zeker, mevrouw, mejuffrouw, hij zit aan het derde tafeltje voor het raam van
restaurant... en wacht daar op u.
- Dan zal hij daar waarschijnlijk nog geruimen tijd moeten wachten, en weest u
daarom zoo vriendelijk hem te

Groot Nederland. Jaargang 27

213
zeggen, dat hij, indien hij werkelijk eene ‘opdracht’ voor mij heeft, dan beter doet
mij te schrijven en zich voor dezen avond voorloopig ander gezelschap te zoeken!
- Maar hij weet uw naam niet eens!
- Mijn naam, ik heet Etja Schm... zeide zij zacht.
- Schm...? U is is toch niet de prinses Schm...
- Stil. Hoe weet u dat? fluisterde zij zacht.
- Ik ontmoette eene prinses Schm... in Parijs.
- U is toch niet...? (en zij noemde mijn naam).
- Ja, zeide ik verwonderd.
- O, dan is u lief, dan is u goed! riep zij eensklaps uit met eene beweging als wilde
zij hare armen om mij slaan, doch even plotseling liet zij ze weêr zinken en vervolgde
toen op treurigen toon: Ja, mijne zuster had mij over u geschreven, zij was danseres,
en ook ik... ik ben het geworden, het verheugt mij dus werkelijk u te zien om mijne
zuster, ach mijne arme, lieve zuster, en mij eensklaps bij de hand grijpende, zag zij
mij met open oogen aan, u is dus een goed mensch, niet als de anderen, die ik hier
ontmoet, doch waarom vertelde u mij dan dat andere... nu, u begrijpt mij wel, die
geschiedenis van den dikken heer en zijne ‘opdracht’?
- Maar het is werkelijk waar, ik wilde u niet bedriegen.
- En hij wist mijn naam niet eens, zeide u?
- Ja, en daarom... ben ik hier binnengegaan. Want wanneer ik alles goed bedenk,
dan moet ik eerlijk bekennen, dat het alleen door zijne woorden is, dat ik hier gekomen
ben, ook wanneer ik... doch wat doet dit er alles toe, het is toch wel zeer merkwaardig,
zij was dus uwe zuster...
- Ja, en daarom... weest u niet minder eerlijk tegenover mij dan u het tegenover
mijne zuster is geweest, en zegt u mij openhartig wat u zelve van dit alles denkt.
- Nu, ik denk er misschien net zoo over als u er zelve over denkt, antwoordde ik
aarzelend, doch wat of deze ‘opdracht’ in werkelijkheid zou kunnen te beteekenen
hebben, kan ik natuurlijk onmogelijk met eenige zekerheid zeggen!
- Dus het komt u mogelijk voor, dat er van zulk eene ‘opdracht’ werkelijk zou
kunnen sprake zijn?
- Ja, maar wanneer u wilt, dan zal ik zelve naar hem
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toegaan en hem in uwen naam, nu deze mij bekend is, zeggen, dat hij u schrijven
kan.
- Bravo, klapte zij in hare handen, ik wist wel dat u goed was. Ikzelve dacht daar
natuurlijk ook aan, doch wilde het u niet vragen!
- Goed, zeide ik, ik zal dadelijk gaan, hem aan den tand voelen en u zijn antwoord
komen zeggen.
- Ik zal hier op u wachten en wanneer ik niet meer hier ben, vraagt u dan achter
in mijne kleedkamer, riep zij mij na.
Doch ik was reeds heengeijld.
CHARLES VAN IERSEL

(Wordt vervolgd.)
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Japansch prentje
Ik verveel mij in het landelijk hotel waar ik lang vertoef. Er is geen conversatiezaal,
nooit kom ik mijn kamer uit, zelfs voor mijn maaltijden niet. Soms speel ik 's avonds
gehurkt op de mat ‘go’ met de oude tuinman, Hij speelt beter dan ik, altijd verlies
ik. Maar ik bewonder hem meer om de witte haarkrans, die hij eerwaardig draagt
om zijn aardkleurig gezicht. Ook laat ik wel eens een klein gheisha'tje komen uit het
Klimophuis. Aiko, jonkvrouw teederliefje is mijn uitverkorene geworden. Ze is nog
kind en eerst was ze bang voor mij en bracht met mijn goedvinden een vriendin mee.
Nu durft ze alleen maar ze is niet graag bij mij.
Haar komst maakt de kamer lichter, op haar gewaad vliegen de vogels met
uitgespreide vlerken tusschen de bloemen.
Haar gordel sluit een groote vlinder, blauw en goud.
Zij groet knielend onder het glashelder gekletter van haar hoofdsieraden. Om haar
te vermaken heb ik nieuwe gramofoonplaten gekocht, maar het zware nadrukkelijke
rythme van de Engelsche marschen vermoeit haar. Voor de afwisseling leg ik
geldstukken op de plaat. De middelpuntvliedende kracht doet de blinkende schijven
door de kamer vliegen. Voor 't eerst zie ik Aiko ongedwongen glimlachen.
Wij doen ook wel eens behendigheidsspelletjes met knikkers, die in glazen doosjes
zitten en die langs een weg vol hinderpalen naar het doel gebracht moeten worden.
Zij is 't handigst. Terwijl mijn stukken telkens in de hinderlaag vallen, speelt zij het
klaar in enkele seconden. Op de maat van de gramofoon wil ik haar een boston leeren.
Ik raad dat het te innig contact haar mishaagt, maar ze is te wel opgevoed om dit te
toonen. Pas als de dans gedaan is, staat het mij helder voor den geest. Ik in kimono
op bloote voeten. Mijn kleine danseuse draaide om mij heen op witte sokjes
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en reikte nog niet aan mijn borst. Ik ben modern bespottelijk geweest.
Vanavond om 8 uur, toen ze weer in mijn kamer kwam kon ik merken dat zij
vermoeid was. Als ze niet oplette vielen haar oogen dicht. En zeldzaam, ze was zelfs
lichtelijk nerveus. Wat was er gebeurd? Ik heb haar laten vertellen van haar dagtaak.
Vanmorgen om 9 uur verveelde zich een heer reiziger door den regen in zijn hotel
gehouden. Hij heeft een naam geprikt op de lijst der geisha's en 't was Aiko's naam.
Een rickshaw heeft haar gehaald en in zijn kamer heeft ze toegezien bij het ontbijt
van den heer reiziger. Het was haar taak te waken, dat de beker van de hooge gast
met rijstbrandewijn bleef gevuld. De maaltijd heeft lang geduurd. De eene kelk lauwe
alkohol na de andere, terwijl Aiko belangstelling veinzen moest voor z'n vervelende
verhalen.
Na nog meer te hebben gedronken is hij dan gaan zingen met een overslaande
stem. De goede vormen in acht nemend, heeft Aiko twee uur lang naar hem geluisterd,
terwijl hij meer en meer opgewonden, op een hartverscheurende wijs klassieke
liederen zong. Nog later toen hij geheel en al beschonken was, heeft hij schandelijke
verhalen verteld en gemeene gebaren gemaakt. De walm van zijn adem sloeg haar
tegen en al hikkend heeft hij haar willen dwingen tot iets waarvoor ze nog lang niet
rijp is. Ze is gevlucht onder voorwendsel dat de rijstbrandewijn op was. Toen ze
terugkwam snorkte de vreemdeling. Toen mocht ze ook weggaan. Maar van dien
vermoeienden middag heeft ze niet kunnen uitrusten. Ze was nauwelijks terug in 't
huis der geisha's, toen alweer de telefoon ging en weer was er iemand in het Kanoya
hotel die haar wenschte. Het was de heer Franschman (d.w.z. ik). Dus nu nog een
afmattende avond met een veeleischend, onbegrijpelijk en lastig personage. O,
teederliefje, zoo wreed ben ik niet. Ik ben bedroefd over jouw lot, ik begrijp wel hoe
het is elken dag tot speelpop te moeten dienen van mannen, die alleen zijn en zich
vervelen. Zonder dat je 't eigenlijk merkt, dringt elk van hen je zijn leven op, ik
evengoed. In hun dorst naar het onbereikbaar genot, omvangen zij je met hun lusten
en vertrouwelijkheid.
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Jij bent terughoudend en kiesch, de mannen zijn verschillend, maar als ze hebben
gedronken, zijn ze allen even ruw. In het snoer van je leven zijn veel zwarte dagen
geregen.
Het was duur je hier te laten komen; maar ik zal je maar laten gaan en je niet moe
maken. De rickshaw rijdt weer voor en brengt je terug naar 't klimophuis en naar
bed. Ik wil dat je over een uur in diepen kinderslaap ligt. Toen ik dertien was, ging
ik ook vroeg naar bed.
ROVAL
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Literatuur
‘Vondels Vers’, door Albert Verwey. - Santpoort, C.A. Mees, 1927.
Voor eenige maanden bespraken we in dit tijdschrift het voortreffelijke boek van
Prof. Barnouw over Vondel. De Leidsche Hoogleeraar Verwey publiceert nu ook
een al Vondel's werk omvattende beschouwing, maar gaat hierbij uit van en beperkt
zich grootendeels tot zijn vers. Hoe Vondel's vers zich uit de slechts rijmende
rederijkerij, door renaissancisme aangevlaagd, ontwikkelde; hoe hij in den
al-omvattenden Du Bartas voorbeeld en vervulling vond; en met een Germaanschen
inslag den Franschen alexandrijn modificeerde tot dat meer ‘nadrukkelijk metrische’
vers, zooals Verwey het noemt, dat de voornaamste drager zijner gedachten zou
blijven, wordt ons in de eerste vier paragrafen uiteengezet. Volgt een aanwijzing van
het zang-karakter van het ‘Pascha.’ ‘Hierusalem Verwoest’ wordt gekenschetst als
een uiting van dienzelfden zangdrift, maar sterker stroomend van opgekropte
verontwaardiging. Eenige opmerkingen over Vondel's qualiteiten als
gelegenheidsdichter sluiten het eerste hoofdstuk; deit het - volgens Verwey - naïeve
lyrisch-dramatische tijdperk van des dichters leven beschrijven moest.
Dit om de methode te kenschetsen, waarvan we de toepassing inzake heel Vondel's
werk hier niet zullen nagaan. Ongetwijfeld is het een voortréffelijke methode: bij de
qualificatie van eens dichters werk uit te gaan van het luisteren, met een nauwkeurige
noteeren der rezultaten daarvan. Bij de beoordeeling van eigentijdsche poëzie is ze
trouwens uiteraard de gebruikelijke; en ze lag dus voor wie, als Verwey, van criticus
tot historicus opklom, voor de hand. Jawel, maar bij de bespreking van de ‘historisch’
geworden letteren was men langen tijd gewoon, zich zoozeer te verliezen in
levensbijzonderheden en verwantschappen-van-onderwerp, dat, althans van de
geleerden, maar enkelen - Kalff bijvoorbeeld - het luisteren niet te zeer achteraf
stelden.
We zullen ons dan nu verder tot enkele opmerkingen bepalen. Eén opmerking, die
een aanmerking mag heeten, betreft de taal. De taal van Verwey, vooral bij
uiteenzettingen van ietwat gecompliceerden aard, miste naar mijn gevoelen altijd,
en mist ook hier, klaarheid en lenigheid. Niet zelden faalt hem het zelfs voor-de-hand
liggende juiste woord; de stroeve onduidelijkheid, die daarvan het gevolg is, schijnt
soms diepzinnigheid; het is één van de eigenaardigheden van Verwey's stijl, die den
vereerders door-dik-en-dun een bekoring te meer is; dat is begrijpelijk, maar de ietwat
koelere toeschouwer zal het onplezierig oordeel vel-
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len, dat die eigenaardigheid géén verdienste is. Als - om enkele voorbeelden uit het
besproken hoofdstuk te noemen (we kiezen alleen zulke voorbeelden als zonder
omvangrijke aanhalingen onze bedoeling illustreeren) - op blz. 10 van Van Hout,
Spieghel en Hooft wordt gezegd, dat ze, in hun noord-nederlandschen aard een
gemeenzame grondtrek bezaten, terwijl bedoeld moet zijn een gemeenschappelijken
grondtrek, bemoeilijkt zoo'n al te ‘individueel’ taalgebruik de lectuur. Vier bladzijden
verder staat van du Bartas' ‘de uit eigen aard en streek zich opdringende eigenheid’,
dat die ‘ten opzichte van de poëzie van de Pleiade een fout was’ Men puzzlet daar
even over, voor men de gecursiveerde woorden begrepen heeft als te bedoelen dat
‘de Pleiade-dichters dien trek als ongewenscht moesten gevoelen’; - ‘ten opzichte’
is wel kort, maar onklaar. Een paar regels verder vinden we ‘ingeëngd’, waar het
eenvoudiger ‘beperkt’ duidelijker ware geweest. En wat is een zin als ‘Vondel tracht
het hem (Bartas) daarin gelijk te doen’ leelijk.
Dit zijn geen vitterijen; het zijn zelf ondervonden moeilijkheden bij de lectuur. Ze
komen mij voor het gevolg te zijn van een - zij het allengs natuur geworden - zoeken
naar ‘bijzondere’ zegging.
Het Nederlandsche vers bleef meer nadrukkelijk metrisch, zegt Verwey, dan het
romaansche, en de Nederlandsche dichter, hoe spontaan zijn ritmiek ook wezen mag,
voelde zijn gebondenheid niet enkel aan syllaben-tal en rijm, maar ook aan een
opgelegde metriek. - En daarvan ondervindt zijn werk soms de goede, soms de kwade
werkingen. Als een ‘goede’ werking wordt dan genoemd, dat het vers, áls het eens
uit den band springt, juist daardoor zoo'n prachtig effect kan hebben. Dit lijkt mij
een ietwat zonderling betoog voor de waarde van een van buiten opgelegd gezag! Is
zoo'n opmerking ook niet toe te schrijven aan een ongezonde neiging tot ‘bijzondere’
vondsten?
Het gevaar van een critiek is altijd, dat de beweringen, waarmee de criticus niet
instemt, een onevenredig groote plants in de bespreking zullen beslaan. Ik wil dan
van de tientallen beweringen, waarmee ik 't oneens ben, maar zeer enkele aan de
voorafgaande toevoegen. Dat Vondel doordat hij zelf ‘in verwachting vader’ was,
in 1612 de smart van Abraham, die zijn zoon moest slachten, dieper moest meevoelen,
schijnt me nogal gezocht. Dat in Vondel ‘de zinnelijkheid verknoopt lag met de
verlossingsdrang’ (blz. 31) schijnt mij, zacht-gezegd, een vreemde uitdrukking. Dat
Hugo de Groot niet alleen een Latijnschen, maar ook een Nederlandschen stijl schreef,
‘die gericht was op het met de kleinst mogelijke weerstanden overbrengen van zijn
gedachten’ (blz. 61) is een qualificatie, die den uitleg, die achteraf komt - het is een
gewone eigenaardigheid van Verwey's stijl, maar geen deugd - noodig heeft om
verstaanbaar te worden. Het betoog over de wezenlijk dramatische qualiteiten van
Vondel, ondanks het gebrek aan handeling, is onvoldoende en niet is de eisch, dat
er handeling moet zijn ‘willekeurig’, zooals Verwey ons tracht bij te brengen. Verwey
heeft nooit ‘het drama’ begrepen; het blijkt wel 't duidelijkst uit zijn eigen drama's,
maar ten overvloede uit de bewering ‘wel een lyriek, maar niet een drama kan de
uitdrukking van een eenvormige (?) waarheid zijn’. En hoe rijmt zich deze uitspraak
(op blz. 71) met die op blz. 102: ‘De Geusevesper is geen hekeldicht: het is een klein
gewetens-drama, dat zich in Vondel heeft afgespeeld’? Is de Geusevesper dan niet
voor alles lyrisch; of is een hekeldicht geen lyriek?
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Ik houd op met het vervelende noteeren van bezwaren. Zal ik ze in één qualificatie
samenvatten, dan moet het deze zijn: dat de auteur, stadig door zijn neiging tot het
apodictische, en tot het ‘bijzonder’-doen verleid, onvoorzichtiglijk meer zegt dan hij
verantwoorden kan; en dat in een taal, die - het is een gewoon verschijnsel bij wie
spreekt over niet voldoende beheerschte onderwerpen - in haar onklaarheid de sporen
van de onvoltooide worsteling met 't niet ‘onder de knie gekregen’ onderwerp verraadt.
Maar zijn kracht zit in zijn uitstekend vers-gehoor. En die kracht, die zeer pozitieve
waarde, maakt, dat we dit boek over Vondel's vers niet dan tot schade voor onze
Vondelkennis zouden kunnen verwaarloozen.
J.W.

Frederik van Eeden. Psychologie van den Tachtiger, door Dr. G. Kalff Jr.
- Wolters, Groningen-Den Haag, 1927.
‘Dit boek is begonnen als apologie; het werd requisitor.’
Ziehier de formidabele aanvang van dit formidabele werk, waarmee Frederik van
Eeden in één slag veroordeeld schijnt. En de schrijver, ongelukkigerwijze, eveneens,
want het is volstrekt ongepast, dat hij op deze wijze, dat is naar het ethische,
veroordeelt of zelfs maar oordeelt. In een psychologisch boek over tachtigers oordeelt
men niet, maar tracht te zeggen hoe iemand is, en zoo werd, als hij is. Dat is
psychologie... voor alle leeftijden. Doch men schijnt ook zekeren leeftijd te moeten
bereiken, om dit te beseffen, en Dr. C. Kalff Jr. - vooral Jr. - is blijkbaar nog lang
zoover niet. Aldus vertoont hij het meer dan zonderlinge schouwspel van een
koel-objectief opgezet wetenschappelijk werk, gebouwd uit vlijtig en langdurig
bijeengebracht materiaal, waar de geleerde schrijver, van aanbegin af, zijn eigen
moreele gevoelentjes, waardeerinkjes, oordeeltjes niet buiten kon houden, maar
dadelijk woedend aan het krakeelen sloeg. Hij lijkt een beginnend anatoom, die zich
van de waardigheid der wetenschap ter dege bewust is, maar zijn weerzin en walging
van al dien viezen boel in een menschenlichaam eenvoudig niet te boven kon komen.
En eigenlijk is hij nog niet eens zoover. Want niets in het boek verraadt, dat hij van
het ongepaste van zijn doen zich bewust werd en zich verontschuldigen wil. Lustig
babbelt, krakeelt, disputeert hij mee met den Jan-en-Alleman, die zich wel eens over
Van Eeden hebben uitgelaten en wier getuigenis hij getrouwelijk uit den ouden
papierrommel heeft opgediept. Met die allen - rijp en groen - kletst hij maar over
Fred. van Eeden, tot ons de ooren tuiten en wij alle Van Eedensche psychologie
vergeten, alleen de Kalffsche junior-psychologie duidelijk voor oogen zien.
Misverstand, begripsverwarring, ijdele betweterij zien wij dan eerst, respectabele
ijver en dito streven vervolgens. Het is vooral hinderlijk, dat de auteur zoo slordig
en soms bepaald gebrekkig schrijft en zoo raar sprongsgewijs denkt. Van Fred. van
Eeden begrijpt hij overigens niet veel. Die had een ‘dualistisch, onuitwarbaar
gecompliceerd karakter’, meent hij. En van zijn eigen doen begrijpt hij ook niet veel.
‘In mijn oordeelen maak ik geeen bangelig, spitsvondig verschil met veroordeelen
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als het mij noodig schijnt,’ zegt hij ergens, en daar gaat het nu juist om. Veroordeelen
beteekent afkeuren en sluit de deur voor alle logisch en psychologisch oordeel en
begrip. Zou een heusche essayist dit niet behooren te weten? Alle objectiviteit van
betrouwbare gegevens baat niet, waar de schrijver niet voor iedere menschelijkheid
open staat. Anders moet hij liever moraalboekjes schrijven.
Zoo is het eigenlijk jammer van den goeden druk en het goede papier en Lion
Cachets bandteekening, en ook van alle moeite en vlijt aan dit pompeuse werk besteed.
Het brengt ons niet nader tot de kennisse Van Eedens, en leert ons onnoodig veel
van Kalff Jr. Het eenige, dat hier inderdaad soms herleeft, is de ruziesfeer, het
‘onschoon-litterair krakeel’, de kleinere kant van Tachtig.
Als de drukpersen toch maar niet zoo geduldig waren...
F.C.

Hollandse Schilders en Schrijvers in de vorige eeuw, door Gerard Brom,
- Brusse's Uitg. Mpij, Rotterdam 1927.
In dit, wat vroeger heette ‘kloek’ uitgegeven, boek trekt Gerard Brom een verrassend
nieuw belichtend parallel tusschen de schildersbeweging, genoemd de Haagsche
School van de zestig, zeventig jaren der 19e eeuw en de letterkundige revolutie, die
als de Beweging van Tachtig bekend is. Met vele en aardige citaten en platen licht
de schrijver zijn opvatting toe, dat de schilderkunst de litteratuur vooraf ging in het
nieuwe leven der zinnen, dat zich tegen het eeuweinde openbaarde. Wat zich inderdaad
zeer goed laat beredeneeren en met bewijzen staven. Waar in het vorig tijdperk de
schilders overwegend ‘litteratuur’ schilderden, maakten na Tachtig de litteratoren
enkel ‘peinture’. Zoo stelt de schrijver het voor en zoo is maar een deel van de
waarheid. Inderdaad sloten de schrijvers zich bij de schilders aan. ‘De gemeenschap
tusschen beide groepen... lag in het streven naar het onmiddelijke. De Twee scholen
vormden liefst impressies onder de drang van natuurelementen.’ Zoo zegt, zeer juist
karakteriseerend, de auteur. Maar op pag. 152 heeft hij deze karakteristiek van beider
gemeenschappelijken grond weer een beetje vergeten en verwijt den litteratoren ‘de
schilders met hun boeken nagevolgd te hebben.’ En de rhetoriek van een dichterlijke
taal door de rhetoriek van schilderlijke termen te vervangen. Het blijkt, dat de heer
Brom de schilders beter lijden mag dan de schrijvers. Aan de eersten, speciaal Breitner
en Isaac Israels (zonderlinge combinatie!) voorspelt hij ongeveer het eeuwige leven;
aan Van Deysels en Van Looy's ‘bladzijden’ een rassche vergetelheid...
Dit alles maakt het boek toch minder serieus, en zoo toont het ook over 't geheel
meer het karakter van een belangwekkend levendige causerie dan van een doorwerkte
studie. De innige verwantschap van schilder en schrijver was in elk geval maar een
curieuse bijkomstigheid. De merkwaardige evolutie van het geestesleven in het laatste
kwart der vorige eeuw lag veel dieper, gelijk ook de schrijver ten slotte wel blijkt te
beseffen. Maar zijn blijkbare voorkeur voor de eene zijde boven de andere is toch
niet zeer ‘historisch’ en laat een ietwat onbevredigenden indruk na.
F.C.
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Klein Avontuur, door Top Naeff, - Amsterdam. V. Holkema & Warendorf,
Uitgev. Mpij. z.j.
De uitgevers hebben bij dit kleine boekje een soort manifest gevoegd voor den lezer,
een korte verantwoording, waarom zij hier het blijkbaar algemeen vooroordeel tegen
een bundel schetsen durfden trotseeren. Er schijnt n.l. bij het publiek een aversie
tegen ‘bundels’ te bestaan, waarom weet men niet. Want tenminste het jongere
geslacht betoont zich allerminst tuk op lijvige romannen in twee deelen en leest het
liefst korte verhalen. En waar zou men die beter vinden dan in bundels, vraagt men
zich af.
Hoe het zij, Van Holkema & Warendorf waagden het ditmaal om den naam der
schrijfster en om het litterair gehalte van het proza dat hier geboden wordt. Ik ben
gansch niet zeker of ‘het publiek’ dezen durf waardeeren zal, maar wel gewis, dat
de kleine kring van litteratuurminnaars en waardeerders er dankbaar voor is, want
inderdaad is hier, in deze acht verhalen. Top Naeff op haar best. Lasig niet in alle
natuurlijk. Dat was ook de bedoeling niet. ‘Een Mensch’, ‘Bergopwaarts’, zijn zoo
maar geestige, reëel aangedane, gevoelige uitweidingen op wat men psychologisch
gebied zou kunnen noemen, causerieën eigenlijk, even licht bedoeld, als geschreven.
Eenigszins gelijk aan Debutanten. Maar dit waarlijk tintelende tafreeltje van een
jonge actrice en een beginnend kelnertje is veel strakker van visie en gelijker van
toon, die gespannen droog-ironisch visie van het aardsch gebeuren, waarin Top Naeff
door niemand wordt overtroffen. Het is niet zoozeer humor, die hier te blijken komt,
daarvoor is de geestigheid toch te scherp en wordt een mogelijke verteedering ten
slotte in het comische... opgedroogd. En zoo lijkt dit dwaze geval dan de eerste stap
naar een volheid, welker tweede phase Rouwbeklag vormt, om in Kerstgeschenk te
culmineeren. In dit wel zoo goed als volmaakt historietje is het comische en tragische
in het humoristische gaaf en compleet opgegaan tot een ontroerend klein gebeuren,
dat ons inderdaad tegelijk lachen en schreien doet: het essentieele leven in een
onnoozel klein geval saamgetrokken. Alleen nog bij Boudier-Bakker vindt men de
psychologie van zulke ‘aankomende’ jongens tusschen 12 en 18 zoo alwetend
bedreven. Rouwbeklag geeft een ander staal van dit kunen, iets minder doorwerkt,
maar even zuiver. Met Confrontatie schijnen wij dan weer eeniszins over dit stralend
hoogtepunt heen en loopen gevaar een weinig in het... sentimenteele te vervallen, al
weet de vaardige schrijfsterspen dit ook meesterlijk te maskeeren. En ook Rendez-Vous
is niet heelemaal zuiver in dit opzicht. De auteur lijkt dan zelf een ietsje te zeer
ingenomen met haar sujet. De ontroering staat wat te zeer bij den aanvang vast en
doet, trots het scherp geziene, de geschiedenis naar het meer banaal-gevoelige neigen,
waarbij men indachtig zij, dat bij Top Naeff steeds de uiterste maatstaf wordt
aangelegd.
Intusschen kan men als algemeene waardeering wel vaststellen, dat er in een
overvloedig litterair seizoen als dat van Sinterklaas niet vele zulke boekjes als dit
Klein Avontuur uitkomen. Het is Top Naeff gansch compleet naar geest en gevoel.
F.C.
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Shakespeare's Koningsdrama's, vrij bewerkt naar Thomas Carter's
‘Shakespeare's Stories of The English Kings’, door Da Edw. B. Koster. Zutphen - Thieme en Co. 1929.
Dr. Edw. B. Koster, de bekende dichter, die al vele Shakespeare-vertalingen gaf, en
ook al ‘Verhalen uit Shakespeare’, biedt ons thans deze ‘vrije bewerking’ van een
Engelsche proza-samenvatting der koningsdrama's. Men zou gaarne willen weten,
waarin deze ‘vrije bewerking’ van het oorspronkelijk bestond en waarom hier
‘bewerkt’ en niet enkel vertaald werd. Was het Engelsche boek te dik of te dun of te
Engelsch of onzedelijk of onbegrijpelijk. Wie op de wijze als hier geschiedt
Shakespeare's drama's wil vertellen, met een korte toelichting telkens afgewisseld
door monoloog of samenspraak - behoeft eigenlijk geen Engelsch voorbeeld, zou
men zeggen, behoeft enkel zijn eigen hersens te bewerken. Intusschen, nu Dr. Koster
het aldus beliefde te doen, zal hij daarvoor wel redenen gehad hebben, die wij
behooren te eerbiedigen, ons liever dankbaar betoonend voor de gemakkelijke en
beknopte wijze, waarop de Nederlander door dit boek in staat gesteld wordt alle
beroemde koningsdrama's van Shakespeare, als 't ware, in vogelvlucht te overzien.
Voor menschen met weinig tijd en sterke begeerte naar ontwikkeling is dit boek
uiterst nuttig en aanbevelenswaard. Met eenige aandacht gelezen, maakt het de
moeizame lezing der autenthieke stukken zelf volmaakt overbodig. Hetgeen in onzen
drukken en ietwat snobbistischen tijd inderdaad een voordeel mag heeten. De
fragmenten-vertalingen, waarschijnlijk van Dr Koster, zijn zeer leesbaar, terwijl de
snoezig-gekleurde plaatjes van Gertrude Demoin Hammond R.I., de aantrekkelijkheid
van het boek ten zeerste verhoogen.
F.C.

Twee Voeten, door Ina Boudier-Bakker. Amsterdam - Van Kampen en
Zoon, z.j.
Een vreemd harstochtelijk en tegenstrijdig boekje lijkt dit nieuwste werk van Ina
B.-B. mij toe. Als men zelfs de symbolische fantaisie van die voeten, die niet
essentieel voor 't geval schijnt, terzijde laat, is het nog niet gemakkelijk al de
‘leitmotiven’ van dit verhaal zuiver te onderscheiden. Het lijkt een zonderling geval,
doch om de realiteit is het ook klaarblijkelijk niet te doen. De vrouw, het vrouwtje
van een tweederangs musicus leidt een droomleven, zou men zeggen, dat maar zelden
met 't haar omringend geestesleven in contact komt. Zij zorgt in het schamel bestaan
dapper en uitvoerig voor haar te talrijk kroost, maar van een intellectueel meeleven
bemerkt men niets. Vandaar, dat, als zij ouder worden, al die kinderen haar volmaakt
vreemd zijn en eigen wegen gaan. Evenals haar man, die intusschen al een heel
schimmig en niet benijdbaar pianomeestersbestaan heeft.
Evenwel blijkt het diepste zelf van de vrouw, haar onbewust, innig verknocht aan
een veel ouder familielid, een grooten zakenman, dien zij maar hoogst zelden ziet.
Dan heeft zij telkens het gevoel, dat hij het eigenlijk is, en de eenige is, met wien zij
waarlijk medeleeft. Met dit gevolg, dat bij zijn dood, zij haar gansche leven als een
misverstand en
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mislukking onderkent, ofschoon zij eenigen tijd tevoren tegenover een eerzame
feministe haar trots op gezinsleven en kinderen handhaafde. Bij het ouder worden
kan de ijdele, weinig beteekenende musicus zich ook vanwege zijn miskendheid nog
zekere positie en reputatie veroveren, terwijl de immer zorgende, gevende vrouw
door man, kinderen en kennissen als enkel materialistisch gezind miskend en
vernalatigd wordt. In die eenzaamheid sterft zij, als 't ware op 't veld van eer en als
met een stoflap in de hand.
Het is merkwaardig den fellen voorkeur der schrijfster voor deze haar
vrouwenschepping op te merken, tegenover de miskenning, hoon, verachting, die zij
enkel voor dit triestig ontgoochelde, slavig kunstenaarsleven over heeft. Want de
tragedie - zoo er een is - steekt minstens evenzeer in dezen
conservatoriumgediplomeerde, die zich een loopbaan van roem dacht maar zijn
verder leven bij onophoudelijk pianogeklingel moet slijten. Wat de muziek dezen
man ten slotte is, welke troost hij er bij vindt, en hoe hij tegenover deze vrouw staat,
voor wie zijn beste klanken geen waarden hebben, blijkt niet. Hij heet alleen maar
miskendijdel en kan op den duur geen lessen houden. Ook de kinderen, die ‘modern’
zijn en - geen wonder in dit gezin! - van illusies vrijwel gespeend, heeft de schrijfster
stiefmoederlijk behandeld, ongeveer als de moeder zelve.
Deze vindt geen aandacht in het gezin voor haar zwakke droomleven en trekt zich
daarom van allen en alles terug, zoodat het schijnt of de kinderen met hun nooden
ook bij haar geen gehoor vinden. Het geheel maakt dan den eindindruk van iets
verward-triestigs, als een klacht en een aanklacht tegen het leven, dat onbegrepen
aan ons voorbijgaat, ons, men zou zeggen, het essentieele doet missen en den mensch
eenzaam laat sterven. Er is verlangen naar een wijder leven en diep begrijpenl
liefdeleven in dit boekje, en vijandschap tegen het jonge geslacht en den nieuwen
tijd, en koppige trots op het oude moederschap. Deze vrouw, staande aan den
buitenkant van het leven, heeft echter, fijnzinnig, veel van zijn wijdheid en tendenz
gespeurd, doch vermocht niet, te zwak, dit besef en die wijsheid in het eigen practisch
bestaan tot haar heil aan te wenden.
Ziedaar, ongeveer, wat dit boekje mij zegt.
F.C.
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Verzen
I.
De zwarte hond
Toen 'k eens, gevloden uit de grauwe stad,
In 't ver gehucht den doodentuin betrad,
Waar onder bloemen lag in blanken slaap
De blonde schoonheid van mijn Zonneknaap,
Met vonkeloogen sloop de graven rond,
De tanden bloot, een ruige zwarte hond.
- ‘Hoe durft ge ontwijden, zwart demonisch dier,
Den vromen vrede van wie slapen hier?’
'k Zag hem in de oogen, 'k overwon mijn schrik De donkre hond week deinzend voor mijn blik.
En, vroom gebogen over 't aardebed,
Lei 'k stil op 't graf de bloem van mijn gebed.
Na vele jaren, toog ik naar het graf
Van haar, die mild mij moederliefde gaf.
Vóor 't vreemde kerkhof, waar ik bloemen vond,
Met vonkeloogen loerde een zwarte hond.
Hij lag gebonden, maar met boozen ruk
Schier reet zijn toorn de rinkelketen stuk.
Zijn blaf leek hoonlach toen hij had belet
Me een tuil te plukken voor haar laatste bed.
Waar bleef de kracht nu van mijn klaren blik?
Wie bang nu deinsde was niet hij maar ik,
Wie angst doorvoer, toen 'k bij haar groeve stond,
Of 't waar diezelfde booze donkre hond.
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II.
Droom
- ‘Ik droomde,’ sprak ze, een droeven droom.
Mijn ziel is moe, mijn hart, vol schroom.
‘In donker bosch wij togen saam,
'k Verloor je opeens - en riep je naam.
‘Ik riep, ik riep - Geen wederkeer!
'k Voel nog mijn keel van 't roepen zeer.
‘Ik riep mij wakker, bang en luid O wist ik wat die droom beduidt!’
***
Waarom, nu 'k zwerf, in avondgoud,
Al lang alleen, door Levenswoud,
Een doolhof zonder horizon,
Waar zwijmt de laatste zweem van zon,
Met wanklen tred, wijl 't hart doet zeer
- Maar roepen doe 'k al lang niet meer! Waarom, o ziel zoo ver van mij!
Voel 'k áltoos nog je hart nabij?
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III.
Bij een graf
Oogen, die weenden over mijn leed,
Weet ge wel dat ik u nooit vergeet?
Oogen zoo blauw als vergeetmijniet,
Oogen, zoo rein als een hemelverschiet!
In donker mysterie van de aarde vergaan
Om als stralende bloemen weer open te gaan!
Bloemen - ik voel ze of ze je oogen zijn,
'k Durf ze niet plukken - dan deed ik je pijn.
Handen, die 'k warmde in mijn handen heet,
Weet ge wel dat ik u nooit vergeet?
Handen, die zegenend streelden mijn hoofd,
Weet ge dat niets nu mijn smart meer verdooft?
Hield in mijn handen 'k die handen zoo têer,
Nooit zou 'k ze kunnen verwarmen weer.
Huiverend zwerf ik, 't is overal koud,
Wijl er nu géen is, die nog van mij houdt.
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IV.
Ter nagedachtenis aan een vriendin
De dood omsloop haar, loerende als een dief Zij zag niet om: nog was haar 't leven lief,
Het zingend leven, dat haar veilig droeg,
Waar ze, uur bij uur, een kleine vreugde aan vroeg,
De haren grijs, tevreden als een kind,
Dat, blij met spel, op aarde een hemel vindt Tot, grijnzend fel, de Dood haar greep bij 't kleed,
Tot vóor haar voeten open de aarde spleet,
Met nooit verzaden zwarten hongermond,
Als ál wat leeft, haar ínzwolg en verslond.
En leek dit leven dan haar ziel genoeg?
Was 't wereldwijsheid, die geen hemel vroeg?
Zag nooit zij golven Mája's bont gordijn
En, achter schijn, een wenk van eeuwig zijn?
Of won ze, als éen, die smart in roes vergeet,
Bedwelmen 't schrijnen van verzwegen leed
In harmonie van teeder snarenspel?
O vriendelippen wisslen woorden wel,
Maar de éene vraag, die 'k nooit haar vragen dorst,
Die vlamt nog, als een dwaallicht, in mijn borst.
Weet je álles nu? Ging ooit een ziel teloor?
- 't Is me, in den nacht, of 'k zachtjes kloppen hoor.
Doe jij dat? Ja? Wat won je dat 'k je gaf?
Een bede? Een lied? Seringen op je graf?
En hoor 'k een antwoord als 'k er vallen laat
Een rouwviool met donker vraaggelaat?
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V.
Kinderdeun
Waarom nu, terwijl ik van droefheid kreun,
Vervolgt mij, als hoonend, die kinderdeun:
‘En na die pret,
Gaan zij naar bed,
Vermoeid van al dat spelen?’
Terwijl ik de handen wring van pijn,
Zing ik zacht, op de maat van dat kinderrefrein:
Na levens straf,
Nu stil naar 't graf,
Vermoeid van ál dat lijden En zoo 'k vergaf
Wie 't leed mij gaf,
Zou 't de Englen Gods verblijden?
Of liet een god,
Die met mij spot,
Mij door zijn schepslen wonden,
Zoodat ik ween,
Door schuld van éen,
Die werd door Hem gezonden?
Na 't wreede spel
In Levens hel,
O slapen zonder droomen
En nimmermeer
Ter wederkeer
In 't booze leven komen!
En aldoor, terwijl ik van smart bezwijm,
Vervolgt mij het dansende kinderrijm.
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VI.
Ver weg nu...
Ver weg nu wil ik reizen gaan,
Naar het Land van Herinnering.
Mijn blanke schoentjes doe ik aan
En mijn goudenen tooverring.
Maar de schoentjes, waarmee ik zoo blij betrad
Mijn weg naar mijn liefdewaan,
Aan flarden gescheurd op het rotsig pad,
Daar kan ik zoo ver niet mee gaan.
En de ring is gebroken, de tooverring,
Gevonden in 't hart van een roos En 'k wil tóch naar het Land van Herinnering,
'k Weet van rust niet aleer ik daar poos.
Zal ik kleeden, instêe van in schoentjes wit,
Mijn voeten in nachtfluweel?
Zal ik vragen de kunst van den edelsmid
Dat die toover' mijn ring weer heel?
En zal ik dan reizen, den eindloozen nacht,
In mijn mantel zoo zwart van rouw,
Tot 'k, bij morgenrood, klop aan de poort, die mij wacht.
En ik 't Land van Herinnring aanschouw?
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VII.
Droom
Om een troostwoord kom ik tot hem gesneld
Door de wuivende suizlende lanen Mijn hart doorbonst mij met mokergeweld
En mijn oogen zijn blind van tranen.
Waaróm bleef ik weg zóo langen tijd?
Ik kan het niet meer vermoeden.
O weet hij hoe hevig ik heb geschreid?
't Is of mijn oogen bloeden.
Nu, ademloos, ijl ik de kamer in
En ik storm naar mijn toevlucht, zijn armen En 't duurt lang wel eer ik te spreken begin,
Maar hij sluit me in zijn veilig erbarmen.
Aan zijn lieven schouder, als vroeger, mijn hoofd,
Als vroeger weer streel ik zijn haren En al werd mij geroofd wat mij werd beloofd,
't Is wel zoet, aan zijn hart te bedaren.
O zijn adem is 't weer, die me als bloemgeur omvlijt
En zijn stem, die van vreugd mij deed beven.
- ‘O mijn bode der goden, wie 'k zegen altijd,
Waar ben je zoo lang gebleven?’
Dan een schok - Ik schrik wakker, in eenzamen nacht,
'k Strek de handen - Mijn droom is verdwenen.
En 'k weet weer dat hij dood is en 'k ween heel zacht 't Is of hij van ver mij hoort weenen.
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VIII.
In de vreemde kamer
In de vreemde kamer zit ik alleen,
In de kamer vol leege stoelen In de boomen is klagen van ruischend geween.
Of de boomen den herfst al voelen?
Ik laat vallen het boek, waar 'k in zoek naar wat vreugd,
Wijl mijzelve is geen vreugde gegeven.
Op en neer trilt de lampvlam, van wind doorvleugd.
- ‘Hoe alleenig ben ik gebleven!’
Wat klopt aan de ruit als een bonzend verdriet?
Zijn het vingers? of regendroppen?
Zou het wezen een antwoord: - ‘Alleen ben je niet!’
Is het regen? zijn 't vingertoppen?
Wat drukt op de glasdeur? - Een hand? of de wind?
Wie gooit daar de glasdeur open? De kamer ontvlucht ik, een angstig kind
En laat door den regen mij doopen.
Wie voel ik nu mee in de kamer gaan?
Van wie kan ik d' adem voelen?
Welke oogen zien mij zoo vragend aan
Uit éen van die leege stoelen?
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IX.
Zoekende
Teleurgesteld werp 'k weg mijn boek:
't Wil niet mij geven wat ik zoek.
Verklaar mij wat ik zoek altoos,
O reine ronding van een roos!
't Aromig teeder bloemsatijn
Geeft schoonheid wel, maar koelt geen pijn.
En 't rozehart, waar 'k liefde aan vroeg,
Is voor mijn hart niet diep genoeg.
Naar 't blonde strand nu, ver van huis,
Waar zoeft de zee met droef geruisch!
De zee is groot, de zee is diep 'k Wou dat ik in haar armen sliep.
De zee is diep, de zee is groot,
Maar dieper, grooter is de dood.
Van 't zeestrand zwerf ik droomend heen
Naar 't graf, waar slaapt wie 'k vroom beween,
Als riep mij 't eindlijk levensdoel
In geurende aarde, zacht en koel.
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X.
Avontuur
Ik doolde in najaarswoud en bad:
- ‘Een aalmoes van uw gouden schat!-’
De wind, die ruischte in 't najaarswoud,
Lei in mijn handen bladergoud.
Al drijvend langs de hemelbaan,
De wolk mij gaf een regentraan.
Ik streelde 't blad, ik dronk den drop 'k Hield vragend nog mijn handen op.
En smeekte God dat zegen vloog
Als reine manna van omhoog.
Daar streek een vogel blank en têer
In 't nestje van mijn handen neer.
Hij zag mij aan en zong zoo zoet
Dat nog ik er van weenen moet.
Toen 't liedeke uit was vloog hij heen
Naar 't Zuiden ver - en liet me alleen.
Die kleine hemel-afgezant!
Een vêertje liet hij in mijn hand,
Een liedje liet hij in mijn ziel,
Een lied, dat uit den hemel viel.
HÉLÈNE SWARTH
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Broeder Kobus
III.
Kobeke wordt grooter
1
Als Broos binnenkomt vliegt Kobeke op hem af. 't Is goed te zien dat Kobeke het
meest van zijn vader houdt, en dat valt Belle Moeike maar tegen. Broos treitert hen
daar dan nog mee en zegt tegen Kobeke: ‘Zijde zoe blij da voaderke thuis es, mène
joeng... en hedde zoê den hiêlen dag mee de maskes moete spele!’ Kobeke kan
klappen en verstaat heel goed het verschil tusschen het mansvolk en het vrouwvolk
in de hut.
Op zijn schouders neemt Broos hem mee naar 't bosch. Hij laat hem blaren
aftrekken, zet hem op een hoogen boomtak, doet hem naar de eikens in een vogelnest
loeren, plukt voor hem krokkebazen, brembezen en hazelnoten. En swenst zingen
ze den heelen tijd. Ze rieken naar mosch en terpentijn als ze thuis komen. Broos pakt
wel eens een jong konijnke, en met hun twee gaan ze zijn stroppen onderzoeken.
- ‘Voader, zegt Kobeke, as ik groêt zèn dan weur ik oêk joager.’
- ‘Ge hed gelijk, Kobeke.’
- ‘En dan koêp ik è geweir.’
- ‘Zeker Kobeke.’
- ‘En dan schiet ik al de duvels en de spoêke doêd en de hoaze en de kernijne...’
- ‘Sjuust, mène joeng, en dan koke we doar hutsepot van veur Tekla Penne en
Belle Moeike.’
- ‘En as we in den hemel zèn dan ete we alle doage rijspap en vlaê, hé voader
joeng.’
- ‘Zeker Kobeke, en pense en kampernoelies.’
- ‘En in den hemel meuge ze noeit ofte noeit oep oeve bloête flututer sloage, hé
voader joeng.’
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- ‘Van eiges nie, Kobeke.’
- ‘Van eiges nie... want de engelkes hemme giene flututer, hé voader joeng.’
Als Kobeke zondags met Broos uit de hoogmis komt en ze gaan een pint drinken
bij den koster, dan mag Kobeke al eens efkens meedrinken, en een trekske doen aan
Broos zijn pijp. Dan zeggen de menschen: ‘Da weurd sjustekes zè voader.’

2
Het is weer eens in den Bamistijd.
Bij Kalle Lies zijn de leste patatten binnengedaan, en nu worden er boekwijtkoeken
gebakken. Dat is de gewente. Broos van Peersus heeft geholpen en die komt met
Kobeke af, en Tekla Penne en Belle Moeike komen later. Mieke Lies en de koster,
dat is nicht en kozijn, en de koster is er ook. Dore Piluut is ook een beetje van de
familie, en die weet altijd waar er ieverans iets te krijgen is. Hij riekt het van wijd,
zeggen de menschen, en zoo precies in passant komt hij bij Kalle Lies binnen.
Op een stoel bij den heerd staat de ketel met het koekenbeslag. Mieke Lies smeert
de pan in met vet uit een kommeke dat er neven staat. De smeerborstel is maar een
voddeke aan een stokske gebonden. Mieke Lies schept het koekenbeslag in de pan,
ze laat het open loopen, ze houdt de pan boven 't vuur, en de koek begint bruin te
worden aan de randen en derf in 't midden. Ze zitten er allemaal op de gieroogen van
den honger, en de reuk doet hun 't water in den mond komen. Mieke Lies wipt de
koek omhoog en hij valt met een klats averechts om terug in de pan. Als hij gebakken
is schuift ze hem op een groote rijstpapschotel waarover vier kempstekken liggen.
De lamp staat op het schap. Melle Komfoor zet tassen en het siroopkommeke op de
tafel.
Kobeke en Nelleke zitten neveneen in den hoek van den heerd. Ze zeggen niks en
hun oogen blinken van goesting naar de pan. Melle Komfoor snijdt den eersten koek
in tweeën, smeert er siroop over, en geeft elk een helft. Ze bijten er in dat de siroop
over hun kin loopt. Als 't op is vraagt Kobeke:
- ‘Kunde gij al fluite, Nelleke?’
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Nelleke probeert, maar het gaat niet.
- ‘Zoê-zè moette doen,’ zegt Kobeke, en hij fluit. Maar het lukt niet bij Nelleke,
al blaast ze met dikke kaken zoo hard als ze kan.
- ‘Meugde gij hoazeneute, Nelleke?’
Kobeke haalt een heele grob hazelnoten uit zijn vestzak en gelijk beginnen ze die
te kraken. Ze moeten hun bloote voeten wat intrekken, want het vel van hun beenen
verhaart van de hitte.
Ze zijn nu allemaal aan 't eten, behalve Mieke Lies die maar voortbakt. De stapel
wordt hooger en hooger. Ze smeren er dik de siroop op. Daar is precies een
kermislucht in huis en alleman is kontent. Dore Piluut de garde wedt dat hij een heele
koek ineens in zijn mond kan krijgen.
- ‘Ge hed wel è groêt bakkes, Dore, zegt de koster, moar da moet ik toch iêrst zien
veur da'k et geluêf.’
- ‘Weudde?’ vraagt Dore Piluut.
- ‘Veur èn ronde è-zondag nao de hoêmis.’
Dore legt een koek voor hem op de tafel, vouwt hem in twee, in vier, rolt hem
tusschen zijn handen vast ineen en duwt hem in zijn mond. Zijn kinnebakkes staat
opengespannen lijk bij een verken dat op de leer hangt. Ze loeren allemaal naar zijn
mond. Zijn lippen gaan toe en ze zien niets meer van den koek, en Dore doet met
zijn kop naar den koster: ‘Ziede naa wel?’ Maar dan begint Dore Piluut ineens te
krophikken, gelijk een hen die iets niet kan doorkrijgen, hij wordt vuurrood, zijn
oogen staan wijd open, en hij begint met zijn vingers tegen zijn keel en zijn kaken
te duwen.
- ‘Em es bogot oan 't versmachten!’ zegt de koster.
Ze vliegen recht. Kalle Lies houdt Dore zijn kop vast, en Broos begint met een
lepelsteel den koek er uit te werken. Mieke Lies laat haar beslag aanbranden.
- ‘Tedjuu, hijgt Dore Piluut als het er uit is, èm was veul te werm... hedde me doar
gien drupke?’
Kalle Lies haalt de jeneverflesch achter de kast uit en schenkt voor alleman eens
in behalve voor Kobeke en Nelleke. Melle Komfoor komt nu aan den heerd staan.
Kobeke en Nelleke hebben allebei twee heele boekwijtkoeken met siroop
binnengewerkt. Ze waren nog warm, en in den
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hoek van den heerd met hun voeten bekanst in de asch hebben ze 't nu nog warmer.
Ze zeggen niet veel meer want ze hebben goed hun dikte.
- ‘Nog è stukske, mène joeng?’ vraagt Mieke Lies.
Kobeke loert naar den halven koek die nog rookt, bruin met blommekens gebakken,
en goed met siroop besmeerd. Hij zucht. Het water komt er van in zijn mond.
- ‘Ik zal nog moar es mee è snipke probeere, Miekemoeike.’
Nelleke probeert met de andere helft. Hun buikske is gespannen. Ze worden er
nog stiller van, ze krijgen het nog warmer en benauwder, en hun kaken zijn lijk vuur.
- ‘Nelleke, vraagt Kobeke stillekens, zijde gij oêk zoe dik?’
- ‘Joa,’ piept Nelleke moeilijk, met schrik in heur oogen.
Ze zuchten en duwen met de handen op hun buik.
- ‘Nelleke, zijde gij nie verveerd alliên in den doenker?’
- ‘Joa,’ knikt Nelleke.
- ‘Ik nie... thuis toch nie... moar hier wel.’ 't Is te zien dat Kobeke en Nelleke het
benauwd krijgen.
- ‘Wille me mee ons twiê es buite goan, Nelleke?’
Ze schuiven den hoek uit, naar buiten. Als ze weerom komen zien ze der verlocht
uit.
Al het koekenbeslag is opgebakken. Kalle Lies en Mieke Lies, Belle Moeike en
Tekla Penne, Melle Komfoor en Dore Piluut de garde, de koster en Broos van Peersus,
zitten rond de tafel en eten hun buik spannens vol.
- ‘Melle, ge krijgt nen halve frang as ge oeve vinger tusschen mène buik en mène
broeksband kunt steke, zegt Dore Piluut, moar nie kietele.’
Melle probeert, maar ze kan 't niet.
- ‘Ge zod er nen noagel kunnen oep recht sloage,’ zegt ze.
- ‘Ik hem mène band losgedoan,’ zegt de koster. Melle Komfoor en Tekla Penne
hebben hun eigen ook op hun gemak gezet. De koffie doet het een beetje zakken bij
het vrouwvolk en de drupkens bij de mannen. Ze treiteren den koster omdat hij al
twee keeren buiten gaan zien is hoe wijd dat de maan zit. Mieke Lies moet eens
zingen van Benjamin, en ze zingen allemaal het refrein mee, ook Kobeke en Nelleke:

Groot Nederland. Jaargang 27

239
O Benjamin, mijn hert ontwrongen,
O Benjamin, voor 't laatst misschien...

maar der zit niet veel fut in bij de mannen omdat ze te veel gegeten hebben en omdat
het zoo warm is. Dan stelt Dore Piluut de garde voor eens Koekbijten te doen. Op
een twee drij is de tafel terzij geschoven, Kalle Lies trekt een koord door een
boekwijtkoek en hangt dien aan een nagel tegen den zolderbalk. Gewoonlijk hing
aan dien nagel een verkensblaas te drogen.
Nu moeten ze een voor een onder den hangenden koek komen staan, omhoog
springen, bijten, en wie der het grootste stuk kan afbijten mag apaart een drupke
drinken. Amai! Is me dat een affeere! Dore Piluut de garde springt eerst, de
boekwijtkoek kletst hem tegen zijn gezicht en zwiert weg ende weer. Dore zijn
broeksband is gebroken. De anderen staan te lachen lijk zot. Mieke Lies krest van 't
gichelen, precies of ze gekieteld wordt. De koster springt, - ook niks.
- ‘Ik hem pertang de smoak oep mèn toeng gevuuld,’ zegt de koster.
Tekla Penne moet probeeren. Ze houdt met heur twee handen heur borsten vast,
wipt omhoog, bijt een stuk van den koek, en valt heuren kloenk kapot. Ze krijgt een
drupke.
- ‘Mee zoê 'ne groête mond es 't nie moeilyk,’ zegt Broos.
Hij bijt er ook neven. Kalle Lies wipt bekanst tot tegen den zolderbalk... Als er
eene omhoog springt sjoept tegen de muur ook zijn schaduw omhoog, en Nelleke
en Kobeke hebben daar hun plezier in. Die er rond staan doen elken keer met hun
kop de beweging mee en trekken hun mond open als de andere naar den koek bijt.
Mieke Lies kan niet, ze moet te erg lachen. Op het ende doet ze het toch, en heure
rok valt af.
Ochgot! nu komt het maleur. Melle Komfoor springt met al heur fors naar den
zwierenden koek, valt weerom, en daar komt me nu uit Melle heur keel een gemeurel
gelijk van een broedkalige kloek. ‘Euh-euh... aahaah-aah...’ met open mond staat
Melle in 't midden van de kamer, heur oogen verdraaid, heur handen omhoog en heur
mond stijf vierkant open. Melle heeft heur kinnebakkes verwrongen met het bijten
en kan heuren mond nit mer toedon. De mannen staan daar in hun hemdsmouwen
als behekst op dien open mond van
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Melle te gapen. Ze weten niet wat zeggen of doen. Ze peizen eerst dat het voor te
lachen is. Belle Moeike begint te schreeuwen: ‘Wat è maleur! Wat è maleur!
Ochgotochgotochgot!’.. Tekla Penne vraagt waar de azijnflesch staat. De koster zegt:
‘Tedjuu-tedjuu... hedde naa van ze leve zoe iet gezien!’ Kalle Lies staat te zweeten.
Melle Komfoor doet nog erger van ‘Euh-euh-euh...’ diep uit heur keel, en Mieke
Lies veegt met een voorschoot haar kin af. 't Is zoo'n zot gezicht, die Melle met
heuren mond open, zoo iets dat ge nog nooit gezien hebt. Melle heur neus is er van
in een knuddelke verwrongen. Heur tong gaat weg ende weer en ge kunt tot achter
in heur keel zien gelijk in een ovengat, en ze zeevert. Broos moet geweld doen om
niet te lachen en Kobeke en Nelleke gichelen stillekens. Kalle Lies roept koleirig
tegen Melle:
- ‘Probeert potverbloemme es oem èm toe te doen, Melle!’
- ‘Euh-euh...’ doet Melle en wijst onder heur ooren dat het daar zeer doet. Ze kan
niet uitstaan dat Tekla Penne heur met azijn inwrijft. Belle Moeike is al hardop aan
't bidden en belooft drij beewegen.
Kalle Lies wordt krikkel. Hij voorziet al dat Melle heur heel leven daar zoo in zijn
huis zal zitten. Hij kan ze nu nog minder uitstaan dan anders. ‘Potverdekke!’ roept
hij ineens, en geeft heur een stomp met zijn vuist tegen heur kin van onder naar
boven, en Melle heur mond klapt toe gelijk een houten kaske. 't Is over. Kalle Lies
staat er nog meer van te zien dan de anderen. Boven hun koppen hangt de
boekwijtkoek aan het koordeke, zonder te wiggelen. Daar zijn twee happen uitgebeten.
Dore Piluut de garde neemt hem van den balk, rolt hem in zijn rooden zakdoek en
steekt hem weg.
Het doet bij Melle Komfoor erg zeer juist onder heur ooren. Belle Moeike is het
aan 't overlezen, en ze zal morgen zalf brengen van veemols en kweeperen. Ze drinken
nog een leste drupke en ze zijn kontent dat alles weeral zoo goed afgeloopen is en
dat de patatten van Kalle Lies goed binnengehaald zijn, zonder veel rotte er bij.
Kobeke en Nelleke zijn in den hoek van den heerd in 't slaap gevallen. Ze zweeten
er van. Hun kaken zijn zoo rood als een kool vuur. Broos neemt Kobeke op, legt hem
over zijn schou-
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der, Tekla Penne slaat er een doek over, en ze gaan naar huis. Dore Piluut en de
koster gaan mee.
't Is koel buiten, en 't is maar half donker al is er geen maan.
Daar hangt een grijze smoor boven de dennekens. Tusschen den eikenkant door
zien ze daar ieverans op den Lukschen dries het patattenkruid branden, een rood
vuur, en ze rieken het tot daar. De honden bassen in 't dorp. Echte bamisnacht, en ze
weten al dat het morgen weer schoon weer zal zijn.
Dore Piluut de garde en de koster gaan naar 't dorp opper. Onderweg staat de koster
stil tegen een boom en zegt:
- ‘Zie, Dore Piluut, ik mag duzed joar auwd weurre, moar da bakkes van Melle
Komfoêr da vergeet ik noeit of ze leive nie... Tedjuu-tedjuu!...’
Zoo gaat dat in de Kempen.

3
Dat lifleffen met Kobeke is gedaan. Belle Moeike en Tekla Penne beginnen er meer
last van te krijgen dan plezier. En dan, ze zien Kobeke te geerne, vooral Belle Moeike,
en dat is ook niet goed voor kinderen. Nu ziet ge van eene pas Kobeke buitengestoven
komen om onder Tekla Penne heur handen niet te vallen. Vroeger was het juist het
kontrarie. Als Kobeke het een of 't ander befetterd heeft waarvoor Tekla Penne zijn
broekske moet afstreepen, dan doet hij nog erger dan Peer Ocherme over zijn
rammetis, en Belle Moeike is dan seffens aan 't snoeffen van kompassie, en achter
't gat geeft ze Kobeke een stukske broodsuiker. Als hij er iederen keer een stukske
suiker voor kreeg zou Kobeke het niet zoo erg vinden, maar Belle Moeike is er niet
altijd bij als Tekla Penne hem zijn gekke warm fikkelt, en als hij heur daarna met
een halven snik komt zeggen: ‘Belle Moeike, ik hèm toch weer zoe verdoemmelèk
oep mène bloête flututer gekrege...’
- ‘Es 't woar, mène joeng, zegt Belle Moeike dan goedhertig, kom es herres, ik zal
der es mee mèn hand over striêkele dan doet et zoe ziêr nie miêr.’
Meer niet, en om zoo eens over zijn broekske te laten wrijven door Belle Moeike,
daar heeft Kobeke niks aan. Ze moet
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hem hooren schreeuwen om er een stukske broodsuiker van los te krijgen. En daarom
neemt Kobeke er somwijlen maar zelf een, als hij streep gekregen heeft, en dat komt
overeen uit.
Kobeke gaat zijn beklag maken bij Broos dat het zoo zeer doet als hij op zijn
blooten flututer krijgt van Tekla Penne. Ze peizen er alle twee eens goed over.
- ‘Kobeke, zegt Broos, we zellen è kernijnevel in oe brukske steke... mee et stètteke
der nog oan.’
- ‘Da kunne we probeere,’ zegt Kobeke.
Broos helpt hem om het konijnenvel vast te binden, en als Tekla Penne hem een
uurke later op heur knie legt, zijn fluitjesbroek losmaakt, zijn slipke omhoog trekt,
ziet ze daar ineens, in plaats van dat blinkend witte achtergezichteke van Kobeke,
een harig vel met een steerteke.
- ‘Seezesmarantegoeds!!!’ krest Tekla Penne, en Kobeke rolt van heuren schoot
af, en ze loopt naar Broos die aan 't schuurke staat te klappen met Kalle Lies. Kalle
Lies heeft Nelleke bij zich.
- ‘Komt in goedshiêrnaom naa toch es zien wat er mee ons Kobeke gebeurd es!...’
Tekla Penne kan niet meer spreken, zoo is ze uit den asem. Broos en Kalle Lies
komen binnen. Maar Kobeke heeft in de gauwte het konijnenvel afgetrokken en in
't bed van Belle Moeike gestopt.
Broos pakt hem vast, maakt zijn broekske weer los, en met hun vieren, Tekla
Penne, Broos, Kalle Lies en Nelleke loeren ze met kurieuze oogen naar het kleine
achterwerk van Kobeke. Kobeke nijpt zijn billekens ineen van benauwdheid dat er
iemand zal op slaan, en hij probeert over zijn schouder te kijken om te zien of Nelleke
er ook naar loert.
- ‘Doarnaa!... zegt Tekla Penne verstomd,... en ik hem pertang goed gezien... en
doar was al è klein stètteke oan..’
Ze tast eens goed onder Kobeke's hemdeke of er niks meer te vinden is van het
vel of van het steerteke. Broos duwt eens met zijn pijpesteel tegen Kobeke's
achterkaken, Kalle Lies slaat er eens met zijn hand op en zegt: ‘Et es toch echt
vliêsch...’ en Nelleke moet giechelen. Pardoes komt er ook eens naar loeren.
's Avonds steekt Belle Moeike heur voeten tegen dat konij-
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nenvel onder de lakens. Van danigen schrik springt ze 't bed uit en Broos krijgt een
klets tegen zijn ooren.
't Is voor twee weken gedaan met het priggelen op Kobeke's flututer. Tekla Penne
is te verveerd dat ze 't een of 't ander zal te zien krijgen. En als Kobeke soms maar
eens zegt: ‘Ik weur hier zoe ieverans iet oarig gewoar,’ en aan zijn broekske tast,
dan loopt Tekla Penne om weg te zijn.
Kobeke weet dat!

4
't Wordt elken dag erger met Kobeke. En Broos trekt altijd partie voor hem. Tekla
Penne peist dat hij later in 't gevang zal geraken. Ze zucht als Broos het hoort:
‘Sjustekes zè voader!’ Lulle-Mie, Pardoes en Kajoet hebben het meest af te zien van
Kobeke.
Lulle-Mie staat in het weike aan een staak gebonden. Op heur zeven gemakken
eet ze heuren buik vol aan het gras omdat ze anders niks te doen heeft. Kobeke trekt
door de wei met zijn zakske om gaan droge denappelen te rapen. Als hij neven
Lulle-Mie gaat trekt hij ineens het zakske over heuren kop en bindt het vast. Lulle-Mie
staat daar een oogenblik als van de hand Gods geslagen, met heur vier pooten stokstijf,
stil. Ze weet niet naar hut of naar heir, trekt achteruit, werkt met heuren kop tegen
den grond, en Kobeke ligt op zijn buik er bij te lachen. Als Belle Moeike heur van
den zak verlost loert Lulle-Mie een moment in 't ronde precies of ze pas op de wereld
komt. Dan geeft ze ineens Belle Moeike een stoot dat die bekanst omver valt.
Wat moeten ze beginnen met zoon' kind!
Kajoet zit neven het vuur te slapen, zijn oogen vast toegeknepen. Broos is aan 't
plakken geweest aan het naaikistje van Belle Moeike, dat ze gekregen heeft toen ze
nog pastoorsmeid was en dat nu uiteenvalt, en de lijmpot staat op het baggerdvuur.
Kobeke kriebelt met zijn hand over Kajoet zijn kop. Kajoet houdt zijn kop een beetje
scheef en ronkt van de deugd die 't hem doet. Dan onder zijn kin, en Kajoet doet
geen oog open en hij heeft rillingen in zijn pooten. Met zijn ander hand neemt Kobeke
het stukske spaan uit den lijmpot, strijkt Kajoet daarmee eenige keeren over zijn
steert, zijn
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achterwerk en zijn pels, tot bekanst tusschen zijn ooren, en gaat dan buiten neven
het kiekenkot met Kajoet zijn eetkommeke rammelen. Kajoet komt heel onnoozel
aangeloopen. Kobeke slaat hem het mandeke pluimen, dat daar aan een nagel hangt,
over zijn kop, Kajoet rolt er van 't verschieten nog eens in rond, en als Kobeke het
mandeke wegneemt vliegt er een ding door den hof dat op geen kater meer trekt. Al
de hennen beginnen te kakelen. Lulle-Mie die juist uit heur stal komt, meent zeker
den duvel te zien en ze loopt met heuren stommen kop boenk tegen de putkuip.
Pardoes krijgt zoodanig den schrik in 't lijf dat hij een uur lang in het denneboschke
ligt te grollen. Hij meent wel iets van Kajoet te herkennen in dat zotte ding daar,
maar hij is er niet zeker van en betrouwt het niet. Kajoet is vol hennepluimen geplakt,
en ze zitten goed vast. Zijn steert is precies een versleten kwispelke. Kajoet zijn
oogen staan groot open, hij miauwt drie keeren en krabt met zijn poot over zijn kop.
Hij verstaat absoluut niet wat hem daar ineens overkomen is, en als hij over zijn rug
naar zijn steert kijkt dan krijgt hij goesting om te loopen tot aan 't end van de wereld.
Hij komt het huis binnengeschoten en Belle Moeike verslikt heur zoo danig dat Tekla
Penne heur wel vijf minuten lang op den rug moet kloppen. Broos lacht nog erger
als Kobeke en gelooft seffens ‘dat èm er niks kost oan doen.’
En 't ergste...

5
.... 't is in de Meertsche nachten.
Het is koel van avond, maar gewordt toch gewaar dat er iets anders aan 't komen
is. Daar zit in de lucht iets frisch, jong, dat opjaagt. De keerskens staan jeugdig op
de dennekens. 's Avonds in den maneschijn kunt ge ze zien staan, recht omhoog op
ieder takske. 't Gestruik zit overal vol jonge botten, en ook al wat kleine blaarkens.
De terpentijn begint door de denneschors te werken.
Daar is een groote rosse ring rond de maan.
De hemel is eenelijk wijd en hoog.
De stilte vult heel de wereld.
Zijlings van Broos zijn hut, achter het stukske haag, neven
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de putkuip, is 't kattenvergaring, iederen avond. Daar is een streepke schaduw van
de putkuip en van de haag, de rest ligt in 't volle maanlicht, bleek blauwig.
Door het denneboschke komt zwarte Purre, de kattin van Kalle Lies, voorzichtekens
aangedribbeld. Heur oogen fonkelen. Ze blijft efkens staan, onder een tak, likt over
haar neus, en peist. Dan roept Purre klagelijk ii... jaaauuw... en dribbelt voort. Langs
den rand van het bosch sluipt wit Marelleke van oud Michielke van Diest, die het
geweten heeft door ze weet niet wat dat ze dezen avond aan de hut van Broos moest
zijn. Marelleke is nog een jong ding. Michielke van Diest staat daar thuis aan de
achterdeur nu te roepen: ‘Marelle-Marelle-Marelle!!...’ Ze schiet nog rapper vooruit
als ze dat hoort, jachtig, - in dat eerste jaar van vrijagie dat ze aan de kattenvergaring
meedoet. Die rosse maan werkt op heur vel. Ritsch... springt er vlak voor heur neus
een muis of zoo iets weg. Marelleke doet een sprong, riekt eens aan den grond, is
voort. Grijs en wit Minneke van Trezeke Sloemans is dweers door de hagen en kanten
gekropen, en wacht daar ieverans in 't weike. Aan de kleur van den avond heeft
Minneke geroken dat ze weer naar Broos moest...
En daar komen er nog andere, och van waar allemaal, - van de bezembinders en
zandleurders, van de stroopers en de boschwerkers om en ver in 't ronde, geprikkeld
door de rosse maan van dien Meertschen nacht en door den drang van hun jagend
bloed, - katers en kattinnen, jonge met pelsen als floer en oudere met reppig ruivig
vel en glorieuze krabben achter hun ooren. Daar zijn er zwarte en witte, rosse en
grijze, gestreepte en gevlamde, alle van 't echte deugdelijke katers- en
kattinnengeslacht, rap van poot en heet van bloed, en grauw in den donker allemaal.
Katers en kattinnen van foefeldooreen en springt-er-deur, zonder stamboom en zonder
distinctie, maar alle van goed Kempisch ras, mager en gezond, geen vet onder hun
huid, armoei-vreters van stukskens roggebrood en patatten, van afval en eender wat,
van vorschen en hier en daar een muis of een vogeljong. Maar ze hebben pezen als
leeren nestels en pooten als stalen veeren met nagels als messen. 't Is al van 't ravotten
en driesten in
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't wild, in bosch en wei, in schuren en schelften, nacht en dag, op zoek naar te-vreten
en naar amoureuze perikelen.
Nu sluipen ze in de schaduw van de hersige dennekens en jonge heesters, en ze
rieken den nieuwen reuk van den grond, den kop straf gerekt, en gele vlamoogen die
peilen in den nacht... O die naarlijke rosse maan die zoo verveerlijk hoog aan den
hemel staat te loeren vlak op de open plekken en zandbanen. Het spookt overal. Het
gespeel van de lichtvlekken tusschen de dennestammen doet hen schichtig ineens
naar links en rechts spieden, of daar iets is... Ze strijken voort met hun buik en kop
bijna tegen den grond, den steert stijf achteruit, staan even stil met één poot omhoog,
loeren schuw voor zich in den donker, en elk klein geruchtje onder het hout doet hun
zenuwen trillen...
Van uit zijn blarennest, diep onder den eikenstruik, piept Stekelpin, de egel, met zijn
kleine pereloogskens angstig over het veld. Pooteke vóór en pooteke na durft hij het
maar wagen langs den hoogen kant, gereed om zich in zijn stekels te rollen. Dan
loopt hij, met korte eindekens, het veld over, want Stekelpin heeft ginder den roep
gehoord van het egelwijfke.
En Rille, de wezel, springt van uit zijn holle wilgenstrunk. Hij heeft den heelen
winter bij Kalle Lies in de schuur verborgen gezeten, nu pas sedert eenige nachten
is hij weer in zijn ouden wilgenstrunk komen huizen. Schuw, onzichtbaar, zijn witten
buikpels tegen den grond jaagt hij door het hout. De snorren boven en voor zijn oogen
beven, en de scherpe nageltjes klammen zich vast aan de stukskens droog hout. Hij
weet van die rosse maan daarboven dat er ginder aan dien grachtrand nu een ander
van zijn soort op hem te wachten en te verlangen zit...
En Floere, de fluwijn, kruipt onder zijn houtmijt uit, schichtig, steekt zijn spitse
sniffelke snuffend omhoog, in de richting van het kiekenkot boven den geitenstal,
en loopt ineens vlug den eikenboom op, om te kijken naar de maan. Hij ziet beneden
Vratte, de das, door de weide sluipen, naar zijn hol waarin zijn vier blinde jongen te
piepen liggen van hon-
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ger. Hij hoort boven zich twee eekhorekens, bang van zijn aanwezigheid, voorzichtig
wegkruipen tot aan het uiterste eind van een tak, waar geen fluwijn zich wagen kan.
Diep in het bosch liggen twee herten naast mekaar in het dichte verstruweld
schaarhout. Ze kijken met groote oogen ernstig peinzend in den nacht, en hun bruin
bronzige huid rilt soms efkens.
En mollen en ratten en muizen gaan nu uit op hun nachtelijke tochten, hongerig
en verveerd, te midden van de sluipige gevaren die hen beloeren van achter de struiken
en van uit de voren. Nu en dan schreit er ieverans een dun kermgepiep, één oogenblik
maar, als een doodsreutelke... Wie scherp luistert, zooals de dieren van den nacht
dat kunnen, hoort het gekraak van dunne beentjes tusschen de tanden van een van 't
bloeddorstig martergeslacht. De zwakkeren duiken dan angstig weg, met jagend hert,
de sterkeren steken even de spitse snuit omhoog en ruiken, en doen hun snorharen
trillen. Soms sist en blaast het daar onder een struik van verwoeden strijd om leven
en dood. Soms heeft het gepiep en het gevecht een andere beteekenis, - de strijd om
het mannelijk bezit.
Duizenden kleine geruchten vullen den nacht, voor wie het hooren kan, in bosschen
en weiden, langs grachten en hagen. Want nu zijn in alle wezens van den nacht de
nieuwe levensrochten wakker geworden, de honger en de paringsnood, het wilde
bronstig verlangen dat die rosse maan daarboven in hun bloed giet.
Tegen den gevel van de hut, op een hoopke slommer, ligt Kajoet. Ineengewrongen,
zijn pooten onder zijn lijf, zijn vuistkop ingetrokken, nijpt Kajoet zich ineen, tegen
den grond. Al de kracht van zijn pezen en zijn spieren is daar binnen in één punt van
zijn katerslijf saamgeprest, gereed. Daar is geen haarke aan hem dat beweegt. Alleen
het uiterste topke van zijn steert roert even tusschen het slommer zonder dat hij het
weet. Hij ligt daar in de pikzwarte maneschaduw van den gevel, het bleeke licht van
de rosse maan is een goede kattesprong van hem af... Geen oog kan Kajoet daar
ontdekken. Hij heeft zelfs de spleet van zijn gele pupillen zoo klein gemaakt dat er
geen licht door kan.
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Daar is iets in de lucht ommetom dat Kajoet op zijn hoopke slommer in absolute
roerloosheid en in strakke spanning houdt. Hij hoort links en rechts het stille doen
van de andere dieren, op zoek naar eten en avontuur, maar hij roert niet. Hij ziet
Floere, de fluwijn, van onder de houtmijt te voorschijn kruipen, zijn spitse snuit de
lucht in steken om te rieken, zijn vlosse steert over den grond vegen en dan dievelings
wegsluipen, - de valschaard die hij is. Van onder de haag dribbelt met een kort loopke
Stekelpin tot in het plekske licht, hij meent dat het iets is, de bangerik, en zet zijn
stekels uit.. Kajoet kent Floere en Stekelpin al lang, en hij laat het gebeuren. Achter
hem piept een muis, langs zijn kop gonst een dwaze brommer, Kajoet roert niet,
efkens misschien een haar aan zijn snor...
En hij heeft vergeten dat hij vol pluimen geplakt zit, op zijn rug, zijn steert, zijn
flanken...
Zijn oogen staan vast, scherp, op één punt van de haag neven de zandbaan.
Daar zit poeier in de lucht, met die rosse maan.
Achter den anderen gevel krabt Pardoes naar zijn vlooien, en hij klopt met zijn
poot tegen zijn houten hok... toek-toek-toek...
Ineens klinkt van uit het dennebosch, zacht, lokkend, fleemend: i-aau-auw, van
Purre. Van achter het weike antwoordt Minneke, even smachtend: i-aau-auw...
De gele pupillen van Kajoet worden iets breeder, zijn straf gespannen voorpooten
doen efkens een kleine beweging onder hem. Zijn blikken staan stijf als staal op dat
eene punt van de haag, en hij duikt zijn kop nog vaster tegen den grond.
Nu roert daar iets. Tegen de onderste takskens kruipt een kleine schaduw, en door
de haag steekt ineens de kop van Kadol. Kajoet ziet zijn gele oogen, die rondspieden,
behoedzaam, over de lichtplek tusschen de putkuip, de houtmijt en de haag. Kadol
blijft daar een oogenblik roerloos zitten. Kajoet zijn oogen schieten vlammen.
De stilte huivert...
Kadol en Kajoet zijn doodsvijanden. Mededingers. Kadol is van niemand. Een
wilde kater van 's Heeren straten die leeft wie weet waarvan en op wat manier, in
schuren en zolders,
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in haag en kant en bosch. Hij sluipt 's nachts in het dorp rond, dringt overal binnen,
de vuige dief die hij is, pakt de piepjonge pullekens weg van bekanst onder de kloek,
vliegt de boomen op zoo vlug als Floere, de fluwijn, en zit vol onfatsoen en slechte
manieren. Zijn steert is half weggeschoten door een jager. In een baldadig gevecht
met Vratte, de das, heeft hij verleden zomer zijn linkeroor half verloren. Vratte was
een oog kwijt. Hij is zoo ros als de maan. Hij heeft een kop als een dikke gebalde
vuist. Hij riekt naar terpentijn, naar den grond, naar wild. Een echte baanstrooper is
Kadol. Met nagels als priemen. In den voorbijen winter heeft hij nachten achtereen,
toen 't zoo nijpend vroor, op een huisdorpel van de parochie zoo vervaarlijk
lang-gerekt zitten grijnzen en mauwen, dat de kinderen van de mare gereden werden
en de groote menschen dachten dat het de weerwolf was. Alle kattinnen van 't dorp
kennen Kadol. Ojee! of ze hem kennen! - Alle katers haten hem. Hij is de liederlijke
vader van de helft van alle jonge katten van verleden jaar, - de loeder die hij is!...
Kajoet en Kadol zijn mekaar verleden najaar eens tegengekomen in 't bosch. Kajoet
had een jong konijn tusschen zijn tanden, zelf gepakt. Toen heeft daar een gevecht
plaats gehad te wreed om er van te spreken. Een uur in 't rond kon men de
schrikkelijke schreeuwen en kressen hooren van die twee. Een eekhoreke, dat het
had afgeloerd, is 's anderdaags van den schrik dood van een boom gevallen. Als een
baarlijke duvel vloog Kadol rond Kajoet, krabde en beet en krauwde en grijnsde als
behekst zoo dat het Kajoet soms voor de oogen zwijmelde. Maar Kajoet was ook
niet van gisteren. Het ging om zijn lijvelijke katerseer, en hij was liever dood gebleven
dan dien smerigen landlooper van 'n Kadol zijn konijn af te staan. Een laatste
geweldige krauw, om eenen het hert uit zijn lijf te halen, en Kadol moest het opgeven.
Hij ging twintig stappen verder aan zijn bebloede snuit zitten likken, al grauwend
van de pijn. Maar acht dagen lang had Kajoet met zijn poot over zijn half blinde
oogen moeten vegen, en aan zijn verscheurde huid moeten likken. Hij was de helft
van zijn haar kwijt geweest. Op zijn kop is er nog een kaal plekske, en aan zijn
linkervoorpoot wordt hij nu
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soms nog iets gewaar. Dat konijn had hij met een zuur gezicht, zonder smaak,
opgegeten.
En sedert twee avonden is Kadol daar nu op het tooneel verschenen, - ineens, wie
weet van waar! - voor de kattenvergaring.
Kajoet zijn oogen staan als een vlijm op den dikken kop van Kadol gericht...
Van dichterbij klinkt nu de minneklagende lokroep van Purre: i-ou-ou-ij-iiaauuw,
en Minneke en Marelleke zijn daar nu ook ieverans dichtbij: i-aaa-woe... oe...
oe-èèè-aa, en andere nog en meer, in de zandbaan, achter den gevel, achter de
houtmijt. En nu zijn medeen al die geheimzinnige krachten van dieren en dingen,
van de rosse maan en den bleeklichten grond, tot hun uiterste punt van spanning
gekomen, nu moet het er door van roeffededjoef en paktzevast, de heerlijke heete
extaze van den katersnacht...
Daar zijn stuiptrekkingen in de lucht!...
Kadol zet twee stapkens verder door de haag.
En zoo rauw en scherp als geen fatsoenlijke kater uit heel het groote Kempenland
het kunnen zou, snijdt nu Kadol zijn antwoord door de stilte: aaaauw... woe... oe...
hrôôôôô... ij... ij... ij... de roep van zijn mannelijke bereidvaardigheid die als verroeste
ijzerdraad uit zijn wilde strot scheurt en alle kattenherten eenderlijk in krampen drijft.
Het begint.
Op het plekske manelicht tusschen de putkuip, de haag en de houtmijt, komt dan
ineens geluidloos aangestreken: Purre. Ze doet zoo onnoozel of ze van toeten noch
blazen weet, de fijne trien. Kajoet hoort haar bronstig ronken tot waar hij ligt. 't Is
bijna niet om uit te houden. Purre draait zich op haar zeven gemakken eens rond,
alsof ze heur eigen goed langs alle kanten wil laten zien en dat ze de moeite weerd
is. Ze heeft Kadol lang geroken en opgemerkt, maar ze speelt de onnoozele. De kop
van Marelleke verschijnt ook, schuw en verdwaasd... Kadol doet een klein paske,
rekt de pezen van zijn kop, zijn oogen branden... De gevouwen pooten van Kajoet
ontspannen zich langzaam tot een sprong...
I... aauw... oe... aauw.. oe...
Kadol springt!
Iiii.... aauw.... fuu.... hraauwhrôôô.... aa.. oe.. ij.. ij..
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Broos zit in huis nog te kleuteren aan een stuk getuig. Tekla Penne naait aan een
hemdeke van Kobeke. Belle Moeike zit te knipkoppen over een kous van Broos die
ze aan 't stoppen was. Kobeke ligt daarneven in zijn beddeke te slapen.
Geen mensch die spreekt.
Iiii.... aaauww.... fu-fu-fu.... hrou.... ou.... ou....
Broos laat zijn handen stil liggen, steekt zijn kop omhoog en zegt:
- ‘Lustert es!’ .... hraaauw.... ii.... aauww....
- ‘Da's diê rosse koater weer,’ zegt Belle Moeike.
- ‘Zoê'ne koater, peist Broos hardop, dat hee toch alle sjans... ik waa da 'k in zèn
plek was.’
....fuuu.... i.... jauw.... hrôôôô....
- ‘Doe gij oe best moar, Kajoeteke, zegt Broos met zijn gezicht naar de deur
gekeerd, pakt ze moar vast de poezemiekes...’
Tekla Penne gooit hem over de tafel het hemdeke van Kobeke naar zijn kop. Ze
zegt niks, maar heur gezicht is vuurrood geworden. Broos lacht er mee. En luistert
weer, met één oog toe...
- ‘Ik waa da 'k oêk ne koater was,’ zegt hij tegen Belle Moeike.
Al de kracht van zijn spieren kruipt bij Kajoet in zijn achterpooten. Zijn oogen staan
groot open, zijn nekpezen spannen, hij rilt... En met één sprong is hij bij de putkuip...
Een schrille kreet uit tien verschrikte kattekelen! Ze vliegen als dol naar links en
rechts, door de haag, langs de putkuip, Minneke zit halverstams op den perenboom,
Marelleke, naar wie Kajoet zijn sprong deed, botst zoo dwaas tegen de putzwik dat
ze der van draait. Ze hebben den duvel gezien. Zelfs Kadol staat in de zandbaan.
Want ze weten niet wat daar ineens tusschen hen verschijnt. Kajoet met die smerige
pluimen over heel zijn vel en op zijn steert ziet er uit als een spook... Alleen Kajoet
had dat vergeten.
Een poozeke is het stil.
Kajoet staat in het plekske manelicht, verstomd, vernietigd,
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snapt er niks van. Al dat geweldige katersvuur dat hij daar eens wilde uitwerken...
weg! Niks meer!... Geen Purre, geen Minneke, geen Marelleke!... 't Is of hij ineens
in een emmer koud water valt... Hij keert zijn kop efkens terzij en ziet zijn triestige
steert...
Dan weet hij het weer.
En dan steekt Kajoet zijn kop recht omhoog naar de rosse maan, die hij als getuige
neemt van het schrikkelijk onrecht, hij nijpt zijn cogen vast toe, rekt al de pezen van
zijn nek en van zijn snuit, en van uit de diepste diepte van zijn bedrogen hert huilt
hij door de eendelijke stilte zijn smartelijke katersklacht van wanhoop en desillusie.
En Floere de fluwijn, en Stekelpin de egel, en Rille de wezel, en Vratte de das, en
al de dieren van den nacht, - ze luisteren... ze verstaan dat groote leed en die
schrijnende klacht in hun eigen vleesch... en ze houden hun hert vast.
Kadol heeft zijn gebalden kop weer door de haag gestoken. Hij ziet Kajoet daar
zoo misbaarlijk staan, en hij grijnst hem spottend toe in katerstaal:
- ‘Vastenavondzot!’
In de Meertsche nachten!
Met die rosse maan!

6
Kobeke is een lorejas.
Pardoes en Kobeke zijn gezworen kameraden. Ze trekken er dikwijls met hun twee
uit, om vogels, hommels of jonge konijnen te zoeken.
Van Bruu Kalot heeft Kobeke een schoon Belze drapoke gekregen. Hij heeft twee
dagen soldaat gespeeld met een papieren pinnemuts op zijn kop en met zijn drapoke.
Dan ligt het daar ieverans tegen den grond vuil te worden. Pardoes staat er voor stil
en riekt er mistrouwig aan. Kobeke bindt nu het drapoke stijf aan Pardoes zijn steert
om hem mee soldaat te doen spelen, en zoo loopt Pardoes daar nu rond met de
vaderlandsche kleuren aan zijn steert en met een ongelukkig gezicht. Dore Piluut de
garde komt voorbij en blijft er staan op zien. Hij moet eerst eens lachen. Dan trekt
hij drie keeren aan
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zijn pijp en peist na. Tegen Tekla Penne die buiten komt zegt hij:
- ‘Noar mijn gedacht, Tekla, es da naa iet dat in Brussel nie zaa meuge... noar mijn
gedacht.’
Pardoes zwaait met zijn Belze vlagske juist gelijk een echte drapodrager dat doet,
en hoe langer hoe meer zakt het drapoke leger omdat zijn steert moe wordt en het
sleurt over den grond. Bruu Kalot komt weer met zijn kiekenskar voorbij, en Pardoes
heeft de koerazie niet om aan de twee honden goeden dag te zeggen gelijk gewoonlijk.
Die bezien zijn vlaggesteert ook met gespitste ooren, zonder er iets van te verstaan.
Lulle Mie heeft op iederen horen een dikke raap steken. Aan heur stompsteerteke
heeft Kobeke met een koordeke een kikvorsch gebonden, en als Lulle Mie nu met
heur steerteke wibbelt zwaddert die glattige kille vorsch iederen keer tegen heuren
uier. De kikvorsch steekt eene poot lang uit en kijkt naar den grond. Kajoet ziet het
en moet er precies mee lachen. Pardoes moet er van bassen omdat hij het niet verstaat.
En als Lulle Mie heuren rug stijf zet om zich te ontlasten kunt ge wel peizen wat die
vorsch daar van denkt. Dan zingt Kobeke:
Gloria Victoria
Wizze-wizze-wis
Bom-boem-la-la.

Van Kobeke komt niks goeds, zegt Tekla Penne, met zoo'n vader.
- ‘Loat èm moar doen, zegt Broos, doar zal ne ferme vent ut wasse... Gelle zij
moar maskes...’

7
't Is een warme avond op het eind van Mei. Pardoes, Kajoet en Lulle Mie liggen in
de zandbaan tegen de dennekens. Alleman is slapen. De hut is donker en overal
zingen de krekels. 't Is klare maneschijn. De maan zit juist achter het dak van de hut.
Ze peizen aan Kobeke, en zwijgen.
- ‘'t Is mij tegengevallen,’ zucht Pardoes.
- ‘Mij ook,’ knikt Lulle Mie.
- ‘En mij dan!’ groost Kajoet.
Ze bezien mekander met triestige oogen.
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- ‘Dat ik op mijn jaren nog met een Belze drapoke aan mijn steert zou moeten
rondloopen, dat had ik nooit ofte nooit gepeisd,’ zegt Pardoes.
- ‘Als ik aan dien vorsch denk, jammert Lule Mie, dan krijg ik nog griezelingen.’
- ‘Dat is allemaal niks vergeleken bij wat Kobeke mij heeft aangedaan, grauwt
Kajoet,... ik ben vijf jaar ouder geworden... daar is geen een kattin die me nog wil
bezien... ik schaam me dood!’ Hij zegt er niet meer over omdat Lulle Mie, die van
't ander geslacht is, bij hen ligt. Zijn pels zit nog vol vuile lijmkorsten geplakt.
Ze hebben arm zinnen en zwijgen. De maan staat een hand boven het dak en ze
kijken er alle drie naar. De krekels zingen van plezier omdat het zoo'n schoon weer
is. De vleermuizen fladderen leeg over de zandbaan met kwink-kwankschokskens
naar beneen en naar herres en derres, en Lulle Mie trekt iederen keer heuren kop
terzij omdat ze niet weet wat het is en peist dat heur iemand een klets gaat geven.
- ‘Zoo 'nen hondentoeker!’ zucht Pardoes.
- ‘Hij heeft me gisteren in zijn holleblok half leeg gemolken,’ klaagt Lulle Mie.
- ‘Hij heeft mij een stukske spek gegeven met peper aan,’ grijnst Kajoet.
Met triestige gedachten trekt Kajoet naar zijn kot, Lulle Mie naar heuren stal,
Kajoet naar den zolder.
De maan kruipt over het dak hooger de lucht in. Nu spookt het overal in de
bosschen.
't Is doodstil...

8
Al de slechte liekens van Broos kent Kobeke van buiten. De kristelijke liekens van
Belle Moeike kan hij niet onthouden. Als ze begint te zingen van Genoveva, van
Laura, van Benjamin of van Drij jaar wachten, dan loopt hij weg. Als Tekla Penne
het waschgoed op de koord hangt kruipt Kobeke achter een beddelaken en zingt van
Moeder mag 'k es piepe
Achter de gordijn
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Of dat die zwerte wijve
Al gewasse zijn...

en dat heeft Broos zijn vader maar eenen keer moeten voorzingen.
- ‘Mènneke, kijft Tekla Penne, da zèn liêleke liekens... ge zult in de hel kome as
ge da nog derft zinge!’
- ‘Ik ken er nog è veul schoênder... wil ik et es zinge, moe?’
- ‘Niê, niê...’ Maar Kobeke begint al van
Striêp! Striêp!
Onder heure riêp...

en hij moet beenen maken om weg te zijn.
Als Belle Moeike aan 't stoppen of aan 't naaien is zit ze daar somwijlen op haar
eigen te zingen van Genoveva:
Zij was er iên moagd vol oanminnigheid,
En ze wierd deur ne rijken palsgroaf gevrijd,
En die moagd ze was noar zènen zin,
En hij stelde zèn bejhoage doar in...

zoo siroopachtig langzaam dat ze der somtewijlen zelf van in slaap valt, en dan kan
Kobeke daar in eenen keer tusschenvallen met:
Alle joenge maskes komen in den hemel
As er in de hel gien plek miêr es...

dat hij ook van Broos zijn vader geleerd heeft, of nog erger, dat schandeleus lieke
van Dore Piluut de garde als hij zat is:
En ik was joenk
En zij was joenk
En ge kunt wel wete
Hoe dat da goenk...

waarvoor hij van Peer Ocherme eens een ripplemande kreeg toen Peer juist voorbij
kwam swenst dat Kobeke Belle Moeike daarmee aan 't treiteren was.
- ‘Belle Moeike, zegt Peer Ocherme, die kindere den dag van vandoag... da 's toch
iet gezeid, nie woar... dat hee gien spier respekt nie miêr veur den averdoem.’
- ‘Piêr joeng, zucht Belle Moeike, zaa de kwaê hand er nie oan zijn?’
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- ‘Zodde d' èm es nie loaten overleze, Belle Moeike?’
- ‘Mee Boames meet èm noar 't school... da zal misschien heulpe.’
- ‘Ge moet èm van tijd tot tijd moar es goed oep zè bloêt gat fikkele, Belle Moeike.’
Kobeke hoort dat. Hij steekt zijn kop door de deurspleet en roept:
Rosse kop
Ertesop
Duzed kiêre in d'hel gedopt

en daar kan die rosse Peer Ocherme duvelsch koleirig om worden als de bengels van
de parochie hem dat achterna roepen.
- ‘Doar stoat gien iên goed hoar oep zène kop, zegt Tekla Penne tegen Broos... en
dat es allemoar auw schuld.’
- ‘Kobeke heet den oard van zène pere, antwoordt Broos, en dan kunde der gerust
in zijn... en kweste weurd èm nog giêne pastoêr.’
- ‘Zoêne pere of giene pere da 's sjustekes etzelfde,’ kijft Tekla Penne.
- ‘Dat hedde naa altijd met die rosse, zegt Broos, zie moar es noar Piêr Ocherme,
en Kobeke hee sjustekes etzelfde hoar.’
Maar Broos moet er van tijd tot tijd toch eens tusschenkomen. Het zou anders te
erg worden met Kobeke.

9
Als Kobeke thuis niet weet wat doen trekt hij door de dennekens naar Nelleke.
Kurieus, bij Nelleke wordt Kobeke altijd stiller. Ze spelen heinke-pollevie,
spelleke-boenk, in 't perk hinkelen, suurrijzen met een oud zeel tusschen twee
denneboomen, gaan gelijk kampernoelies zoeken, of krokkebazen, of hazelnoten, of
brembezen, volgens het sezoen. Nelleke is altijd zoo zachtekens en zoetekens als
een krentemikske en zoo blij als een pumpelepamp. Kobeke doet al wat ze vraagt.
Ze had heur voet eens verstuikt met over den Dullekensloop te springen, en Kobeke
had heur toen op zijn rug naar huis gedragen al was 't een half uur wijd.
Met hun twee trekken ze overal de dennebosschen door. Ze
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kennen er al de banen en wegelkens, ook de loopen en beken waaraan ze kunnen
drinken en waarin ze kunnen baden. Ze zoeken vogelnesten en klefferen soms voor
hun plezier ieverans in een hoogen boom. Het kan er ook somwijlen zoo stil en ijl
zijn dat ze mekander opeens vreemd bekijken en een beetje verveerd rondloeren.
Een roeter, een boschduif, een ekster doet hen zoo danig opschrikken dat Nelleke er
wit van wordt. Soms hooren ze dan de torenklok van 't dorp.
Ze krijgen gewoonlijk van Mieke Lies of van Melle Komfoor een boterham mee.
En ze gaan op den grond zitten, ieverans tegen een boom om hem op te eten. Het
ruischt en het suist boven hen in de kruinen van de stille denneboomen, lang, en
zuchtend zacht. Dan zit Kobeke omhoog te loeren en hij vergeet in zijn boterham te
bijten.
- ‘Ziede doar iet?’ vraagt Nelleke.
- ‘Niê Nelleke, moar me doecht persies dat er weer iemand oep me riep.’
Want dat heeft Kobeke nu al verscheiden keeren gehoord in het bosch. Zoo iets
als een verre stem die heel stillekens op hem roept, als ze ieverans zitten.
En der is geen levende ziel te zien, of 't is een schielooze haas of een bang konijn.
Er wonen daar geen menschen. Met poozen zwijgen de dennekruinen ineens, zonder
reden, gelijk iemand die zijn asem inhoudt om te luisteren, en dan kunnen ze 't klokske
hooren, wijd en wijd weg, van 't klooster van Zeveslote.
Als hij bij Nelleke is vliegen de deugenietenstreken er bij Kobeke van zelfs uit.
En met neven Nelleke in de dennebosschen rond te loopen is er in Kobeke stilaan
iets veranderd.
Het is die heimelijke roep van de Kempische dennekruinen die dat gedaan heeft,
en dien roep zal Kobeke altijd hooren, altijd hooren, later, als hij van hier zijn gang
zal gaan.
Want de terpentijnlucht van de Kempische denneboomen zit Kobeke in zijn kleeren
en in zijn haar, in het bloed van zijn hert en in de vouwen van zijn ziel. En
dennebosschen maken een mensch serieus, omdat het precies is of ge altijd met
serieuze menschen omgaat.
ERNEST CLAES

(Wordt vervolgd)
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Aestheticus
Een-acter
Personen:

Renée.
Leo, haar echtgenoot.
Kellner.
Vroegochtend. Veel zon.

1e Tooneel.
Intieme zitkamer in 1ste rangs-hotel.
O b e r , daarna L e o .

(Ober op, na geklopt te hebben. Hij legt correspondentie op tafel, haalt daarna de gordijnen
op, zoodat vol zonlicht naar binnen valt.
Leo op, door portières, welke de slaapkamer afsluiten.
Hij, pas gehuwd en op de huwelijksreis, is een slanke, jonge man van ± 36 jaar, mat van
gelaatskleur en zeer gesoigneerd. Man van verfijnde psyche.

Ober:

Goeden morgen, mijnheer.
Leo
(beantwoordt den groet, gaat naar 't venster, blijft naar buiten staren, steekt 'n sigaret aan, zegt dan
tot den ober, die bij de deur wacht):

Dank je!
(ober af. Leo leest nu de correspondentie door).

2e Tooneel.
Renée,Leo.
(Renée, volmaakt gelukkig, sedert gisteren Leo's vrouw geworden, intelligent kind-vrouwtje,
ongev. 22 jaar. Heeft bloemen in het haar en op haar peignoir gestoken).

Renée
(opgetogen, tusschen de portières):
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Goeden morgen, daar ben ik...
Leo
(zwak):

Ah!
(wil gaan zitten).

Renée:

Neen, neen ventje... alsjeblieft!! Eerst 'n
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kusje.
(Leo legt langzaam, als in gedachten, de correspondentie neer)...

Nu?
Leo
(ziet haar aan, tracht te glimlachen):

Ja, ja...
Renée:

Nu dan? Graag of niet?
Leo
(komt, zich overwinnend, naar haar toe):

Ja...
(Als hij haar traag 'n kus wil geven, wacht zij tot hij bij haar is en loopt dan vlug voor de tafel
om, opdat hij haar volgen zal).

Renée
(als ze ziet, dat Leo slechts noode 'n paar stappen doet, blijft ze staan):

Nu?... Is er iets? Iets onaangenaams?
(Zij nadert hem bezorgd)

Wat scheelt eraan?
Leo:

niets... kindje... Niets!
Renée:

Jawel!
Leo:

Toch niet.
Renée:

Heusch?
Leo:

Heusch!...
Renée:

Jij ondeugd... Zeg 's... Biecht 's op! Hoe komt 't dan, dat je zoo moeilijk in beweging
bent te brengen, vanochtend?
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Leo:

Och...
Renée:

Och stumperdje... Of is m'n groote lieve jongen op den vroegen ochtend wat... lui
uitgevallen... Kom 's hier. Je das zit niet erg netjes. Ik zal 'm eens overstrikken...
Stoute man...
(kust hem vluchtig, terwijl ze zijn das strikt)

Daar, voor je straf, omdat je mij geen kus wilde geven... Hé wat een slordige jongen,
vanmorgen... Dat ben ik niet van je gewend... Houd je stil
(kust hem weer)

Hóóó,... stil alsjeblief mijnheer... Je bent net een ongedurig luipaard.
Leo:

Ik heb wat hoofdpijn.
Renée
(bezorgd):

Toch! Arme jongen... Je moet ook niet zooveel redeneeren, 's avonds
(lief).

En dan... je moet niet zoo dikwijls geïrriteerd zijn door allerlei dingen. Jij bent zoo'n
schoonheids-idealist. Je ergert je veel te veel... en aan dingen, die 'n ander, nu ja...
wel niet voorbij gaan... maar dan toch niet zoo intens kwetsen... Jij bent veel te
gevoelig. Ik zal je wat eau de cologne geven,
Leo:

Wel neen, niet noodig, mijn kindje.
Renée:

Wel ja... Mannen met hoofdpijn kunnen we niet dulden, hoor
(haalt 'n flacon uit de slaapkamer. Leo is
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voor het venster gaan staan. Renée komt zachtjes achter hem, tikt hem op het hoofd, bukt zich
daarna snel. Als hij opziet, pakt ze zijn hoofd tusschen beide handen en kust hem op den mond).

Hier nog 'n kleine afstraffing
(neemt zijn hand).

En kom nu eens gauw zoet hier zitten.
Leo
(in zacht verzet):

Renée...
Renée:

SSt!... Zoet zijn!
(plaatst hem op een stoel naast de tafel)

Heel, heel zoet zijn, mannetje.
(Leo is weer opgestaan)

Gauw, ongehoorzame man. Heb ik je nu gezegd te gaan zitten, of niet?
Leo
(afwerend):

Och neen...
Renée:

Ssst... Kalm en bedaard zijn, zeg ik.
Leo:

Nu, nu, niet zoo druk...
Renée:

En jij niet zoo ondeugend, hoor! Je hebt nu niets te willen. Je weet 't. Gehoorzaamheid
aan de vrouw strekt den man tot aanbeveling
(houdt hem de flacon voor).

Hier is 't verschrikkelijke middel. De tooverdrank. Een klein beetje op het hoofd en
hokus, pokus, pilatus, de hoofdpijn is verdwenen en je bent weer zoo frisch als
mijnheer Leo, mijn onderdanige heer en meester. 'n Prachtmiddel
(zij maakt hem het hoofd nat en bestrijkt met haar bevochtigden zakdoek zijn voorhoofd).

Nu? Helpt 't mannetje? Ja? Kijk me nu 's lief aan, dan ben je oogenblikkelijk beter.
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(Hem in 't oor fluisterend):

Dit is 'n soort liefdesdrank...
Leo
(haar spontaan de hand drukkend):

Je bent toch nog zoo lief-kinderlijk...
Renée
(blijde):

Dus 't helpt? Dan zal je er ook van profiteeren
(zij kust hem hartelijk plagend).

Ja... ik wil jou 'ns het onaangename van 'n niet begrepen uitnoodiging
(tikt zich noodend, op den wang)

duidelijk maken...
(onstuimig hem omhelzend, neemt brieven uit Leo's hand).

Nu... nu...
(steekt hem de lippen toe).

Leo
(zacht vermanend):

Renée, Renée... Wat ben je opgewonden...
Renée
(oolijk, om hem te behagen):

Kan zijne Excellentie dat niet verdragen? Ja, dat komt er van, als je op je huwelijksreis
's avonds lange gesprekken over de... ‘absolute schoonheid’ met 'n leelijken vreemden
mijnheer houdt... Ja, mannetje dat komt er van!... Ik zal je er aan moeten her-
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inneren, dat je je vrouwtje op je huwelijksreis hebt medegenomen... Jij, met je
‘aesthetica’ en ‘absolute schoonheid’... je wil mij zeker jaloersch maken
(boudeerend)...

Ben ik je niet ‘schoon’ genoeg? Je hebt me dat wel eens anders verteld... Mijnhéér,
mijnhéér,... als ik U op 'n leugen attrapeer...
Leo:

Renée, Renée...
Renée:

Is 't over? Geen hoofdpijn meer. Naar den drommel met je hoofdpijn!
(Leo zit haar nauwlettend, bepeinzend aan te zien)

Toe nu!...
(lief, dock wat ongeduldig)

Lachen moet je, hoor vent. Kijk me maar eens goed aan. Misschien helpt dat. Je hebt
nog niet eens notitie van m'n toilet genomen... Naar je zin?... Kijk eens...
(laat zich op eenigen afstand bekijken).

Leo:

Ja, heel goed.
Renée:

Vindt je deze peignoir niet beeldig, niet heel mooi? Jouw lievelingskleur... Weet je
wel?
(vroolijk babbelend)

Mooi, hè. Wat zeg je van m'n surprise...? Expres voor jou laten maken, omdat jij
zooveel van die kleur houdt.
(handklappend)

Wat ik daar 'n stil pleizier van heb gehad!... Heerlijke stof, hè?... Prachtig!... Ja, je
hebt 'n bijzondere smaak... uitmuntend... Dat moet ik zeggen! En zie je wel, hoe ze
valt?
(Doet achter zich om, naar haar rok kijkend, 'n paar stappen)

En hoe ze mij staat? Vind je er geen mooie lijn in? Prachtig, hè?...
(Als zij opkijkend bemerkt, dat Leo haar wat vreemd aanstaart):

Leo, wat scheelt er toch aan?

Groot Nederland. Jaargang 27

(Bezorgd)

Toe, zeg nu eens? Is er iets?
Leo:

Neen, heusch!
Renée:

Jawel, er is iets! Anders zou je niet zoo verstrooid zijn... Toe, mag ik 't niet weten?
Heb ik 't gedaan?
Leo
(schudt het hoofd).

Renée:

Jawel, jawel, ik zie 't aan je... Hè toe, mannetje! Eerlijk, heb ik 't gedaan... Zeg 't nu
maar.
Leo:

Als ik je nu toch verzeker...
Renée
(haar handen op zijn schouders leggend):

Ik geloof je niet. Toe wees nu heel oprecht... Er is iets wat je hindert. Heusch, ik heb
veel liever, dat je ronduit spreekt. Kom er nu maar vooruit...
(verleidelijk)

Ik zie 't wel... je wil 't niet zeggen, om mij geen verdriet te doen. Dat is heel
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lief van je, héél lief... maar ik zou toch heel graag hebben dat je er voor uit kwam...
hé... Toe nu
(zij streelt hem 't gezicht, na zich tegen hem aangevleid te hebben).

Leo
(op wiens stemming deze liefheid negatief, zonder dat hij dit laat merken, inwerkt, weert Renée zacht
af):

Wat dring je nu aan... Ik zeg immers...
Renée
(pruilend opstaand):

Ik vind je niets lief zoo... Ik ben zeker dat er iets is... dat je irriteert of onaangenaam
heeft getroffen.
Leo:

Renée...
Renée
(hem willend overwinnen):

Ja ‘Renée’... Al zet je nu nog zoo'n ongezellig gezicht... Ik weet absoluut, dat je
ontstemd bent.
(plagend)

Ik begrijp 't wel... Die mijnheer van gisteravond zit je dwars!... En ik heb vandaag
zeker m'n beaujour niet... Jou, vééleischende man... of... of... ha! ha! ha! Zeg 'ns
eerlijk... heb je misschien van oom Jacques gedroomd? Die knappe man, dien je zoo
graag mag zien met z'n bierbuikje en z'n kromme beentjes... Net 'n taxhondje... Ja
ventje, nu kom ik er achter... 't Is mooi hoor!
(coquet)

Mij zie je maar zoo zoo! Zelfs m'n verrassing voor je
(doelt op haar peignoir)

intresseert je niet... Nu, eigenlijk is het niet prettig hoor! Ik had me dat heel anders
voorgesteld...
(lokkend)

Ik heb me nog al zoo opgetooid voor je... Kijk 'ns, vindt je die bloemen in m'n haar
niet leuk? Toe nu.... toe nu... je moet wat zeggen
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(stampt ongeduldig op den vloer).

Leo
(nerveus):

Renée, Renée, wat ben je coquet!
Renée
(plots verlegen):

Coquet?...
(onthutst)

Hoe meen je, Leo?
Leo:

Niet doen...
Renée
(deemoedig):

't Is toch voor jou, dat ik...
Leo
(innerlijk strijdend, doch flauw glimlachend om haar niet te desillusioneeren):

Ja... natuurlijk...
Renée:

Waarom zeg je dat dan? Coquet... ik?
Renée
(als 'n bestraft kind):

Ik ben niet coquet... 't Is toch voor jou, dat ik... enkel voor jou... Je hebt zelf eens
gezegd dat je mij zoo graag in... 'n peignoir van deze tint zou zien... Ik heb haar
expres zoolang verborgen gehouden, om... nù!

Groot Nederland. Jaargang 27

263

Leo
(gewild glimlachend):

Dat is werkelijk lief bedoeld van je...
Renée:

Nu dan...
Leo:

Maar ik ben nog niet gewoon aan jouw... zoo lief bedoelde coquetterie... Nu niet
boos worden... maar als je 't niet al te zonderling vindt... mijn stemming is soms wat
stug... voor die eigenaardige... lieve dingen,... die 'n jong vrouwtje, wanneer zij
getrouwd is, zich nu eenmaal veroorloven mag. Begrijp je?
Renée
(getroffen):

Neen, niet goed, Leo... maar begrijpt jij, hoe... teleurstellend 't is... als je je man wil
verrassen... en... en... hij haast geen notitie van je neemt, omdat hij niet in de stemming
is 't intènse van je bedoeling te waardeeren... Als je eens wist hoeveel moeite ik
gedaan heb om deze... deze peignoir te verbergen... Je wist niet eens, dat ik haar
had... Niet?
(Leo schudt werktuigelijk het hoofd)

Nu dan? Mag je dan zoo ondeugend zijn, vent...
(Geeft hem lief bestraffend den arm.)

Je moest eens weten, stoute man, hoe vaak en
(teeder)

hoe innig ik daarbij aan jou moest denken... Bij 't uitzoeken van de stof... Bij 't
passen... Altijd maakte het mij zoo blij, als ik eraan dacht, dat ik jou ermee plezier
zou doen... Telkens en telkens als ik 'r paste en zag hoe mooi zij me kleurde en hoe
keurig, coquet hé,... de stof viel... was ik echt gelukkig... omdat jij, lieve jongen,
mij... éénmaal zóó wou zien... dat wilde je toch?... En ik 't zoo heerlijk vond... de
gedachte, dat... àls ik ze droeg... ik jouw vrouwtje zou zijn... Jij zou ook zoo wezen
in mijn plaats...
Leo:

Zeker...
Renée:

Herinner je maar, toen we samen die mooie das gekocht hebben, met die teer mauve
tint... en weet je nog hoe je in je schik was, dat ik het met jouw keuze eens kon zijn...
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en hoe prettig jij 't vond, dat ik 't dadelijk opmerkte als jij me met iets moois verraste...
coquette man...
Leo
(haar arm zacht uit de zijne nemend):

Zeker, zeker, maar dat is toch niet precies hetzelfde...
Renée:

Neen?
Leo:

't Mooie moet mooi blijven om het mooie zelf, maar 't moet niet uitsluitend dienen
om te behagen alléén.
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Renée:

Te behagen alléén...
Leo:

Daar is iets in, wat me altijd treft... Vooral de wije waarop het vaak geëxposeerd
wordt, omdat men eenmaal getrouwd is...
Renée
(schrikt):

Leo!
Leo:

Heusch, dat verscheurt soms iets van het fijne, teere waas, dat 'n huwelijk... het dus
vrije leven tusschen man en vrouw, juist omdat ze vrijer tegenover elkaar staan,
omgeven moet... Dàt, wat de illusie geweld aandoet... Voel je?
Renée
(staart hem aan).

Leo:

't Kwetst mij,... wanneer het ongekunsteld schoone in de vrouw plotseling plaats
maakt voor 'n behaagzucht, die eer deprimeert... dan... gelukkig maakt...
Renée:

'n Behaagzucht die deprimeert?
Leo:

'k Houd van het idiëele in je... het idiëele, dat door geen enkele psychische of physieke
gebeurtenis is te veranderen... en zeer zeker niet door het huwelijk!
Renée:

Hoe meen je?
Leo:

Als jong meisje is het immers dat onschuldige, dat ideale, dat je zoo'n aureool van
zuiverheid en hoogheid geeft...
(Renée staat verslagen en bewegingloos hem aan te kijken)

... Waarom kan dit nu niet zoo blijven?
.. (Renée, verbijsterd, beziet hem verlegen, gaat dan zenuwachtig tusschen de correspondentie
zoeken. Kort zwijgen.

Leo
(haar verlegenheid verkeerd begrijpend):
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Ik meen 't goed, heusch!
(Renée, zich niet meer kunnende inhouden, gaat op den zakdoek bijtende, snel af).

Leo
(verrast haar naziende):

Renée!!

3e Tooneel.
L e o , daarna O b e r .

(Leo schelt, gaat naar tafel, leest de correspondentie door, steekt dan 'n sigaret op. Ober op.)

Ober:

Mijnheer!
Leo:

Ober, breng mij de ochtendbladen even, wil je?
Ober:

Direct, mijnheer... Zal mijnheer hier ontbijten?....
Leo:

Wacht 'n oogenblikje...
(bij de portières)

Wil je boven blijven ontbijten, Renée?
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Renée
(gedempt):

Liever beneden, als je 't goed vindt.
Leo
(tot Ober):

Je hoort het...
Ober:

Goed mijnheer
(af).

4e Tooneel.
Leo alleen.

(Leo wil nu de slaapkamer binnengaan.)

Renée
(houdt de portières dicht):

Neen, neen... alsjeblieft niet, Leo... Ik kom dadelijk.
Leo:

Maar kindje.
Renée:

Ik kom.
Leo:

Wat is dat nu?
Renée:

Ik kom.
Leo:

Renée, Renée... wat ben je nu kinderachtig.
Renée:

Ik kom.
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(Wat geïrriteerd blijft Leo 'n oogenblik in gedachten voor de portières staan, keert dan naar
de schrijftafel terug, gaat in een boek zitten bladeren).

5e Tooneel.
Ober,Leo.

Ober
(klopt).

Leo:

Ja...
Ober
(op):

De ochtendbladen, mijnheer.
Leo:

Merci... leg maar op tafel.
Ober:

Alstublieft
(af).

(Leo bladert nerveus de couranten door, gaat dan, tegen het venster geleund, lezen).

6e Tooneel.
Renée,Leo.

(Renée, omgekleed in een eenvoudige robe - zonder bloemen - komt haast onhoorbaar terug,
sluit nerveus-verlegen de portières).

Leo
(opkijkend):

Heb je je verkleed?
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Renée
(wat verward zenuwachtig):

Ja... ja...
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Leo
(haar bestudeerend):

Zoo! Waarom?
Renée:

Ik... ik... zoo maar...
(met meer zekerheid)

Jij vond immers, dat...
Leo:

Hé! Waar ik op doelde, had niets met die peignoir te maken.
Renée:

Neen, daarmee misschien niet... maar dan toch wel met mij, (bitter) die er mee
‘coquetteerde’... Met jouw keuze!
Leo:

Renée!
Renée
(innig):

Denk jij dan, domme, domme man, dat ik me nu nog in die peignoir op m'n gemak
zou gevoelen. 't Zou mij net zijn... of ik... ja... 't lijkt misschien wat overdreven... iets
deed, wat niet comme il faut was...
(smartelijk scherp)

iets onaesthetisch...
Leo
(bestudeert haar, maar zoo, dat duidelijk blijkt, hoe zijne inzichten en gevoelens onveranderd blijven):

Ik dacht, dat je mij begrepen hadt... en niet, dat je gepiquéerd zoudt zijn. Maar 't is
ook zoo moeilijk voor je dadelijk de gevoelens van iemand als ìk te doorgronden,
vooral van iemand, die met zichzelf telkens in botsing komt.
Renée:

En mij onverdiend van coquetterie beschuldigde. Ik was mij daarvan niet bewust.
Als ik misschien wat overmoedig was, dan deed ik dat voor jou. Ik wilde je verrassen
en je eigen keuze zoo voordeelig mogelijk laten bewonderen. O, ik vond 't zoo
heerlijk... en... nu...
Leo:
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En nu?... Het is ook heel lief van je bedoeld, maar je begrijpt me niet. Dat komt
omdat we nog op tweeërlei wijze denken. We hebben nog een andere aanvoeling der
dingen. Dat is het wat ons nog wat vervreemdt. Dat is 't. Als je wist, hoe het mij treft,
als... och neen, neen, laten we er nu niet verder over spreken.
(ontmoedigd)

Wij begrijpen elkaar nu toch niet.
Renée:

Leo, Leo, je maakt mij bang, als je zoo spreekt. Wees wat geduldig en toegevend
voor mij. Ik ben nog maar 'n onwetend vrouwtje, die zoo graag bij jou steun zoekt.
Leo:

Zeker, zeker.
Renée:

Als je eens wist, hoe zalig het is, dat jíj, mijn man, mij beschermen kan... en wil.
Leo:

Maar dat wil ik toch...
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Renée:

Lieve, lieve jongen... laat mij niet alleen... Jij, jij moet mij met raad en daad bijstaan...
jij moet mij helpen... altijd... Ja, jij!!!!... Weet je wel, dat je 'n heele taak op je genomen
hebt, om mij te leiden? Ik wil zoo graag veel, heel veel van je leeren... 'n Klein beetje
meer geduld en je kunt me zoo in-gelukkig maken... Ja!... Kom hier, neen, neen, nog
meer naar voren... Daar
(kust hem, dwingt hem op den stoel plaats te nemen en gaat op zijn knie zitten).

Lieve jongen, mag jij je vrouwtje zoo doen schrikken
(vleiend)

Mag jij mij zoo angstig maken... Ja?... Mannie moet zoet zijn... Vrouwtje zal wel
leeren. Maar 'n beetje geduld met domme vrouwtje... wil je?
(omhelst hem innig)

Toe, kus me eens... néén beter... zoo... Stoute man. Je mag me wel om vergeving
vragen
(zich tegen hem aanvleiend)

Weet je wel, dat je me heel erg bedroefd gemaakt hebt? Mag mannie niet weer doen...
Belooft hij me dat... Ja?
Leo
(nerveus, doch ingehouden):

Ja... zeker... Neen, neen, niet pruilen... 't Is waar, je hebt gelijk... 't Is niet goed vanmij,
dat ik je zoo teleurstelde... 't Is niet goed... maar,... maar... ik kan nu eenmaal niet
altijd zijn, zooals ik dat eigenlijk zelf zou willen. O... Renée... Je weet niet, hoe ik
soms wordt geterroriseerd door een steeds in mij strijdend dualisme. Dat is 'n ware
foltering... 'n Voorbeeld, als 't je niet hindert: Soms, tegelijk met de innige behoefte
je teederheid te bewijzen, weerhoudt mij den drang daartoe, omdat de lichamelijke
aanraking de innige bedoeling van die teederheid soms vulgariseert. 'n Eeuwigdurende
tweestrijd... 'n conflict tusschen de lagere en de hoogere... hoe zal ik het noemen...
gevoelsbegeerten, die bezig blijft mijn harmonie te verstoren, en...
Renée:

En die nu pas tot uiting komt?
(smartelijk)

Op onzen eersten huwelijksmorgen?...
(Renée staat geslagen.
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Leo
(blijft haar aanzien, dan na 'n korte pauze):

Renée!
(wil haar omvatten).

Renée
(hevig):

Neen, neen... 't Is vreeselijk... vreeselijk...
(wanhopig)

Wat is er toch?... Ik begrijp 't. Dat is het! Ik begrijp 't... Je houdt niet genoeg van me.
Leo. Maar wat heb ik je dan toch gedaan om mij zooveel pijn te doen.

Groot Nederland. Jaargang 27

268

Leo
(zacht smeekend):

Renée, huil niet, wil je?...
Renée:

Is dat 't nu? Is dat 't nu?... Kun je dat verantwoorden? Je wist toch wat ik was. Een
dwaas, dom schepseltje, hé? Zeg 't maar.
Leo:

Kindje... kindje...
Renée:

Je wist toch vooruit, hoe en wie ik was? Kan ik 't helpen, dat ik niet ben als jij? Mag
jij me dat verwijten?... Mij daarmee gedurig kwellen?... Nu, na onzen eersten
huwelijksdag? Ik kan er toch niets aan doen... Dat is toch mijn schuld niet... Toe,
toe, mannie... geduld... geduld... Je zult ondervinden, dat ik mij zal inspannen om je
heelemaal te begrijpen. Toe Leo... ik ben nu zoo alleen met jou. Ik wil immers leeren.
Ik wil toch begrijpen. Als er iets was, wat ik niet begreep, heb ik 't toch ook altijd
geprobeerd - zooveel mogelijk mijn best gedaan? Heb geduld met me. Ik word zoo
bang! Ik voel me zoo alleen, als je me zoo dadelijk van je afstoot.
(Leo hoort haar met zelfverwijt aan)

O, jongen, jongen, als je eens wist. Ik heb mij den morgen, na mijn huwelijksdag,
zoo heel anders voorgesteld. Zoo heerlijk. Zoo intens heerlijk. Niet zoo doen, Leo.
Ik voel me tegenover jou zoo onbeholpen.
(harstochtelijk op hem toesnellend, omhelst ze hem)

Mannie, mannie, help mij. Ik zal heusch m'n best doen je te leeren kennen, je te
begrijpen... Ik beloof het je...
(zij blijven eenige oogenblikken elkaar in de oogen zien)

Nu! Is 't nu goed? Toe, zul je wat toegevend voor me zijn?
Leo:

Klein, naïef vrouwtje... Toegevend zijn, natuurlijk. Ik weet wel, voor een klein
vrouwtje, als jij, is het heel onaangenaam en lastig, iemand als ik naast je te hebben,
als je nog niet tot het wezen van zijn gevoels-leven bent doorgedrongen. Maar je
leed doen, je pijn doen, ligt ver buiten mijne bedoeling, hoor! Jou, als jonge vrouw,
moet het toch helder worden wat voor een mensch de man is, met wien jij bent
getrouwd.
(Renée ziet hem als wezenloos aan)

Denk je dat het mij geen verdriet, geen pijn doet, als ik zie, hoe jij in een doolhof
van voor jou onbegrepen gevoelens naar een uitweg tast, maar 't móét, anders blijft
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elk van ons alleen, ieder met zijn eigen, onbegrepen, persoonlijkheid, direct in botsing
met onze wederzijdsche gevoels-idealen.
Renée
(voor zich heen):

Idealen...
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Leo
(stilte):

Begrijp me goed, Renée. Door de absolute vrijheid, die ons sedert de laatste 24 uur
is toegestaan, is de illusie tot een tastbaar bezit geworden en zoo openlijk, zoo
onbedekt, dat wij niets meer voor elkaar behoeven te verbergen of te verzwijgen,
ook omdat wij elkaar, vanaf dit moment, een zeker recht verschuldigd zijn - een
recht, dat in zijn consequenties ons droombeeld 'n zoo direct bereikbaren vorm heeft
gegeven... dat we 't maar hebben te begeeren om het te bezitten. En dat is het nu, m'n
kind, dat de illusie kan schaden, als wij niet onze vrijheid tegenover elkaar tot 'n
blijvende levens-fantasie maken.
Renée:

Nu?
Leo:

Ik meen de kunst, om onze wederzijdsche intiemere levens-vreugden alle oprechtheid
te doen behouden, zonder dat de niet-zinnelijke ook maar iets van de bekoring
verliezen, die al onze daden, dus ook de intieme, zoo noodig hebben!
Renée:

En?
Leo:

Er zijn maar twee mogelijkheden voor ons, gehuwden: of die schoonheids-cultus,
of, bij afwezigheid daarvan, het fatum.
(in gedachten)

Versta wel, hoor, dat is geen aanklacht, die jou betreft.
Renée:

Alleen maar 'n klacht.
Leo:

Juist... een klacht alleen, die ik tegen jou uit, omdat ik gelukkig bemerk, dat jij begrijpt
hoe ik enkel constateer met 't doel tegenover elkaar rechtvaardig te zijn.
(Renée ziet hem niet begrijpend aan).

Leo:

Zie 'ns hier, Renée. 't Is jou natuurlijk evenmin ontgaan, dat 't huwelijk, 't samenzijn,
bedoel ik, iets,... hoe zal ik 't zeggen... dikwijls iets schendt...
(Renée schokt op)

Nee, nee... niet in directen zin, maar meer uit schoonheidsoogpunt, meen ik!... Dat
't man-en-vrouw-worden meestal... 't... 't ideaal aanrandt... ja ik bedoel... 't ideaal van
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de ondefinieerbaarste en subtielste bekoring, die engenlijk eindigt nietwaar bij elke
lichamelijke aanraking...
Renée
(ziet hem steeds aan).

Lea
(dit verkeerd begrijpend):

Renée, we werken nu aan ons geluk...
Renée:

Ons geluk?
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Leo:

Straks wou ik je hetzelfde zeggen en het spijt me dat ik er niet toe kon komen dan
door 't maken van futiele opmerkingen... die jou pijn moesten doen en... toch maar
uitsluitend den banalen kant der kwestie raakten. En dat alleen uit vrees je te kwetsen.
Renée:

En om tot dat inzicht te komen, kwetste je me niet minder.
Leo:

Je hebt gelijk, maar als je wist, Renée, hoe hevig die schoonheids-drang op elke eigen
daad van lichaam en geest reageert.
Renée:

Tot zelfs op onzen huwelijks-morgen.
Leo:

O lief, best kind, jij kent dien verfijnden vorm van grof egoïsme nog niet...
(korte pauze).

Renée:

Tot heden neen
(voor wie zich het onbegrepene openbaart).

Leo:

Dat gevoels-despotisme vervreemdt me van alles en iedereen. En ik kan mij niet
verzetten... Telkens word ik teruggedrongen tot mijn eigen atmosfeer, 'n atmosfeer
van zuiver gevoels-egoïsme. 't Belet elke verzoening met het dagelijksch
menschengebeuren.
(zeer teeder)

Renée, als ik je straks gekwetst heb... door te spreken van... coquetterie... van je zoo
lief bedoelde coquetterie... was dat, omdat m'n aangebeden ideaal, ideaal van het
vrouwelijk-reine
(nerveus)

tot bezit geworden is, omdat dat ideaal... versta me goed... je bent 't nòg natuurlijk...
omdat dat ideaal... mijn vrouw... geworden is, vrouw, die behaagt en charmeert als
elk andere... en daardoor 't ideaal van de puurste bekoring, dat ik in je meisje-zijn
zoo almachtig vereerde... en... en...
(staart haar van z'n eigen woorden geschrokken, verstard aan).

Renée:

En je al verloren wist... dezen morgen... nà ons huwelijk.
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(Renée kreunt met smartelijke hevigheid).

Leo:

Verloren niet...
Renée
(voor zich uit):

Verloren niet...
Leo
(wil haar naderen, zij ontvlucht hem met afgrijzen, tot hij ontdaan staan blijft):

Je hebt mij toch góéd begrepen?
Renée
(na diepe stilte):

Nu heb ik begrepen...
Leo
(zacht):

Nu dan!...
Renée:

En niet alleen begrepen wat jij méént verloren
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te hebben, maar ook begrepen wat ik ter wille van m'n liefde voor jou zeker verloren
heb... Dat heb ik nu begrepen: mijn schoonheids-ideaal...
Leo:

Dat is onschendbaar, Renée.
Renée:

Houd op. Jouw ‘aesthetica’ is de alles-eischende fantasie van een altijd naar
bevrediging-zoekenden decadent.
Leo:

Van 'n mensch...
Renée:

'n Man, die zijn vrouw, in zijn ontaard egoïsme, den morgen na haar huwelijk, weer
als meisje wil weten. Denk jij dan, dat ik het gevoel niet ken, dat steeds hoogere
schoonheidsbehoeften schept, naarmate ik van iemand houd?
Leo:

Gelukkig, eindelijk begrijpen we elkaar.
Renée
(niet begrijpend):

Leo, Leo, je weet niet wat je hebt aangericht.
Leo:

Ik dacht niet, dat je me nu nog zou misverstaan.
Renée:

Ik versta je, zooals je verstaan moet worden. Nu wordt het mij klaar wat jij
‘aesthetica’, ‘schoonheidsbesef’ noemt... Koesteren van eigen egoïstische
zelfgenoegzaamheid, 't coquetteeren met een schoonheidsmanie, omdat jij gewoon
bent in je dubbelhartig egoïsme, naast de vrouw van vleesch en bloed, een andere
voor je fantasie te cultiveeren.... Dat komt, omdat jij zonder eenig zelfbedwang van
jongsaf aan op het leven bent losgelaten. En nu verberg je achter een
schoonheids-vernisje de waarheid, dat je... verzwakt, vermoeid als je bent, je geen
levende vrouw meer kunt verdragen, maar 'n wezen, dat, wanneer jij dat verkiest,
vrouw en ilusie, of tegelijk of afzonderlijk kan zijn.
Leo
(droomerig):

Zoo moet 't, Renée!
Renée
(hem bij den arm vattend):
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Weet jij wat vrouwelijke aesthetica is? Ken jij ‘de schaamte’. Als je nog niet geheel
de slaaf bent van een schoonheids-willekeur die je belet me hierin te begrijpen... als
je nog niet decadent genoeg bent om jou geëxalteerde opvatting van wat rein en
waarachtig is te wijzigen, zou je met meer ‘aestetisch’ begrip tegenover 'n... vrouw...
staan, die jij, ten koste van zooveel echte pijnen, geweld aandeed. Jij,
(opgejaagd)

die de onmenschelijke wreedheid hebt, na dat geweld, haar te verwijten zijn vergrijp
niet ongedaan te kunnen maken... voor
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zoolang hij aan die sensatie behoefte heeft. Komt het 'n oogenblik in je op, hoe
onaesthetisch die grofheid voor my is...? Begrijp jij hoe ik lijd onder het onschoone
dáárvan? En weet jij, hoe jij dat hebt opgewekt, jij, die mijn blijdschap om jou te
behagen minachtend ‘coquetterie’ noemt! ‘Coquetterie’, nu ik na ons huwelijk pas
vrij, los van veroordeelen en zelfbedwang... mezelf durf te zijn... eindelijk mezelf,
om geheel voor jou te widen wezen! Coquetterie!? Heb jij niet evengoed behaagziek
en coquet voor me gestaan!... Ja, ja zeker... maar jouw coquetterie voor mij blijkt
niet anders te zijn geweest dan een middel om nog eens ‘de charme’ van de...
zooveelste verovering te ondergaan... de emotie van den veroveraar,
(honend)

een ‘nieuwe schoonheids-emotie’.
(Pauze. Onbewust neemt zij voorwerpen van tafel en schrijfbureau ter hand, legt ze weer neer,
gaat ten leste door het venster staren. Korte stilte.)

't Is met schaamte, dat ik ervan spreek, maar ik moet... Hoe heb jij je mijn
‘aesthetische’ verlangens dan wel ingedacht, toen... jij... als man... mij... 't Lijkt mij
nu bedrog...
Leo:

Bedrog! Renée:

... zèlf-bedrog dan, toen jíj mijn illusies... Begreep jij dan iets van mijn schaamte,
van 't onaesthetische van ons vertrek gedurende het diner.... Heb jij ook maar even
nagevoeld hoe, ontdaan van alle schoonheid, dat voor mij was... om angstig met jou
te gaan in die vreemde kamer... daar... Hoe onaesthetisch mijn illusies door jou
geweld werden aangedaan... naakt als ik mij voelde onder mijn bruidskleed?
(woest smartelijk)

Hoe onaesthetisch 't voor mij is, daaraan herinnerd te worden, ik, die zoo blij was...
dat dat alles voorbij is.
Leo
(naar hoar toe willende gaan, zacht):

Hoe banaal, Renée.
Renée:

Niet van mij houdt je... je hebt 't zelf gezegd, niet van mij, maar van jouw ideaal,
waartoe ik als vrouw jouw verbeelding inspireerde...
Leo
(zacht):

Kom tot jezelf, Renée.
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Renée:

Nu eerst ben ik tot mijzelf gekomen. Ik heb het gevoel, dat jij mij bedrogen hebt en
jezelf bovendien... Jij hebt zoo weinig begrip van werkelijk schoonheids-bewustzijn
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... dat je mij niet eens dit débacle besparen kon...
Leo:

Débacle? Débacle?... Voor jou 'n débacle, die nu misschien pas begrijpt...
Renée
(bitter):

... wat schoonheid is... wat absolute schoonheid is...
Leo:

Beoordeel ons samenzijn niet verkeerd. Ik verwacht, dat nu tusschen ons...
Renée:

Alles in 't reine zal komen?
(ernstig)

Domme, domme man. Je hebt mij mijn reinheid te schànde gemaakt.
(Met ingehouden smart, dock beslist, na korte pauze):

Leo:

'n Schande is het zooiets te zeggen, Renée!
Renée
(wanhopig dock besloten):

Voor mijn liefdesgevoel heb je mij een schaamte-gevoel in de plaats gegeven. Jij
hebt me voor mijzelf doen schamen... en ons... samenzijn... daardoor onmogelijk
gemaakt. Jou schoonheids-honger heeft het schoonste tusschen ons bezoedeld.
(gaat naar de deur (slaapkamer).

Leo:

Luister, Renée!
Renée:

Wat wil je nu nog?
Leo:

Wat ik wil?
Renée gaat in de slaapkamer.

(Leo blijft voor zich uitstaren, steekt nerveus een sigaret op):

Ellendig! Te veel vrouw nog en te weinig begrip.
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Keert met hoed en mantel over den arm terug.
Er wordt geklopt.

7e Tooneel.
Ober,de overigen.

Leo
(bij de deur):

Ja!
Ober:

Ontbijt is gereed.
Leo
(werktuigelijk):

Dank je, we zouden juist...
Ober laat beiden passeeren. Renée vlug af. Leo volgt.
DOEK.
JOHAN SCHMIDT
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Peilikers pleitrede
(Slot)
Ik was sedert kort meerderjarig toen mijn beide ouders gelijktijdig stierven. Ik zwijg
over de ontzettende omstandigheden waaronder zij het leven verloren, daar deze
goddank zonder belang zijn voor dit betoog, en ik ben blij mij niet te hoeven wagen
aan een poging die ik waarschijnlijk niet zou kunnen volbrengen.
Hun dood liet ons, kinderen, in het bezit van een kapitaal groot voor ieder
drieduizend gulden. Mijn zusters en broers verstoven naar alle windstreken van de
groote stad Rotterdam, en ik heb hen tot heden niet teruggezien, behalve één broer,
voor de rechtbank, om als getuige over mijn vroeger leven en neigingen te worden
ondervraagd.
Ik was in maatschappelijken zin zeer onontwikkeld en kende geen enkel vak
behoorlijk, mijn schooljaren had ik wat men noemt verlummeld en verknoeid, daar
de tijd in hoofdzaak was besteed aan ontleding van mijzelf en aan beschouwing van
de gezichten van meester en klasgenooten.
De laatste twee jaren had ik doorgebracht als bediende in een muziekhandel, waar
ik niet geheel buiten mijn sfeer scheen, omdat ik, verre van schuw, integendeel mij
met zeker gemak wist te bewegen, zij het ook dat ik een paar maal den vreemden
schrik zag weerlichten in de oogen van dezen of genen klant. Maar incidenten
veroorzaakte dit niet, al leidde ik hieruit af dat wat mijn gelaat vertoonen kon, maar
mijzelf nog immer een raadsel was, ook totaal vreemden in een flits kon opvallen.
Toen ik mijn erfdeel in handen had, nam ik ontslag, vast besloten niet tot
bezigheden terug te keeren aleer het was verteerd. Ik wilde uitsluitend voor mijn
genoegen leven, maar had geen kostbare liefhebberijen of gewoonten, en rekende
uit bij mijn huidige leefwijze twee tot drie jaar met het geld toe te kunnen komen,
waarna ik wel verder zou kijken.
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Als ik maar menschen kon zien, op straat of elders, liefst stadsmenschen, als ik maar
zoo rustig het dagelijksch leven kon opnemen was ik reeds tevreden, - en aldus vatte
ik het plan mij allereerst een indruk te vormen van de groote stad Rotterdam, die ik
nog zoo slecht kende. Ik ving aan met een algemeenen indruk door beurt voor beurt
alle tram- en buslijnen van het eene tot het andere eindpunt af te rijden, en de talrijke
stoombootveren verzuimde ik niet. Toen ik dit achter den rug had besloot ik de
morgenuren te wijden aan rondgangen te voet, wijksgewijs, volstrekt systematisch,
ten einde aldus een volledig beeld te krijgen van de levendige stad, schilderachtig
zoo in het groote als kleine, en wier heldendicht nog immer geschreven moet worden.
Op een vroegen lenteochtend wandelde ik van het noorden uit een lange, smalle
straat in die zich naar het zuiden strekte, en wier eind in den morgennevel verloren
ging. Deze straat die mij volslagen onbekend was heette Baan, een schijnbaar grauwe,
naargeestige, doodsche verkeersweg toen ik er voor stond, maar waarvan de
kennismaking bizonder meeviel. Want al voortslenterend werd ik sterk geboeid door
rijke gloeden en vroolijk geklinkklank uit talrijke smidsen. Aan het verre einde scheen
zij gebarricadeerd door een lang oud gebouw met verbleekt rood pannendak, doch
dit was gezichtsbedrog, want zij boog daar scherp naar rechts, en dan met een korte
ronding omhoog naar het gedaver van den Westzeedijk.
Ik ging deze straat daags daarna op hetzelfde uur opnieuw, en toen weer, ik kon
mij aan haar bekoring niet onttrekken. Vreemde straat van arbeidzame smidsen, waar
de blaasbalgen getrokken werden door magere zwartige jongens, duister bij de
vlammende haarden in soms heel lage, soms heel hooge gekamerten, maar altijd
roetig en morsig, - gekamerten vol zwaar gezucht en helder getinkel, waar de kleine
vuurwerken opfonteinden van de aambeelden. Vreemde straat ook, waar verderop
tal van dwarsstegen als lange sloppen zich te pletter schenen te loopen tegen de
hoogtroonende huisachterkanten van den Schiedamschedijk, - maar dan was daar
altijd ergens in een verren hoek een klein vierkant zwart gat waar-
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door het voetverkeer met den roezigen dijk schuins opkroop en afdroop.
Het liefst was mij de smidse van Joeke en Kaams, de eerste aan mijn linkerhand,
die aan drie straten lag, de Baan, een zijsteeg, en een klein straatje parallel aan de
Baan, en Korte Baan geheeten. Deze smederij lag een weinig in den grond, men
moest met twee treden omlaag, en in haar duister flikkerden verscheidene vuren,
waarboven van weerszijden blaasbalgen zwoegden. Men kon de heele smidse
overzien, door de kleine bestoven celruiten van den achtermuur tot in de Korte Baan.
Ik stond er dikwijls even te kijken.
Zekeren lentenamiddag doorliep ik weer de Baan, om haar ook eens onder de
belichting van een ander uur te bezien. Ik vond het arbeidzaam leven aanmerkelijk
verstild, en haar, behoudens de rattige zijstegen, veel saaier, toen ik aan het eind
gekomen het groote dwarse pand genaderd was, dat de straat schijnbaar blokkeerde,
een oude, vervallen kazernewoning, den gevel overzaaid van vierkante in vakjes
verdeelde ramen, het geheel bekroond door het langgerekt pannendak van aangelengd
rood. Er waren links en rechts kelderpoorten, thans dicht, maar den toegang tot het
woongedeelte vormde een groot gat in het midden, dat niet kon worden afgesloten,
want er was geen spoor van deur. Een rechte houten trap vlak daarachter leidde naar
boven.
Voor een der ramen links, vrij hoog in den gevel, zag ik geraniumplanten in potten,
goed verzorgd, want frischgroen en brutaalrood, en daarboven troonde het teeder
profiel van een meisje met graanblond haar en een kleur van rose lathyrus, dat bezig
scheen aan naaiwerk of iets dergelijks. Ik zeg troonde, omdat het meisje zoo hoog
voor het raam zat, zoodat òf het raam heel laag in de kamer geplaatst moest zijn, òf
het meisje zelf op een bizondere verhevenheid aan het raam. Daar ik deze
gevolgtrekkingen onmiddellijk maakte, begrijpt men dat mijn bewondering geen
afbreuk deed aan mijn natuurlijke opmerkingsgave omtrent nietige omstandigheden.
Trouwens, laat ik er dadelijk bijvoegen dat ik tot heden voor liefdegevoelens
ontoegankelijk ben gebleven, en dat de mooiste vrouwen bij lange na nooit zoo mijn
belang-
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stelling hadden als ikzelf, al kon ik ze een oogenblik onpartijdig bewonderen.
Ik liep de trap op. Wat mij hiertoe bewoog weet ik niet, maar het was zeker geen
nieuwsgierigheid naar het blonde meisje, daar ik dit alweer vergeten had. Ik liep
verscheidene korte trappen op, over portalen, langs schemerige dwarsgangen waarin
ik verder geen blik wierp, tot ik dacht boven in het gebouw te zijn gekomen en een
deur voor mij had, die ik zonder aarzeling opende. Ik stond in een onbewoonde
langwerpige kamer aan de achterzijde van het huis. De deur opende in het midden
van den muur. In den muur rechthoekig op deze was een groot, hoog venster dat
uitzag op het westen, in den muur daartegenover een monumentale schoorsteenmantel,
en boven deze een vaste spiegel, gelijk men wel meer in oude huizen aantreft. Vorm
en grootte van het eenige kamerraam, de wijde schoorsteenmantel van krullig bewerkt
grijsblauw marmer en de hooge spiegel tot dicht bij het plafond, die de heele breedte
van den schoorsteen besloeg, waren weelderesten uit een beter verleden. De lage zon
scheen door het raam pal in den spiegel, en zon en spiegel drenkten de kamer in een
warmen dubbelen gloed. Ik stond stil midden in het vertrek, en zonder in den spiegel
te zien keek ik rond. Ik had de ingeving dat dit vertrek op mijn bewoning had gewacht
en dat de spiegel daar opzettelijk was geplaatst om mij van een zeker ziekelijk
gedachteleven te genezen. Toen zag ik in een hoek nog een tweede stookinrichting,
een kleineren, driekanten schoorsteenmantel, een prullerig bouwseltje van zwart
steen, dat in zijn plebeïsch voorkomen den deftigen aanblik der kamer eenigszins
schond, zonder mijn genegenheid voor dit vertrek te kunnen verdringen.
Ik liep weer omlaag, een zijgang in tot ik aan een deur kwam waarop een bord
met de aankondiging: ‘Rafael Rafe, schoorsteenveger en rookverdrijver’. Gevangen
in wonderlijke gevoelens had ik bij het lezen van het woord schoorsteenveger een
nieuwe ingeving, namelijk deze dat die man mij ten opzichte van de kamer boven
met de twee schoorsteenen helpen kon. Ik klopte.
Hij opende zelf de deur, een kleine man van Italiaansch voorkomen, van dat type
dat altijd eenigszins het wantrou-
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wen wekt van ons noorderlingen omdat het zoo verschrikkelijk veel hagelwitte tanden
en ravezwarte haren toont. Aan het raam, tegen een achtergrond van geraniumblad,
zag ik het blonde meisje zitten op een hoogen stoel, met een tafeltje vol naaigoed
eraan bevestigd, men zou zeggen een kinderstoel voor een volwassene. Want het
meisje dat even haar gelaat mij had toegewend was ongetwijfeld geen kind meer,
naar schatting achttien of negentien jaar, doch klein gebleven, haast dwergachtig.
Rafael Rafe zeide mij niet te weten of de kamer boven vrij was, maar bereid te
zijn mij bij den huiseigenaar te brengen. Hij sprak gebroken Nederlandsch, want hij
behoorde tot een van die rassen die het Nederlandsch nooit leeren spreken, - maar
hij was toch goed verstaanbaar. Straat en nummer waar de huiseigenaar woonde kon
hij niet uitduiden, doch hij wist hem wel te noemen en mij de woning aan te wijzen.
Zoo togen wij samen naar Grootargentijn, den huisheer. Het was dichtbij, onderweg
spraken wij niet. Zwartachtig, onhoorbaar slofte hij op pantoffeltjes klein naast mij
die toch ook klein was. En hoe klein moest dan wel niet het blonde meisje wezen in
deze kleine wereld!
Grootargentijn ging zelf mee terug; hij was de huiseigenaar, liep dus in het midden
en had het woord. Aangekomen op de leege kamer werden wij door Rafael Rafe
bescheiden alleen gelaten.
Over den huurprijs werden wij het spoedig eens. Grootargentijn maakte mij nog
opmerkzaam dat, als ik stoken wilde, ik uitsluitend den kleinen schoorsteen gebruiken
moest, daar de andere niet trok en ik in een oogwenk de kamer vol rook zou hebben.
Nu voorshands was dat zonder belang, want het moest nog zomer worden, en ik
kookte mijn pot niet zelf. Maar ik zei toch den wenk ter harte te zullen nemen, waarop
Grootargentijn vertrok, met een voorschot voor de huur in den zak.
Ik bleef achter in het bewustzijn een kamer geheel naar mijn smaak gevonden te
hebben. Daar ik niets geen standsvooroordeel bezat konden buurt en medebewoners
mij niet afschrikken, eer nog vond ik in deze omgeving een soort pikanterie, en
overigens scheen het huis mij vrij stil ook, -
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of het moest zijn dat de meeste huurders thans nog op straat waren. Als het van mij
afhing kon ik hier eenige jaren doorbrengen in ongestoord nietsdoen.
Den volgenden dag was ik ingericht, want mijn meubilaire goederen waren niet
vele. De potkachel plaatste ik voor den kleinen schoorsteen, mijn bed aan den versten
muur recht tegenover de deur. Ik had wel naar den vasten spiegel gekeken en gezien
dat bij de randen het weer erin zat, maar mijzelf in den spiegel bekeken had ik nog
niet. Dat zou van lieverlede wel komen, dat moest eerst nog wennen.
Met Gloria Rafe kwam ik in kennis doordat zij den derden dag op mijn kamer
verscheen. Zij kwam binnen, juist toen ik bezig was met niets doen. Of liever gezegd
ik dacht dat ik niets deed, maar ik deed wel degelijk iets, - en het was het meisje dat
zelve mijn aandacht daarop vestigde.
Want zonder kloppen de deur openend zei ze:
- Hè, ik dacht dat er nòg iemand was.
Inderdaad, de echo's van klanken hingen nog in de kamerhoeken, en ik werd met
bevreemding gewaar dat ik hardop in mijzelf had gesproken. Ik wist mij van geuite
woorden met dat al niets meer te herinneren, ja, ik wist niet meer waarover ik gedacht
en waarvan ik dus waarschijnlijk gesproken had.
Het meisje, dat onbevangen, vrijmoedig naderde, kon ik nu voor het eerst goed
opnemen. Haar uiterlijk was van een groote, bekorende zachtheid, de blik van haar
oogen was wijd, grijs en vaag, haar wangen werden zacht geaquarelleerd met een
rijpen blos. Maar zij had een misvorming: haar beenen waren veel te kort en veel te
dik. De eerste indruk dien men van haar kreeg was van een onderkruipsel. - maar
men vergat dit gauw in de aanschouwing van het bekoorlijk hoofd. En toch staat het
mij nog slechts vaag voor den geest, met uitzondering van het verwarde, roggeblonde
haar, dat, toen de zon het bescheen, als een zon in de kamer werd.
Zij kwam blijkbaar enkel uit nieuwsgierigheid naar den laatsten bewoner. Ze vroeg
weinig en vertelde veel, dat ik weer grootendeels vergeten ben. Zij was achttien jaar,
hier geboren. en hoewel haar vader een Italiaan was, kende zij geen woord Italiaansch,
maar alleen Nederlandsch, want haar
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moeder was een Rotterdamsche. Met alle bewoners van het huis was zij goede maatjes,
overal ging ze vrij in en uit, het heele huis was om zoo te zeggen haar woning, en
van ieder wist ze de geschiedenis. Reeds begon ze met een stelselloozen achterklap,
die mij volmaakt onverschillig liet. Over de misvorming van haar beenen zweeg ze,
en ik oordeelde uitteraard deze eerste kennismaking niet het geschikte oogenblik om
daarnaar te vragen. Laat ik er dadelijk bijvoegen, dat ik het nooit te weten ben
gekomen, omdat het mij gladweg door het hoofd is gegaan, al te zeer geboeid als ik
was door den aanblik van dien wonderbaarlijk zachten, weeken, vagen meisjeskop
met de enkele heldere noot van het haar. Slechts herinner ik mij nog dat, toen zij
wegging, mij de fluweelige zachtheid opviel waarmee ze op die toch zoo misvormde
beenen liep, en ik dacht aan den vederlichten tred van haar vader. En toen dacht ik
alleen nog aan het mooie haar, en, ja, ook aan den weeken mond. Geheel in het
abstracte, want zonder eenige persoonlijke begeerte, dacht ik dat die mond, waardoor
slechts onbeduidend geroddel had geklonken, rijp was voor een liefkoozing....
Maar geen liefkoozing van ùw lippen, jongmensch, met de groote losse tanden,
bruin van doorrooktheid en rottend van kwaad sap, noch van de ùwe, Teutoon, wiens
mondgat overwoekerd is door een razernij van baardgroei als een oude, roodsteenen
put door de rimboe......
Ter wille van de merkwaardigheid laat ik dit staan, al weet ikzelf dat het uit den toon
valt. Maar we hebben er zoo om gelachen, om gelachen, dokter Vlieri, Tarsilius en
ik. Want die tirade is volmaakt op hen toepasselijk, en mij uit de pen gevloeid zonder
dat ik het recht wist. Zij beiden, die al tien minuten achter mij stonden, wat ik niet
had opgemerkt, deden mij deze woorden schrijven, de atmosfeer die van hen uitging
bestuurde mijn hand. En wij hebben er vreeselijk om gelachen; ze namen het mij in
het geheel niet kwalijk, gelukkig, - en ik geloof dat in dit opzicht dokter Vinkwolk
minder breed van opvatting is dan dokter Vlieri zich nu getoond heeft. En de goede
Tarsilius eveneens.
Maar toen dokter Vlieri de blaadjes had medegenomen, en
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ik de zaak nog eens goed overdacht, verstijfde de lach op mijn gezicht. Want het
gebeurde bewees hoezeer mijn uiterst fijne gevoeligheid den gestichtinvloed alreeds
onderging. Daar stonden twee meesters en deden mij schrijven wat zij wilden, zonder
dat ik iets vermocht, erger, zonder dat ik het wist.
O, dat is de vervloekte sfeer van het huis; de lucht is hier ziek, en ik moet mij
haasten naar de bevrijding, zal ik niet nog werkelijk krankzinnig worden. En zou dat
geen zonde en jammer wezen? Blijkt uit deze bladzijden niet van een subtielen geest,
te grooter van aanleg bij zoo geringe ontwikkeling? Hoe meer ik schrijf en denk, des
te meer lust krijg ik, de gesloten eenzelvige man, om mij te begeven in het gewoel
der groote stad, op de markten of aan de havens, om daar de brokstukken van mijn
inzicht rond te strooien, gelijk aan de peripathetici der oudheid, van wie ik wel las.
O, ik zou het doen op bescheiden schaal, maar ik wilde het toch doen, en ik zit hier,
gekerkerde Socrates, en moet den gifbeker drinken der levenslange opsluiting,
tenzij.....
Tenzij de dwingende kracht van mijn logica en de eerlijke klank van mijn biecht
de poorten voor mij openen. Ik geef mij nog niet gewonnen. Welnu dan, vooruit,
naar het slot!
Ik had al in geen jaren meer in een spiegel gekeken, en mij nog steeds niet kunnen
vermannen tot een blik in dat groote verweerde glas boven den schoorsteen. Wel had
ik eens op een kouden zomerdag, toen het aanhoudend gietregende, gepoogd in den
monumentalen schoorsteen een vuur aan te leggen van houtblokken, maar mijn
poging gaf Grootargentijn gelijk, want deze schoorsteen, die toch een ouderwetsch,
enorm wijd rookgat bezat, trok zoo slecht dat de houtrook, door alle kieren dringend,
hem in een grauwen mantel wikkelde, en ik hoestend het raam moest openen. Later
brandde het vuur, door mij aangelegd in de potkachel bij den kleinen schoorsteen,
dat het een lust was.
Het scheen dat mijn aanvankelijke tegenslag mij boos in mijzelf had doen praten.
Althans Gloria Rafe kwam binnen, en vroeg of ik geroepen had, wat ik stellig wist
niet te hebben gedaan. Samen brachten wij toen het rookende hout van de groote
vuurplaat over naar de kleine kachel, terwijl zij de
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stilte vulde met haar onophoudelijke kwaadsprekerij van de overige huisgenooten.
Opeens liep ze zacht en vlug op haar dikke misvormde beentjes naar een anderen
hoek.
- Hè, wat is dat? riep ze uit.
Ze had een grooten voorhamer in haar hand, en tikte daarmede op den vloer. Maar
ik nam haar dat gereedschap gauw af.
- Stil, dat komt er niet op aan.
En ik borg het in een kastlade.
Het was, dit moet ik erkennen, met dien voorhamer zonderling gegaan. Op een
morgen wandelend langs Joeke en Kaams was ik langer dan gewoonlijk verdiept
gebleven in den fantastischen aanblik van deze nijvere smidse, en in het bizonder
had het mijn aandacht met hoe bewonderenswaardige vaardigheid de meestersmid
zelf op den voorgrond doende was het gloeiende ijzer onder zijn hamerslagen te
kneden. Daar ik hem blijkbaar het licht onderving, vroeg hij ten slotte wat ik wou.
- Die hamer, antwoordde ik zonder aarzeling.
Terwijl hij mij strak aankeek zag ik hem schrikken, doch ik gaf geen kamp, en
verkreeg eindelijk den voorhamer voor een hoogen prijs. Hij meende zich zeker den
afstand van dit gereedschap, waaraan hij gewend was, door een gek duur te kunnen
doen betalen, en had van zijn standpunt ongetwijfeld gelijk.
Wat mij tot aankoop van dezen geduchten hamer bewoog weet ik tot heden waarlijk
niet. Ik had onder hem zeer fraaie vonkenvuurwerken zien ontstaan, maar ik kon
weten dat ikzelf niet bij machte was hem daartoe te gebruiken. Kortom, ik had er
niets aan, maar ik bezat hem nu eenmaal, en nam de vrucht van mijn opwelling mee
naar mijn kamer, waar Gloria Rafe hem in een hoek ontdekte.
Zij had een speelsche bui. Zij morrelde aan alle voorwerpen, liet niets op zijn
plaats, wenschte dat ik haar zou naloopen, klom, toen ik eindelijk buiten adem bij
het raam was gaan zitten, op een stoel naast den spiegel, en keek in het verweerend
glas. Laag gezeten aan het raam zag ik mijzelf
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niet, maar ik zag in den spiegel haar gelaat, onze oogen ontmoetten elkaar in het glas
en:
- O! riep ze met een zwakken gil, en snelde onhoorbaar weg.
Alsof de spiegel eensklaps in scherven was gevallen bleef ik achter in een doodstille
verbijstering. Want ik had in het glas een wonderlijk gezicht gezien, dat het gezicht
was van Gloria Rafe, en niet haar gezicht, een vreemd, vertrokken gezicht, een verrekt
gezicht, een verzwikt, verstuikt gezicht, dat mij - ik weet niet hoe - mijn eigen gezicht
op de foto te binnen bracht. En ik wist met ontwijfelbare gewisheid dat dit zoo zachte
meisjesgelaat bestond uit twee ongelijke helften.
Ik kan mij van haar gelaat niets meer herinneren dan dit, dit eene, dat ik nooit had
opgemerkt, en dat een hevig, ontzettend feit was. En toen voor het eerst begreep ik
hoe het mogelijk was dat mijn eigen gelaatsmisvorming nog onontdekt was gebleven:
omdat iets tegelijk erg kon wezen en niet-opvallend. En ook begreep ik dat de oorzaak
van haar schrik de ontsluiering van mijn geheim was geweest.
Toch, nadat ik van mijn ontsteltenis was bekomen, bleef als uitslag van een nacht
lang wakker liggen in bed en overpeinzen een gevoel achter dat ik het bevredigend
slot zou kunnen noemen van deze stille tragedie, namelijk dit: dat er eigenlijk in het
geheel geen aanleiding toe bestond deze ontdekking te beschouwen in het wilde licht
der verschrikking. Want, nuchter bezien, was ik geschrokken van een evenmensch
die gelijksoortig was aan de mijne. Welnu, ik had eerder reden hierin een band
tusschen ons te zien, een verwantschap, die ons nader tot elkaar moest brengen. En
inderdaad slaagde ik erin met een koele verteedering Gloria Rafe te gedenken als
een lotgenoote. Toen overmande mij eindelijk de slaap.
Met den nieuwen dag keerde het denken tot mij terug, doch thans onder invloed
van het heldere licht scherper ontleedkundig. Volgens mijn eigen stelling moest haar
wezen zich nu ook tweeledig projecteeren op de buitenwereld, en het zou
belangwekkend zijn de twee deelen van haar geestelijk gelaat te leeren onderscheiden.
Maar ik vermoedde hier voor een zeer
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groote moeilijkheid te komen. Immers, evengoed als bij den man scherper
wezenstrekken overeenkomen met een persoonlijkheid van meer hoekig optreden,
zoo moeten noodwendig bij de vrouw de vagere gelaatslijnen ook met een minder
markant geestelijk gelaat correspondeeren. En gesteld dit geestelijk gelaat was
tweeledig, zoo zouden de deelen nog meer ineenvloeien dan bij een man als
bijvoorbeeld mij. Wanneer ik er dus zelf nog niet in was geslaagd dat ander deel van
mijn geestelijk gelaat te vinden, scheen de ontdekking daarvan bij Gloria Rafe een
volstrekt hopelooze opgave.
Als om het mij nog moeilijker te maken verscheen zij dien dag niet. Mijn
voornemen echter was desondanks bij onze eerstvolgende ontmoeting, onder het
mom van een alledaagsche bejegening die het vroegere vergeten was, haar zeer
nauwkeurig waar te nemen.
Werkelijk hervatten wij onzen gewonen omgang. Op het gebeurde werd met geen
woord gezinspeeld, zij het dat ze voortaan duidelijk vermeed in den spiegel te zien.
Goed bekeken was de winst nog altijd aan mij, want wat zij van mij wist wist ik ook,
maar wat ik van haar wist wist zij zeer zeker niet. Vanwaar anders die schrik? En
wel verre van beschaamd te zijn over deze wetenschap omtrent mijn gelaat bij een
derde, gelijk ik voorheen had gemeend mij te zullen voelen, dacht ik deze
consequentie met een meerderheidsbewustzijn, niet vrij van leedvermaak, af.
Doch er gebeurden in deze dagen toch vreemde dingen. Want op een duisteren
nacht - ook de zomernachten kunnen zeer zwart zijn - toen ik moe op mijn bed lag
na rondzwerven door de stad en niet in slaap kon komen, werd eensklaps mijn
aandacht getrokken tot een heel zwak geruisch in de kamer. Ik merkte tegelijk dat
ik weer hardop in mijzelf had liggen praten, dat het geritsel deze alleenspraak had
begeleid en met mijn zwijgen verstomd was. Maar uit haar was het toch niet geboren,
want terwijl ik zwijgen blééf, weerklonk het na een poos opnieuw, uiterst schuchter,
zich verplaatsend naar de deur. Onderwijl ik mij doodstil hield was ik er zeker van
dat deze snel openging en weer dicht, en ik kon zweren dat de schaduw van Gloria
Rafe daardoor was weggeglipt.
En plots wist ik dat zij mij daarmede het tweede deel ge-
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toond had van haar geestelijk gelaat, het onoprechte, het loerende, bespiedende uit
duistere beweegredenen. Tot dusver had ik haar vrijmoedig gevonden en begeerig
naar achterklap, maar verder van een onbeduidende vaagheid. Ik herinnerde mij thans
echter dit stille geruisch ook wel van vroegere nachten, en ik begreep dat zij reeds
meer ongemerkt was binnengeslopen om mij af te gluren, om mijn alleenspraken op
te vangen, - en ja, dat was ook een deel van haar wezen: een oneerlijke, verholen,
ziekelijke nieuwsgierigheid naar wat toch niets belangwekkends had, het gluiperige
bedreven omderwille van den enkelen lust in het gluiperige.
Maar er viel bij mij niets af te luisteren dat mij bezwaren kon, en ik was te lauw,
te koel om mij over haar gedrag te ergeren. Ik zou dit besmuikte zelfs misschien
interessant hebben kunnen vinden en mij over mijn nieuwe kennis verheugen, wanneer
ik er mij niet over had geergerd dat ik stond voor de schipbreuk van mijn stellingen
nopens man en vrouw. Want daar waren mij nu van haar die twee geestelijke
gelaatshelften bekend, - en van mij zelf wist ik ze nog altijd niet!
Toen, op zekeren stillen zomermiddag, terwijl ik niets doende zat aan mijn
kamervenster in de zon, voelde ik hoe de lucht tusschen mij en de zon verkilde, alsof
iets haar licht onderschepte en een schaduw wierp. Ja, er was een schaduw over mijn
gelaat gevallen. Ik keek omhoog naar een wolk, een vliegtuig, een vogel, maar ik
zag niet.
Met een bliksemsnellen sprong was ik bij den spiegel, doch ik voelde dat het reeds
geweken was, en in den spiegel, die voor de eerste maal mijn beeld terugkaatste naar
mijzelven, zag ik mij, eenige jaren ouder geworden, maar mijzelven desondanks en
anders niet. En toch wist ik dat het er een flits lang geweest was. Dat tweede deel
van mijn geestelijk gelaat dat ik niet determineeren kon, welks bestaan ik echter
afleidde uit vaste feiten, was daareven naar buiten gebroken. Ik had het nu voor den
eersten keer in mijn leven zelf gevoeld. En het moest wel iets vreeselijks zijn, omdat
verschrok wie het zag. Ik herinnerde mij den schrik van mijn moeder, van mijn zuster,
van vele anderen. Ik zou de plekken nog kunnen aanwijzen waar het geschied was,
de data bijna feilloos kun-
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nen noemen. Die en die en die, - daar en daar en daar, - dan en dan en dan. Vervolgens
had ze blijkbaar een tijdlang in mij gesluimerd, deze vreemde verstoffelijking van
iets onvatbaars, en daarna was ze weergekeerd zonder dat ik er veel acht op had
geslagen. Maar het was opnieuw aangevangen bij Joeke en Kaams, toen ik den hamer
kocht. En een wezenlijke openbaring werd mij de schrik van Gloria Rafe in den
spiegel. Want hoe had ik zoo dwaas kunnen zijn. Zij was natuurlijk niet teruggedeinsd
voor de ontdekking van mijn gelaatsmisvorming, - hoe kon dat waar dit alleen iets
belachelijks aan mijn voorkomen gaf? - maar zij was weggevlucht van het andere.
Sedert dien ging het snel, doch ik wil het nog sneller weergeven. Ik haast mij naar
het gruwelijk einde. Nu ik dan ten slotte iets wist van de geheimzinnige ziekte welke
mijn zoo doodgewoon geestelijk gelaat aanvrat en schond, ging het mij als den lijder
die zich redelijk wel voelt zoolang hij zich zijn kwaal nog niet bewust is, maar wiens
kennis het ziekteproces in een razend tempo verhaast. Ik voelde de kilheid, de schaduw
zeker iederen dag éénmaal over mijn gelaat glijden, maar ik slaagde er niet in haar
in mijn blik op te vangen. Meest gebeurde het op straat, en, was ik al thuis, dan was
ik toch nimmer snel genoeg bij den spiegel. Ik kon voor den spiegel uren op post
staan, terwijl het verschijnsel zich sarrend schuil hield, om mij te overvallen als ik
mij even had afgewend.
Ik sprak drukker in mijzelf dan ooit, ik was overtuigd dat ik ook sprak in mijn
slaap, maar ik kon van het gesprokene nimmer meer vastgrijpen dan de laatste losse
klanken die aan de zoldering zweefden. Ook de voorbijgangers tot in de drukste
verkeerswegen konden mij aanzien, somwijlen nakijken, - en ik begreep dat ik dan
weer in mijzelf had gesproken.
In mijn verhouding tot Gloria Rafe wijzigde zich niets. En toch konden mijn
alleenspraken haar ongezonde nieuwsgierigheid slechts aanwakkeren, en het
geschuifel van haar vlugge voeten klonk zeer vaak 's nachts in mijn kamer. Haar
binnenkomen viel mij nooit op, wel dikwijls haar heengaan. Alles bijeengenomen
liet het mij vrij koud. Een matte onver-
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schilligheid weerhield mij haar ooit te betrappen, of zelfs maar op de gedragingen
van dit zonderling schepsel te zinspelen. Overigens was ze mij allerminst
onverschillig, en als ze een dag wegbleef miste ik de grijze leegte der groote oogen,
het teer wangenrood, het blonde spinsel der haren. Doch dit geniepige was iets
waaraan ik niet raken wilde en liefst niet dacht.
Ik had ook met mijzelf genoeg uit te staan. Immers, de schaduw viel àl veelvuldiger
over mijn gelaat, twee-, drie-, toen meermalen daags, en nimmer kon ik haar
achterhalen. Ik werd koortsig van jagende drift naar dit mij altijd ontsnappend
gebeuren. Maar wat mij tot vertwijfeling bracht was dat ik er niets van begreep. Want
de gruwzame schaduw van dat tweede geestelijk gelaat moest toch door iets in mijn
innerlijk, moest toch van binnen uit worden geworpen, en ik kon niet vatten door
wàt. Ik voelde in mij zich nocit iets schrikwekkends oprichten, ik was rotsvast
overtuigd dat het daar ook zelfs niet sluimerde. En dit niets wierp desondanks zijn
schaduw. Het was om tot waanzin te voeren. O, dat ik dan althans de schaduw zàg!
Ik poogde nog steun te vinden in het overbuigen over mijn gouden ziel, maar ik was
dat te zeer ontwend geraakt, en slaagde er niet in den stralenden aanblik op te roepen.
Toen, op zekeren herfstdag, voelde ik dat het tijdstip der zelfontdekking daar was.
Met niet meer dan een uur tusschenruimte was de zon voor mij telkenmale verduisterd,
de warmte onderschoven geworden en de menschen op straat waren mij als een pest
uit den weg gegaan. Let wel, ik schrijf deze bezwarende omstandigheden hier neder,
zonder eenige terughouding, omdat ik mij in dienst heb gesteld van de waarheid.
Ik kwam thuis en ik voelde dat ditmaal de vluchtende mij niet zou ontgaan. Het
was in den namiddag. De late herfstzon scheen warm en rijp in de kamer, en een
stroom van licht vloot in schuinsche richting horizontaal door het groote raam tegen
den spiegel. Ik plaatste voor den spiegel een stoel, klom erop - want ik wilde mij ten
voeten uit zien, - en keek, den voorhamer in mijn hand. Ik stond vrijwel tegen het
licht, maar ik zag mij goed genoeg, en ik stond doodstil in afwach-
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ting. Toen, plots, voelde ik het aan mijn gelaat, en in het verweerde glas zàg ik het,
- een ander wezen, onkenbaar, onmenschelijk. Reeds wilde het glippen, maar mijn
mond had al geroepen: ‘Weg, Satan!’, - en mijn hand die niet beefde van toorn sloeg
met de honderdvoudige kracht der vergelding den zwaren hamer in het glas. Het
spatte in tallooze scherven, die als een sluier neervielen. En, o raadsel, daarachter
verscheen een rond, zeer zwart gat, - en in het midden van dat gat een ronde bol,
goudachtig stralend, een klomp zuiver goud, van fijne warrige stralen omkranst. Met
een ongeloofelijken slag dreef de hamer in het goud, en sloeg het omlaag. Iets viel
zwaar, met doffen smak, schuins onder mij op de vuurplaat. Ik had mijn eigen ziel
doodgeslagen.....
Het was, in zekeren zin, maar al te waar. Daar lag, erbarmelijk op een hoop gegooid,
Gloria Rafe, en ik zag met verbijstering haar verbrijzelden schedel, het bloed door
het goud been, en den hamer in mijn trillende hand bedropen met rood en omkleefd
van goudrag.
Ik, die volmaakt onschuldig was. sliep een etmaal lang naast het lijk den slaap der
uitputting die misschien teekenend is voor den boef na begane zware misdaad, maar
dan toch ook voor ieder die een ontzaglijke ontroering onderging. Een hand wekte
mij daags daarna in den avond; Rafael Rafe zag doodsbleek op mij neer; politie
voerde mij naar de cel.
Ziedaar wat in werkelijkheid geschiedde, maar niemand heeft willen gelooven.
Op leugens en bedrog werd de stelling gegrond dat ik Gloria Rafe opzettelijk had
doodgeslagen toen zij argeloos in mijn kamer verscheen. En daarna zou ik de scène
met den spiegel hebben uitgedacht en volvoerd en zelfs het meisje een oogenblik
hoog in den schoorsteen hebben opgeduwd opdat daar uit merkteekenen, moeten en
resten zou blijken van haar aanwezigheid, bij welk een en ander ik op duivelsche
wijze gebruik zou hebben gemaakt van mijn wetenschap nopens een weggevallen
muurbrok achter den spiegel en van de mogelijkheid om langs steenen steunpunten
in dezen zeer wijden ouden schoorsteen op te klimmen. Ik die van het gat niet afwist,
en den schoorsteen nooit inwendig had onderzocht! En niemand heeft willen gelooven
dat wie de gesteldheid van den schoorsteen wèl kende Gloria Rafe
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zelve was, het meisje dat bij mijn afwezigheid daarin omhoogklom om mijn terugkeer
af te wachten en mijn gangen door en woorden in de kamer te beluisteren.
Het blinde noodlot voerde mijn hand, maar tevens was - o wonder Gods - mijn
daad er eene tot zelfbevrijding. Met den geweldigen hamerslag sloeg ik ook mijn
kunstige theorie tot gruis. Want mijn angst voor spiegels is geweken, ik sloeg dat
duistere in mij, dat zich vertoonde in een gelaat vol schaduw, dood, het ligt achter
mijn rug, een vermorzeld lijk.
En dit is het einde van mijn pleitrede. Dokter Vlieri heeft mij toegezegd dat ik
haar aanstaanden Zondag houden mag voor een klein gehoor. Het zal mijn laatste
dag in dit gesticht zijn, daar ben ik zeker van. Dokter Vinkwolk zal mij inleiden, en
dan komt het oogenblik dat hij zeggen zal:
- Mijne heeren, meneer Peiliker heeft het woord.
En ik vang aan. Hoe is het ook weer? O ja, wacht eens.... Ik begin aldus:
- Ieder heeft zijn bepaalde vrees.....
Ja, zoo is het...... Of neen toch, voor mij geldt dat niet meer. Zoo wàs het..... Zoo
zij het.’
‘In het voorgaande is een uiterst gevaarlijk misdadiger aan het woord die met
weergalooze geslepenheid de omstandigheden te zijnen voordeele tracht uit te leggen.
Het komt in zijn kraam te pas van deze inrichting, die geen krankzinnigengesticht
is, maar een prison-asyle, een gekkenhuis te maken, en zij wordt het. Het heele
personeel verandert daarbij in dokters en oppassers. Hij weet wel beter, en weet ook
dat wij dit van hèm weten. Hij doet het met dat al, uit een niet geheel opgehelderd
motief: waarschijnlijk vindt hij een gesticht minder smadelijk dan een gevangenis.
Hij weet ook dat er geen kans bestaat vrij te komen, en schrijft uit tijdverdrijf. Des
te opmerkelijker is de overtuigde toon van zijn betoog. Maar het is een leugen. Hij
schrijft de leugen om de leugen. Want hij is wel degelijk schuldig, doch in eenigszins
verminderde mate, en dit hield hem buiten de eenzame opsluiting. Zijn minder
belangrijke onjuistheden laat ik daar, al merk ik op dat de onbeholpen verklaring
voor de aanschaffing van den voorhamer zijn verder geraffineerde uiteenzet-
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ting ontsiert. Hij heeft Gloria Rafe vermoord uit dien allerduistersten lust die zonder
het offer te schenden zijn bevrediging vindt in het enkele dooden. Dit staat, na
observatie van zijn ziekelijk doch zeer verholen sexueel leven, voor ons vast uit het
enkele vaststaande feit van den opzettelijken doodslag. Want Grootargentijn heeft
onder eede verklaard dat hij het gat achter den spiegel kende; hij heeft er hem dadelijk
bij zijn eerste bezoek aan de kamer op gewezen en om die reden stoken op de
vuurplaat ontraden. Daarop reeds strandt het overigens zeldzaam sluw verweer,
waaraan men een talentrijke kunstvaardigheid, die een inderdaad bestaande, zeer
geringe gelaatsmisvorming aanneemt als uitgangspunt, niet kan ontzeggen. De
schriftuur is deswege één ontzaglijke leugen, meer geestelijk - behoudens het groote
moment - dan feitelijk, - een leugen van de soort waarvan Pindarus zeide dat het
misleidend karakter schuilt vooral in den kleurenrijkdom van het weefsel. Maar de
schrijver is bezig zich àl meer aan de door hemzelven neergestreken verven te
verblinden, - de leugen verstrikt zijn verstand en wordt voor hem waarheid, - en thans
- een jaar nadat hij zijn laatste woord schreef - acht ik het oogenblik niet meer verre
dat een krankzinnigengesticht zijn deuren voor hem zal moeten openen.’
(Kantteekening van den directeur, dokter Vinkwolk).
F. BORDEWIJK
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De vreemdelingen
VI.
(Slot)
Ik trof den grooten, dikken man op de door hem beschrcven plaats. Hij zat aan een
het derde tafeltje voor het raam met een reeds ten halve leêggedronken flesch wijn
voor zich en eene groote, dikke sigaar als onwrikbaar in zijn breeden mond
vastgeklemd. Achter hem hingen de lange, wijde jas en de groote, breedgerande hoed
aan een haak. Ik zag nu hoe grauw en borstelig zijne lange, tot op de kraag van zijn
jas neêrhangende haren waren in scherpe tegenstelling tot zijne nog zwart bebrauwde,
donker flonkerende oogen. Overigens maakte hij in zijne geheele verschijning een
thans veel aangenameren indruk, dan zooals ik hem kort daarvoren buiten had gezien.
Hij grijnsde overdreven breed en vriendelijk als een tooneelspeler, terwijl hij inmiddels
zitten bleef en de onafscheidelijke sigaar in den mond geklemd hield, mij wenkte
tegenover hem plaats te nemen, een tweede glas bestelde en mij vervolgens eenzelfde,
groote, dikke en naar het scheen vrij zware sigaar voorhield.
- Dus U heeft eindelijk ons vogeltje geknipt? vroeg hij vrij onverschillig.
- Dat wil zeggen, antwoordde ik op eenigszins terechtwijzenden toon, dat prinses
Schm... mij opgedragen heeft u te verzoeken haar uwe wenschen of uwe ‘opdracht’
schriftelijk kenbaar te willen maken.
- Zoo Schm... zeide de groote, dikke man, zich nogmaals bijschenkende, als had
hij den overigen woorden niet de geringste aandacht geschonken, nu prinses of geen
prinses, dat doet er niet toe.
- Dat doet er in zooverre toe, zeide ik geërgerd, dat u haren naam dus nauwkeurig
noteeren kunt, indien u haar schrijven wilt...
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Daar de kellner inmiddels het voor mij bestelde glas bracht en eveneens vulde, zwegen
wij beiden tot deze was heengegaan.
- Wanneer ik wil, zeide de dikke man, doch gaat u maar weêr naar uw prinsesje
toe, en zegt u haar, dat ik haar niet schrijven wil, doch haar hier wachten zal. Ik heb
eene opdracht voor haar en het is dus meer in haar belang, dan het mijne, wanneer
zij komt.
- Maar begrijpt u dan niet, mijnheer, riep ik woedend uit, dat wij, zij noch ik,
slechts een enkel woord gelooven van uwe zoogenaamde opdracht?
- Dat kan mij niet schelen wat of u of zij al dan niet gelooven, ik zou zelfs zeggen,
dat mij dit als eenvoudig lasthebber niet eens het geringste behoeft aan te gaan,
antwoordde de ander onverstoorbaar.
- Zegt u mij als man van eer tegenover eene dame dan tenminste uwen naam,
mijnheer, schreeuwde ik het schier stikkend van woede uit.
- Ik heb u reeds gezegd, jongmensch, dat deze er weinig op aankomt en mocht
uwe vriendin zich al te vrouwelijk nieuwsgierig toonen, zeg haar dan voor mijn part,
dat ik de Czaar van Georgië ben!
Deze onbeschaamdheid ging een weinig al te ver. Dezelfde man, die kort daarvoor
als een hond om een aalmoes bedelend, kroop en likte - hoewel hij toen reeds
gelegenheid gevonden had mij min of meer te ergeren - sloeg thans een toon aan, of
hij reeds zeker van eene overwinnig was, die ik ten slotte voor hem behaald had,
zonder dit zelfs te willen erkennen. En zonder zelfs aan mijn glas genipt te hebben,
mijn sigaar neêrsmijtende op de tafel, sprong ik op, en rende zonder hem te groeten,
of zelfs met een woord of enkelen blik te verwaardigen, heen.
Toen ik thans opnieuw den artiestenuitgang van het theater binnenrende, snelde
de portier mij uit zijn loge tegemoet.
- Nu is alles ontdekt en werpt hij mij de deur uit! was mijne eerste gedachte.
- Alstublieft mijnheer, een brief voor u, zeide hij alleen.
Ik begreep er niets van, doch ijlde verder. Daar er op het oogenblik eene nieuwe,
kleine pauze ingetreden was, bevond zich niemand meer op het tooneel, dan de
werklieden, die
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onder toezicht van den tooneelmeester de décors voor het nieuwe, laatste ballet
‘bouwden’. Ik geraakte opnieuw in een labyrinth van gangen en trapjes verzeild tot
ik eindelijk in een lange breede gang kwam, waarop verscheidene witgeschilderde
deuren uitkwamen en waar zich blijkbaar de kleedkamers bevonden. Tusschen eene
opeenstapeling van koffers zat er eene oude, halfduttende vrouw.
- Heeft u... wilde ik vragen.
Doch reeds werd een der deuren geopend en de jonge danseres verscheen.
- Ik dacht al, dat ik u hier zou aantreffen, glimlachte zij, komt u meê. En zij leidde
mij door een zijgang naar den op dit oogenblik verlaten artiestenfoyer.
Ik verhaalde haar nu in het kort, doch opgewonden en nog altoos onder den indruk,
mijne vreemde ontmoeting met den dikken man.
- Welk eene onbeschaamdheid! riep zij toornig uit. Het spijt mij, dat ik u... heeft
u hem mijn naam genoemd? viel zij zichzelve eensklaps in de rede.
- Ja, en hij heeft hem verstaan daar hij hem mij herhaalde.
- Welnu, dan kan hij mij schrijven, wanneer hij eene ‘opdracht’ heeft!
- Doch hij zeide, dat hij niet schrijven wilde!
- Dan heeft hij natuurlijk ook geene ‘opdracht’!
- Maar wanneer hij nu eens werkelijk eene opdracht aan u zou hebben moeten
overbrengen? weifelde ik.
- Dan zoú men mogen verwachten, dat hij zich op eene meer hoffelijke wijze van
zijne taak zou kwijten!
- Hij schijnt mij een zonderling te zijn. Ik weet werkelijk niet wat ik van dit alles
denken moet, aarzelde ik.
- Zegt u mij tenminste eerlijk: gelooft u aan deze opdracht?
- Zijne onbeschaamdheid en zijne zekerheid zouden mij hieraan bijna kunnen doen
gelooven.
- Zegt u mij dan, ik ben hier vreemd en u kunt mij wellicht beter raden, en... ik
geloof u en wil in uwen raad vertrouwen stellen, u weet natuurlijk niet wat u van
deze opdracht en hare waarheid gelooven moet, doch denkt u...
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denkt u, dat ik er goed aan zou doen naar dezen mensch... te gaan?
- Ik kan u daartoe natuurlijk niet raden, doch, indien er werkelijk van eenige
‘opdracht’ sprake zou zijn, er ook niet de verantwoording van op mij nemen u te
hebben weêrhouden om...
- Goed, ik zal gaan! riep zij eensklaps vastbesloten uit.
- Waarom neemt u plotseling... dit besluit? vroeg ik verwonderd.
Zij zag mij een oogenblik peinzend aan.
- U kent Rusland en de Russen niet, zeide zij toen zacht, er zou, hoe vreemd het
u ook schijnen moge, werkelijk wel eens van eene opdracht sprake kunnen zijn!
Op dit oogenblik trilde een bel als teeken voor het begin van het nieuwe, laatste
ballet.
- Adieu! riep zij mij haastig toe. Ja... ik zal gaan... en ik hoop... u nogmaals te zien.
En eensklaps was zij verdwenen.

VII.
Geheel aan de grootst mogelijke verwarring ten prooi, verliet ik het theater. De portier
groette nogmaals en dien avond en voorgoed voor het laatst mij van uit zijne loge.
Op straat was het nu stil. Boven mij straalden de sterren in den stillen zomernacht.
Ik liep langzaam langs het café-terras, en zag van verre den grooten, dikken man
zitten aan het derde tafeltje voor het venster, terwijl hij als geheel in gedachten
verzonken droomerig naar buiten staarde.
Als een betrapt misdadiger spoedde ik mij voort. Ik had een gevoel alsof ik mij
opgeofferd en belachelijk gemaakt had tegelijk. Haastig, als werd ik achtervolgd,
liep ik de hoofdstraten volgende, dwars door de geheele stad tot ik eindelijk de haven
naderde. Het was hier stil, het water glinsterde geheimzinnig en duister, op de verre
schepen en langs de donkere kaden brandden eenzame lichten. Over een donker
spoorwegviadukt rommelde een eindelooze trein als een streep van licht voorbij. Het
was de laatste nachttrein naar het Zuiden...
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Ik gevoelde een onuitsprekelijk heimwee naar een ver, vreemd, verloren Vaderland,
waarvan ik den naam zelfs niet kende. Langzaam en doelloos slenterde ik eindelijk
door eene duistere wijk terug, daar waar onze geheimenlooze stad nog vol van
geheimen schijnt te zijn. Ik ging langs de stille, hooge kerk, waar ik eenmaal in eene
stille, hooge, duistere nis, terwijl om ons de sneeuwstorm raasde, voor het eerst een
meisje op haren weeken kindermond gekust had. Zij was een klein Jodinnetje met
donker droomende oogen en een stillen, bleekrooden mond. Haar gezicht was smal
als van eene Madonna op een triptiek van Van Eijck en eenzelfde stille, gelaten en
gelukkige lach leefde in hare oogen, die het geheimenis van vroegere vrouwen moet
zijn geweest, zooals wij het in zijne laatste glanzen nog bewaard vinden op de
verbleekende schilderijen der oude Italiaansche meesters.
Ik ging nu verder, de kerk voorbij. Daar waren de oude, smalle grachtjes met de
hooge, geheimzinnige brugjes, die eensklaps verschenen als monden van stildonkere,
ongeziene straten en zich sluitende weêr verdwenen. Het water glansde stil en donker.
Daar waren de huizen met het roode en fèloranje licht. Ergens klonk een lokkend
lachen en verdroomde eene eenzame vrouwestem in den nacht.
Het was reeds laat toen ik eindelijk thuis kwam. Ik opende mijn venster. De sterren
verschemerden bleeker in den laten nacht. Beneden mij lag de stille ‘kloostertuin’,
leêg en verlaten, hier en daar schitterde de blanke naaktheid van een beeld.
Eensklaps hoorde ik het rinkelen van ruiten in de voegen eener deur. Licht viel
met breede, gouden glanzen in den duisteren tuin beneden. Snel trok ik mij terug in
de duisternis mijner kamer. Het bleeke maanlicht viel recht op den witverlichten
muur van ons huis beneden mij. Ik gevoelde hoe mijne schaduw daarboven groot en
ontzachelijk verschijnen moest en weêr vreesde ik als een misdadiger betrapt te
worden. En weêr hoorde ik dezelfde, jonge vrouwestem, die ik herkende met een
vreemde, droeve pijn van herinnering. Eene andere stem klonk weêr terug van uit
de duisternis van het huis daarbinnen. Het was nu niet de stem der oude vrouw, doch
ik herkende de zware schaduw dier vreemde, doch meer
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gehoorde stem. Het was mij als zag ik door de muren als schemerig doorzichtelijke
schermwanden van het overzijdsche huis. Ik zag de schaduw grooter en breeder
worden en dacht aan het wonderlijk ‘avontuur met den dikken man’ van Olaf, die
zelfmoord zou hebben gepleegd.
Plotseling dacht ik aan den brief, dien de portier van het theater mij gegeven had.
Ik opende hem haastig en las:
‘... Ik schrijf je even gauw in mijn auto en laat den chauffeur den brief afgeven
aan het theater. Ik schrijf je haastig, daar zoo juist eene gedachte in mij opgekomen
is, doch daarover spreek ik je morgen wel. (Wanneer ik het je tenminste eerlijk zeg!)
Doch misschien ben ik het dan ook vergeten en... dan mag je heusch niet boos zijn.
Doch kom in ieder geval morgen vroeg. H. was vanavond niet thuis, hij schijnt weêr
iets bizonders aan de hand te hebben en is zoo ongedurig, dat ik vrees, dat hij dit nog
wel eenige dagen blijven zal!...
Doch kom in ieder geval morgen vroeg, daar ik je noodzakelijk spreken moet!
Je Rika B.’
Natuurlijk was deze brief voor mijn broêr bestemd. Hetgeen ik toch werkelijk wel
had kunnen weten!
***
Florence. Zomer van.......
Beste Vriend,
Je schijnt mij nog steeds de zelfde groote, onhandige jongen te zijn gebleven,
waarvoor je me altoos gedwongen hebt je te houden. Je zult nu glimlachen, wanneer
je dit leest, je zult mijn raad niet meer noodig hebben, ik behoef mijn ‘laatste woord’
niet meer te spreken, en je zult je Russiesche danseres je weêr uit de armen van den
grooten, dikken man gered hebben na haar er eerst zelve in te hebben gevoerd, je
zult nu eindelijk je jeugdliefde, Rika B., hebben leeren kennen, daar deze dame,
getuige den brief aan je broêr, daarop nog al vrij energiek aandringt, nu jij scheen te
falen... kortom alle deze kleine ‘geschiedenissen’, die je eerst zoo verontrusttten,
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dat ik mij eigenlijk eerlijk gezegd verwonderde, dat je laatste bekentenissen niet
eindigden met de mededeeling, dat je gelijk de arme Olaf ‘nu gaarne ook zelve liever
dood zoudt willen zijn!’, - zullen nu langzamerhand hun min of meer gelukkig einde
wel weêr naderen!
Ja, vergeet niet, mijn beste groote jongen, dat je nu niet meer een enkel kwartiertje
hoeft te loopen om mij je nood te komen klagen of mij aan alle strikvragen te
onderwerpen van eenig nieuw psychologiesch experiment. Want al beschuldig je er
Oskar nu wel van, je ‘psychologeerde’ zelve gaarne en niet onaardig en daarom
mochten mijne uitspraken of vermoedens nog altoos een weinig spekulatief en onzeker
blijven totdat de geleidelijke ontwikkeling der gescheidenissen van je vele en velerlei
ontmoetingen deze allengs wijzigde of door een duidelijker licht mij zelve alles meer
verklaarbaar werd gemaakt. Nu is dat alles anders. Een brief van jou naar mij is 3,
4 dagen onderweg, eerst dan kan mijn brief denzelfden weg terug afleggen, zoodat
ik een brief van jou ontvangen, retrospektief en in de toekomst blikkend eene
psychologiesche ontwikkelingsfaze van ruim eene week terstond moet kunnen
overzien, wanneer ik de kans niet loopen wil, dat jouw mij lieve, aanhankelijke
waardeering niet in schromelijk miskrediet zou geraken.
Ik zou mij dus met geheel andere dingen moeten bezighouden dan waarover je
schrijft, en waarvan je schrijvende wellicht nog niet droomde, wil ik blijken een
weinig ‘met mijn tijd te kunnen meêgaan’. Ik zou dus moeten weten hoe alles
‘afgeloopen’ is, doch beste jongen, mag ik op gevaar af nu heel dom te schijnen, je
eerlijk bekennen, dat ik het niet weet, hoewel ik het vaag vermoed en toch liever niet
alles neêrschrijf wat ik denk uit vrees, dat mijn vermoeden je wel eens pijn zou
kunnen doen? Willen wij de sympathie onzer vrienden niet verliezen, dan mogen
wij hun wel heel slim, doch nimmer helderziende blijken, en vergeet nooit, dat het
leven zelve ook over de ‘onthulde’ dingen altoos nog een laatsten, teêren sluier liggen
laat, waaraan wij niet met onvoorzichtige vingeren mogen roeren. En vergeet ook
niet, dat in het oordeel eener vrouw over andere vrouwen de booze ijverzucht altoos,
zij het een nog zoo bescheiden plaatsje voor zich opeischt,
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want zien wij in de belangstelling voor anderen niet altoos een weinig van wat wij
het onze dachten, verloren gaan?
Doch ook wanneer alle deze bezwaren zich niet deden gevoelen, dan nog zou het
mij moeilijk blijken je nu een bepaald ‘oordeel’ uit te spreken. Wanneer wij met
elkaer spraken, dan kon ik door een enkel woord je vragen over iets en het mij doen
verduidelijken, dat mij minder verklaarbaar is. Je geschrift is vol duistere passages
en over een en ander zou werkelijk nog wel iets te vragen zijn.
Vergeef mij dus wanneer ik je mijn ‘laatste woord’ ditmaal niet kan zeggen, doch
geloof ook niet te veel aan zulk een laatste woord. Kent het leven zelve wel ooit een
laatste woord, en zijn het onze ‘verklaringen’ niet integendeel, die ons altoos weêr
met nieuwe vragen vervullen? Maar ik weet het, hoe onvolledig het beeld ook moge
zijn, waarin zij mij verschenen, je eischt van mij natuurlijk eene scherpe en vooral
rake psychologiesche analyse van de menschen, die je mij in je op een klein
manuskript gelijkenden brief beschreven hebt. Je bent nu terug in je land, je ondervindt
allerlei vage, jezelven het meest onverklaarbaar voorkomende teleurstellingen, zooals
wij die allen ondervinden, wanneer wij na lange afwezigheid op eene oude plek
terugkeeren, die ons vreemd geworden schijnt, daar ons hart noodzakelijk nog vol
moet zijn van vele, latere herinneringen. Er komt dan plotseling een keerpunt in ons
gevoelen, het kan op een dag in een enkel uur gebeuren, wellicht slechts door een
enkel woord, dat een ander ons zegt en waardoor alle oude gevoelens en herinneringen
eensklaps opnieuw den hun te nauw geworden toegang onzer ziel hebben kunnen
binnendringen. Ik meen dit reeds in je brief gelezen te hebben en deze
‘gescheidenissen’ zullen je thans wel zoo bezighouden, dat je er op het oogenblik
zeker niet meer zulk eene sterke behoefte toe gevoelen zoudt je land opnieuw te
verlaten.
Toch zijn zulke gebeurtenissen het meest geschikt om ons onszelven te leeren
kennen. Je beschreef mij vrij uitvoerig je eerste ‘liefdesgeschiedenis’ met Rika B.
Ik kan haar natuurlijk moeilijker beoordeelen, doordat zij behoort tot een volk, dat
ik niet ken en haar mij dus niet zoo duidelijk voorstellen, doch als vrouw kan ik mij
wel zoo ongeveer indenken wat er
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in haar moet zijn omgegaan, doch zou je mij als vrouw kunnen waardeeren, indien
ik zoo licht de geheimen eener andere vrouw verried? Daarna zijn echter ruim 10
jaar verloopen, in die periode was je geruimen tijd in het buitenland, je hebt tal van
andere indrukken en ervaringen opgedaan, je gevoelens, je ideeën hebben menigen
harden knak gekregen en hebben zich naar je eigen inzicht geheel gewijzigd en toch
wanneer je deze latere geschiedenis met de Russiesche danseres vergelijkt, dan zul
je zelve moeten erkennen hoe je in geheel je uitdrukkings- en handelswijze nog
dezelfde bent gebleven en wel in zoo hooge mate, dat het feit, dat je beide tegelijk
beschreven hebt, daarvan niet de eenige schuld en verklaring zou kunnen zijn. Ik
heb den indruk, dat wanneer je door eenig nieuw gevoel beheerscht wordt, je te sterk
door de neiging beheerscht wordt dit niet alleen zelve nu eens grondig te ontleden,
doch het ook anderen mede te deelen, eene neiging, waardoor je eindelijk zelve
geheel van je gevoel vervreemd geraakt en op het laatst zelve niet meer weet ‘wat
je wilt’, eene onzekerheid, die hier en daar nogal naïef en openhartig wordt geuit, en
daardoor bovendien dat gevoel zelve niet alleen noodzakelijk verzwakken moet,
doch door je zelve onbewust gewilde neutrale of objektieve houding daartegenover
ook alle ondernemingsgeest en energie in jezelven breekt. Wanneer je nu een werkelijk
belangstellend toehoorder of toehoorster hebt, dan zal deze belangstelling je met
nieuwe, zij het niet zoo reine en oorspronkelijke krachten voorzien, doch wanneer
je je een verraderlijk vertrouwde kiest, dan doe je de laatste kansen voor je zelven
verloren gaan en weet eindelijk niet meer wat je van jezelven en het leven denken
moet. Zulke vertrouwden, hoewel je het niet wist en hen zeker niet bewust tot deze
kwaliteit verheffen zoûdt - ook al waren zij het, die zich jou hun gezelschap op deden
dringen, doch vergeet nooit, dat dit gewoonlijk het geval pleegt te zijn bij
onbetrouwbaar blijkende vertrouwden, daar zij door een eigen, heimelijk doel tot
ons gedreven werden! - waren voor jou deze ‘jockey’ en de ‘dikke man’. Je liet hen
vrijwillig in je kaarten kijken, waarvan de troeven, waarover je reeds beschikte, je
niet eens bekend waren, zij leidden je handig af door eenig vertelseltje en per slot
van rekening liep je je
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eindelijk nog voor hen het vuur uit je schoenen! Je verkeerde eenvoudig onder de
suggestie van het ‘onbegrijpelijke’.
Doch de psychologie van het minderwaardige - en deze beide heeren waren
ongetwijfeld minderwaardige typen - is nimmer bizonder moeilijk en zeker niet
onbegrijpelijk. De psychologie van het goede, dat verankerd en dicht bedekt ligt door
het kwade, is alleen ‘onbegrijpelijk’, omdat in de schemering van goed en kwaad
licht en duisternis moeilijker te onderscheiden zijn. Alle gedachten, daden,
handelingen schijnen ons dan vol van innerlijke tweeslachtigheid en tegenstrijdigheid
en worden daardoor ‘onbegrijpelijk’. De motieven, waardoor deze beide echter geleid
werden, waren zoo eenvoudig en duidelijk, dat aan hen zelfs niet te twijfelen valt,
het behoort nu tot een klein onderdeel eener harmoniesche levenskunst deze typen
onmiddellijk in hun ware wezen te onderscheiden, hen vervolgens te doorzien, er
voor te zorgen, dat ònze plannen hun raadselachtig en onverklaarbaar voorkomen,
en wanneer het kan of althans noodzakelijk zou blijken ons van hen te bedienen.
Deze laatste beschouwing valt wellicht niet binnen de grenzen van het zuiver ethiesche
standpunt, zij is trouwens ook meer diplomatiesch bedoeld en is tenslotte ook de
zienswijze... eener vrouw, mijn vriend.
Over het noodlot van Rika B., noch van het kleine geëmigreerde prinsesje behoeft
ge u bizonder bekommerd te maken. Eene variété-zangeres en eene jonge Russiesche
danseres - hoe verschillend zij van wezen mogen zijn - begaan gewoonlijk geene
domheden en indien dit ons zoo schijnen mocht, kunnen zij slechts door zulk een
sterk noodlot bewogen worden, dat wij daartegen toch onmogelijk zouden kunnen
strijden. Het is echter gevaarlijk voor een jongeman, ook wanneer eene vrouw hem
zijne kansen in haar hart slechts biedt, en schijnbaar onbemerkt wil laten, hieraan
onbewust of opzettelijk voorbij te gaan. Eene vrouw wordt niet gaarne gegriefd, en
hoe vreemd het schijnen moge, zij gevoelt het nog dieper, wanneer zij onbewust,
dan met opzet wordt gegriefd, het is erger voor haar dan wanneer zij hare gevoelens
alleen miskend ziet, bovendien nog aan het waarnemingsvermogen van den man te
moeten twijfelen.
Er is eene zekere onbevangenheid en zelfs onhandigheid, die
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charme verleenen kan, doch men hoede zich voor overdrijving. Het is aardig voor
naïef, doch ontzettend voor dom te worden gehouden. Ik geloof, dat het Russiesche
danseresje er niet veel voor gevoelde den ‘dikken man’ te gaan bezoeken, het in het
geheel niet wilde en wanneer zij het deed, dat dan slechts bij wijze van vrouwelijke
wraak kan hebben gedaan, doch in haar hart eerder naar den ‘beschermer’ zocht. En
deze ‘beschermer’ moest het weten toen zij de deuren van heur hart voor hem
opende...
Orsinia.
CHARLES VAN IERSEL

Amsterdam, Mei XXIV.
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Thomas aan den zwier
Thomas, die leeraar was aan een Hoogere Burgerschool, had net goed-en-wel de
groote vacantie achter den rug. ‘Achter den rug’ is in dit verband geen onjuiste
uitdrukking. Men gebruikt ze, 't is waar, gemeenlijk van iets onaangenaams, dat dan,
per rug, plezieriglijk wordt weggedekt. En een vacantie geldt n i e t als iets
onaangenaams; zeker niet, zou men zoo zeggen, voor lieden als Thomas, voor wien
‘de school’ vrijwel een leelijk woord - om 't iets zachter te zeggen dan ‘een vloek’ beteekende.
Jawel; - maar de vacantie was hem niet meegevallen. Ze was - al had hij dat
zichzelven nooit zoo volkomen bekend - e e n l e e g t e geweest. Te zeggen, dat hij
de school - die vervlóékte school immers - gemist had, klinkt wat al te paradoxaal;
maar althans had bij de aanleiding gemist, om dagelijks de school te verfoeien en te
bezuchten. Zoo-iets beduidt óók een leegte. Enfin, Thomas was dan met een soort
van verloochende belangstelling in het begin van September er weer heen gestapt.
En, 't is waar, het was er dadelijk alweer vrij erg. Want, na een breedvoerige indeeling
van de leerlingen in de diverse klassen, en een opgave van werkzaamheden, begon
't met een vergadering. Zooals de vorige cursus ook al met een vergadering was
geëindigd. En er was in heel het ‘en bloc’ verafschuwde schoolleven niets, dat
Thomas' geest met zóó giftige pijlen van critiek bemikte, als die leeraarsvergaderingen.
‘Ik heb véél vergaderingen van mijn leven meegemaakt,’ placht hij zijn vrienden
toe te vertrouwen, ‘maar zóó-iets!... dat nooit. Kijk, als je in een financieele
vergadering zit, dat is onderhoudend. Het is gemeen; maar onderhoudend.’ (Als hij
dat zei, keek hij er interessant-cynisch bij). ‘Want bij alles wat er gezegd wordt, denk
je: wat zit daar achter. En er zit altijd iets achter. Dus zijn er altijd puzzles. Bij die
frikkenvergaderingen - sinds Thomas er zelf bij hoorde, had hij een
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voorkeur voor dat woord ‘frikken’; en gaf er een wellustigkwaadaardigen duw tegen
-, ‘daar zit er nooit iets achter. Dan: ijdelheid. De zin om jezelf te hooren praten. En
dat gaat eindeloos zoo door. Over jongens die te vroeg de school ingaan. Over rooken
in de buurt van de school. Enzoovoort. O, en zoo'n vergadering vinden ze heerlijk...’
Als hij dat gezegd had, sloot hij de lippen en blies minachtend door zijn neus. En
ging dadelijk, met een onverschillig gezicht over op een ander onderwerp. Hetwelk
de superlatief der minachting, dédain, beduiden moest. Inderdaad was er geen
menschelijk gebrek dat door Thomas zoo sterk gecensureerd werd, als de ijdelheid.
Na die vergadering dan ging Thomas alweer behoorlijk kregel naar huis. En peinsde
over 'n pleziertje, dat dit leed kon neutralizeeren. - Nu, het lot was hem gunstig; want
aan zijn huisdeur trof hij zijn ouden vriend Faun, die daar aanwezig was met het
loffelijk voornemen, Thomas tot een uitgangetje te noodigen. Thomas had hem in
den afgeloopen zomer, toen de ander ziek was, eenige diensten bewezen; en nu kwam
hij dan reciproceerenderwijs aangewandeld met het voorstel: ‘Ga jij nu eens met mij
uit. Overmorgen - dat was: Zaterdag- - avond, wordt het winterseizoen in “Des Indes”
geopend. Daar fuif ik je op.’
‘Jonge,’ antwoordde Thomas bedenkelijk, ‘dat kan je geld kosten! Zou je dat wel
doen.’
‘Ik héb geld,’ zei Faun - het overkwam dien geluksvogel meer - ‘en ik dóé het.
Als jij 't nu maar doet.’
‘Nu,’ kwam Thomas wat bij, ‘eigenlijk heb ik zoo-iets erg noodig.’ En hij zuchtte.
Daarmee was het essentieele van Faun's bezoek afgehandeld, en konden ze, met
een glaasje morgenwijn als olie op de golven der dagelijksche moeiten, een rustig
plekje stichten. Waarna Thomas Faun te koffiedrinken hield; waarvoor dan gauw
wat lekkers werd besteld. Dat stijlshalve weer vroolijk moest worden begoten; zoodat
op deze lunch het naargeestig schoolbegin ganschelijk, en vèr, wegstroomde.
***
Er volgde nu weer een kleine dosis school, de volgende da-
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gen, maar dat was niet erg, want het was weer nieuw, en 't week-dessert ‘Des Indes’
stond bovendien als-'t-ware al op tafel.
Dat geval-Des Indes dan begon met een diner; dat, als alle feestelijke diners, laat
was; den tijd latend tot vele aperitiefs; van welke het eerste gedeelte ten huize van
Thomas werd genoten; waarna de heeren onder den lichtboog van 't hôtel
doorwandelden, en in dat huis der vreugde hun gelagen voortzetten. Zoodat ze toen
het diner begon, volkomen de stemming hadden. De hôtelier had ook 't zijne gedaan;
met bloemrijke versieringen van wanden en tafeltjes; mitsgaders niet minder dan
twee strijkjes; het ééne als wellustig-melodieus accompagnement bij 't dischgesprek;
het andere, van meer Afrikaansche allure, noodigde in de nevenzaal tot den dans;
waarmee men deesverkiezende al na de hors d'oeuvres kon beginnen; wat dan ook
vele der gasten deden. Het is een uitstekende bevordering der spijsvertering; bevordert
de dorst en houdt den eetlust in toom; zoodat iedere restaurateur zoo'n danserij een
ideale aanvulling van zijn menu moet achten.
Thomas merkte de beteekenis der combinatie op met meer gemengde gevoelens.
‘Je krijgt hier niet zoo erg veel eten’, dacht hij; ja, en hij zei 't ook; wat trouwens wel
kon tusschen zulke ouwe fuifkameraden als hij en Faun; ook al betaalde nu toevallig
Faun deze zaak. Faun stemde het toe, maar op ietwat verstrooide wijze, want hij zag
modieus-ranke vrouwen, met die combinatie van chic en loszinnigheid, die hem altijd
in ongemeene extaze bracht; Thomas trouwens ook. En die extaze noopte tot het
zorgvuldig loeren naar verbindingsmogelijkheden; want je kon die dames hier
natuurlijk maar niet zóó gaan vragen, als je ze niet kende, Doch Faun, die een man
was van vele relaties, had al wat gevonden: een jovialerig, pootig ‘als heer gekleed
persoon’, zooals de politie dat zoo geestig en voorzichtig uitdrukt, kwam hem bekend
voor; en verdorie ja, 't was 'm; ze hadden samen school gegaan; die meneer was eerst
mislukt, en toen agent van een champagnehuis geworden; jawel! en in een andere
rijke periode had hij wel eens uit oude vriendschap een mandje van hem gekocht. Ja
ja, - hij was nu wel wat kaalhoofdiger en luidruchtiger geworden, en zijn neus wat
stomper en rooder; maar hij had zich blijk-
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baar bij een aanzienlijke familie weten in te dringen, en zat te midden van allerlei
dames, die wezenlijk tot de beste der hier aanwezige merken hoorden. Nu was 't wel
niet ‘dat’, om aldus geïntermedieerd aan den dans te raken, maar je kunt het niet
altijd zoo nauw nemen in de wereld; en in den ‘monde’; en Faun's ervaren geest
voelde drommels goed, dat hier een transactie voor handen lag; want de joviale
meneer zou graag joviaal den aristocratischen naam van zijn ‘vriend’ Faun brullen,
die voor hem een promotie-van-aanzien beduidde; en Faun, eenmaal die naam
genoemd, was een mogelijk en zelfs een wenschelijk dans-cavalier. Zoo trok hij dan
plots met een ruk van tafel en Thomas weg, deed ook joviaal, en schreeuwde zelfs
ook joviaal tegen den champagne-man; met het gevolg, dat hij, na een buiging van
intermitteerende, zij 't toch losse, keurigheid, leutig en fleurig met éen der aardigste
dames rondstepte; prettig opgewonden, fleurig-brutaal. En zonder eenige notitie van
zijn achtergelaten partner Thomas te nemen.
Die vond dat niet aardig. En, toen Faun een tweeden dans entameerde, ongepast;
en na een derden dans bromde hij zelfs driftig 't woord ‘onhebbelijk’. En trok driftig
aan zijn horlogeketting; die stuk ging. Nu, dat was vervelend; maar meteen had hij
dan nu ook de volle zekerheid, dat hij gemeen behandeld werd. Dat gaf rust en
houding; hij stopte horloge en ketting in zijn vestjeszakje; schonk zich in boudeerende
houding een glas champagne in, en werkte zijn gezicht zoo langzamerhand uit den
toorn-plooi in dien der rustige, nobele verlatenheid. Zoo bleef hij een poosje zitten,
de kleine verwende Thomas; gekrenkt, maar waardig. En toen kwam Faun terug; en
Thomas keek nog waardiger; zoodat je alle reden had, een timiede houding van den
ander te verwachten, en de schuwe vraag: ‘Wat er was?’ Waarop je dan, Thomaselijk
waardig, kon antwoorden: ‘O, niets’ - en met kil-hooghartige afwending de zaal
inblikken; met 'n valsch interesse in iets dat heelemaal niet interessant was. En dan
zou de ander schichtige oogen werpen; en vreeselijk voornaam zou je weer wat
bijkomen. In grootsche allure.
Maar 't liep anders, want Faun was heelemaal niet timiede; eer overmoedig jolig,
en had zelfs een soort baldadige, ramen-
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ingooierige nuance in zijn stem; alsmede in de manier waarop hij zich in zijn stoel
tegenover den waardigen Thomas neerslingerde, en zich, in halve hang-houding, óók
een glas champagne inschonk. Thomas voelde hoe zulk tegenspel je al je effecten
finaal bedierf; en moduleerde naar een meer onverschillige verwijt-pose. Die weldra
gevonden was; toen Faun met 'n paar rabauwige kreten zijn voldoening uitstiet over
de pret; en blijk gaf zich alleszins in zijn element te voelen. Want toen hield Thomas
't waardig gezicht strak; opmerkelijk; te strak dan dat 't toevallig kon zijn. Zoodat je
zou zeggen, dat Faun dan ook wel even verbaasd móét zijn geweest; maar je merkte
er wéér niets van; hij létte eenvoudig niet op Thomas, en ging in zijn los- en
uit-gelaten trant voort - met half ingeslikte, half afgehapte woorden, met lachstooten
die hij weer dadelijk inhield, met onbestuurde gebaren - zich waarlijk te baden in dit
bassin van geneugten.
Toen - het was niet vlug - kwam Thomas tot de onderstelling, dat de ander dronken
was. Wat, na al de borrels én den feestwijn, én 't weinige eten, én 't dansen, heelemaal
niet ondenkbaar, zelfs voor-de-hand-liggend, kon heeten.
Maar Thomas had het te druk gehad met zijn eigen houding, om hier op te komen;
dat gebeurde hem meer.
Doch nu was het dan door redenen van welstand geboden, dadelijk deze situatie
te herstellen. Hij nam het initiatief hiertoe met de woorden: ‘Eet eens wat.’
Nu, Faun voelde, op dit idee gebracht, dat dat inderdaad niet kwaad zou zijn; en
vorkte op de slordige en nonchalante wijze die hem, in tegenstelling van anders, plots
eigen geworden was, naar een stukje kip. Maar dat artikel kip scheen hem weer op
andere gedachte te brengen; en hij had 't nauwelijks mondwaarts geheven, of hij keek
weer rond naar een partner voor dansgeneugt.
‘Ga je weer dansen?’ vroeg Thomas; streng.
‘Jjjja -’ antwoordde Faun, wat verbaasd, - nu toch! - over dien toon - En hij keek
Thomas vragend aan.
Die wou gaan uitpakken; maar dat paste niet bij de omgeving; noch bij den Faun;
dus sublimeerde hij zijn wrok maar tot ijzigheid van expressie, terwijl hij zei:
‘Ik zou ook wel eens willen dansen.’
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Faun keek nog even onthutst; maar in de wankelheid van zijn geest, waar gestadig
lach-neiging doorvlaagde, nam hij 't maar jolig op, en opgewonden betoogde hij:
‘Ja! Nee! - Dat is natuurlijk prachtig. Ga maar mee, ga méé maar, ik zal je wel
voorstellen.’
Nu, dat geschiedde dan ook; en nu was Thomas in een minimum van tijd alle
grieven vergeten. Deels door de voldoening over 't mee-doen; deels door de inspanning
daaraan verbonden. Want Thomas danste wel-is-waar ‘licht’, maar hij was buikig,
en dus gauw vermoeid. Doch in dezen is de ijdelheid een machtige hulpe; gelijk in
vele dingen dezer wereld; en de geest regeert de stof; dus ook Thomas' buik. Hij
hield zich dan kranig; leggende zich bovendien met de borst op 't niet-hijgen toe. En
dra hupte hij dan ook, in 't besef dat 't gìng, vroolijk op de daarbij behoorende
negerwijzen rond; met de dames, die, direct of indirect, van Faunswege zijn deel
werden. Bij terugkomst aan het gemeenschappelijke tafeltje, dat nu meer de beteekenis
van een aanlegsteigertje had gekregen, frischte hij zijn krachten dan met een gezelligen
teug champagne op; wat niets had van opzettelijk drankmisbruik; want hij had dórst,
en dronk het dus in als een glas water; tevreden daarbij constateerend, dat het toch
lekkerder was; en al maar - wat héél plezierig was - lichter, onvermoeibaarder beenen
krijgend. Zoodat hij na zoo'n glaasje, als een schip dat kolen heeft ingenomen, weer
van den steiger vertrok, naar 't ruime sop, dat echter niet zoo heel ruim meer bleek,
want er dobberde heel wat op-en-neer. Er was maar één vervelend ding: je boord.
Die deelde niet in de opfleurende werking der champagne; integendeel. Het bleek
noodig, dat die eens vernieuwd werd.
Een ietwat lastig geval. Voor Faun bestond het niet; die was zoo heerlijk mager,
dat de warmte hem niet deerde; althans hem niet op zoodanige wijze uitperste als ze
Thomas deed. Andere heeren, die Thomas' omvang meer nabij kwamen - ofschoon
zijn gemoedelijke buikigheid uitzondering bleef - waren blijkbaar meer ervaren in
de techniek van het dancing-bezoek; en bleken een reserve-boord te hebben
meegenomen; althans, nadat de omheining van hun hals vrijwel in vervallen toestand
had verkeerd, bleek ze een oogenblik daar-
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na weer hard en blonk feller dan ooit in de feestelijke verlichting.
Toen dacht Thomas: ‘Verdikkie, dat kan ik toch eigenlijk ook doen.’ - En in zijn
cordate stemming voegde hij de daad bij 't woord: en rende - om geen tijd aan de
vestiaire te verliezen, jasloos - de hall uit, onder den lichten boog door, 't Voorhout
op. Dat daar met zijn weidsche glooiingen even van omnevelden maanschijn
aangeblonken, in zachten vrede lag uitgestrekt. Er was een klein autoparkje
opgeslagen, in een boog ter zij van den hôtelingang, hetwelk Thomas, als zijnde van
een exotischen chic, zeer aangenaam stemde. Hij stond er echter, in figuurlijken noch
in letterlijken zin, bij stil, maar snelde met een niet geheel gelijkmatige, een schokkend
intermitteerende vaart erlangs; huiswaarts. Aldoor erg plezierig; als gevat in een
cirkeltje van licht en ginnegapperig plezier; waar de nachtelijke omgeving - het week
door-maneglansd Voorhout, de kille zwartheid in zijn marmeren vestibule, zijn wijde,
en bij zijn intree wijkende kamer, buiten bleven. Ja ja, - iets als een meteoor voelde
hij zich, buitelend in lichtende pretvaart door zeer stille duisterheden.
Met de rapheid, de plezierige, lichaamlooze, vergééstelijkte vlugheid die hem
dezen avond eigen was, zweefde hij, als buikeloos, naar zijn kast; haalde er een boord
uit; deed die om; 't zwarte dasje om. - Even voelde hij de stilte om zich; maar er zat
een te leutig springen in zijn hart om zich daarbij te kunnen ophouden. ‘Aux Indes’,
zei hij - en hij vond 't zelf een vondst, die je herhalen moest: ‘Aux Indes... Aux
Indes...’ Zoo wandelde hij weer de deur uit; toch in zooverre door de omringende
duisterheden verplechtigd, dat hij met een zekere secure geaffaireerdheid de
buitendeur sloot, en minder jongensachtig-hard loopend terugging.
En daar nam subiet de dans hem weer op. Hij was weer thuis; weer vreeselijk
plezierig thuis; ‘thuis best’ - En keek met oogen vol herkenningsgroet naar de vele
dames met wie hij al gedanst had; en die hadden ook wel plezier in Thomas. Dat zag
hij; jaja, hij zag het! En 't voerde zijn enthousiasme ten top. Want den lach der dames,
waaruit hij 't sympathieelement met zooveel genoegen aanvaardde, begreep hij niet
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heelemáál. Hoe kon 't ook? Want hij had heelemáál niet 't besef, dat hij dronken was.
Net als Faun.
Ja, nee - hij wás ook niet dronken. Hij verzekerde dat zichzelf op den luchtigsten
toon. Want hij had prachtig zijn beenen tot zijn wil. Nietwaar? Hij kende die dansen
geen van alle; maar hij kwam toch altijd uit met de maat. En dan zeiden ze nog, dat
hij niet muzikaal was! Hij had bepaald aanleg voor 't dansen! En zoo sprong hij weer
mee, tusschen de paren, die in de drukte eenigszins afstand hidden en laveerden als
fietsen en auto's op de Laan van Meerdervoort, als 't twaalf uur is. Ja, het had zelfs
van tijd tot tijd iets van het bij rijen optrekkend gehos van de kermis; natuurlijk veel
eleganter; maar de leutigheid - om niet ‘lolligheid’ te zeggen - scheen toch wel gelijk.
Toen had er ook nog een herkenning plaats. Niet door Thomas, maar ván Thomas.
Een dame plus partner, die achter hem aan hotste, op de maat van 't getoet des
saxophoons, en 'n ongemeen plezier in zijn weidsche-en-bedwongen beenzwaaiingen
scheen te hebben, stond op een oogenblik van warreling en verstopping vlak voor
zijn neus. En knikte. En Thomas lachte verheugd, maar iewat bête. En toen knikte
de dame, die er zeer chic uitzag - en jong en mooi was ze ook -, nóg eens; en toen
Thomas weer, nu wat starder en onnoozeler, lachte, toen zei ze: ‘Ken je me niet meer,
Thomas?’
Het was Thomas' eer natuurlijk te na, om, onbeleefdelijk, ‘Neej’ te zeggen. Dus
zei hij: ‘Natúúrlijk ken ik jou!’
‘Wie ben ik dan?’ hervroeg de dame; terwijl de twee paren een rust-eilandje in de
golvende danszee vormden.
Snedig repliceerde Thomas:
‘Jij bent la reine du bal.’
De dame lachte jolig en uitbundig; en Thomas lachte onnoozellijk mee.
‘Heel goed hoor’, zei de dame toen weer - Haar cavalier en Thomas' partner stonden
er zoo'n beetje bij als geweren aan rotten. ‘Dat zeg jij keurig, Thomas! Maar w i e
ben ik! Mijn náám!’
‘Dien heb je allang verloren,’ zei Thomas; die waarlijk bijzonder geïnspireerd was
dien avond, en zoo jolig en vlot

Groot Nederland. Jaargang 27

310
geïnspireerd, dat hij zelf maar terloops van het plezier zijner snedigheid genoot.
Het was intusschen niet enkel snedig, maar ook brutaal gezegd; maar van Thomas
in dien toestand verdroegen de menschen nu eenmaal dien avond véél.
Intusschen, zoo kwam hij er niet af; de jolige dame hád nog een naam; en Thomas,
dat had hij nu wel afdoende bewezen, wist dien niet meer. Zoodat hij maar met 't
naïeve gezicht dat hij óók vermocht voor te zetten, zijn wanhopige onwetendheid
beleed. En dit was zoo verteederend; en Thomas' vergeetachtigheid werd in zoo
voldoende mate door zijn dronkenschap, zijn áárdige dronkenschap, geëxcuzeerd,
dat de dame dan zelf maar edelmoedig het duplicaat gaf van den naam die uit Thomas'
geheugen verloren was gegaan. En toen deed hij zóó dankbaar en sprong zoo plezierig
- en tóch in de maat! - met zijn eigen dame en met de hervonden dame en háár cavalier
rond, dat de dame hem 'n mallerd vond, en hem op dat oogenblik wel definitief haar
naam had willen geven; zóó'n gezellige jongen was Thomas.
En toen gingen ze met z'n vieren aan een tafeltje zitten. De cavalier werd ook
voorgesteld, en was tandarts. En de menschen aan de tafeltjes nabij Thomas' eigen
aanlegsteiger waren teleurgesteld; want ze hadden wéér de glazen der heeren laten
vullen, en hadden er voor elk een dubbele Grand Marnier naast laten zetten; ze hadden
dien avond véél voor 't gezicht op Thomas' faits et gestes over. En après-tout hadden
ze er nog wil van ook; want Thomas, die een Christen was, en dus Faun n i e t aan
zijn lot wou overlaten, kwam na een korte poos nog even aangefladderd, vatte post
achter de glazen, en, zich opnieuw verbazend over zijn vergeetachtigheid - hij wist
heelemáál niet meer dat hij dit besteld had - dronk hij de champagne leeg, en toen
Faun ook weer aanlegde, stelde hij voor, mèt de Marniers naar zijn nieuwe gezelschap
te verhuizen. En voegde er, om Faun de bijzondere eervolle plezierigheid van deze
invitatie ten volle te doen beseffen, bij: ‘Zij is actrice’. Wat ook inderdaad waar was;
maar toch was de vermelding van dit feit noodig. Want een ook maar eenigszins
bekende actrice was de dame niet. Maar ze was rijk getrouwd geweest; dus kon ze
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best met aanbevelend respect ‘actrice’ worden genoemd, zonder een gróóte actrice
te zijn.
Nu, het nieuwe gezelschap van Thomas zag dan met gemengde gevoelens de twee
heeren aankomen, elk met priesterlijken eerbied een kelk met Grand Marnier vóór
zich uit dragend; wat inderdaad een drank is, allen eerbied en voorzichtigheid waardig.
Maar ze hadden, in die allure, iets strakkers - en tevens iets bêters - over zich, dan
toen ze in vrije sparteling rond-sprongen. Kenners zagen, dat hier een latere
dronkenschapsfaze was ingetreden; één étappe dichter bij de bewusteloosheid. En
de dame zonder naam, die te vast het beeld van ‘Thomas leuk’ in zich had om de
daling waar te nemen, mocht het geval niet al te erg inzien, de tandarts, die de
propagandistische gewoonte had, bij iederen glimlach uitvoerig zijn tanden te laten
zien, deed dat thans niet; maar hield de vizierklep van zijn bovenlip toe. Het viel
echter mee; toen de Marnier was aangeland, en de dragers meteen de helft als
bodeloon hadden opgedronken, - hadden ze zich bij vooruitbetaling voldaan, dan
was 't transport heel wat eenvoudiger geweest -, toen bleken ze nog volkomen de
lust en capaciteit voor een geanimeerd, zij 't ietwat staccato voorgedragen gesprek
te hebben. Faun loofde met luidruchtige uithalen de jazzband, en grinnikte daarop
tevreden, en loofde toen den tandarts, die beleefdelijk mee-grinnikte, wegens zijn
mooie tanden; en zei: ‘U laat ze zien, maar u kán ze laten zien.’ Het is nog niet
uitgemaakt, of hij, dit zeggende, wist dat de ander tandarts was. In elk geval werd
die nóg wat stemmiger en minder goedlachs. Toen entameerde Thomas een gesprek
over het tooneel, en noemde allerlei groote rollen, waaraan de actrice nooit was
toegekomen; maar hij wist dat alles zoo precies niet meer; en keek haar in elk geval
lang en bewonderend aan; als een fijne aanduiding, dat zijn lof voor haar was bedoeld.
Door 't lang kijken werden zijn blikken vagelijk verliefd; en toen was de tandarts
heelemaal kwaad, en 't gesprek stokte; en Thomas noch Faun wisten precies, hoe
lang 't al stokte. Tot ineens Thomas weer ‘bij’ schokte, en opstond, en boog, en een
dansje met de actrice wou maken. Maar toen was net de muziek uit. En de tandarts
zei droogjes: ‘Ik geloof dat het tijd wordt.’

Groot Nederland. Jaargang 27

312
Nu, eigenlijk was het wel tijd; zooiets van kwart-overtweeën. En de actrice zei
langnissant: ‘Ach ja...’ En de tandarts hield haar bij haar woord, en stond op; en
Thomas stond op, en Faun stond ook op. En ze zagen, dat de zaal vrijwel leeg was;
en de muziek scheen er ook niet veel meer aan te zullen doen.
Toen kroop een gevoel van zelfbeklag naar Thomas' keel; maar hij beet dat weg,
en zich opjoligend vroeg hij:
‘Ga jelui dan nog even een glaasje whiskey met mij drinken? Vlak aan den
overkant?’
Nu, de actrice wou wel, dus móést ook wel de tandarts. En Faun wou natuurlijk.
Zoodat, na zwierige aankleeding met bontjassen, van de beide eerste personnages,
en de schameler verpakking in 'n demi'tje, van Thomas en Faun, men het Voorhout
overstak. En zich installeerde in Thomas' weidsche, zij het wat kale, en, vooral na
Des Indes, schemerig aandoende zaal-kamer. De diva op den divan; Thomas aan 't
voeteneinde op 'n stoel, bêtelijk-belust naar haar beenen ziende, de tandarts met
schijn van onverschilligheid en minachting langs Thomas' wandversieringen
wandelend, met intermitteerende rechercheur-blikjes naar Thomas zelf, en Faun bij
de whiskey, waarvan hij trouwens gul meedeelde.
Het gesprek was nu plots meer melancholisch en artistiek geworden; hetgeen aan
den invloed van milieu en belichting mag worden toegeschreven. Trouwens, het
gesprek wàs niet veel. De tandarts had intusschen gezworen, dat hij niet weer het
sein van opbreken zou geven; dat moest zij maar doen. En ze deed 't dan ook; vrij
gauw; en Thomas was wanhopig, maar ook wel tevreden, spoedig tot nog volkomener
rust te kunnen overgaan. Echter gingen ze eerst nog eens gevieren de straat op; de
actrice wegbrengen, die in Des Indes logeerde; en wie Thomas voor den ingang, met
'n laatsten opzwaai van zwier, tot afscheid de hand kuste; of eigenlijk de handschoen.
En hij zei teeder: ‘Tot spoedig, hoop ik.’ Waarop zij, raadselachtig als een vrouw,
naar binnen ging. En de deur sloeg voor hun neus dicht.
Toen was ook ineens, na een zeer kort afscheid, de tandarts verdwenen; zonder
de minste tandenblikkerij. Ze waren niet zoo heel helder, zoodat ze 't niet dádelijk
merkten; maar toen

Groot Nederland. Jaargang 27

313
ging er een taxi rakelings langs hen, en daar zat hij in. Er stond echter nog een taxi,
en die riep Faun aan; zuchtende opmerkend, dat ze 't samen met één hadden kunnen
doen; - maar enfin, 't is een vrij vervelende vent, en ik maf liever alleen. Zoodat als
een fuga van autogeruisch en getoeter Thomas' beide mannelijke genooten elkaar
narennend verdwenen in den nacht.
Daar stond Thomas nu alleen. En was oud en moe. En ging naar huis. En ging
naar bed. Maar toen hij daar horizontaal lag, bonsde zijn hart in zijn keel, in een
doffe benauwing. Tot in zijn soezig hoofd één van zijn principes oplichtte: ‘je moet
nooit wakker en vervelend in je bed op den slaap wachten’. Hij moest wat lezen. En
meteen schoot hem te binnen, dat hij in de klasse Va den cursus met proefwerk was
begonnen. Dat kon hij corrigeeren. Goed idee. Daar had hij nou nóóit zin in; en nu
wel... Zoodat hij 't pakje schoolschriftvelletjes haalde; en las.
‘Het inkomen, van individuen en gemeenschappen, moet met zorg worden
beheerd...’
Thomas hield even op. Hoe wáár, dacht hij. En toen ineens, in 't volle licht, viel
hij in een diepen slaap.
JAN WALCH
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Een eerste stap in de wereld van Proust
Elke waarlijk groote schrijver heeft een eigen wereld geschapen. Of de kunstenaar
in hem groot was hangt af van de suggestieve kracht van die wereld. Dickens, Zola,
Ibsen, Selma Lagerlöf, Dostojevski, om slechts enkele passen in het verleden terug
te gaan, hebben hun visie van het leven tot die van hun bewonderaars gemaakt. En
het grootst zijn zij, die hun (zij het weinig talrijke) lezers óók nog bekoren, wanneer
de schrijvers die na hen kwamen de gangbare werkelijkheidsvisie reeds grondig
veranderd hebben.
Gezien van het standpunt, dat die suggestieve kracht het essentieele element van
en de voorwaarde voor alle kunst is, hoeft een volgende kunstrichting nog geen
vooruitgang t.o.v. een vorige te beteekenen. Doch een ander element van kunst, dat
wat haar levend maakt voor den tijd en de menschen wier visie zij vormt is de
benadering van de werkelijkheid (zij het dat de eene kunstenaar - realist - die zoekt
van buiten naar binnen, en de andere - mysticus - van binnen naar buiten). En in die
werkelijkheidsbenadering kan (en moet) zij, evenals wetenschap en wijsbegeerte,
die in den menschelijken geest met haar communiceeren, progressie vertoonen. Nooit
kan kunst echter min of meer ‘toegepaste’ wetenschap of wijsbegeerte worden zonder
aan haar suggestieve ‘wereldscheppende’ kracht onherstelbare schade te lijden.
De Fransche romanschrijver Marcel Proust (1871-1922) heeft een nieuwe wereld
geschapen waarin als levende factor voorkomt veel van de wetenschappelijke inzichten
waarmee wij geleidelijk verrijkt zijn, zonder dat wij dat alles in ons levensbeeld de
juiste plaats wisten te geven. Vondsten op psychologisch gebied, Freud als reactie
op eeuwen van sexueele verzwegenheid, vonden alras weerklank bij de uitloopers
van het realisme, die ze gebruikten ter aanvulling van hun wereldvisie, die toch
feitelijk aan den grootmeester Zola haar ontstaan dankt. Doch die inzichten bleven
onopgelost
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en kwamen telkens boven drijven in den vorm van een te opzettelijke bedoeling (het
leven gezien vanuit de gepretendeerde alles-overheersching van het sexueele; of
vanuit de hypothese onzer wil-loosheid) en zij veroorzaakten vaak een te groote
beperking van het observatieterrein (behandeling van een exclusief geval).
Een geheel nieuwe wijze om de wereld en de menschen te zien was noodig om
onze nieuwste kennis op te nemen in onze wereldvisie. Zoo vinden we bij Proust de
nieuwere psychologische inzichten (de mensch als veelheid van intermitteerende
persoonlijkheden), de nieuwste erfelijkheidsbegrippen en de leer der modificatie niet
‘toegepast’, niet ‘opgelegd’ maar zuiver als onafscheidelijk deel van zijn geheele
geestelijke gebiedsbezit, dat voor zijn werk de voedingsbodem is geweest zooals
zijn genie er de groeikracht voor was. Dit ‘weten’ is bij hem innerlijke ervaring.
Want zijn synthetische ontleedkunde is geenszins de toetsing van een verstandelijke
hypothese. Zijn inzicht in den aard der menschen is niet aangeleerd doch aangeboren,
of beter, is de vrucht der intuïtie (invloed van Bergson). De ‘impression’, het innerlijk
beleven, brengt uitsluitend het kostbare materiaal voort, dat zijn zeer scherp intellect
hanteert en dat door nauwkeurige observatie getoetst wordt. Zelf zegt hij:
‘L'impression est pour l'écrivain ce qu'est l'expérimentation pour le savant avec cette
différence que chez le savant, le travail de l'intelligence précède et chez l'écrivain
vient après.’
Het is feitelijk slechts één roman waarin Proust ons zijn wereld gegeven heeft: ‘A
la recherche du temps perdu’. Maar dat is dan ook één aaneengesloten ‘verhaal’ in
zeven deelen (resp. getiteld: ‘Du coté de chez Swann’, ‘A l'ombre des jeunes filles
en fleurs’, ‘Le coté de Guermantes’, ‘Sodome et Gomorrhe’, ‘La prisonnière’,
‘Albertine disparue’ en ‘Le temps retrouvé’) verschenen in zestien der bekende
Fransche bandjes. Proust ziet den mensch niet langer als éénheid, doch als groei.
Inplaats van een drie-dimensionaal wezen, met als inhoud een karakter bestaande
uit een serie vaste hoedanigheden en beschouwd op een bepaald oogenblik is de
mensch geworden een wezen zoo lang als zijn jaren, rei-
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kend van zijn geboorte naar zijn dood, vier-dimensionaal als men den tijd als vierde
afmeting neemt.
De begrippen ‘individu’ en ‘karakter’ zijn zonder nadere definitie niet voor Proust's
figuren te gebruiken. Zij zijn bij hem, evenals heel het leven, veel samengestelder
dan volgens de klassieke opvatting. Evenmin als bij een dier of bij een plant mag bij
den mensch, zoowel met betrekking tot lichaam als geest, een waarneembaar
‘kenmerk’ als innerlijke eigenschap aangenomen worden. Een uiterlijk kenmerk
(physiek zoowel als psychisch) is slechts de wijze waarop de innerlijke, geërfde,
eigenschap reageerde op de omstandigheden. Wij zien in den regel niet meer dan de
wijze waarop een persoon gedurende een bepaalde periode van zijn leven in een of
twee milieu's, waarin we hem kennen, reageert en uit deze gedragingen leiden wij
zijn karakter af. Met de vele aspecten die zijn ‘totaal aan eigenschappen’ onder andere
omstandigheden elders vertoont, houden wij geen rekening. En toch zullen deze vaak
geheel tegengesteld wezen. Terwijl nieuwe wijzigingen in de invloeden-van-buiten-af
tot geheel onverwachte plotselinge manifestaties of zeer geleidelijke evoluties
aanleiding kunnen geven. Voorts blijven de modificatie-mogelijkheden niet ongerept.
Er heeft mettertijd vergroeiing plaats in dien zin, dat eenzelfde erfelijke eigenschap
onder gelijke omstandigheden op den eenen leeftijd van hetzelfde individu andere
(zoowel in wezen als in graad verschillende) uiterlijke kenmerken kan vertoonen
dan op jongeren of lateren leeftijd.
Zoekt men na tien, twintig jaar de persoon die men vóór dien tijd gekend heeft,
dan zal men die kenmerken van toen wellicht eerder in een ander individu terugvinden
dan in dengeen die denzelfden naam draagt van voorheen.
Bovendien is de ‘persoonlijkheid’ geenszins een samenstel dezer aan modificatie
onderhevige eigenschappen, dat wij op elk oogenblik op dezelfde wijze tot onze
beschikking zouden hebben. Naast (en meestal slechts in schijn boven) het onbewuste
neemt het bewustzijn niet zoo'n overheerschende plaats in als het zelf meent.
Gewijzigde omstandigheden (hier in den zin van momenteele toestanden onder
invloed van velerlei gevoelens en impressies) schakelen ieder oogenblik bepaalde
complexen onzer hoedanigheden in en uit. Op deze wijze wis-
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selen wij telkens van persoonlijkheid. En deze verschillende ‘ikken’ (die wij niet
willekeurig op kunnen roepen) leiden in ons verschillende evenwijdige levens. Een
passie kan als een momenteel karakter zijn, dat eigenschappen requireert, die anders
nooit actief worden en dat tijdelijk domineert boven onze andere ‘ikken’. Meestal
echter leven we met een tot op een minimum teruggebracht wezen, waarin de
gewoonte, wetend wat zij te doen heeft, onze sluimerende eigenschappen niet behoeft
en zelf handelt. Die gewoonte neemt ten slotte haast van elk gevoel waarin een of
meer eigenschappen actief bezig waren, de functie over. Het breken met een gewoonte
is altijd het sterven van één onzer geconsolideerde ‘ikken’ (terwijl een nieuw ik
langzaam begint te groeien) en dat is de groote smart van elk pijnlijk verlies.
Behalve de gewoonte zorgt voor een zekere continuïteit de wil. Willoos zijn de
menschen uit de wereld van Proust zeer zeker niet, maar de wil is niet langer de
klassieke heerscher. Hij is de onverzettelijke onveranderlijke dienaar van onze
opeenvolgende persoonlijkheden, de ‘uitvoerende macht’, in gang gezet door het
besluit, genomen door de toevallig aanwezige ‘Kamerleden’. En bij de uitvoering
van het besluit is het door het besluiten zelf gerustgestelde ‘ik’ reeds afwezig en een
niet bevredigd, en dus niet gebonden ander ‘ik’, met tegengestelde verlangens, voelt
die uitvoering als een opgelegde plicht, die (onbegrijpelijk genoeg, meenen we) toch
van onszelf afkomstig was.
Reeds vormen die elkaar afwisselende persoonlijkheden een verklaring voor
tegenstrijdige verlangens en daden van het individu. Een niet minder belangrijke
disharmonie tusschen onze gedragingen en onze persoonlijke zedenleer komt echter
voort uit tet feit, dat ons bewustzijn evenmin den groei en de verandering van onze
geestelijke eigenschappen bepaalt als van onze lichamelijke functies. Van belang is
in dit verband het volgende citaat:
‘... je songeais combien la conscience cesse vite de collaborer à nos habitudes
qu'elle laisse à leur développement sans plus s'occuper d'elles et combien dès lors
nous pouvons être étonnés si nous constatons simplement du dehors et en supposant
qu'elles engagent tout l'individu les actions d'hommes
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dont la valeur morale ou intellectuelle peut se développer indépendamment dans un
sens tout différent.’
En ook dit: ‘Nous travaillons à tout moment à donner sa forme à notre vie, mais
en copiant malgré nous comme un dessin les traits de la personne que nous sommes
et non de celle qu'il nous serait agréable d'être.’
Zoo komen we dan aan het ‘onlogische’ in ons wezen, in het leven waarvan Proust
ons de verklaring haast als een geestelijke bevrijding geeft.
De eenvoudige menschelijke gebruikslogica is t.o.v. de logica van het leven wel
een zeer elementaire en zij verhoudt zich tot haar als de voor ons zoo heldere waarheid
van 2 × 2 = 4 tot de zeer gecompliceerde algebraïsche formule, welke echter bij
grondige bestudeering niet minder waar en dus even logisch blijkt, zij het ook dat
zij voor ons minder doorzichtig is. In de rekenkunde is de normale mensch slechts
eenige stappen verder dan de aap, die na 3 of 4 de tel kwijt is. Immers, dat drie
menschen zich in zes verschillende rangschikkingen aan een tafel kunnen zetten zal
niet iedereen onmiddellijk klaar voor oogen staan, doch dat dit aantal mogelijkheden
bij twaalf tafelgenooten bijna tot 500 millioen gestegen is ontgaat geheel aan ons
voorstellingsvermogen.
En zoo gaat het evenzeer bij de tallooze acties en reacties, welke in maatschappij
en individu plants vinden. Een groote vereenvoudiging heeft het menschelijk verstand
- uit onvermogen - daarom aangebracht door alles wat niet tot staving van ‘zijn’
logica bijdroeg als overbodig te elimineeren en veelal te veroordeelen. Het is practisch
niet mogelijk de werking van alle wetten te kennen, laat staan in haar onderlingen
samenhang te overzien en het intellect heeft daarom in grove trekken een
gebruiksuitgave ontworpen die echter, getoetst door de op intuïtie gegrondveste en
door schier wetenschappelijke analyse gegarandeerde onderzoekingsmethode van
Proust de zeer gecompliceerde werkelijkheid op geen stukken na blijkt te dekken.
Sedert de onbewegelijke en bij uitstek logisch opgebouwde klassieke karakters
(bij Balzac bijv.) hebben wel steeds meer psychologische waarheden (die vroeger
als onlogisch veroordeeld zouden zijn) toepassing gevonden. Maar zóó volledig is
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vóór Proust toch nooit afstand gedaan van het vooropgezette plan ten behoeve van
den groei. En waar al rekening werd gehouden met de macht van den alles (zelfs in
den kern) veranderenden tijd, daar gebeurde dat nog slechts als de verandering reeds
voltooid was. De groei zelve werd niet beschreven.
Bij Ibsen is ongetwijfeld in de karakters een gisting die soms aan een wisseling
van persoonlijkheden in één individu doet denken. Maar zijn stukken hebben uitteraard
een afgebakende ruimte in den tijd, als 't ware de voor het gekozen doel onbeperkte
ruimte van een reageerbuis waarin het probleem zich als een reincultuur gaat
ontwikkelen. Sterk in doelstelling en prachtig beheerscht van bouw.
Bij Proust valt geen doel te bespeuren dan een van binnen uit doorzichtig maken
van héél het leven, telkens en wanneer of waar het zich voordoet, een losmaken van
wetten, het uitbeelden van het leven als groei, een eerste poging tot het herscheppen
van den tijd, den ‘temps perdu’.
Anders ook dan Proust is Dostojevski, al vertoont de opvatting der karakters in
structuur en groei overeenkomst. De Rus schept ons een wereld waarin de ziel (en
toch al een zeer bewogene) van binnenuit in haar hevige beroeringen nog sterk
vergroot wordt zoodat wij, in een staat van opgewondenheid gebracht, iets voelen
van de mystieke extase van hel, vagevuur en hemel, door Dostojevski op aarde
doorleefd. Bij Proust is God afwezig. Ook geeft hij geen Russische hartstochten
waarin we alleen dan onze eigen gevoelens herkennen als we die door een vergrootglas
bekijken. Zijn wereld is als de onze zoo weinig bewogen en ‘gewoon’, maar onder
het schijnbeeld der kalme oppervlakte is de eeuwigdurende verandering en zijn
intellect leert ons onderkennen en volgen de tallooze levende draden van het mycelium
dat ons bestaan is.
Het klassieke karakter vooral is slechts een schim welke zich tot het Proustiaansche
verhoudt als het lichtbeeld tot de film. ‘Onlogisch’ is er niets meer bij Proust want
ook de hevigste tegenstrijdigheden worden als groei en dus als noodwendig gebeuren
uitgesponnen. (Over de ‘illogismes’ in eigen wezen stappen we vrij gemakkelijk
heen. Bij een vriend hebben we daar al heel wat genegenheid voor noodig. En van
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een derde zeggen we ‘ja hoor eens, dat kan ik me niet van hem begrijpen’, hetgeen
dan gewoonlijk een veroordeeling beteekent. Ook van een schrijver dulden we niet,
dat hij onlogisch is, tenzij het ons als ‘Goddelijke waanzin’ gesuggereerd is.).
Het spreekt van zelf, dat ook begrippen als liefde, jalouzie, vriendschap,
leedvermaak, smart, gewoonte, herinnering, slaap, droom, kunst enz. enz. al even
samengesteld blijken als het begrip ‘karakter’, doch het kort bestek van dit artikel
gedoogt niet, daar dieper op in te gaan. Bij de zeer fijne analyse die de elementen
niet uiteenhaalt, doch juist in onderling verband doet zien, worden nieuwe waarden
geboren, welke vaak uit voor onze waardeering tegenstrijdige gevoelens samengesteld
zijn en waarvoor de woorden ‘liefde’, ‘jalouzie’ enz. nog slechts als een soort
verzamelnaam kunnen dienen.
Destructief is zijn analyse geenszins. Hoe subjectief het menschelijk inzicht en
oordeel bij ontleding hier ook blijken, dit werk loopt niet dood in een absoluut
relativisme, want aan den anderen kant blijkt bij deze diepe peiling ook het
oorspronkelijk verschil in waarde der dingen onderling. En ook: het analyseeren
blijft toch immer een functie van het nadenken. ‘Le regret comme le désir ne cherche
pas à s'analyser mais à se satisfaire.’
In overeenstemming met zijn opvatting, dat de importantie van het object niet de
diepte van het werk bepaalt, behooren Proust's personen even goed tot aristocratische
en snobbistische salons (een kostelijk studieterrein waarop ook een puntig sarcasme
overvloedig voedsel vond) als tot de bourgeoisie en het dienstbodenvertrek. De keuze
van onderwerp werd bepaald door het leven zooals dit zich voordoet en er is geen
vooroordeel en geen vrees voor veroordeeling door de publieke opinie welke hem
beperking oplegde. Ook niet t.o.v. een onderwerp (speciaal in ‘Sodome et Gomorrhe)
dat ‘zelfs’ Zola niet aandorst al zag hij er zeer goed de belangrijkheid van in als
sociaal en psychologisch probleem.
Een klassieke schrijver, die geijkte begrippen en waarden hanteert kan zijn stof
in korte klare zinnen styleeren. Doch hij die deeltje voor deeltje een nieuwe visie
schept en de woorden een nieuwen en veel meer gedetailleerden inhoud moet
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geven, hij die het waagt een wereld te beschrijven die honderdmaal gecompliceerder
is dan die waarmee wij dagelijks rekening houden, die zal van zelf zinnen schrijven,
welke soms door het streven naar steeds verdere toevoeging van nieuwe trekken en
steeds dieper doordringen in het wezen der dingen, de lengte van heele bladzijden
krijgen. Hetgeen niet wegneemt dat de taal prachtig is en daar waar zulks mogelijk
bleek zelfs klassiek van eenvoud en kracht.
De aanduiding van datgene, waarin de wereld van Proust van vorige werelden
verschilt, heeft mij misschien meer dan wenschelijk is den nadruk doen leggen op
veel, dat wellicht meer wetenschappelijk dan litterair schijnt. Het feit echten dat het
gevolgde ‘procédé’ van binnen naar buiten werkt, dat het in wezen op intuïtie berust
(in wier dienst het intellect mede helpt om vorm te geven) verklaart er al de
suggestieve kracht, de vaak zelfs poëtische waarde van. De lezer die naast den sleutel
tot zuiver verstandelijk begrip niet ook de sleutels tot gevoel en schoonheid bezit
kan Proust niet waardeeren. Zelf kenschetst hij dat wat zijn kunst juist tot kunst maakt
aldus:
‘Et comme l'art recompose exactement la vie, autour des vérités qu'on a atteintes
en soi-même flottera toujours une atmosphère de poésie, la douceur d'un mystère
qui n'est que le vestige de la pénombre que nous avons dû traverser, l'indication,
marquée exactement comme par un altimètre, de la profondeur d'une oeuvre.’
G. DE BRUIJN
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Enkele herinneringen aan Willem Royaards
Nu, bij den dood van Royaards gaan de gedachten onwillekeurig naar het verleden
van dezen merkwaardigen man, die uitstekend was onder ons, misschien nog meer
door zijn persoonlijkheid, door zijn willen, dan door zijn kunnen.
Ik heb hem niet intiem gekend, noch veel of innig met hem omgegaan, maar ik
bezit toch eenige herinneringen aan hem, die het wellicht jammer zou zijn in
vergetelheid te laten, omdat zij zoo eigenaardig zijn groei belichten.
De eerste dateert al van heel lang geleden, uit onzer beider jeugdtijd in de laatste
jaren van tachtig der vorige eeuw. Royaards was toen al acteur, een mager en hevig
jong-acteur en hij speelde in het ‘Salon des Variétés’ in de Amstelstraat. Datzelve
‘Salon’ is sedert lang opgeruimd, gelijk zoovele grappige en vreemde zaken, erfenis
der vaderen, die daar blijkbaar hun geluk vonden. Het was een heel klein
schouwburgje met een tooneel als een bedsteê. In het parterre heerschte, meen ik,
democratische gelijkheid van rangen in den vorm van rijen ijzeren banken met
zeildoeken zitting, terwijl een smalle houten richel, langs de ruggen der vóórzittenden,
gelegenheid gaf de ‘consumptie’ te plaatsen. Want een plaats beneden in dezen
schouwburg kostte ‘zestig cents in vertering’ en zoo verteerde het publiek
voorschriftsmatig slappe koffie en chocolade, zeer twijfelachtige limonade, en meest
bier, dat er maar waterig en lauw uitzag. Doch dat kwam, omdat het lang bleef staan,
als de geestdrift voor het vertoonde stuk al het materieele vergeten deed.
Boven op de twee galerijen waren dan de nòg democratischer rangen en men zag
er enkel petten, die vaak in het parterre kwamen te vallen en dan lawaaiig
teruggeëischt werden. Minstens de halve zaal bemoeide zich daar mee en er was
gekrakeel over en weer van roodopgewonden koppen en heftige
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gebaren, alles erg vol en druk in die kleine ruimte, waar het onmiskenbaar naar tabak
en bier rook.
Toch werd in dezen nederigen tempel vele jaren lang het Blijspel gediend, bij
monde van ‘Boas en Judels’. Tenminste in mijn prille jeugd speelde Judels nog en
was de geliefde acteur van het uitgaand Amsterdam. Want, trots zijn meer dan
eenvoudig voorkomen, was het ‘Salon’ niet wat men thans een volksschouwburg
noemt, al ontbrak het er niet aan vertooning van hartroerende en zenuwschokkende
‘draken’, die toen trouwens nog vaak op alle tooneelen voorkwamen.
In een van deze nu, een van de beroemdste, Aballino, de Groote Bandiet, heb ik
Royaards zien optreden. Hij had een vuurrooden mantel aan en een punthoed op,
gelijk het een Italiaanschen struikroover betaamt, en hij was slank, met een
karakteristiek mageren kop en lenige bewegingen. Of hij toen bij een gezelschap
geëngageerd was, dan wel een gastrol vervulde, weet ik niet meer. Ik weet trouwens
van zijn gansche spel niet veel meer, dan dat hij gevaarlijk rooverachtig deed, hetgeen
ik toen, in jeugdige verdwazing, te laken vond als zijnde niet realistisch. En dat zijn
wat heesche stem mij eenigszins imponeerde, al had ik voor de vertooning overigens
weinig eerbied, ja, ik vrees zelfs, enkel hoon over.
Maar na deze weinig gewaardeerde romantiek, konden wij, jonge
werkelijkheidsbegeerders, ons hart spoedig ophalen aan echt realisme en heb ik toen
van Royaards een meer blijvenden indruk ontvangen.
Het was, als ik mij niet bedrieg, de groote periode van het
Dumas-Augier-Sardou-spel en overspel, en mevrouw Mann - Bouwmeester was daar
het belangrijk middelpunt, de stralende kern van, met de Koninklijke Vereeniging.
Het Nederlandsch Tooneel, als niet onpassende omgeving. En het publiek, wij allen,
waardeerden en genoten het in zekere lengte van dagen, tot men zich bewust werd,
dat de wereld intusschen niet stil stond en het conflict van passie en conventie, of
maatschappelijk fatsoen en individualistische gevoelsneiging nu langzamerhand wel
genoeg gedemonstreerd was en er van het Fransche tooneel voorloopig niet meer te
verwachten viel.
Men had stemmen vernomen uit het Noorden, die spraken
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van een tooneelspeelkunst, tegelijk dichter bij huis en meer voor het heele leven
belangrijk dan de al te gepeperde intriges, waarin nooit anders dan Fransche graven,
markiezen en baronnen gemengd schenen. En men wilde dit nieuwe geluid, uit
Noorwegen en Denemarken vooral, nu ook wel eens hier hooren klinken.
Er kwam, kortom, een combinatie tot stand, onder auspices o.a. van Bouberg
Wilson, den directeur der Tooneelschool en Joosten, den commissaris van het
Concertgebouw, tot opvoering van een drama van Ibsen, den man, die daar in het
Noorden en in Duitschland, zoo niet de harten, dan toch de hoofden in fellen vlam
zette, al vele jaren lang.
Dat werd toen een heele gebeurtenis, een werkelijke keer in de Hollandsche
tooneelspeelkunst. In het Grand Théâtre - toen nog Van Lier - het schouwburgzaaltje
van ietwat magere vormen en aankleeding, had het groote feit der opvoering van
Nora plaats en al wat tooneelliefhebber was, of ook maar van eenigszins onstuimige
jonkheid, woonde de voorstelling bij, die vervolgens eenige malen herhaald werd.
Met Aleida Roelofsen in de titelrol, creëerde Willem Royaards daar en toen de rol
van Dokter Rank, de zoo pathetische bijfiguur in deze tragedie van individualisme.
En ik geloof, nu achteraf gezien, dat hij van alle spelenden (misschien Moor
uitgezonderd, die den Krogstadt maakte) het allerbeste was. Thans nog, na zooveel
jaren, kan ik voor mijn verbeelding terugroepen deze figuur, aan wien alles gebroken
scheen: het gezicht, het gebaar, de houding, de stemklank. Dat holbleeke, ten doode
vermoeide, het zwakgebogene, die heesche stem, leken mij toen niet alleen de
Rank-figuur volmaakt te verwerkelijken, maar dit alles scheen mij ook essentieel bij
Royaards zelven te behooren. Deze rol moest als voor hem geschapen zijn, docht
mij, om zijn fin-de-siècle-weemoed in uit te zeggen, de wanhopige afmatting, die
over het gansche eeuweinde lag. En zoo kwam het mij dan ook niet buitengewoon
voor, dat de jonge Royaards ons hier zoozeer ontroerde. Was het niet zijn eigen leven,
met alle verloren illusies, in den greep van een ijskoud, onpersoonlijk toeval, dat hier
zoo angstig-gedempt, mysterieus-heimelijk tot openbaring kwam? Wreed en zinloos,
kwam hier een oogenblik 's levens
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kern bloot, en deze Rank-Royaards was het kort begrip, de tragische uitkomst van
al de vele ongeweten, onpersoonlijke machten, die met ons klein beetje bewustheid
hun spel dreven. Het was al tragische machteloosheid.
Zooals ik Royaards toen gezien had, als den jongen mensch bij uitnemendheid van
zijn tijd, den door de last der eeuwen gebrokene, die in doffe gelatenheid het
eeuweinde tegemoet leeft, zoo zag ik hem, vanzelf zonder verwondering, na eenige
jaren in Rotterdam terug. Hij was er verbonden aan het gezelschap De Vos en Korlaar,
dat in het blauwwitte Tivoli-zaaltje vooral ‘moderne’ stukken opvoerde, dierbare
stukken van matte gebrokenheid en somber fatalisme. Jan C. de Vos was daar echt
de acteur voor, met zijn pathetisch geluid en moede gebaren. En Chrispijn, met zijn
koel sarcasme en koude correctheid. Maar zij waren al niet zoo piepjong meer en
behoefden een jonge rol, die vurig en, als 't ware, met gloeiende overtuiging de slappe
berusting en energieloosheid van den modernen held uitbeelden zou. Dat Willem
Royaards daarvoor de man was bevonden, scheen mij enkel maar natuurlijk, na
hetgeen ik van hem in Amsterdam gezien had.
Zoo was hij daar dan de jeugdige hoofdfiguur in al die drama's van twijfelachtig
gehalte, die toen als nasleep van Ibsen en Björnson, een goed deel van het moderne
repertoire uitmaakten: het voor tooneel versneden ‘Noodlot’ van Couperus, ‘Lotos’
van Constant, ‘Goudvischje’ en ‘Eerloos’ van Van Nouhuys, e.a., altemaal
hoenderachtige vogels van ongeveer gelijke pluimage, die niet recht vliegen konden
en maar een kort leven hadden. Tegen de 1900 heeft het Heyermans-tooneel toen
dat andere, slap Hollandsche, gebrekkig technische verdrongen.
Maar wat die stukken aan waarschijnlijkheid bezaten, heeft Royaards er destijds
uitgehaald, of zelfs ingelegd. Hij was inderdaad die niet onelegante, doch nonchalante
jongeling, de door noodlottige aanleg en gevoel gedrevene, verfijnde dégéneré zonder
illusiën, in zijn jonge jeugd al afgejaagd en uitgeput door erfelijke invloeden, een
vergeten kind in een te late wereld, waar hij gewacht noch gewenscht werd en er
niets meer voor hem te doen viel.
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Aldus zag ik hem door al die tooneelrampen gaan, ik geloof ruim een jaar lang, en
het werd mij soms wel een beetje te veel noodlot. Hem ook waarschijnlijk. Hij zal,
op den duur, ook in dit genre naar iets meer ‘inhoud’ gezocht hebben, naar meer
karakter in zijn rol en diepte van leven in de tragische omstandigheden, en het was
dus geenszins toevallig, dat Royaards de gebroken figuren in het blauwwitte zaaltje
achter zich liet, om bij het Nederlandsch Tooneel.... Hamlet te gaan spelen, als het
kort - maar zooveel beter! - begrip van al die fin de siècle-helden, Weltschmerz, aan
het menschzijn wezenlijk verbonden, en niet de toevallige inhoud van menschen in
een verkeerd milieu met een ongunstigen aanleg geboren.
Ik heb die rol toen niet van hem gezien. Dat Royaards haar begeerde te spelen en
er blijkbaar voldoende van terecht bracht, beteekent zijn groei, die met de uitbeelding
van deze eeuwenoude melancholie een tijdperk van zijn leven afsloot en bekroonde.
Sedert was het voor hem gedaan met de moeheid van het eeuweinde en ging zijn
jeugd op nieuwe banen. Het was de tijd van de Shakespeare- en Vondelvoordrachten,
die een gansch anderen Royaards openbaarde. Als mijn geheugen goed is, speelde
hij, gansch in zijn eentje, ‘Richard II’ van Shakespeare en reciteerde hij ‘De
Geboorteklok van Jan van Nassau’, dat lange, van Renaissancistische weelde en
zinnevreugd druipende Vondelgedicht. Ook Multatuli droeg hij voor: ‘Het Gebed
van een Onwetende’, de ‘Saidja-historie’, de ‘Toespraak aan de Hoofden’. Maar het
zijn eigenlijk alleen de voordrachten van Vondel en Shakespeare, die ik mij nog
herinner, en waartoe hij mij telkens weer vriendelijk noodigde, juist omdat hij aan
mijn waardeering twijfelde.
Want ik begreep toen zijn ontwikkeling niet. Deze hevige uitbundigheid, dit
zwelgen in klank en maat, het virtuose spelen met eigen stem, heel dit klaterend luide
en gezonde leek mij ver beneden het matte, doch zoo erpressieve gefluister, de doffe
halftonen, waarmede de Rotterdamsche Tivolihelden hun weedom vertolkten. Dit
leek mij echt, en dat andere vaak niet veel meer dan rederijkerij, of wel een ijdel
vertoon van techniek, waar geen ziel in stak.

Groot Nederland. Jaargang 27

327
De waarheid was, dat Royaards zijn gezondheid scheen hervonden te hebben, een
tweede jeugd van macht en kracht, die, hoe dan ook, een uiting zocht, en daartoe,
volmaakt gepast, de uiterlijke pracht, de ontzaglijk rijke fantaisie van een
Geboorteklok vond, of zwelgde in het royaal gebaar van Shakespeare's helden. Mooi
of niet, Royaards had dit noodig om zich zelf bewust te worden en die mieserige
sfeer van ietwat poseerende levensmoeheid, waar hij lang in verkeerd had, te boven
te komen.
Daarna, eerst bij het ‘Nederlandsch’, maar vooral toen hij zijn eigen gezelschap
vormde, kreeg zijn persoonlijkheid haar vollen wasdom. Was hij niet eigenlijk en
werkelijk een zeventiende-eeuwer? Een van die ruime en luide persoonlijkheden,
die om te beginnen groot wilden en daartoe vervolgens ook groot konden? Was niet
letterlijk alles wijdsch en hevig aan hem: zijn liefde, zijn afkeer, zijn toewijding, zijn
volharding, die zoowel van zichzelf als van anderen de volkomen overgave eischten?
Zeer zeker was hij een idealist, maar een, die het allerminst bij droomen liet. Als een
kind, of een god, verlangde hij de volle verwerkelijking van zijn wijdsche droomen,
en zelfs een prompte verwerkelijking, over alle mogelijke bezwaren en hindernissen
heen. En het merkwaardige en bijzondere van hem was, dat hij het gedaan kreeg in
de mate van het even mogelijke. Dat hij op het veld van ons doodarm, weinig
gewaardeerd tooneel echter een vast, hoog huis heeft kunnen bouwen, waar
Shakespeare en Vondel beter thuis waren, dan ooit ergens te voren. En dat bij dit
alles zijn geest ruim genoeg was om ook het toen ultra-moderne van een Shaw te
waardeeren en met onuitputtelijk geduld en taaien wil op het tooneel te brengen.
Zoo was Royaards allereerst een machtige persoonlijkheid, een sterke door-drijver
naar grootsch geziene doelen, een, die meesleepte en opvoerde wie met hem gingen,
omdat het leven hem machtig doorgolfde met visioenen van schoonheid, die hij het
kostte wat het kostte, verwerkelijken moest.
Ik stel mij voor, dat zoo onze sterkste zeventiende-eeuwers waren in daden of
droomen, zooals Royaards in zijn besten tijd, met zijn machtigen kop en machtig
geluid en het imperieuse gebaar....
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Maar, helaas, bleek hij toch in zoover geen zeventiendeeeuwsche Hollander, daartegen
zeer het kind van zijn tijd, dat bij deze groot aangelegde natuur geen sterke zenuwen
behoorden. Er was een tekort aan kracht en een teveel aan zenuwen in hem. Had hij
ooit anders die eind-eeuwsche gebrokenheden met zooveel ziel kunnen spelen?
Mercadet en Violier mochten triumfantelijk tegen de heele wereld opstaan, innerlijk
waren zij niet de sterke, ruige persoonlijkheden, de dare-devils, die hun uiterlijk
vertoonde, en bleken zij aangevreten door de ‘kwaal des tijds’. Royaards heeft het
lang voor anderen en voor zich zelf ontveinsd. Als dan toch de geest er was, hoe kon
het dan, dat het lichaam niet mee wilde? Zoo spaarde hij zich niet, nimmer, en heeft
zich in eigen vuur verteerd.
Ten slotte een benijdbaar lot, dat maar aan weinigen, de besten, gegeven is.
FRANS COENEN.
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Buitenlandsche literatuur
Marion des Neiges, door Jean Martet. - A. Michel - Paris 1928.
Men mag gerust zeggen dat in de Fransche literatuur het aantal goede romans nooit
zoo talrijk is geweest als in de laatste tien jaren. Die romans behooren tot diverse
genres: het psychologische, het avontuurlijke, het fantastische. Zij zijn allen knap
geschreven, vrij goed geconstrueerd; ze zijn onderhoudend en ontroerend, geestig
en gezellig. En ik doel hier voornamelijk op de werken die met een zeker succes
werden bekroond en een vrij groot publiek veroverden, hetzij bij middel van de steeds
meer en meer gemoderniseerde reclame der uitgevers, hetzij door een tijdig
toegekenden literairen prijs. Men kent de namen der auteurs: P. Benoit, Dorgelès,
Maurois, Mauriac, Thérive, Pierre Mac-Orlan, Carco, enz. enz.
Ieder jaar, of daaromtrent, brengen deze schrijvers een nieuw boek ter markt, dat
geregeld wordt geprezen en gelezen, maar dat vender, even geregeld, na een
betrekkelijk korten tijd uit het geheugen der lezers verdwijnt. Het is trouwens een
feit dat er tegenwoordig heel wat meer gelezen wordt dan een twintigtal jaren geleden.
Men heeft slechts het aantal verschijnende boekwerken met het respectievelijk getal
hunner oplagen te vergelijken. Men zou kunnen meenen dat het niet tot de taak van
den criticus behoort zich met dergelijke aangelegenheden in te laten. In principe
misschien niet, maar sommige feiten zijn zoo karakteristiek en hebben onrechtstreeks
een zoo duidelijken invloed op de literaire productie dat het interessant is er even bij
stil te staan. Bij voorbeeld het geval van den Concourt-prijs. Het boek dat ditmaal
den prijs bekwam ‘Un homme se penche sur son passé’ van den heer M.
Constantin-Weyer, is een niet bijzonder goed geschreven, maar sympathiek,
onderhoudend geschrift. Na de toekenning van dien prijs steeg de oplage van dien
roman in één maand tijd tot boven de honderdduizend exemplaren. Van de twee
vorige werken van denzelfden auteur, ‘Manitoba’ en ‘Cinq éclats de silex’, werden
respectievelijk 950 en 750 exemplaren verkocht. En sommigen beweren dat de waarde
van deze werken grooter is dan die van het bekroonde. Men zal derhalve begrijpen
dat aan den Goncourt-prijs eenige voordeelen verbonden zijn die met de literaire
waarde van het bekroonde werk niet rechtstreeks in verband staan. Men heeft reeds
gezegd dat voor het bekomen van dien prijs, de strijd niet tusschen auteurs, maar
tusschen uitgevers werd geleverd. Moet men er dus over verwonderd zijn, dat die
omstandigheden een invloed hebben op de literaire productie?
Het is waarschijnlijk dat, wanneer deze regelen verschijnen, het suc-
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ces van het boek van den beer M. Constantin-Weyer alweer tot het verleden behoort,
zooals zoovele werken van meer gekende auteurs, die, na eene kortstondige vogue,
voor goed worden begraven in eene dier zoogenaamde bibliophielen-édities, die
alleen door het winstbejag van een uitgever zijn te verantwoorden.
Hetgeen mij telkens weer verbaast is de keus, èn voor den Concourtprijs, èn voor
bovengemelde luxe-édities. Het zou natuurlijk nog erger kunnen zijn en ik zei reeds
dat de meeste werken, die tegenwoordig het licht zien, onbetwistbaar vol talent zijn.
Ik ken in verband hiermede geen typischer werk dan ‘Marion des Neiges’ van den
heer J. Martet. Het is een werk met vele hoedanigheden en dat vele categoriën van
lezers kan bevredigen. Het is behoorlijk geschreven, knap in elkaar gezet. Het heeft
een dosis avontuur, een beetje sentimentaliteit, aardige beschrijvingen, soms een
tikje gezelligen humor, enfin voor den smaak van den lezer een alleszins goed bereiden
cocktail. Het is, ik verzeker het u, werkelijk niet onaardig. Maar er gaan eenige dagen
voorbij en als men toevallig nog aan hen gelezen werk denkt, vraagt men zich af: ik
heb dit boek met genoegen gelezen, maar wat is er mij van bij gebleven? Een paar
aardige scènes: een grappige beschrijving van een vereeniging van geheelonthouders,
eene sentimenteele ontmoeting met een verloren meisje, het verhaal van een
avontuurlijken tocht van twee goudzoekers, de afstraffing van een gewetenloozen
kinderbeul. Het is heel aardig, inderdaad. En waarom zou een dergelijke roman niet
worden gefilmeerd, zooals de romans van P. Benoit en Dekobra? Het feit is dat men
dergelijke goede romans bij bosjes kan aanwijzen. Men heeft nooit zoo veel, zoo
goed, zoo knap geschreven. Ik neem aan dat het lezend publiek zich door dergelijke
boeken laat verleiden. Er zijn erger dingen gebeurd.
Maar dat, op enkele uitzonderingen na, de critiek ook over die producten struikelt,
is wel vreemd. Of, erger nog, dat de aëropagus van de Academie Goncourt kiezen
moest uit de literaire productie van het afgeloopen jaar, niet één stem uitbracht op
het ééne boek, dat zich boven deze lieve, vriendelijke, gezellige literatuur verheft,
met name ‘Les Conquérants’ van den heer A. Malraux, dat is onbegrijpelijk. Dat wil
niet zeggen dat het werk van den heer Malraux miskend wordt, zooals destijds het
werk van Baudelaire, Rimbaud, enz. enz. Integendeel, men heeft het algemeen zeer
mooi en belangrijk gevonden. Er wordt trouwens geen enkele schrijver meer miskend.
Men heeft thans als algemeene regel aangenomen dat iedereen talent heeft. Het is
wat moois!

Bleche, door Drieu la Rochelle. - Editions de la Nouvelle Revue française
1928.
Bovengemeld bezwaar m.n. dat de tegenwoordige schrijvers zoo goed en zoo knap
schrijven, (ook wanneer zij niets belangrijks hebben te zeggen) geldt nochtans niet
in dezelfde mate voor de jongste generatie als voor hunne onmiddellijke voorgangers.
Maar de jongeren vertoonen eene andere eigenschap, die begrijpelijker is misschien,
maar niet minder ergelijk. Zij willen met alle geweld origineel zijn. Of laat ik liever
zeggen: hunne werken geven den indruk, dat die auteurs in de eerste plants zoeken
te verbazen. Daartoe gebruiken zij zeer uiteenloopende middelen. Sommigen, zooals
de surrealisten, plaatsen de wereld en de
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menschheid op een fictief plan, dat noch natuurlijk, noch menschelijk is. Zij doen
hunne personen evolueeren in een atmosfeer die door hun weifelen tusschen realiteit
en droom wordt geschapen en dus even veranderlijk is als hunne gemoedsstemming.
Die methode geeft natuurlijk vreemde resultaten. Anderen, zooals de heer Delteil,
zijn bij voorkeur paradoxaal. Zij zijn zoozeer overtuigd van de dwaasheid der vroegere
generaties, dat zij meenen op elk gebied het tegenovergestelde als vanzelfsprekend
te moeten aannemen, misschien in de geheime hoop nu en dan wel eens de waarheid
te treffen. Anderen nog nemen een zeer gewoon conflict met zeer gewone personen,
maar hunne psychologische ontleding is zoo ongewoon, dat wij de eeuwenoude
menschelijke hartstochten en neigingen haast niet meer herkennen. Het is zoo wat
te vergelijken met de gebaren uit een vertraagde film.
Ik meen dat men den heer Drieu la Rochelle bij de laatstgenoemde categorie
schrijvers mag rekenen, inzonderheid met zijn jongste werk ‘Blèche’. Het is een
zonderling werk dat bij de eerste lezing ons erg bevreemdt, maar bij eene tweede
lezing aan belang wint.
Het boek begint als een detectiveroman. Blaquans is een politiek schrijver die met
zijne artikelen de richting aangeeft van een veelgelezen katholiek dagblad. Hij is
getrouwd en heeft kinderen. Maar hij leeft niet geregeld met zijn gezin. Hij heeft
eene kamer gehuurd waar hij het grootste deel van zijn tijd doorbrengt en komt
werken. Zijne vrouw is hem echter zeer genegen. Zij heeft hem een paar kostbare
oorringen gegeven, die hij zal verkoopen om eene langgewenschte reis naar Rusland
en Amerika te ondernemen. Enkele dagen nadat hij ze heeft ontvangen stelt hij vast
dat de juweelen zijn verdwenen. Wie is de dief? Slechts twee personen kunnen
verdacht worden. Amélie, de concierge, die de kamer schoonmaakt, en Blèche, de
jonge typiste.
Blaquans onderhoort beiden, verneemt niets en gaat het geval aan een detective
voorleggen. Uit zijn gesprek met Blèche blijkt echter dat hij het jonge meisje verdenkt.
Maar dit maakt de zaak niet eenvoudiger, integendeel. Blèche is niet alleen typiste,
maar ook zooveel als de secretaresse en medewerkster van Blaquans. Zij heeft gansch
zijn vertrouwen, zelfs voor de meest intieme zaken. Verder gaat de verhouding niet.
Blèche heeft zelfs een minnaar, de echtgenoot van een harer vriendinnen.
Maar Blèche heeft Blaquans lief, die eigenlijk niet weet, of liever niet wil weten,
dat ook hij het meisje bemint. De zaak van dien diefstal brengt zooveel verandering
in hun verhouding, dat op een Zondagmiddag op het kantoor van Blaquans de opperste
omhelzing wordt voltrokken. Dit brengt ook geen klaarte in beider troebel gemoed.
Den volgenden dag poogt Blèche zelfmoord te plegen. Zij heeft gift ingenomen maar
zonder doodelijk resultaat en wordt in het ziekenhuis verpleegd. Blaquans meent een
oogenblik dat het voorval van den vorigen dag niet vreemd is aan die daad. Hij
bezoekt Blèche en moet erkennen dat alleen zijne verdenking haar tot wanhoop
leidde. Want intusschen is het gebleken dat het Amélie is, die de juweelen heeft
weggenomen, zoo gezegd om ze aan Mevrouw Blaquans terug te geven en Blaquans
tegen zichzelven te beschermen. En Blèche en Blaquans, die twee eenzamen die
bijna elkaar hadden gevonden, zinken weer terug in de hel van hunne dorre
eenzaamheid.
Men ziet het: het verhaal is schijnbaar eenvoudig en tegelijk erg gezocht. Maar
wat erger is, het is op vele plaatsen zeer incoherent,
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omdat de auteur het karakter van de personen niet voldoende preciseert en telkens
weer een ander aspect van hunne persoonlijkheid belicht, zonder dat de
noodzakelijkheid daarvan blijkt. Dit is voor den lezer nogal vermoeiend. Noch de
echte persoonlijkheid van Blaquans, noch het diepere gevoel van Blèche zijn ons
voldoende duidelijk. Het is wel jammer, want het laatste gedeelte van dit boek heeft
werkelijk zeer bijzondere qualiteiten. Sommige dialogen hebben er een groote
psychologische diepte en doen betreuren dat de auteur in de eerste deelen al te veel
aan den lezer te raden overlaat, ofwel zich in buitensporige detailleeringen verliest.
Toch is ‘Blèche’ een werk dat de aandacht verdient.

Le bouquet d'Ophelie, door Philippe Chabaneix. - Paris. - Le Divan. 1928.
Wat ik hooger zei van de romankunst geldt volstrekt niet voor de poëzie. Ik zal niet
beweren dat het heel wat gemakkelijker is een vrij goeden roman te schrijven dan
een goed gedicht. Maar het is een feit dat het verschijnsel van het groote aantal
zoogenaamde goede romans, die in de laatste jaren verschenen, ook wanneer men
er rekening mede houdt dat de romans altijd veel talrijker zijn, geenszins in verhouding
staat tot het aantal behoorlijke verzenbundels. Ik geloof dat dit verschijnsel zeer
karakteristiek is voor de Fransche literatuur van dezen tijd. Een dertigtal jaren geleden
was het anders, en ook in de romantische periode. Het staat vast dat thans niet zoo
erg veel verzenbundels verschijnen, die onze bijzondere aandacht verdienen. Het
boek van den heer Chabaneix, ‘Le Bouquet d'Ophélie’, is evenals de bundel van den
heer Lucien Dubech, ‘Poésies’ en van den heer A. Salmon, ‘Carreaux’, een herdruk
van vroeger in zeer kleine oplagen gepubliceerde werkjes. En deze drie boekjes
behooren beslist tot de beste poëzie die in den laatsten tijd het licht zag.
De filiatie van de poëzie van den heer Chabaneix is gemakkelijk te bepalen. Zijn
vers is verwant aan dat van Chénier, Moréas, Toulet. Ten minste wat de factuur, en
een enkele maal, den geest betreft. Men vindt ook wel, hier en daar, reminiscenties
aan Francis Jammes, maar meer in verband met het onderwerp, dan met de factuur.
Hij heeft, zooals een groot deel zijner tijdgenooten, een duidelijke verwantschap met
de Fantaisisten. Maar het meest subtiele element zijner poëzie is veeleer verwant aan
de kunst van dien zeer fijnen en nog altijd niet naar juiste waarde beoordeelden
dichter Gérard de Nerval. Het is mogelijk, het is zelfs waarschijnlijk dat vele lezers
den dichter Chabaneix al te frivool en misschien wel te losbandig zullen vinden, die
op zulke nonchalante wijze, kleine kleurige gedichten schrijft, in eene heldere,
eenvoudige taal. De Goden wezen geprezen dat er nog eenvoudige dichters bestaan!
En dichters, die het diepste menschelijk gevoel kunnen uitspreken zonder duistere
en meestal hoogdravende diepzinnigheid. Hetgeen niet zeggen wil, dat ik de eenigszins
in den gebruikelijken zin duistere gedichten niet mooi kan vinden. Ik erken de waarde
van een Valéry, maar ik kan het niet helpen dat mijn hart toch in de eerste plaats gaat
naar die heldere dichters, die, laat zij dan minder ‘hemelbestormend’ zijn, dit intieme
gevoel verwekken van een menschenstem die het geheim der goden in de gewone
menschentaal weet uit te spre-
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ken. Dit kan evengoed het geval zijn voor een zoogenaamd expressionnistisch dichter,
als voor een leerling van Malherbe. Het is ten slotte een kwestie van toon. Ik, voor
mij, vind Apollinaire een grooter dichter dan Valéry, en Henri de Régnier een
droogpruim naast J. Pellerin. Een voorbeeld:
‘Si je succombe avant d'avoir connu la gloire
Et si je n'atteins pas l'âge des cheveux blancs,
J'emporterai quand même au fond de ma mémoire
Des souvenirs d'amour, ô Muse, assez brûlants
Pour sourire à la mort et marcher d'un pas ferme
Vers la nuit où s'en va tout l'éclat des matins,
Lorsque de mes beaux jours marquant enfin le terme
La Parque m'ouvrira les funèbres jardins.’

Dit is een gedicht uit zijn eerste bundel, in 1922 verschenen. Welke jonge dichter
schrijft, als debuut, zulke alexandrijnen? En deze andere toon, verwant aan dien van
Jean Pellerin:
‘Démon au sourire angélique,
‘Entre les dents un rouge oeillet,
‘Allons fêter la république
‘Le soir du Quatorze-Juillet.
‘Bals où Vénus conduit la danse.
‘Loetitia, Delphine, Hortense,
‘Doux noms par le tien remplacés.
‘Sur neuf muses en choisir une
‘Comme toi jeune, ardente et brune,
‘Pour un poète c'est assez.

Na de sarcistische, soms wel eens bittere toon van Toulet, na het liefelijk spel der
Fantaisisten, hervindt deze dichter, al spelende, den teeren, eigenaardigen toon der
fransche elegie. En het is een genot naar dien nieuwen echo van een onsterfelijk
geluid te luisteren.
J.v.N.
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Literatuur
Landloopers, door Sophie de Jongh. - P.N. van Kampen, Amsterdam, z.j.
Een vreemdsoortig geschriftje. Er zit in Sophie de Jongh misschien op den duur wel
een bruikbare realist, naar haar teekening van de jonge vrouw te oordeelen, die de
‘heldin’ van haar verhaal is. Sophie de Jongh kent haar wel, in haar stom begrip,
heftige impulsiviteit en emotionaliteit, zin voor romantisch avontuur met toch, diep
in, een begeerte naar burgerlijke ordentelijkheid en sociale vastigheid. Zoo weet haar
de schrijfster en als studie zou dit beeldje te aanvaarden zijn. Maar wat moeten wij
dan met Joost, als omlijsting of hoogere bedoeling of zedelijke apothese? Want Joost
lijkt heelemaal niet op iets reëels: een door het harde leven ontgoochelde
kunstenaarsnatuur, een edele speelman vol wijsheid en menschenliefde, een Christus
met een viool, een zelfopofferaar, een teere bloemeziel door natuur en schoonheid
weer op zijn beenen gezet... Dat alles is Joost en het contact van dit idealisme met
de rouwe realiteit van het vrouwmensch blijft niet zonder comisch effekt. Over
verbazing, wantrouwen, verteedering is de weg voor haar niet lang naar
oververzadiging van zooveel onveranderlijke, onvermijdelijke, onvermurwbare
goedheid, en zij gaat fluks van hem weg naar echter kerels, die vloeken en ranselen
en... leven, een leven, dat voor haar begrijpelijk is. Heeft echter Sophie de Jongh dit
comisch effekt bedoeld? Er is veel reden het te betwijfelen en dan blijft als eenige
aanvaardbare bestaansreden van zoo'n verhaal, dat Joost-achtig idealisme zelf, dat
goeddeels weer sentimentaliteit beteekent. Als Sophie de Jongh maar eens zei van
wie zij het meest hield in haar boek, van de vrouw of van den man, dan wist men het
precies. En ook wat men aan haar als schrijfster eigenlijk had.
F.C.

De Zonnewijzer, door Emmy van Lokhorst. - Em. Querido's Uitg.-Mij.,
1928, Amsterdam.
Ziehier wat men, geloof ik, een vlot geschreven romannetje noemt. Het is niet
on-interessant om te lezen, maar men kan het geenszins au sérieux nemen, omdat de
auteur dit ook niet doet, of zij zou het alles beter, dat is dieper, doorwerkt hebben.
Wat zou er niet van die deftige, oude kunsthandel te maken zijn geweest, als zij zich
daarin had willen indenken. Nu blijft alles bij het uiterlijk, ook de personen. Allereerst
vele bij-personen, die niet tot leven konden komen en bloote namen bleven. Wouter,
tante Leida, Robert, maar toch eigenlijk ook zij, aan wie wat meer werk besteed
werd: de eigengereide, grimmige vader, resolute eigenaar van de kunstzaak, wiens
wezen overigens zeer in het duister blijft. Vervolgens Edith, de jonge weduwe, die
wel een kleurrijker leven
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van avontuur en liefde zou willen, maar tusschen haar kinders en den imponeerenden
vader zoo'n beetje steken blijft, als ik 't wel begrijp. En Rutgers, die een interessante
kunstenaarsfiguur zou zijn en het niet verder dan tot wijzen oom en raisonneur brengt.
Ten slotte is er Claudia, het hoofdpersoontje, het schuwe, weerstrevende bakvischje,
dat op den weg harer ontwikkeling door een gruwbare situatie heen naar een gelukkig
huwelijk gevoerd wordt. Aan dit figuurtje is het meeste zorg besteed, maar het is
alles zoo weinig levend geworden, zoo weinig reëel, dat ons alleen de indruk van
onbelangrijkheid overblijft, als wij het boek dichtslaan. Het meeste geziene en
doorleefde van het heele geval zijn dan nog de kinderscènes, die zoowat buiten het
kader vallen, en het meest gemeende zijn de levensen kunstbeschouwingen, die ook
wel eens gelucht willen worden. Er behoeft niet meer van gezegd te worden,
Zonnewijzer is een ‘vlot romannetje’, zijnde een maakwerkje met eenig talent er in.
F.C.

De Krekelbijden Haard, van Charles Dickens. Vertaling van Mr. J.C.
Bloem. Illustraties van Francis D. Bedford. - N.V. Uitg.-Mij. ‘Kosmos’,
Amsterdam, z.j.
Goede vertalingen van Dickens, die nu weer langzamerhand in de mode begint te
komen, zijn zeldzaam en de gedachte een heuschen lettré op te dragen er zoo een te
maken, lijkt wel gelukkig. Mr. J.C. Bloem heeft zich, geloof ik, uiterst nauwgezet
van zijn taak gekweten en getracht vloeiend Hollandsch te geven, toch zooveel
mogelijk aansluitend bij het Engelsch oorspronkelijk. Daardoor is er van de Engelsche,
speciaal Dickenssche tournure d'esprit inderdaad in deze overzetting telkens iets te
bespeuren, niet alleen in het geheel van het verhaal, maar ook in de enkele zinnen.
Wat dan heel genoegelijk te lezen is, terwijl de Engelsche plaatjes van Bedford,
gekleurde en ongekleurde, zeer bijdragen tot den allergezelligsten indruk, dien het
boekje maakt. De vertaler Bloem heeft er een korte, zeer scherpzinnige beschouwing
over Dickens en zijn werk, als voorrede, aan toegevoegd. En dit was allerminst
overbodig, juist in verband met de keuze van deze Dickensvertaling, die zich niet
op een van de beste Christmas-stories richtte. The Haunted Man bijvoorbeeld is veel
sterker, als men dan per se de wellicht al te bekende Christmas Carol van Scrooge
and Marley wil voorbijgaan.
Maar voor Bloem blijkt Dickens' grootheid of zwakte zeer terecht niet op te gaan
in het meer of min interessante, meer of min sentimenteele verhaaltje. Hij voelt die
in de stylistische bijzonderheden, suggestieve verwoording van stemming of
wereldaanvoeling, en hij acht deze overal en in alle Dickens-verhalen steeds aanwezig.
Op deze wijze beschouwd, komt het er inderdaad minder op aan, welke vertaling
men begint, al zal de meer banale, minder geletterde lezer juist het te zoetelijk
sentimenteele en brave dezer geschiedenis als een bezwaar voelen. Waaraan men
dan weer tegemoet kan komen door aan Bloem de vertaling van alle kerstverhalen
van Dickens op te dragen. Ik geloof zeker, dat daar allengs weer een publiek voor
is.
F.C.
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Charlotte's Groote Reis, door Johan Fabricius. - Leopolds Uitgev.-Mij.,
Den Haag, 1929.
Veel van de kwaliteiten en bekoringen van dit boek zijn regelrecht te danken aan de
fouten van zijn samenstelling. Want Charlotte's Reis is hoogst waarschijnlijk Johan
Fabricius' eigen reis op een der booten van de Kon. Stoomboot-Mij. en die vervolgens
gedramatiseerd. Maar dat reisverhaal, alle uitheemsche, vreemde, merkwaardige en
indrukwekkende zaken, op reis gezien en genoteerd, bleken hem bij het na-beelden
en na-beschouwen evenveel waard al de verdichting van het meisje Charlotte en haar
flirtations aan boord. Evenveel, doch ook niet meer. Want ten andere was hem weer
dit zelf-geschapen vrouwefiguurtje in haar bekorenden groei zoo dierbaar, zoo
belangrijk, dat hij de gansche reis enkel omlijsting zag en haar de volle belichting
gaf. Aldus is het hybridisch karakter van het verhaal volkomen duidelijk en hoe het
eene element vaak het andere be-ïnvloedt en schade doet. Het heeft soms den schijn
of de schrijver deze heele Charlotte-historie ook op reis heeft bijgewoond en hij het
verhaal enkel reproduceerd verzon. Immers niet dit eenvoudige meisje, maar de heer
F. zelf schijnt te reageeren op allerlei stemmingen en verwikkelingen, waarin Charlotte
zich bevindt, alsof hij eigenlijk het gansche complex van bemanning èn passagier
belangstellend en analyseerend gadesloeg. En zoo verkrijgen wij dan zelfs drie
elementen in het verhaal, die één zijn, naar goddelijk model: Charlotte, haar Groote
Reis volbrengende, die eigenlijk Johan Fabricius' reis is, terwijl de ‘Geest’ tusschen
Charlotte en J.F. zoowat gelijkelijk verdeeld wordt. Waarvan dan wonderlijkerwijs
het gevolg is, dat men een zeer suggestief, innig belangwekkend reisverhaal krijgt
en een alleraardigste, fijne en doordringende karakterstudie met genoegelijk
romantisch verloop daarneven. Misschien is de historie wat te lang, het boek wat te
dik, maar wie tijd en aandacht over heeft en het meer om beleven dan om spanning
te doen is, kan hier zijn gading vinden. Het boek is dan tevens een bewijs, dat er
weer lange verhalen gewenscht en gewaardeerd worden.
F.C.

Losse Blaadjes, door Ward Vervarcke. - N.V. Uitg.-Mij. ‘Kosmos’,
Amsterdam, z.j.
‘En wien ze bereiken kunnen, zal even een lieve jonge schoonheid rijker zijn.’ Deze
zin is uit de Voorrede van Herman Teirlinck en hij bedoelt de Losse Blaadjes en
moge zijn lof maar zelf verantwoorden. Als iemand in een courant of weekblad
geregeld artikeltjes schrijft, is dat journalistiek, die naar haar aard nu eens beter dan
eens minder uitvalt, en de lezer begrijpt dat wel, glimlacht tevreden of haalt zijn
schouders op en... vergeet het geval. Doch indien de journalist vervolgens zijn stukjes
bundelt in een fraai bandje, krijgen zij heel wat meer pretentie en heeten zelfs
‘litteraire proeven’, en worden ingeleid door den bekenden litterator. Maar dan komt
juist hun armoede aan het licht en blijkt de gansche aard van hun schrijver, die in de
afzonderlijke stukjes nog zoowat verdoezeld bleef. Sentimentaliteit, burgerlijke
parmantigheid en een niet al te ruim begrip of inzicht verschijnen dan aan de
oppervlakte van zijn taal, hetzij hij op de gebruikelijk meewarige wijze over gevangen
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dansende beren schrijft of het lot van een door een hond doodgebeten zwerver betreurt
of zijn misnoegen uit over het feit, dat er in Frankrijk een vrouw doctoreerde. Hooger
gaat dit alles niet, wijder, vernuftiger, gevoeliger wordt het niet, en van de lieve,
jonge schoonheid vermocht ik niets te bespeuren.
F.C.
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Ad majorem Dei gloriam Een Nederlandsch treurspel in vijf
bedrijven
‘Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.’
Vergilius
Personen:

Mathilde Wasteel.
Harmen Proyen } burgers van Mechelen.
Arien Joppen } burgers van Mechelen.
Govert Keerevaen } burgers van Mechelen.
De Heer van Richardot.
Bernard Dorfendael } Geuzen.
Jacob Bloemaert } Geuzen.
Don Frederik van Toledo, bevelhebber van het Spaansche leger voor
Mechelen.
Noircarmes, Grootbaljuw van Henegouwen.
Sancho Beltran, Spaansch hopman.
Tonio } Spaansche soldaten.
Pedro } Spaansche soldaten.
Melcher } Duitsche knechten in Spaanschen dienst.
Schrammfritz } Duitsche knechten in Spaanschen dienst.
Trutzer } Duitsche knechten in Spaanschen dienst.
Schlick } Duitsche knechten in Spaanschen dienst.
Kretzhans } Duitsche knechten in Spaanschen dienst.
Weibolt } Duitsche knechten in Spaanschen dienst.
Jurgen } Duitsche knechten in Spaanschen dienst.
Kunzel } Duitsche knechten in Spaanschen dienst.
Jochem } Duitsche knechten in Spaanschen dienst.
Een monnik.
Schepenen en burgers van Mechelen.
Spaansche soldaten.
De handeling vindt plaats op den eersten en tweeden October van het jaar 1572.
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Eerste bedrijf.
De morgen van den eersten October 1572.
Plein voor de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen. Op den achtergrond de hoofdingang der
kerk. B u r g e r s , onder welke meester G o v e r t K e e r e v a e n , scholen in groepen met
angstige gebaren bijeen. Vele gaan ook de kerk binnen. Van links komen H a r m e n P r o y e n
en A r i e n J o p p e n haastig op.

Harmen
(roepend):

Wij komen van de wallen! De troepen van den prins hebben bij het aanbreken van
den dag de stad verlaten!
Arien:

Zij zijn naar Aerschot gedropen!
(Burgers omringen hen).

Burgers:

De laffe huurlingen! - God zij ons genadig! - Mechelen is verloren!
Govert:

Wat zaagt gij op de wallen?
Harmen:

De gansche stad is door de Spanjolen omsingeld. Door den nevel ziet men rondom
hun kampvuren gloeien.
Arien:

Wij kunnen ons alleen niet weren.
Burgers:

Heilige moeder Gods! - Het is met onslieden gedaan! - Wee ons en onze kinderen!
Arien:

Toledo zal geen kwartier geven.
Harmen:

De raven zag ik reeds over de daken zwermen.
Arien:

En die vreemde vogels met hun bloedroode snavels, die hier ook aasden, toen de
pestilentie woedde en de stroowisschen alom boven de deuren staken.
Burgers:

Maar wij zijn geen ketters en heretieken! - Wij hebben Gods sakrament en de heilige
maagd en alle santen en santinnen immer geëerd.
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Govert:

Zoo is het waarlijk. Wij zijn oprechte Katholieken.
Burgers:

Dat zijn wij! - Wij zijn geen ketters! - Wij zijn geen rebellen! - Sint-Rombout zal
ons beschermen!
Harmen:

Wij hebben Oranje ingelaten en onze schepenen en raadslieden zwoeren hem den
eed van getrouwheid. Toledo en Noircarmes zullen geen pardon kennen.
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Burgers:

Noircarmes! - Wee ons!
Arien:

Het lot van Valencijn en Bergen zal ons treffen. Geen steen bleef daar op den anderen.
Harmen:

Een fregat kon er door de straten op het bloed drijven. God straffe mij, als het niet
waar is. Ik vernam het van Gilles Corthooft, een glipper.
Burgers:

Heere, wees onze zielen genadig! - Maria, bid voor ons!
Govert:

Wij moeten ons verdedigen. Laat ons kokend pek en bars en teerhoepels en gesmolten
lood op de wallen sleepen en alle gereedschappen en vuurwerken.
Harmen:

Zotteklap! Wij hebben geen krijgsvolk en hun kartouwen staan op de poorten gericht.
Arien:

Trouwe ja! Zij schieten de stad in puin.
Govert:

Dan moeten wij Toledo om genade bidden.
Harmen:

Er trok een schare smeekelingen naar zijn kwartier in Muyssen. Voorop de priesters
met banier en kromstaf.
Arien:

Boetpsalmen zongen zij.
Harmen:

En dan de schout en de raadslieden en de Heer van Richardot en nog vele rijke
koopheeren en vrouwen.
Arien:

Ook Mathilde Wasteel, de nicht van den pensionaris, zag ik onder hen.
Harmen:

De pensionaris is naar Brussel gereisd, hoorde ik, met een smeekschrift aan den
landvoogd.
Arien:

Zij zullen onderwerping aanbieden en om genade vragen.
Govert:

Richardot is een neef van den bisschop van Atrecht; men zal naar hem luisteren.
Harmen:
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God geve het. Maar een boer uit Waerloos werd gisteren in den put gedolven, omdat
hij naar de ruiters van Oranje gekeken had, en een ander werd gevierendeeld als een
zalmvisch, omdat hij op Vrijdag vleeschsoep gegeten had.
Govert:

Zij zullen ons alle over de kling doen springen. Wij moeten ons geld verstoppen en
vluchten.
Arien:

Zij laten geen spijker in de muur en doorwroeten den grond als mollen.
Harmen:

En gij komt er ook niet door, meester. Anders
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hadden wij reeds lang ons hoofd tusschen de ooren genomen en waren uit onze
schoenen gesprongen.
Burgers:

Wee ons! - Wij zijn verloren!
Govert:

Wij moeten de heilige maagd tot burgemeester van de stad uitroepen.
Arien:

Laat ons tot haar bidden, dat zij onze voorspraak zij.
Harmen:

En dat onze mannen ginds de woorden vinden mogen, die het hart van den veldheer
vermurwen.
(Zij willen zich naar de kerk begeven. Een m o n n i k , die hen reeds eenigen tijd op den
achtergrond rechts gadegeslagen en beluisterd heeft, treedt plotseling voor hen.)

Monnik:

Wee hem, die uiterlijk schijnt een Johannes en innerlijk is een Herodes. Wee hem,
die uiterlijk schijnt een Abel en innerlijk is een Kain. Wee hem, die uiterlijk schijnt
een Jacob, maar in zijn hart is een Ezau. Wee hem, die zich uiterlijk toont een Elias,
maar in zijn gemoed is een Achab. Wee hem, die zich uiterlijk toont een Abraham,
maar in zijn gemoed is een Abimelech. Wee hem, die zich uiterlijk toont een Mozes,
maar in zijn hart is een Pharao. - Wee u, die u uiterlijk voordoet godzalig, maar
innerlijk zijt goddeloos! Wee u, die u uiterlijk toont als lammeren, maar innerlijk zijt
als wolven, uiterlijk als duiven, maar innerlijk als raven! Wee u allen, die zijt als de
Sodomitische appelen, uiterlijk rein, maar innerlijk als rotte brij! Wee u allen,
huichelaars! Vae vobis hyppocritae!
(Hij verwijdert zich naar links. Zijn weegeroep klinkt, steeds verder, nog eenigen tijd na.)

Govert:

Deze man doet mij huiveren. Wie is hij?
Harmen:

Rijk God! Het is die bedelmonnik, die naakt en met een toom in den mond door de
straten kroop, toen de pest woedde, en die zich liet geeselen met een zweep.
Arien:

Neen, het is een monnik uit het klooster bij de Adhegempoort, dat de soldenieren
van Oranje neergebrand hebben.
Govert:

Die man is vreeselijk. Komt mede in de kerk!
Arien:

Ja, komt!
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(G o v e r t , H a r m e n , A r i e n en andere b u r g e r s gaan de kerk binnen. Van rechts komen
B e r n a r d D o r f e n d a e l en J a c o b B l o e m a e r t .)

Jacob:

Hebt gij dien monnik gehoord, hopman? Aan zedepreeken kent men zoo zeker oude
boeleerders als aan scherven stukgeslagen potten.
Bernard:

Pas op uw woorden, Bloemaert. Wij zijn hier niet onder de Geuzen van Lumey.
Jacob:

Waren wij er maar!
(hij zingt):

‘Slaat op de trommele van dirredomdijne!
Slaat op de trommele van dirredomdeus!
Vive de Geus!’
Bernard:

Zwijg toch. - Ik heb u anders niet weerhouden met ons vendel mede af te trekken.
Jacob:

Neen, dat hebt gij niet. Maar meent gij, hopman, dat ik u in dit perikel alleen laten
zou? Gij hebt mij bij Bergen het leven gered. Bernard:

Dat had niet zooveel om het lijf. De prins werd door een bond gered.
Jacob:

Hoho, het was toch een vermetel stukje. Zij hadden mij al met een hennepkraag
versierd en ik hoorde de engeltjes het halleluja zingen. Toen kwaamt gij als een
razende aangestormd en rukte mij los. Neen, hopman, ik verlaat u niet! - Maar, pots
marter, waarom hebt gij uw kompagnie in den steek gelaten? Wat wilt gij nog hier?
Dat kunt gij aan een oud krijgsmakker toch wel openbaren. Gij doet zoo geheimzinnig
als een wichelaar, geen stom woord spreekt gij en gij zucht als een blaasbalg. Hier
moet een vrouwspersoon in het spel zijn, daarop bouw ik een steenen huis.
Bernard:

Zoo is het.
Jacob:

Is dat een reden om achter te blijven? Het zal hier weldra zoo bloedig toegaan als in
een noodstal op Sint-Steffensdag, wanneer de paarden adergelaten worden. - Wij
moeten er uit, hopman! Met onze boot glippen wij er nog door; ik ken den omtrek.
Die liefste moet gij nu vergeten. Wat duivel, een knappe borst als gij kan toch overal
een deerntje op zijn knieën krijgen en trouw staat niet op het
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vendel van de landsknechten geschreven. Kom mede dus, voor het te laat is!
Bernard:

Ik wil haar redden.
Jacob:

O, mirum! Nu begin ik te gelooven, dat gij waarlijk verliefd zijt. Wie is zij?
Bernard:

Mathilde Wasteel.
Jacob:

De nicht van den pensionaris, bij wien gij in kwartier gelegen hebt? Een knappe
jonge dochter, dat moet ik bekennen.
Bernard:

Ik zal haar redden.
Jacob:

Waarom hebt gij haar dan hedenmorgen niet medegenomen, toen het signaal tot
opbreken geblazen werd?
Bernard:

Zij was er niet. Zij was heimelijk met de priesters en de magistraat naar Muyssen
getrokken.
Jacob:

Moordam! Een roekelooze daad.
Bernard:

Zij is anders, Bloemaert, dan de vrouwen, zooals gij ze kent, anders dan de veile
deernen, die wij in den tros meesleepen. Zij is... het is moeilijk uit te drukken...
kortom, zij heeft gedachten in het hoofd, die niet over den grond kruipen.
Jacob
(zingend):

‘Mijn liefste is de schoonste,
De beste heinde en veer.
Al wie mij dat niet gelooven wil,
Dien rijg ik aan mijn speer.’ -

Ik vrees, hopman, dat de Spaansche honden niet alleen zullen kwispelen, als hun
deze kluif voor den muil valt.
Bernard:

Als ik daaraan denk, word ik razend dol! - Zij is onder bescherming van de witte
vlag.
Jacob:
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Daarvoor geef ik geen duit. Bij Bergen schonden de schavuiten het verdrag van
overgave.
Bernard:

Dat deed Noircarmes. Toledo is een ridderlijk krijgsman; graaf Lodewijk heeft hij
hoffelijk bejegend.
Jacob:

Een jonge bloedhond is hij; soms kruipt hij en lekt de handen, als hij zijn voordeel
daarin ziet, maar de oude tijger leerde hem ook de tanden te gebruiken, en wat een
netel worden moet, brandt bijtijds.
Bernard:

Ik verlaat deze stad niet zonder haar.
Jacob:

Uw verliefdheid maakt u bijloo geheel zot. - Er
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zal ons anders niet veel tijd gegund worden om te ontsnappen, hopman.
Bernard:

Gij kunt gaan, als het u lust, zeg ik u nogmaals.
Jacob:

En ik verlaat deze stad niet zonder u, dat weet gij nu, en gij zult niet meenen, dat ik
bang ben, hopman; daarvoor kent gij mij wel. - Ik bedoelde alleen, dat ik liever in
het veld sterf dan aan den galg,
(hij zingt):

‘En word ik doodgeschoten,
doodgeschoten op de heid',
dan draagt men mij op spietsen,
een graf is mij bereid.
Dan slaat men mij de pommerlapom,
dat is mij tienmaal liever
dan aller papen gebrom!’
Bernard:

Zacht wat. Daar is die monnik weder.
(Op den achtergrond links vertoont zich d e m o n n i k en beweegt zich langzaam naar rechts).

Jacob:

Verdoemd! Die kraai tippelt om ons heen en beloert ons. Ik had wel lust hem een
kogel door zijn snavel te jagen.
Bernard:

Zwijg toch. Gij zult ons nog verraden. Laat hem loopen en doe, of gij hem niet ziet.
Jacob:

Het is zonde en jammer.
Bernard:

Ga naar de boot en leg haar onder de struiken aan den wal. - Ik zal hier haar
terugkomst afwachten.
Jacob:

Dan wil ik hier met u wachten.
Bernard:

Gij gaat terstond, ik beveel het!
Jacob:

Gij beveelt het mij, hopman?
Bernard:

Jawel! En gij zult voorzichtig zijn en geen geuzenliedekens zingen.
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Jacob:

Psalmen en litaneiën zal ik zingen. Ja, als gij het beveelt, hopman,...
(omziend naar den monnik):

Zonde en jammer!
(J a c o b B l o e m a e r t af naar rechts. B e r n a r d D o r f e n d a e l verliest zich onder het
v o l k , dat van links en rechts en uit de kathedraal komende het plein vult en ten deele

Groot Nederland. Jaargang 27

344
d e n m o n n i k omringt, die het vanaf de trap der kerk toespreekt.)

Monnik:

Wee u allen, zondaars! Vae vobis! De bazuinen schallen, de dag des oordeels, de
dag der wrake, de dag des toorns is aangebroken! Te licht zult gij bevonden worden
en verdoemd! Nil inultum remanebit! Het vuur zal van den hemel vallen en uw stede
verdelgen als Sodoma en Gomorra! De aarde zal zich openen en u verslinden als
Datan en Abiron! Gij zult drijven in zeeën van zwavel, gij zult u wentelen in velden
van schorpioenen, gij zult erger branden dan Laurentius, gij zult wreeder gepijnigd
worden dan Sebastianus, gij zult harder gesteenigd worden dan Stephanus, gij zult
zwaarder kruis dragen dan Andreas! Wee u! Wee u! Maledictus!
(H a r m e n P r o y e n , A r i e n J o p p e n en G o v e r t K e e r e v a e n keeren weder uit
de kerk. Van rechts komen de Heer v a n R i c h a r d o t en eenige S c h e p e n e n langzaam,
met sombere gezichten op. Terwijl het volk deze omringt, verwijdert zich de m o n n i k naar
links. Zijn ‘maledictus!’ galmt, steeds verder, nog eenigen tijd na.)

Arien:

Ziet, is dat niet de Heer van Richardot met de schepenen?
Harmen:

Bij alle heiligen, zij zijn het!
Arien:

Zij zijn reeds teruggekeerd. Maar ziet, hoe somber staan hun gezichten.
Govert:

Wee, dat spelt niets goeds.
Richardot:

Mechelen is verloren, burgers. Wij hebben niets meer te hopen.
1ste Schepen:

Helaas, het is zoo. De Spanjolen volgen ons op den voet.
2de Schepen:

Als God niet een wonder doet, is onze stad ten ondergang gedoemd.
(Groote beweging onder de burgers.)

Arien:

Hebt gij den veldheer zelf gesproken, heer?
Richardot:

Wij werden bij Toledo zelf toegelaten.
1ste Schepen:

Hij ontving ons hoffelijk, zoodat wij aanvankelijk nog hoop koesterden.
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2de Schepen:

Hij sprak minzaam tot ons en schertste zelfs met Mathilde Wasteel.
Richardot:

Wij boden hem onze onderwerping aan en smeekten hem, de stad te sparen.
1ste Schepen:

Maar toen trad Noircarmes binnen.
Arien:

De slachter van Valencijn en Bergen!
Burgers:

Noircarmes! - Wee ons! - Die beul! - Dat wreed gedrocht!
2de Schepen:

Die sprak van den beeldstorm.
1ste Schepen:

Hij zag ons daarbij aan met oogen, als of hij ons bij levenden lijve de maat nam voor
een doodkist.
Burgers:

Wee ons! - De beeldstorm!
Harmen:

De beeldstorm! Daaraan zijn wij onschuldig. Dat bedreven eenige schavuiten.
Burgers:

Zoo is het! - Wij zijn onschuldig!
2de Schepen:

Dat betoogden wij ook, maar hij noemde ons alle vervloekte ketters. Ook hadden
wij Oranje hulp geboden.
1ste Schepen:

Wij werden gedwongen daartoe.
Govert:

Ja, wij werden gedwongen. Ik moest een Duitschen weifel huisvesten.
Harmen
(tot de schepenen):

Maar gij hebt den eed van getrouwheid afgelegd.
1ste Schepen:

De baljuw en de schout deden het ook.
2de Schepen:
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Konden wij anders handelen?
Harmen:

Gij hebt ons verraden.
Burgers:

Verraden! Ja, gij hebt ons verraden! Wij zijn verkocht!
1ste Schepen:

Oranje en Merode hebben ons verraden.
2de Schepen:

Die zijn afgetrokken en hebben ons overgeleverd.
Burgers:

Verkocht en verraden zijn wij!
Richardot:

Weest kalm, burgers! Bewaart den vrede.
Harmen:

Zeg ons, heer, wat geschiedde er verder?
Richardot:

Wij zeiden nog, dat wij goede, oprechte Katholieken waren en steeds het sakrament
reverentie bewezen hadden.
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1ste Schepen:

Dat was goed voor onze zielen, als het waar was, antwoordde Noircarmes.
2de Schepen:

Dan zouden wij wellicht in gewijde aarde begraven worden.
Burgers:

Jezus! - Maria! - Heilige moeder! - Heilige Rombout! Sta ons bij!
Richardot:

Daarop knielde Mathilde voor Toledo neder.
1ste Schepen:

Wij knielden allen neder en smeekten om genade.
2de Schepen:

Hij scheen aanvankelijk bewogen, maar Noircarmes lachte ons uit en fluisterde met
Toledo.
1ste Schepen:

Toen werden wij veggezonden. Sluit uw rekening met den hemel af, was het eenige
bescheid.
2de Schepen:

En de Spanjolen volgden ons op de hielen!
(Men hoort tromgeroffel en trompetgeschal in de verte. Groote beweging onder de aanwezigen.
Enkele b u r g e r s komen van links aangestormd. Ook de m o n n i k vertoont zich weder.)

Burgers:

De Spanjaarden! - Zij rukken binnen door de Leuvensche poort. - Redt u! - Bergt
het lijf!
Monnik:

Wee u! Wee u! Maledictus!
(Paniek onder het volk. Men vlucht naar alle zijden. Velen zoeken ook hun toevlucht in de
kerk. De m o n n i k verwijdert zich naar links. Van rechts M a t h i l d e W a s t e e l . Wanneer
zij eveneens de kerk wil binnengaan, treedt B e r n a r d D o r f e n d a e l , die haar volgde,
plotseling voor haar.)

Bernard:

Mathilde!
Mathilde:

Heilige God! Bernard! Zijt gij nog hier? - Hoe roekeloos! Wanneer zij u vangen, zijt
gij verloren. Ik meende, dat gij deze ongelukkige stad reeds lang met uw compagnie
verlaten hadt.
Bernard:
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Kunt gij niet vermoeden, Mathilde, waarom ik gebleven ben?
Mathilde:

Wanneer men u herkent! Men weet, dat gij
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een hopman van Oranje zijt. Zij zullen u verraden; om hun eigen leven te redden,
zullen zij u uitleveren.
Bernard:

Wees niet bevreesd, want nog kan ik het lijf bergen, als ik wil, nog kan ik het, maar
de minuten zijn duur en duur als een leven zijn de woorden, die ik thans spreken
meet. Luister, Mathilde: Zonder u ga ik niet heen, want ik heb u lief! O, gij hadt het
gevoeld, gij wist het reeds, niet waar? - Vergeef mij, dat ik het u gedwongen, zoo en
thans zeggen moet. Mijn hart doet mijn mond stamelen, wat hij niet gewend is, want
ik ben een ruw soldaat, - ruw, maar niet gevoelloos en mijn gevoel voor u is diep en
oprecht. Gij kunt dit voor de verklaring van een eerlijk man houden, die zich voor
geen van zijn daden behoeft te schamen. - Gij zijt bleek en zwijgt. De vreezen en
zorgen van dezen wreeden dag, - o, ik weet, waar gij heengegaan zijt, en ik bewonder,
ik vereer u des te meer daarom, - de vreezen en zorgen, de verschrikkingen van deze
snelle, zware oogenblikken verstikken het schuchter wederwoord, dat ons in een
stillen avondstond, zooals ik mij dien gedroomd had, een blijde toekomst zou hebben
binnengeleid. Maar waarlijk, ook zonder zulk een bekentenis durf ik te hopen, ja,
ben ik er zeker van, Mathilde, dat ik u niet onverschillig ben...
Mathilde:

Ach, waarom zijt gij gebleven!
Bernard:

Moet ik deze roerende, teedere bezorgdheid voor mij niet reeds als de openbaring
van uw genegenheid nemen? Ik ben er u dankbaar voor; zij is de aanvang van onzen
bond, die nimmer meer verbroken zal worden, de aanvang van ons geluk, dat duren
zal, daar niets u ooit aan mij zal kunnen ontrukken.
Mathilde:

Ach, Bernard, hoor mij aan. Het is een smartelijk woord, waartoe ik nu de kracht
vinden moet, - even smartelijk voor mij als voor u, - maar geloof mij, het kan niet
anders, - geloof mij, daar gij mij liefhebt; het is een droevig woord, Bernard, - wij
moeten scheiden. O, indien gij wist, hoe dit wederzien mij de beproeving van dezen
dag zwaarder maakt. Maar ik moet, ik wil haar lijden en dus smeek ik u, Bernard,
verlaat mij, vergeet mij, dat ik den weg gaan kan, dien ik gaan moet, eenzaam en
alleen gaan moet. - De tijd zal uw hart troosten, de wisselende avontu-
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ren van uw krijgsmansleven zullen mijn herinnering uit uw geest wegvagen.
Bernard:

Gij meent, dat gij mij niet kunt toebehooren, daar ik een Calvinist ben! Gelooft gij
waarlijk, dat God ge bieden zou, dat de liefde, die Hij zelf toch in ons gewekt heeft,
zondig is en uitgerukt moet worden, daar wij Hem op verschillende wijze vereeren?
Zinneloos en onmogelijk! Duizenden verdwaasden om ons haten en bekampen elkaar
op zulke gronden en vullen deze landen met leed, wij - wij hebben elkaar lief en
zullen daarom gelukkig zijn!
Mathilde:

De liefde is uit God, maar Hij kan van ons vorderen, dat wij blind zijn voor haar
lokking en doof voor haar roeping, opdat wij een hoogere taak, waartoe Hij ons
uitverkiest volbrengen.
Bernard:

Mathilde! Spreek en verjaag den twijfel, dien ik in mij voel opkomen. Spreek,
Mathilde! Hebt gij mij lief? Antwoord mij! Gij hebt mij lief, nietwaar?
Mathilde:

Vraag mij niet...
Bernard:

Antwoord mij, Mathilde! Zeg, dat gij mij liefhebt!
Mathilde:

Spaar mij!
Bernard:

Zeg neen, als het niet zoo is,... als gij een ander lief mocht hebben, maar verlos mij
van dezen plotselingen, van dezen verpletterenden twijfel! Bij al wat heilig is, spreek!
Mathilde:

Ik... heb u niet lief.
Bernard:

Niet!.... Het is goed, - het is goed zoo... Vergeef mij...
(Hij wil heengaan.)

Mathilde
(hem plotseling weerhoudend):

Ja, ik heb u lief, Bernard, - ik moet het bekennen, ik heb u lief. - Mijn God, schenk
mij kracht, mijn God!
(Men hoort het trompetgeschal en het tromgeroffel naderbij.)

Bernard:
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Ha, gij hebt mij lief! - Daarin ligt alles! Wat valt er dan nog te redeneeren, nog te
aarzelen, te wikken en te wegen. Hoor de trommen! Terwijl wij met wonderlijke
woorden de minuten verspillen, rukken de Spanjolen
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binnen. Er moet gehandeld worden. Gij hebt mij lief, mij behoort gij! - Mathilde,
luister. Er ligt in de Dyle, hier in de nabijheid, een boot verborgen. Daarmede kunnen
wij naar Rupelmonde ontkomen. Vandaar gaan wij naar Antwerpen en dan naar
Zeeland. De stadhouder Tseraerts is mijn vriend; hij zal u, mij ten pleziere gaarne
herbergen. Kom mede! Wees niet bevreesd. Kom mede! Vlug; er is geen tijd te
verliezen.
Mathilde:

Bernard, ik kan u niet volgen, ik zeide het u reeds. Dring niet verder aan. - Gij moet
alleen gaan. Ga dus. Red u! - Ik smeek u, verlaat mij, ga!
Bernard:

Mathilde...
Mathilde:

Ga heen! In den naam van onze liefde, smeek ik u, - op de knieën, zie, - ga heen!
Ach, doe mij niet wankelen in het besluit, dat de hemel mij ingaf, maak mij niet
willoos en zwak.
Bernard:

Sta op, Mathilde. Ik vat u niet; gij spreekt in raadselen. Verheven zijn uw gedachten,
dat weet ik, - tot grootsche daden en offers zijt gij in staat, in en om u vlamt een
goddelijke bezieling tot het edele. Zij is de grootste bekoring, die van u uitgaat. Maar
wat gij nu verlangt, is waanzin, zeg ik u. Wat wilt gij nog hier? Wat kunt gij hier
alleen? Gij zijt een wees. Wat en wien verlaat gij hier, wanneer gij mij volgt?
Mathilde:

Gansch Mechelen verlaat ik! Eenmaal wellicht zult gij begrijpen, welk een zonde ik
daardoor begaan zou tegen deze stad.
Bernard:

Bij den hemel, deze zonde zult gij dan niet begaan! Ik zal haar op mij laden! Gij wilt
niet naar rede hooren, gij wilt mij niet vrijwillig volgen? Dan zal ik u als een koppig
kind in mijn armen nemen en met geweld wegdragen. Gij dwingt my daartoe! Welaan
dus!
(Hij wil haar in zijn armen nemen.)

Mathilde:

Te laat. Zie daar!
(Een vendel S p a a n s c h e v o e t k n e c h t e n onder S a n c h o B e l t r a n komt snel van
links en bezet het plein.)
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Bernard:

Vervloekt! De Spanjaarden! Geen uitweg meer, nergens. Maar niemand zal u leed
doen, dat zweer ik!
(S a n c h o B e l t r a n nadert hoffelijk M a t h i l d e .)

Sancho:

Senorita, het doet mij oprecht leed, dat ik genoodzaakt ben, uw onderhoud te storen.
De vastgestelde termijn is echter verstreken en het uur der beslissing geslagen.
Bernard
(dreigend):

Hoe? Wat wilt gij, bond van een Spanjool?
Mathilde:

Bernard, - om Godswil! Bernard:

Wat bazelt gij daar met uw wulpsche vleitong? Terug! Terug, zeg ik u!
(Hij trekt zijn pistool.)

Mathilde
(tot Sancho):

Heer, ik verzoek u, - verlos mij van dezen man, - neem hem gevangen.
Sancho:

Soldaten, grijpt hem!
(Soldaten overweldigen B e r n a r d en ontrukken hem zijn wapen.)

Bernard:

Ha! - Zoo moet ik u kennen, - zoo moet ik uw gladde tong, uw aarzeling, uw
bezorgdheid voor mij verstaan! Huichelarij was het alles ‘Ik heb u lief, ik moet het
bekennen’. Huichelarij! Huichelarij! Gespeeld hebt gij met mij! O gij, - o gij...
Mathilde:

Heer, verlos mij van hem. Beveel, dat men hem onmiddellijk wegvoert.
Sancho:

Gaarne dien ik u daarmede, senorita. Weg met hem, soldaten! - Schiet hem neer.
Mathilde:

Neen, heer, zoo niet, dat niet, - dood hem niet, - om mijnentwil, schenk hem het
leven.
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Bernard:

Meent gij, vrouw, dat ik mijn leven aan u te danken hebben wil? Niets is het mij nog
waard. Laat mij dooden, Spanjaard, doorsteek mij voor haar oogen!
Mathilde:

Neen, spaar hem, heer, - ik bid u, spaar hem!
Sancho:

Het zal mij een genoegen zijn, u dit verzoek te kunnen inwilligen, senorita. - Brengt
hem buiten de wallen!
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Mathilde:

Zweer mij, heer, dat hem geen leed geschieden zal, wat hij ook zeggen moge en wie
hij ook zal blijken te zijn.
Sancho:

Ik zweer het u, senorita, bij mijn krijgsmanseer. - Deze man zal ongedeerd buiten de
poort in vrijheid gesteld worden!
Mathilde:

Ik dank u, heer.
Bernard:

Vloek over u, slang! Vloek over u!
Mathilde:

Vaarwel, Bernard. Het kan niet anders. Gij denkt slecht van mij, - gij moet zoo
denken. - Het kan niet anders, - vergeef mij. - Het zwaarste, het is nu geleden, het is
voorbij. Ach, ik vrees, dat de herinnering aan deze stonde door de eeuwigheid niet
zal worden uitgewischt.
Bernard:

Mijn vloek, mijn vloek zal door de eeuwigheid niet worden uitgewischt!
(Hij wordt door de soldaten weggevoerd.)

Sancho:

Senorita, namens mijn veldheer, Don Frederik van Toledo, heb ik de eer, nog eenmaal,
- en voor de laatste maal, senorita, de vraag tot u te richten, of gij bereid zijt, zijn
gast te zijn en hem zijn bescheiden oorlogskwartier te veraangenamen.
(Men hoort het miserere in de kerk.)

Mathilde:

Indien ik weiger?...
Sancho:

Gij kent de voorwaarden reeds. In uw hand rust het lot van Mechelen. Indien gij
weigert, zal de strengste straf aan de stad voltrokken worden. De troepen staan bereid,
om op het eerste signaal op te rukken en de huizen te bestormen.
Mathilde:

Kent uw veldheer geen medelijden?
Sancho:

Hij droeg mij op, senorita, u dit uitdrukkelijk onder het oog te brengen.
Mathilde:

Niemand wordt gespaard? Zullen dan de rechtvaardigen met de goddeloozen
omgebracht worden?
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Sancho:

Voor iedere keel is het zwaard geslepen. - Vergeef mij, senorita, het is mijn plicht,
u zoo te antwoorden.
Mathilde:

En indien ik toestem?
Sancho:

Indien gij toestemt, heb ik order, ten teeken
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daarvan de klokken van dezen toren te luiden en mijn soldaten te doen aftrekken.
Mathilde:

Zweert gij mij heer, dat de stad in dit geval geheel ontruimd zal worden en dat
niemand eenig leed geschieden zal?
Sancho:

Dat zweer ik u bij het heilig kruis ginds voor de kathedraal.
Mathilde:

Heilige moeder Gods, wees ons nu genadig. Schenk mij nog de kracht hiertoe!
(Men hoort weder het miserere.)

Sancho:

Wat besluit gij, senorita?
Mathilde:

Laat de klokken luiden en neem uw troepen terug. Ik zal u volgen.
Sancho:

Ik dank u, senorita. - Hopman, laat de retraite blazen en de klokken luiden!
(Trompetgeschal.)

Vergun mij dan, senorita, u tot den veldheer te begeleiden. Aan de Leuvensche poort
staat een koets voor u gereed.
Mathilde:

Ik ben bereid.
Sancho:

Volg mij dan, senorita.
Mathilde:

Ik ben verloren, - Mechelen is gered!
(Zij gaat, gevolgd door S a n c h o en de s o l d a t e n naar links af. Terwijl de klokken beginnen
te luiden en b u r g e r s het plein vullen, valt het gordijn.)
J.W. VAN CITTERT

(Wordt vervolgd.)

Groot Nederland. Jaargang 27

353

Broeder Kobus
IV.
In den tijd dat kobeke naar school gaat.
1
't Is Bamistijd. Kobeke trekt op een morgen naar school. Hij gaat langs Kalle Lies
om, want Nelleke gaat ook mee. Ze hebben alle twee hun zondagskleeren aan en ze
zijn alle twee zes jaar. Nelleke heur haar is in een steerteke gevlochten, een mager
dun steerteke. Tekla Penne heeft Kobeke zijn kop met groen zeep gewasschen en
zijn haar blinkt gelijk versch geschuurd koper. Hun blokken hebben ze zelf met zand
geschuurd. Tot aan 't dorp houden ze mekander bij de hand vast, en in hun tesch
steekt een boterham.
Nu zit Kobeke daar by meester Kallevoete, en Nelleke in de andere klas bij
meesteres Kallevoete. Daar is een deur tusschen de twee klassen, die altijd openstaat,
omdat meester Kallevoete en ‘mestès’ Kallevoete alle minuut tegen mekander wat
te zeggen hebben en dan half luidop aan 't kreekelen zijn. Rond elf uur moet de mestès
iederen voornoen naar het eten gaan omzien en ze vergeet dat somwijlen, en dan
komt meester Kallevoete heur dat zeggen. Als ze weg is loeren de kinderen in de
twee klassen achterom en kunnen er eenigen mekander zien zitten.
Ze beginnen 's morgens gelijk den onze-vader te lezen en de jongens zijn de
meiskens altijd een sprongske voor. Ze hooren al wat er in de andere klas gebeurt,
en krijgt er bij de jongens eene 'n pandoering, dan hebben ze daar aan den
meiskenskant evenveel plezier van, als de andere maar hard genoeg schreeuwt dat
ze 't hooren kunnen. En lachen ze bij de meiskens dan brullen de jongens nog veel
harder mee zonder dat ze weten waarom...
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leert Kobeke aan den eenen kant en Nelleke aan den anderen kant hetzelfde. De
mestès steekt voor de kleinste afdeeling een wit plankske omhoog met een letter op,
en allemaal te gelijk: b. - en swenst dat ze 't zeggen knikken ze allemaal mee met
hun kop. Een ander plankske: hoofdletter M. - Bij den meester precies eender. Als
Kobeke tot aan het end van zijn bank schuift kan hij Nellekes vlasse steerteke zien
in de andere klas.
De kleinsten leeren in de twee klassen hetzelfde lieke, en de meester komt in de
tusschendeur staan om ze te gelijk in de maat te houden. Als ze aan den eenen of aan
den anderen kant wat te rap vooruit willen schieten, draait hij zijn kop naar die zijde
en zingt koleirig mee...
Onze meester, zegt ons,
Lieve knapen, zegt hij,
Hier en valt er, zegt hij,
Niet te slapen, zegt hij,
Maar te leeren, zegt hij,
Zooals 't hoort, zegt hij,
En te luisteren, zegt hij,
Naar mijn woord.

Als ze na den speeltijd terug moeten binnengaan, zingen ze op stap allegaar met
meester en mestès vooraan:
Op mijn hoofd staat er een bonnetje,
Een bonnetje met een pluim,
Pluim-pluim-pluim
Eene jagerspluim,
Hier is mijnen vinger
En daar is mijnen duim.

De meester heeft geen spierke haar meer. De mestès draagt een zwarte kornet.
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Nelleke en Kobeke gaan altijd getwee naar school en naar huis. Kobeke vecht voor
Nelleke als het zijn moet, en ook als 't niet zijn moet om heur te laten zien hoe sterk
hij al is. Hij leert Nelleke fluiten, en dan staan ze stil tegenover mekander en Kobeke
doet heur voor hoe ze heur toteke moet houden. Hij leert Nelleke zijn liekens, maar
geen een van die leelijke waarvoor hij thuis van Tekla Penne op zijn flututer krijgt.
Toch heeft Nelleke een lap rond heur ooren gekregen van Melle Komfoor die van
de congregatie is, toen ze begon te zingen van
Alle joenge maskes komen in den hemel,
As er in de hel gien plek miêr es...

Kobeke brengt voor Nelleke een musch mee. Hij leert heur hoe ze een vorsch moet
opblazen met een spierke gras, hij doet voor haar een draad in den steert van een
meikever om hem zoo te laten gronzen en vast te houden. Hij leert heur in de boomen
klefferen, vogels zoeken, hommels uittrekken, spannevoets over een gracht springen.
Hij maakt in 't voorjaar voor haar een hoep of een fluit van wissenschors, of een
toeter van elzeschors, en in den zomer als 't heel warm is gaan ze na school gelijk
baden in de Dulleloop. Dat is nog al een breed beekske dat dweers door de bosschen
krinkelt. Daar zijn plekken zoo goed tusschen de struiken en de boomen verstopt dat
geen mensch hen zou kunnen vinden. Daar komt ten andere nooit iemand aan die
kanten, alleen in den winter om het droog hout af te trekken. Dan staan ze
moedernaakt neven mekander in het water, plonzen hun kop diep onder dat hun haren
in hun gezicht hangen en het water er aan streepkens afdrupt. Ze wrijven aan hun
oogen en lachen. 't Zijn juist twee kleine waterspoken, met hun witte bloote lijvekens
half in 't water. Ze rillen van de koelte en blijven altijd op de plek waar de zon op
staat. Ze sprinkelen water over mekander en probeeren op eenen voet te staan en
vallen plats languit. Kobeke duikt soms onder, en dan heeft Nelleke schrik. Hij pakt
heur soms vast om heur in 't diep te dragen en dan voelen ze de goede warmte van
hun huid tegen mekander. Nelleke spartelt lijk een paling en schreeuwt. Maar de
vinken en
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de meezen, de roeters en de sijskens die daar ommetom in de struiken en boomen te
loeren zitten, vliegen daarvoor niet weg. Ze zien wel dat het geen kwaad kan met
die twee en ze zingen voort. Nelleke springt soms den kant op, en Kobeke achterna,
en ze loopen onder de boomen rond tot ze niet meer kunnen en al lachend
neertuimelen in 't mos. Dan roepen ze een voor een: hoe-oe! en diep in 't bosch
antwoordt heimelijk een doffe stem: oe-oe! Een beetje angstig is dat toch. Nelleke
wil niet meegaan om er naar te zoeken.
Kobeke moet Nelleke helpen om het kleed op heuren rug toe te knoopen, en daarna
helpt Nelleke Kobeke om het lijfke van zijn fluitjesbroek vast te maken. Dan blijven
ze in de zon liggen tot hun haar droog is. Anders zouden ze dat thuis kunnen zien.
Melle Komfoor kan niet begrijpen dat Nelleke's haar zoo hard en taai wordt als
bessemrijs. Kobeke zijn gezicht en zijn beenen zijn zoo bruin als een gerookte hesp.
Nelleke heur neuske staat vol zomersproeten.
Als Kobeke een boterham mee naar school heeft met appelspijs op en Nelleke
heeft er maar eene met platte kees, dan geeft Kobeke den zijne aan Nelleke en zegt
dat hij geen appelspijs mag. En van zijn cent zondags koopt Kobeke vier
muntebollekens en geeft er twee van aan Nelleke, omdat Nelleke hem een van de
twee siroophorekens geeft die zij van haren cent gekocht heeft.
Want ze zien mekander geerne.

3
En Kobeke en Nelleke zijn op een zondagachternoen eens zoo ver gegaan, al zoo
ver gegaan door de bosschen, door groote en kleine dennekens, tot ze kwamen aan
de heide. Die was één kleur van purpere bloemekens zoo wijd ze zien konden en
daar zaten wel honderdduizend biekens naar honing te zoeken. De heete zon stond
er vlak boven. Ze bleven op den rand van het bosch staan en keken. Nieverans hadden
ze een mensch gezien. Ze wisten niet waar ze naar keken en ze hielden mekander
vast bij de hand. Boven hun kop fezelden de dennekruinen oe... oe... oe, hoog en stil,
tot aan 't eind van de wereld. Ineens gingen ze voort dweers door die bloesemende
heide, ver, ver, tot ze aan den anderen kant weer in de
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bosschen kwamen. Maar hier was het veel stiller en vreemder, want het waren geen
denneboomen.
Toen hoorden ze ineens het klokske van het klooster van Zeveslote. Hun herteke
toekte, en ze waren verveerd.
En als ze lang onder die boomen waren voortgegaanstonden ze voor een grijzen
ouden muur. Daarachter zagen ze boomen die ze nog nooit gezien hadden, en een
vierkanten toren daartusschen met een verguld kruis bovenop. Dat was het klooster
van Zeveslote.
Het rook er naar kruizemunt, en het was er koel.
Kobeke en Nelleke stonden stil en spraken geen woord. Hun herteke klopte in hun
keel. Kobeke keek met zijn mond open naar die hooge vreemde boomen achter den
muur, en hij meende weer die stem te hooren. Nelleke's sproetenneuske was bleek
en ze hield Kobeke's hand sterk vast.
Ze verroerden niet en zweetten.
Van heel diep uit het klooster klonk schoon muziek, stillekens. Daar begon iemand
te zingen... In den hof zat een vogelke te fluiten.
En Kobeke meende dat het van hier was dat die fluisterende stem uitging over de
stille dennebosschen, hoog in de lucht, tot aan 't end van de wereld.
En het was op een zondagachternoen.
En geen mensch was daar ieverans te zien.
- ‘Nelleke, fluisterde Kobeke, da's hier sjustekes lak as in de kerk.’
Nelleke knikte. Daar kon geen woord door heur keel.
- ‘Wille we naa moar goan?’
Ze zuchtten zonder te weten waarom, en ze konden met moeite weg van die plaats.
En ze gingen weer terug al over de purpere heide, door de groote en de kleine
dennebosschen, en ze spraken geen woord.
Want ze waren alle twee nog klein.

4
Zoo heel fameus heeft Broos van Peersus het niet bij Tekla Penne en Belle Moeike.
Als ze hem roepen voor 't eten is het precies of ze dat tegen hun goesting doen. Als
hij iets vertelt dan bekijken ze hem lijk iemand dien ge op voorhand niet ge-

Groot Nederland. Jaargang 27

358
looft. Als hij een van zijn plezante liekens zingt zitten ze gereed on hem in zijn haar
te vliegen. Als hij staat te fluiten achter den gevel vraagt Tekla Penne met een frons:
- ‘Hedde gij naa niks anders te doen as doar zoê stoan te fluite?’
- ‘Veur de moment nie,’ zegt Broos.
En als hij aan tafel zit en niks zegt, maar aldoor op Tekla Penne heur gezicht loert
en iederen keer dat ze hem beziet een heimelijk oogske pinkt, dan wordt Tekla Penne
zoo rood en zoo ongemakkelijk dat ze hem een lap tegen zijn kop zou willen geven.
- ‘Hedde naa bekanst gedoan mee die heimelèke maniere?’ vraagt ze.
- ‘Wel... ik spreek gien bakkes,’ antwoordt Broos.
- ‘Ik kan oan oe oêge zien wat da ge wilt zegge, tantefeir!’
En Broos grinnikt.
Als Belle Moeike aan 't naaien is komt Broos somwijlen voor haar zitten en blijft
zoo piet op heur vingers loeren, zonder zijn gezicht te vertrekken, dat Belle Moeike
het zenuwwater krijgt en met de naald in heur vingers steekt.
- ‘As ge... as ge... nie utschiêdt mee me zoê te bezien... dan moet ik iet kapot
sloage,’ hakkelt Belle Moeike.
En Broos grinnikt.
Hij klaagt bij Kalle Lies:
- ‘Da 's gien leve nie miêr, Kalle Lies, mee Tekla Penne en Belle Moeike.’
- ‘Sjustekes lak as bij mij, Broos van Piêrsus, mee Mieke Lies en Melle Komfoor.’
- ‘Tekla Penne es toch mè wijf.’
- ‘Da wilt niks zegge... die zèn et ergste.’
Broos is met hak en bijl aan 't struiken uitdoen tegen de zandbaan. Hij zweet er
van en 't is in den achternoen. Bruu Kalot komt daar voorbij met zijn leege hondenkar.
Hij heeft alles verkocht.
- ‘Goade nie mee èn drupke drinke?’ vraagt Bruu Kalot.
Broos loert eens naar zijn huis opper. Niks te zien. Dan naar zijn struik, met een
gezicht of die hem niet veel aangaat.
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Hij stopt zijn hak en zijn bijl onder den kant en met hun twee rijden ze op de
hondenkar het dorp in.
Bij den koster zit Pieje Sjenevel en Dore Piluut de garde. Ze klappen van 't een en
't ander en Pieje Sjenevel zegt dat ze even goed efkens een kruisjas kunnen spelen.
Dat doen ze. En ze blijven spelen, en als er twee van de vier hun kruisen uitgeveegd
hebben drinken ze alle vier een drupke. Broos laat zijn verlies op de plank schrijven.
Als Broos naar huis gaat is het avond. Zijn kop is heet van de drupkens. Hij heeft
zoo 'n gedacht dat hij de gelukkigste mensch van de wereld is, en dat alle dingen zijn
zooals ze moeten zijn. De sterren lachen, de bosschen zijn vriendelijk en rustig, de
krekels zingen tegen malkander op. Broos zingt ook, zijn plezantste liekens, en hij
zwiert met zijn armen, omdat de denneboomen neven den weg ook met hun armen
zwieren.
Broos komt dichter bij huis en hij wordt stiller. Wat gaat Tekla Penne nu weer
zeggen!... Och bogeurd!... Broos begint hardop ruzie te maken precies of Tekla neven
hem gaat.
Daar is geen licht meer in huis. De deur is vast. Hij doet met de snaar de klink
rammelen. Geen avans... Het deurke van de schuur is ook vast.
- ‘Tekla Penne! roept Broos, Tekla Penne potverdekke!’
Geen antwoord. Juist of ze allemaal dood zijn. Toch wordt Broos gewaar dat ze
daarbinnen te luisteren zitten, en misschien lachen... Ze hebben alleen het lampke
uitgeblazen toen ze hem hoorden afgezongen komen.
- ‘Tekla Penne, roept Broos, goade naa ope doen joa of niê!’
Niê... ze zegt het niet, maar Broos weet dat ze 't in heur eigen zit te peizen
daarbinnen.
- ‘Tekla Penne, as ge nie rietepetie ope doet dan goa 'k me verzuipe!’
Kajoet komt langs zijn beenen strijken. Pardoes bast achter den gevel. In 't bosch
zingen de krekels.
- ‘'t Es goed, Tekla Penne, ik goa... en ge zie me van ze leve nie miêr vroem... en
as ik in de hel koom dan es 't auw schuld.’
Broos trekt parettig de zandbaan over. Hij is er bekanst
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nuchter van geworden. Zoo 'n kernalie van 'n wijf! Broos zou van alles willen doen
behalve zich verdrinken. Hij loopt een eindeke voort en gaat op den rand van het
bosch tegen een boom zitten. Het is te laat om nog terug naar den koster te gaan.
Broos smoort een pijp en kijkt over de zandbaan en naar de lucht...
Als hij wakker wordt is hij ijskoud. Hij staat recht, rekt zich, en gaat naar huis.
Aan 't vensterke van het slaapkamerke is er licht. Broos gaat stillekens loeren...
Het lampke staat op het tafelke neven het bed. Hij ziet Tekla Penne liggen slapen,
met heur rug naar het lampke. Het moet warm zijn in 't bed, want Tekla heeft zich
een beetje bloot gewoeld... Broos ziet dat plekske juist in 't licht. Hij krabt in zijn
haar, en zegt hardop: ‘Toch te schoên... liever nie verdrinke!...’

5
Meester Kallevoete heeft al drie keeren moeten omloeren terwijl hij de tafel van
vermenigvuldiging van 4 op het bord schrijft. Daar is iemand van de bengels die met
zijn holleblok tegen de bank iederen keer piep-piep doet. Ze zitten allemaal met
serieuze gezichten naar het bord te kijken.
Vlak voor Kobeke zit Zanneke Laere, en die heeft hem daar strak een handvol
droog zand in zijn nek laten rijzelen, juist toen ze moesten de klas ingaan. Zijn broek
zit er vol van, en het kriebelt hem nog over zijn blooten rug. Meester Kallevoete
heeft al twee keeren gevraagd of hij bekanst gedaan had met dat krabben. Kobeke
zit daar nu zijn hert op te vreten om het Zanneke terug te geven. 't Is Kobeke die
piep-piep doet met zijn holleblok tegen de bank.
- ‘Allemaal gelijk,’ zegt meester Kallevoete, en hij wijst met zijn stok op het bord.
En ze beginnen:
Eenmaal vier is vier,
Tweemaal vier is acht...
... piep-piep-piep...
Drijmaal vier is twaalf,
Viermaal vier is zestien...
...piep-piep...
Vijfmaal vier is twintig,
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Zesmaal vier is...
... piep-piep-piep...
Meester Kallevoete houdt op. Hij komt voor de rij banken staan. Zijn kletskop en
zijn neus zijn vuurrood, en hij zegt:
- ‘Degene die achter dien pieper zit mag hem een lap tegen zijn kop geven zoo
hard als hij kan.’
Rap als de weerlicht geeft Kobeke, die op de leste bank zit, aan Zanneke Laere
een patats dat het door de klas klinkt. Zanneke verschiet er zoodanig van dat hij zijn
twee armen omhoog steekt en Nokske Veerze die voor hem zit een pees tegen zijn
ooren geeft. Op twee andere plaatsen wordt er ook nog gekoofd. Meester Kallevoete
weet nu nog niet wie de piep-piep-deugniet is, en ze moeten voor hun straf allemaal
de Twaalf Artikelen des Geloofs afschrijven onder den speeltijd. Als de meester
daarna komt zien heeft Zanneke Laere in plaats van: die geleden heeft onder Pontius
Pilatus, geschreven: tingelingeling onder Pontius Pilatus, en 't is dus Zanneke die
piep-piep gedaan heeft en hij krijgt de rammeling. Zanneke begrijpt er niks van, want
hij heeft alle ze leven niet anders gelezen dan tingelingeling.
Ze lezen in hun boek iets over paddestoelen en dolle kervel. Meester Kallevoete
zegt dat ze daar moeten voorzichtig mee zijn omdat er zooveel vergiftige paddestoelen
in de bosschen wassen, en dat er zooveel ongelukken gebeuren met dolle kervel dat
juistekens andere kervel is.
's Noenes zit Kobeke aan tafel en Tekla Penne heeft soep gekookt. Broos loert
scherp in zijn telloor.
- ‘Leit er misschien iet in?’ vraagt Tekla Penne.
- ‘Niê, zegt Broos, et es sjustekes doaroem da 'k er in loer... Kobeke mène joeng,
kunde gij oêk ons Lievraake van Scherpenheuvel zien in aa telloor?’
- ‘Zoên goei kelversoep!’ zegt Belle Moeike.
Kobeke peist aan de school. Hij mag die soep niet meer. Hij vertelt dat de meester
gezegd heeft hoeveel menschen er sterven van kelversoep omdat er veel vergiftige
kervel is...
- ‘Wel, zegt Broos, ik weur zoe al iet gewoar oan mèn hèt...’
Belle Moeike legt heuren lepel neer en kijkt verschrikt naar Broos en Kobeke.
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- ‘Ik eet van ze leve gien kelversoep nie miêr, zegt ze, mèn moagd droait er van oem
as ik er op paas...’
Kobeke lacht.

6
Eerst komt Sinter-Klaas.
Kobeke heeft bij Kalle Lies, die zijn peter is, een van zijn holleblokken onder de
schouw gezet, neven een holleblokske van Nelleke, en bij hem thuis staat de andere
met ook een van Nelleke. Want Broos van Peersus is toch Nelleke's peter. Ze hebben
ze goed gevuld: een stukske raap, een poot, een beetje hooi, een koolblad, wat
patattenschillen. Dat is voor 't ezelke van Sinter-Klaas. En 's avonds zit Nelleke bij
Kalle Lies en Kobeke bij Broos onder de schouw te zingen:
Sintere Kloas zè peerdeke
Dat hee ne kwaê voet,
We zelle der èwa veur leze
Dat et geneze moet...

en dat zingen ze tot hun keel er droog van wordt en ze moeten slapen gaan. Kobeke
heeft uitgerekend bij wien Sinter-Klaas het eerst zal komen, bij hem of bij Nelleke.
In 't grauw van den avond gaat hij al op de zandbaan loeren of hij niets ziet afkomen.
Hij loert naar het dak van de hut, en hij zet stillekens de leer achter tegen den gevel.
't Is maar een licht leerke. Toch is Kobeke niet gerust. Hoe zal die ezel over dat
strooien dak kunnen? Hij zelf is er eens opgekropen om een jonge musch, die op 't
dak gevlogen was, weer te pakken, en hij had nog geen twee stappen gedaan of hij
lag er al door, juist boven het schuurke. Broos had hem op zijn flututer gefikkeld.
Kobeke kijkt boven den heerd in de schouw. Die is ook al niet heel breed voor
een ezel.
- ‘Voader, vraagt Kobeke, zodde die zij spek nie è bekke oepzij kunne hange...
dan kan èm er beter deur.’
Kobeke legt nog een stukske brood bij in zijn holleblok. Hij heeft hem al twintig
keeren geleegd en gevuld, en hij zet hem iederen keer op een ander plaats. Hij zucht.
Kajoet komt aan den blok rieken en krijgt een schop dat hij door de kamer vliegt.
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Ineens denkt Kobeke weer aan wat Naske Piluut in de school gezegd heeft:
Sinter-Klaas, dat zijn de vaders en de moeders. Kobeke is niet gerust. Als hij moet
slapen gaan zegt hij in zijn eigen: daar moet ik het mijne van weten.
Hij ligt lang wakker en luistert. Ze zijn 't rozenhoedje aan 't lezen. Belle Moeike
leest voor. Tekla Penne en Broos zeggen achterna: heilige Maria moeder Gods... en
't is precies of dat Broos tweede partie zingt in een lieke van éénen toon. Broos is
aan 't kemp schillen en Kobeke hoort tusschenin den knek van de kempstekken als
Broos ze breekt. Het duurt schrikkelijk lang en Kobeke valt bekanst in slaap.
Nu is 't weer stil. Alleen de holleblokken van Belle Moeike sleffen eens over den
vloer en de deur van de schapraai piept toe.
Kobeke kruipt voorzichtekens uit zijn bed. Hij loert door de spleet van de deur.
Niks te zien. Ineens komt hij binnen. Tekla Penne en Belle Moeike zijn aan 't kousen
stoppen en Broos is zijn kemp aan 't oprollen. Ze schrikken op als Kobeke daar ineens
in zijn hemdeke bij hen staat.
- ‘Awel, zegt Broos, wat es er naa allemoar?’
- ‘Van de moare gereeje...’ hakkelt Kobeke verlegen.
- ‘Hij zal ocherme slechte druême gehad hemme, zegt Belle Moeike, of te veul
oep Sintere Kloas gepaasd... hier zè menneke, drinkt è slukske kaffee.’
Kobeke drinkt eens. Hij loert heimelijk rond. Zijn blok staat daar nog altijd in den
hoek van den heerd, daar is niks veranderd. Broos houdt hem wantrouwig in 't oog.
Hij raadt wel wat er achter zit met die nachtmerrie.
Kobeke kruipt terug in zijn nest, heel nijdig.
't Is dan tóch Sinter-Klaas. Naske Piluut weet er niks van. Die krijgt morgen koof...

7
Dan komt kerstmis.
Tekla Penne heeft een witte mik meegebracht uit het dorp. Broos en Tekla Penne
gaan naar de kerstmis, en Belle Moeike met Kobeke naar de hoogmis. Het heeft
gisteren den heelen dag gesneeuwd, en waar er bosch is loopen ze onder de den-
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nen om niet door de sneeuw te moeten. Kobeke vindt dat alles er anders uitziet.
Daar wordt toch zoo schoon gezongen in de kerk. Pastor Bonnefooie preekt van
het ‘kinneke Seezes’ en van de herderkens en de drij koningen. Kobeke luistert met
zijn mond open. Hij zou iets willen, maar hij weet niet wat, toch altijd iets dat
voortkomt uit al die schoone dingen daar in de kerk. Na de mis gaat hij aan de hand
van Belle Moeike naar het kribbeke kijken. Kobeke zucht er van, hij vindt dat het
Kinneke Seezes een beetje op Nelleke trekt. Hij mag van Belle Moeike voor een cent
zwarte bollekens koopen bij Stans Zeemeleere.
's Noenens krijgen ze rijstmelk, wel 'n wat aangebrand maar 't is toch heel goed.

8
En dan komt Nieuwjaar. Dat is de schoonste dag.
't Is 's morgens, den een en dertigste van de kerstmismaand. Kobeke wordt wakker,
loert eens rond, kruipt dan onder de dekens uit, en springt op den vloer. Zijn billekens
rillen van de kilte. Hij hijgt een holleke in de ijsbloemen van de ruit, en kijkt. 't Heeft
niet gedooid. Hij ziet de sneeuw op de haag en op de zwik van de putkuip liggen.
Tekla Penne heeft gezegd: ‘As et nie dooit dan meugde goan nievejoar zinge.’ Buiten
is 't al licht.
Hij kruipt terug in zijn beddeke, dat achter het bed van Broos en Tekla Penne staat.
't Is nog half donker in de kamer. Kobeke niest twee keeren: atsjing! atsjing! Het
groote bek kraakt. Tekla Penne staat op.
- ‘Moe, mag 'k oêk oepstoan?’
- ‘Niê menneke, et es nog veul te vruug.’
In de andere kamer knappert het dennenhout in den heerd. Lulle Mie in heur
stalleke doet: bè-hè-è. Belle Moeike staat op, en dan Broos.
Kobeke drinkt koffie. Belle Moeike doet hem een sjal om en een jaske aan dat
Tekla Penne zelf gemaakt heeft van een oude frak van Broos. Hij heeft twee paar
sokken in zijn klonken, en een klak op van konijnenvel. Hij hangt de groote eetbeurs
van Broos met het lint over zijn schouder en is weg.
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Het vriest fel. De sneeuw knerkt droog, maar 't is een pleizier met zoo'n weer buiten
te loopen. Kobeke zingt in zijn eigen een nieuwjaarslieke swenst dat hij door de
dennekens naar Kalle Lies trekt. Als hij daar voor de deur staat zingt hij:
Nievejoarke zoete,
Ons verke hee vier voete,
Vier voete en ne rug
Ik zèn Kalle Lies zèn vlug...

want Kalle Lies is Kobeke zijn peter.
Nelleke staat op hem te wachten. Mieke Lies bindt heur een wollen doek over den
kop, ze heeft wit geschuurde blokskens aan en witte wanten.
Met hun twee gaan ze op weg. Buiten bezien ze mekander en lachen hardop en ze
moeten efkens loopen van plezier. Ze zijn warm ingeduffeld. De lucht is blauw.
Langs de Voerendries, en dan langs het Vossepaddeke komen ze eerst aan het huis
van Trezeke Sloemans. Dat ligt bekanst heelegansch onder de sneeuw. Neven den
stal springt de hond uit zijn kot en bast hun tegen. Daar krolt rook uit de schouw.
Kobeke en Nelleke gaan voor de deur staan links en rechts, bezien mekander eens,
zijn een beetje verlegen omdat dit het eerste huis is, en ze zingen eerst stil, alsaan
harder:
Hier woênt nog èn dikke madam,
Diê nog wel è wa geve kan,
Lank zal ze leve,
Lank zal ze geve
Ze hee zoe lank heur best gedoan
Ik wensch heur ne zoalege nievejoar...

Hun stemmekens klinken hel, lijk twee klokskens, en 't is overal zoo stil en zoo iel
met die sneeuw dat ge 't wijd hooren moet. Hun herteke is zoo blij als een
zondagmorgen. Daar lottert iets binnen aan de deur. Trezeke Sloemans doet open.
- ‘Gelle kunt schoên zinge.’
- ‘Joa Trezeke.’
- ‘En hedde giene kaa?’
- ‘Niê Trezeke.’
- ‘En es 't vandoag gien school?’
- ‘Niê Trezeke.’
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- ‘En goade gelle getwiê rond?’
- ‘Joa Trezeke.’
- ‘Da 's Marieke, geluêf ik èh?’
- ‘Niê, Nelleke... Trezeke.’
- ‘En wie zijde gij?’
- ‘Wel Kobeke van Broos van Piêrsus, Trezeke.’
Ze knikken of ze schuddekoppen bij iederen ja of neen, swenst dat hun oogen op
den papieren buil staan waarin Trezeke met heur vingers frummelt. Ze krijgen elk
drie bruine pepermoppen.
- ‘En wie kan naa et schoênste zinge van elle twiê?’
- ‘Alle twiê eve goed, Trezeke.’
Zegt Kobeke. Want hij weet dat hij tenminste veel harder kan zingen dan Nelleke.
Ze gaan voort en Kobeke heeft goesting om een van zijn pepermoppen eens te
proeven. Omdat Nelleke het niet doet laat hij ze ook in zijn beurs zitten en riekt er
maar eens aan. Hij duwt ze in een hoekske van zijn beurs om te zien hoe dik ze
daarmee al is.
Ze komen nu op de groote zandbaan en trekken recht naar het dorp. Bij Pliene
Keute zingen ze:
Hier woênt nog ne goeie man
Die nog wel è wa geve kan...

en ze krijgen een half grob niknakskens. Was Kobeke alleen geweest dan had hij bij
Pliene niet gezongen. Hij heeft daar in den zomer de kat in den put laten vallen.
Bij Anzelien Balle: twee vijgen. Bij den mulder: een koekemanneke. Bij Jakke
Voskes... ze hebben al twee keen gezongen en de deur blijft toe. Ze gaan voort en
Kobeke zingt achterna:
Hoêg huis
Liêg huis
Doar woênt èn gierige pin in huis...

en hij gooit een sneeuwbal tegen de deur die daar lijk een witte dots blijft
tegenplakken. Dan loopen ze hard weg.
Hun beurs wordt dikker. Bij menheer Lammekens, die zondags zoo kristelijk in
de kerk zit en zoo recht op zijn stoel dat de menschen ‘de paaschkeers’ tegen hem
zeggen, zingen ze
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hun schoonste nieuwjaarslieke. Melle Komfoor heeft hun dat geleerd:
Met dezen zaligen nieuwejaar,
Zullen wij God gaan beminnen,
Want God is onzen opperaar,
Daar wij moeten bij te rade gaan.
Veel dwaze menschen zijn buiten hun verstand,
Zij verdrukken de relieze,
Bebitterd en bezwaard
Zullen wij God beminnen
Met dezen nieuwejaar.

Menheer Lammekens heeft zelf de deur opengedaan als ze nog maar half waren.
Nelleke valt er door daarmee, maar Kobeke geeft kapit tot op het end. Wat een schoon
huis is dat toch... Een lange gang, met een lamp aan 't plafon allemaal met gekleurde
glaskens. Ze krijgen elk een appelsien. Dat is een buitenkanske.
Ze komen nu veel andere kinderen tegen die ook gaan nieuwjaar zingen. In
troepkens van drie of vier. Want ge krijgt meer als ge met niet te veel zijt. Kobeke
en Nelleke blijven op hun eigen. Daar wordt wel eens met een sneeuwbal gegooid
van links naar rechts, en daar roept iemand ‘Maskeszot!’ op Kobeke omdat hij alleen
met Nelleke meegaat.
Ze doen heel het dorp af behalve bij meester Kallevoete. Bij Dore Piluut de garde
zinge ze
We stèn hier in de kaa
Te schudde en te beve,
Ons hert dat es veur aa,
Och wilt ons toch è wa geve,
Tege 't joar oem dezen tijd,
Zulde rijk en zoalig zijn,
Rijk en zoalig oepgestoan
Ik wensch oe ne zoalege nievejoar...

Ze moeten binnenkomen en ze krijgen een boterham. Naske is ook thuis en heeft
zitten bleeten. Hij was met zijn beurs vol moppen en koekskens bij den heerd gaan
zitten om zijn voeten te warmen, en, daar geen gedacht op, van de warmte waren die
moppen en koekskens nu allemaal ineengeklonterd.
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En omdat hij zooveel van zijn neus miek had zijn moeder hem nog een mot tegen
zijn ooren gegeven. Naske zit daar bokkig neven het vuur en zegt geen woord. Hij
en Kobeke zijn in de school geen goede vrienden sedert die kwestie van Sinter-Klaas.
Bij Dore Piluut is 't wel schoonder dan thuis, toch zou Kobeke hier niet willen wonen.
Als ze buiten gaan roept hij door de deurspleet nog eens gauw terug:
- ‘Nas, et es toch Sintere Kloas!’
Ze doen nu met hun twee nog een grooten omweg langs de Klarebuts, bekanst tot
tegen het ander dorp, en komen zoo terug op de zandbaan in de bosschen. Ze zijn
doodmoe. Hun voeten sleuren door de sneeuw, die gelukkig een beetje bevroren is,
maar toch zijn Kobeke zijn voeten doornat.
Twee kleine menschkens te midden van de zandbaan. Hand in hand trekken ze
voort. De denneboomen links en rechts roeren niet, met al die vracht sneeuw op hun
kruinen. Nu en dan kraakt er ieverans een takske, of daar ploft een kladde sneeuw
van een boom met een stillen: boef!
Het begint al te grauwdonkeren. Ze zijn zoo kloek niet meer, en zwijgen. Ze zijn
nog klein, op de lange zandbaan is alles wit wit wit, en de bosschen daarlangs zijn
zwart, en grijnzen hen aan. De sneeuw kraakt onder hun blokskens, en het is zoo stil.
Als ze bij Kalle Lies komen gaat Nelleke binnen, en Kobeke loopt door de
dennekens ineens door naar huis. En als hij binnen in de hut tusschen Tekla Penne
en Belle Moeike op de tafel alles neerlegt wat er in zijn beurs steekt, met Pardoes
neven hem en Kajoet in den heerd, en Lulle Mie die door de spleet van de staldeur
binnen loert, en Broos die bij 't vuur te smoren zit, peist Kobeke dat het hier veel
beter is dan eender waar.
's Anderdaags 's morgens is Kobeke de eerste wakker om aan allemaal een zalig
nieuwjaar te wenschen, en hij krijgt van allen drie iets. In den voornoen gaat hij zijn
nieuwjaarsbrief voorlezen bij Kalle Lies, zijn peter. Kalle Lies staat in broek en hemd
boven een eemerke water, en wascht zich, swenst dat Kobeke leest:
Duurbare Peter,
Bij de vernieuwing van het jaar kom ik U een zalig en
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gelukkig nieuwjaar toe te wenschen. O duurbare peter, hoe klopt mijn hert van
vreugde dat gij nog altijd kloek en gezond zijt. Ik bid dagelijks den goeden God...
Kalle Lies kijkt met zijn nat gezicht eens naar Kobeke.... dat Hij U nog lang moge
bewaren en zege en voorspoed verleenen in al uwe ondernemingen, en dat Hij U zou
beloonen voor al de weldaden die ik dagelijks van u mag ontvangen...
Nu kijkt Kobeke eens naar het gezicht van Kalle Lies en veegt aan zijn neus.
... en ik zal nooit vergeten hoe goed gij altijd voor mij geweest zijt en ik zal altijd
trachten U in alles tevreden te stellen. Dit zijn de wenschen van
Uw gehoorzaam petekind
Jacobus.
Kobeke geeft nu den brief aan zijn peter. In het bovenste hoekske is een rood
bloemeke geplakt.
Kalle Lies heeft zijn kop afgedroogd. Hij staat met den brief in zijn hand en hij
weet niet goed wat zeggen.
- ‘Da 's ne schoêne brief, Kobeke... nen hiêle schoêne brief... En hedde diê zelf
geschreve?’
- ‘Joa peteroême.’
- ‘Ge moet altijd moar ne wijze joeng blijve, Kobeke.’
- ‘Joa peteroême.’
- ‘En... ne... wilde misschien èn sjat kaffee?’
- ‘Joa peteroême.’
Dan krijgt hij van Kallie Lies een wit halffrankske en in één scheut loopt hij naar
huis.
Nelleke is bij Belle Moeike, heur peet, komen nieuwjaar wenschen, en zij leest
heuren brief voor aan Belle Moeike die voor haar op een stoel zit en luistert:
Duurbare Meter,
Bij de verniewing van het jaar kom ik U een zalig en gelukkig nieuwjaar toe te
wenschen. O duurbare meter hoe klopt mijn hert van vreugde... juist hetzelfde als
dat van Kobeke, want Kobeke heeft het bij meester Kallevoete van het bord
afgeschreven en Nelleke bij de mestès. Nelleke krijgt een peperkoek van Belle
Moeike.
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9
Drij Koningen, - dat is 't leste.
Wie een rommelpot kan gemaakt krijgen die gaat met twee drie andere bengels
van zijn soort 's avonds aan de deuren zingen:
Drij keuninge
Drij keuninge
Gèf mij nen nieven hoed,
Mènen aven es verslete
Ons moeder mag et nie wete
Onze voader heet et geld
Oep de roêster geteld

en die de rommelpot draagt trekt swenst op maat aan de snaar: roenk... roenk...
roenk... Gemeenlijk worden ze van de deur weggejaagd zonder iets te krijgen. Ze
moeten soms haastig wegloopen om erger te ontgaan, omdat ze de deuren openzetten
voor dat ze beginnen te zingen en de menschen zoo danig doen opschrikken met dat
geroenk-roenk-roenk. Hier en daar lukt het toch en krijgen ze een cent of een koekske.
De echte Drij Koningen, dat is iets anders. Die komen van heel heel wijd uit het
land van over-de-zee, en daar is iets geheimzinnigs en heiligs aan. 's Morgens van
Drij Koningen staat Kobeke achter het vensterke te loeren, en als hij ze ineens ziet
te voorschijn komen toekt zijn hert van schrik. Hij is er den asem van kwijt en roept
op Tekla Penne. Daar is een oude bij met rooie waterachtige oogen, hij gaat een
beetje krom en hij heeft een stok in de hand. Ge zoudt niet zeggen dat het een koning
is, denkt Kobeke. De kleinste in 't midden draagt de ster, boven aan een stok; vol
rozen en papieren fladderkens, en de derde is ‘de zwètte keuning ut Moêreland.’ Op
hun hoed steken ook rozen, zwarte en witte en blauwe. Als Kobeke naar het wit van
de oogen van dien zwarte ziet reiert hij van schrik. Hij plakt zijn neus tegen de ruit.
De middenste zet zijn ster met den stok op den grond, hij doet ze draaien met het
koordeke en tegelijk beginnen ze alle drie te zingen:
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We komen uit den Oosten en wij komen al zoo ver,
We zijn de Drij Koningen met een ster,
Sterre sterre ge moet er zoo stil niet staan,
Want we moeten vandaag nog naar Betlehem gaan,
Bethlehem die schoone stad
Waar Maria met heur klein kindeke zat...

Ze zingen heel langzaam en op een triestigen toon, precies of het halvelings tegen
hun goesting is dat ze nog naar Bethlehem moeten, en zooals ge dat van Koningen
niet zoudt verwachten, denkt Kobeke. De oude zijn stem beeft, en hij komt een noot
of twee achter de andere aan, en de zwarte wordt er onpasjentig van, zoudt ge zeggen.
De jongste doet de ster draaien met het koordeke en het doet: frroerr... frroerr...
froerr van de papieren slingerkens.
Als Tekla Renne de deur opentrekt om hun twee centen te geven loert Kobeke van
achter heuren rok of die zwarte niet bijten zal. Hij heeft zoo'n gedacht dat dat er eene
is die bijt.
- ‘Moe, zèn da naa echt de drij keuninge?’
- ‘Joa menneke, da ziede toch wel.’
- ‘En diê liêleke zwette loebas oêk?’
- ‘Joa zeker.’
- ‘En goan die naa echt noar et Kinneke Seezes?’
- ‘Joa menneke.’
- ‘En wa goan ze doar doen, moe?’
- ‘Wel... oem overleze te weurre of zoe iet zeker... lak beeweg zoê bekanst.’
- ‘Moar as et Kinneke Seezes die liêleke smoel van diê zwètte ziet dan begint et
zeker toch wel te bleete?’
- ‘Smoel meugde nie zegge, menneke... en et Kinneke Seezes blèt noeit.’
- ‘As èkik zoê bakkes moest zien zaa 'k seffes beginne te bleete as èkik et Kinneke
Seezes was,’ zegt Kobeke.
ERNEST CLAES

(Wordt vervolgd)
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Sonnetten
Begin van de lente
Dit wordt door iedereen de Nieuwe Lent geheeten,
deze bezuiniging van electriciteit;
nu moet men vroeger opstaan, want de tijd
wordt kostbaar en bij zonlicht nagemeten.
De nieuwe Zon! gezondheid en jolijt!
Het zoetste bed wordt kwelling voor 't geweten:
om half acht heeft iedereen ontbeten,
om acht zijn zorgen in het vuur geleid.
Eerst als de mist komt, soms, gaan wij ons sluiten
in ons paleis terug, maar bij de vensters staan,
en blijven kijken, kijken nog, naar buiten.
De schaduw zakt, gaat de balkons nu raken...
Wij schuiven 't venster op: een zucht brengt aan
't getjirp van hééle kleine vogels op de daken.
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Stevens pinxit
Half over 't album is zij neergezegen,
de ivoren waaier tegen 't hoofd goudblond;
de bloote linkerarm, blank en rond,
beschaduwend een mond zacht en verlegen.
En in haar blik: welk zoekend overwegen,
welk troebel water, met toch diepen grond de hals is vrij, te vol haast, kerngezond;
het lijf in strak, hardgeel satijn geregen.
Een gele golf stroomt over heel haar stoel.
De rechterarm, door het hout gesneden
der leuning, wijst, schijnbaar zonder gevoel,
in lange bruine handschoen, naar beneden.
Mysterie van 't satijn, hautain en zwoel:
Het ware waarlijk zonde haar te ontkleden...

Fin de siècle
Mevrouw, ik groet u en uw hoed met pluimen.
Uw krullen vallen goed, u glimlacht wulpsch en teer,
tegen wie? tegen mij? of tegen een mijnheer
in droom, die langgeleên de slaaf was van uw luimen?
'k Begrijp u zeer: men mag geen droom verzuimen
in uw bestaan, broos als een pauweveer.
En toch, uw borsten van biscuit zijn meer en meer
als rotsen waar de kant op schijnt te schuimen.
U lijkt zoo glad en warm, men moet u met den mond
beroeren om te weten waaruit ge bestondt,
bestaat, bestaan zult, tot uw dood in scherven.
U heerscht over mijn schoorsteen, en uw blik
is recht en ongesluierd door den schrik
van te bederven vóór uw knallend sterven!

Groot Nederland. Jaargang 27

374

O lieflijk dorp
O lieflijk dorp, omringd door geurge boerderijen,
waar elk oprecht is, elkeen wandelt met den Heer,
waar klokkezang zich mengt met het gekwinkeleer
van vinken die in zooveel vroomheid zich vermeien.
O lieflijk land, vol honing, rijk aan gouden bijen,
waar de ééne veldwachter nooit grijpt naar het geweer,
waar de notarisvrouw in pruimen stelt haar eer,
waar in gezond verstand de mollen zich verblijen.....
O land waar zelfs de Dood beleefd den dokter groet,
den dokter die zijn hoofd schudt als hij hem ontmoet
en werpt een bloesemregen roos op beide schouders.
O dorp waar de pastoor iedere beê verhoort,
behalve trekken aan 't gewijde klokkekoord
wanneer hij kindren doopt uit ongezegende ouders.

Ter uitnoodiging
Volmaakte vree van 't landelijke rusten:
een brief, een boek, en dan de gramophoon...
Het grasveld is geschoren, de einder schoon,
de vijver uitgediept, geregeld onze lusten.
De zwanen varen traagzaam langs de kusten,
Loh'ngrins onzeker van der Jonkvrouw woon;
maar God woont hier met alle Zijn geboôn,
en deze rust is een volmaakt berusten.
Ik zend u dit sonnet met een tros druiven,
onze eerste: niet onmooglijk nog wat zuur.
Kom spoedig met ons leven, met ons wuiven
de zwaantjes toe, klassiek, in 't schemeruur.
Kom voelen hoe de zorgen ván u schuiven,
met de allerlaatste zucht naar 't Avontuur.
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Een groote stilte
De stilte zwelt uit d' ingeslapen nacht
en zuigt ons gansch en onweerstaanbaar binnen.
Een hoornstoot gilde alsof een Wilde Jacht,
losbarstend als een onweer, zou beginnen En toen niets meer: de ondragelijke vracht
van tè veel jaren, 't koele en donkre linnen
van de eeuwge Stilte op onze wankle wacht.
De Vijand zal ons altijd overwinnen!
Wij kruisen de armen op onze enge borst,
zwelgend het duister met den dikken dorst
van wie om water kreunde eer hij verstomde.
En deze vracht, dit groot benauwen wordt
voorsmaak van het gebeente dat verdort
onder het marmer, in de rechte tombe.
E. DU PERRON
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In Marokko
Rabat (avondstemming)
Over de Blèd waren wij gekomen, over de effen groene, glooiende Blèd. Door de
wilde bloemen, langs de kudden rustig weidende schapen, langs opstijgende vluchten
van sierlijke, sneeuwwitte ibissen. Langs velden van kleur en geur. Onze oogen
staarden steeds in de verte en de groote, zware wagen, bedolven onder een laag witte
stof, met onze bagage hoog opgeladen, ronkte heet. Aldoor maar rolden wij voort,
voort, in die oneindigheid. Daar heel in de verte iets, dat aan de kim scheen op te
komen; eerst wat verwaasd, toen sterker van lijn; en opeens, boven op een scherpe,
steile roode rots, een hooge vierkante toren, de rossigroode toren van Hassan, aan
den ingang van Rabat! Wij raasden nader, nader; heeter nog ronkte de motor, groote
stofwolken achter zich opjagend. En de brug over, de lange brug over de rivier, en
voor ons de hooge fiere muren van Rabat, gloeiend-roestig in de fonkelende stralen
der ondergaande zon! Door de prachtige, breede poort, met Moorschen boog, wier
diepte bij het doorrijden weergalmde en wier koele schaduw even een duisternis over
ons wierp, kwamen wij in de schelle, nuchtere banaliteit van de moderne stad.
Nu reed de groote wagen, zijn horen nijdig blaffend, door een gedrang van
onverschillige Arabieren, langs trage, bleeke Europeanen, langs stoffig gehavende
palmboomen en wachtende rijtuigen, waarvan de gekwelde, bottige, uitgehongerde
paarden, moe in het gareel hingen. Wij kwamen langs lange eentonige colonnades,
langs ziellooze hooge muren, als uit wit suiker gehouwen. Nog een boog door, weer
even die koele schaduw; en daar stopte, met een zucht, de wagen voor een lang, laag,
wit gebouw dat achter in een klein voortuintje lag, waar een armoedig waterstraaltje
opspatte in de schelblauwe lucht en klaterend weer neerviel in zijn kom van
lapis-blauwe mozaïk, met roodgelakte tuinmeubeltjes stijf in groepjes er omheen.
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De lange tocht was voorbij. Moe en verstijfd stapten wij uit en traden in een
vereuropeescht moderne Marokkaansche hall. Wij werden naar boven geleid, naar
onze kamers en voelden ons daar even als bedeesd. Mijn boograam stond nog open
en terstond ging ik er heen en leunde ver over de vensterbank en tuurde naar buiten.
Was dit een Fatamorgana van 't verleden, een visioen van legende als uit de Duizend
en Eene Nacht? Verdwenen de moderne huizen, de bottige paarden, de vermoeide,
verbleekte Europeanen! Vóór mij een pleintje eerst, dan hooge gekanteelde muren,
diepe, sierlijk gebogen poorten en op de machtige torens de statige, philosophische
figuren der groote, roerlooze ooievaars, die als 't ware dit droombeeld schenen te
bewaren met magiesche kracht, het peinzende hoofd voorover, de snavel als tegen
het hart gedrukt, de borstveeren alleen zacht heen en weer bewogen door het koele
windje van den aankomenden nacht.
Onbewegelijk stonden zij daar als peinsden zij het verleden weer wakker; als
trachtten zij met hun mystieke kracht den heldentijd van Rabat el Fath te doen
herleven; en de zon, dalend langzaam over de stad, wierp haar laatsten gloed nog
over die muren, die poorten, die stille bewakers heen, als deelde zij in hunne
glorie-gedachten, als herscheppend weer, maar nu voor 't laatst, dien glans van roem
en praal. Toen brak de stilte en een stem verhief zich als zingend, luider, steeds luider
en krachtiger en zij scheen het heelal in te roepen, met die smeekbede gansch de
omgeving doorgalmend. En als met een tooverslag ten eenenmale ontwaakten lichtjes
als duizend twinkelende sterretjes. Lichtjes overal, achter de poorten, tusschen stukjes
verbrokkelde muren, langs de wallen, in de huizen. En daar was het nu alsof het
antwoord aan den Muezzin op het slanke minaret nog louter vreugde, louter blijdschap
was!
Toen daalde langzaam de nacht. De hooge gekanteelde muren schenen zich stil
terug te trekken, de hooge poorten zich diep in de duisternis weg te sluiten. Alléén
de lichtjes waakten over de nu stil geworden stad. Hier en daar schemerde nog de
blanke silhouet van een laag arabiesch huis.
De lucht was geurig geworden van den rook der aangestoken eedervuren. De
bedauwde aarde om de verweerde muren wa-
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semde vreedzaam de aromen harer planten uit en de wallen en torens schenen te
verademen in de verluchtende koelte van den nacht, die hen terug drong in het geheim
van hunne diepe droomen en de vergane macht van hunne oude heerschappij.

De tuin der Oudaya
Door de groote, massieve, donkere poort der Oudaya komt men in een wondertuin.
Wie zou kunnen vermoeden dat achter die zware- streng-gekanteelde muren iets zou
schuilen dat zoo liefelijk-streelend en zoo geurig is? Geen enkele boom in dien tuin,
geen heesters of struiken; terrassen alleen, met oude, als vermoeide, versletene treden
en palmen-randjes om de stijf-rechthoekige bloemenperkjes. Links een lange, lage
pergola begroeid met rozen; en van alle kanten, geheel den tuin omsluitend, de
verweerde muren met breede torens en op die torens en schansen ooievaars stijf en
statig, roerloos, of zeilend-neerstrijkend, in breed-gewiekte glijvlucht. Zij alleen
brengen leven en beweging boven die stilglanzende bloemenweelde. Verder is alles
rust en droom, bespiegeling en mysterie.... Bijen gonzen zacht van bloem tot bloem;
een eenzaam roodborstje kweelt zijn ijl-teer gezang; een hagedisje ligt in de zon op
de warme treden behagelijk uitgestrekt. Een der muren is bedekt met heet-roode
bougainvilliers-bloesems; een ander is dicht behangen en als 't ware diep bedolven
onder een blauwe draperie van bloeiende convolvulus. Aan den voet van een der
torens ligt een bed van purpere geurende viooltjes en verder rankt een rand van
freesias, wit als ivoor, tegen het donker rossig-bruin van een vervallen schans. In
een hoek bij een deur, waarvan het zware slot geheel verroest is, kleurt een tapijt van
kleine tulpen, wiegelend op hun tengere stengels; en daarboven klampt zich vast een
klimmende, zacht-paarse heliotropen-struik; en tusschen de verbrokkelde steenen
kruipen varentjes als teer-smaragden veertjes. Op de vermolmde balustrade van een
oude trap ligt glinsterend groen en donzig het weelderige mos.
Wat is het alles rustig in dien tuin van droomen, rustig en vredig, een kleine wereld
op zichzelf, waar alleen de geesten van 't verleden schijnen rond te dolen en waar de
herinnering nog kan heerschen, even levend als voorheen! En toch beuken
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daarbuiten, tegen die forsche wallen, de krachtige golven van den Atlantischen
Oceaan en achter die zware poorten wemelt het van drukke menschenlevens, zijn er
rumoerige straten en huizen, - heel de macht van de moderne stad. - Maar de tuin
der Oudaya blijft verzonken in zijn droom van eeuwen, bloeiend, geurend, kalm en
heerlijk, in zijn weelde ongestoord.

Rabat en Salé
‘A l'embouchure d'un lent fleuve africain, où la mer entre largement en longues lames
frangées d'écume, deux villes prodigieusement blanches, deux villes der Mille et
Une Nuits: Rabat-el-Fath, le camp de la Victoire, et Salé-la-Barbaresque se renvoient
de l'une à l'autre rive, comme deux strophes de la même poésie, leurs blancheurs et
leurs terrasses, leurs tours et leurs grands cimetières pareils à des landes bretonnes,
à de vastes tapis de pierres grises étendus au bord de la mer.’
Aldus beschrijven, in hun mooie Fransche taal, les frères Tharaud, den eersten
indruk dien men krijgt van de twee, legendair vijandelijke steden aan beide oevers
van den blonden Bou Regreg: Salé en Rabat!
‘Deux strophes de la même poésie’, ja, die eerste impressie geeft het, uiterlijk
beschouwd. Beide glinsteren sneeuwwit in de zon onder den blauwen hemel; beide
lijken werkelijk, van op een afstand gezien, twee zustersteden; maar wat een grondig
verschil, zoodra men er binnentreedt!
Rabat heeft nog zijn ‘ville indigène’ met zijn mooie oude poorten en zijn
vestingsmuren, waar de Europeesche stad nu is omheen gebouwd; maar Salé, het
oude, grimmige zeerooversnest, is uitsluitend een Arabische stad gebleven, zonder
één enkele Europeesche woning erin of omheen.
Die groote, innerlijke verscheidenheid heeft haar onmiskenbaren stempel op het
karakter der beide steden en hun bevolking gedrukt. De inwoner van Salé vertoont
een heel ander type dan die van Rabat. De een heeft voortdurend omgang met den
Europeeër; de andere zoo goed als niet. Rabat dreef ten allen tijde handel; Salè leefde
bijna uitsluitend van zeerooverij.
***
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De Arabische bevolking van Rabat zou men als weinig interessant kunnen
kenschetsen. Die van Salé grijpt je dadelijk machtig aan. Wat 'n types! Dezelfde nog
zooals men ze ziet van moordenaars en gekruisigden op de schilderstukken der oude
meesters! Dáár zijn de modellen vandaan gekomen! Die dáár, met zijn sombere
oogen en zijn beenderig-hard gezicht, is vereeuwigd op een of ander religieus doek
van Rubens, in deze of gene Kathedraal! En die andere, waar komt die vandaan? Hij
heeft een roze gezicht, lichte oogen en blonde wenkbrauwen. Is dat ook een Arabier
of een vermomde noorderling? Men staart hem met verbazing aan, zooals hij detoneert
tusschen al die harde, bronsbruine koppen; en eerst na overdenking beseft men dat
het een afstammeling moet zijn van de gevangenen die de middeneeuwsche
zeeschuimers van hun rooftochten als slaven meebrachten.
***
Rabat haatte Salé en Salé verachtte Rabat! Nu nog, aan beide oevers van den Bou
Regreg, gapen, tusschen de kante, len der oude vestingsmuren, de muilen der
kanonnen waarmede zij elkaar beschoten; en de enorm uitgestrekte, thans verlaten
en verwaarloosde kerkhoven die met hun dicht opeengedrongen, afgebrokkelde
zerken tot aan, en haast tot in de zee neerdalen, getuigen van het overweldigend
aantal slachtoffers die aldaar gevallen zijn.
***
Nu grijnst Salé, waar slechts enkele jaren her nog geen Europeaan een voet mocht
zetten, in zijn grimmige, gedwongen rust; en Rabat wordt een groote, moderne witte
stad, met hotels, koffiehuizen, cinema's en luxe-winkels. Wat echter blijft zooals het
was, dat zijn de oude, magnifieke monumenten. O! die forteres en die tuin der
Oudayas, dicht bij de aldoor bruisende zee, als een bestendige dreiging vlak in 't
gezicht van het gehate Salé aan de overzijde der rivier! Het minaret van een moskee
slankt er gracieus ten blauwen hemel op en daaronder, op de bruine kanteelen, daar
waar vroeger de muilen der kanonnen gaapten en de afgehakte hoofden der vijanden
ten toon werden gesteld, houden nu de talrijke ooievaars hun rustige wacht. Wat een
zachten vrede geven zij aan 't
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oord van zooveel woestheid! Peinzend staan ze bij hun nest, als in diepe mijmeringen
verzonken. 't Is of zij aldoor aan het lang voorbij verleden dachten. Soms klepperen
zij houterig met hu nlange bekken; soms stijgen zij eventjes op en in een sierlijke
glijvlucht van witte en zwarte vleugels komen zij weer neergedaald en als zij terug
op hun nest zitten denkt men aan monniken in wit-en-zwarte pijen, biddend onder
de tinnen van het minaret.
***
Dat is nu de rust van het oord na zooveel eeuwen strijd en woeling. Een stille tuin
vol groen en bloemen ligt daar onder in de diepte tusschen de grimmig-gekanteelde
muren en daarnaast is een openluchtig Arabisch cafétje, waar guitaar wordt bespeeld
en waar men zoet-gesuikerde thee drinkt, met groene munteblaadjes, op houten
banken onder bloemen-prieëltjes gezeten.
Salé.... Rabat!.... Een wereld op zichzelf! Een stil-vergane wereld aan beide oevers
der rivier destijds gedrenkt met bloed... een wereld die van lieverlede herleven zal,
meegaande met den tijd, Rabat het eerst, Salé het laatst, onder hun vernieuwden,
veranderden vorm!

Van Rabat naar Marrakech
Een lijnrechte weg van honderd kilometers, breed, glanzend, als 't ware gepolijst,
strekt zich uit tusschen Rabat en Casablanca.
Hoelang zal het geleden zijn, dat de machtige caïds der Chaouïa de Fransche
troepen in Casablanca, waar toen nog zoo goed als geen Europeesch leven was,
ingesloten hielden en dat de Fransche kruiser ‘Du Chayla’ nog juist op 't nippertje
opdaagde om de benauwde vesting van totalen ondergang te redden? Zeker niet meer
en wellicht minder dan een twintig jaren her. De ‘Du Chayla’ bombardeerde dag en
nacht de posities van de Marokkanen, die eindelijk de belegering moesten opgeven.
Velen kwamen zich aan de Franschen onderwerpen; en de overigen vluchtten in het
ontoegankelijk Atlas-gebergte, waar zij heden ten dage nog de onafhankelijke of
‘dissidente’ stammen vormen.
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Nu is Casablanca een groote Europeesche stad geworden van meer (de inlandsche
bevolking meegerekend) dan honderd duizend inwoners en zij breidt zich steeds
razend-snel uit, rondom haar prachtige haven, de grootste en belangrijkste van heel
Noord-Afrika.
***
Het land is heerlijk groen tusschen Rabat en Casablanca en de vele groote boerderijen,
die men overal over de vlakte ziet, getuigen van zijn vruchtbaarheid en welvaart.
Het is een streek van frischheid en van rijke kleuren. Daar waar de grond nog niet
ontgonnen is zijn het als eindeloos uitgespreide tapijten van gele wilde
koolzaadbloemen, van oranje goudsbloemen, van lichtmauve irissen en asphodelen.
De wilde palm groeit er tusschen door als onkruid en hier en daar, rondom de
boerderijen zijn het als schitterende roze en blanke reuzentuilen van bloeiende
boomgaarden. Er wordt beweerd dat de Marokkaansche wevers in de kleurenpracht
der ‘Bled’ hun inspiratie vonden bij het vervaardigen van hun prachtige tapijten. Het
zou mij niet verwonderen als het werkelijk zoo was. Die ongerepte velden zijn
wondere tafereelen van de weelderigste schoonheid.
***
Zoo reist men uren en uren door de bloeiende vlakte tot men komt in Settat, een
Marokkaansch provincie-stadje. Ik vind provincie-stadjes doorgaans overal interessant
en aardig. Meer dan de groote hoofdsteden geven zij het eigen karakter van een land
en een volk weer. Zoo ook Settat. Een armzalig rommeltje van leemen hutjes, een
paar banale, Europeesche woningen, een marktplein! Op dat marktplein wordt er
markt gehouden. Ik weet niet of het elken dag in alle Marokkaansche plaatsen
marktdag is, maar tot nog toe ben ik in geen Marokkaansche plaats geweest waar
het geen marktdag was. Ook hier dus. Een duizelingwekkend gekrioel van menschen
en dieren door elkaar. Overladen ezeltjes, philosophisch rustende kameelen, gesluierde
vrouwen, geburnousde Arabieren, deftig en nobel als profeten. Maar hier is ook reeds
een ander ras vertegenwoordigd: het ras der Berbers of Chleuhs, de oer-
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bewoners van het land, die zich onder de vreemde invasies van lieverlede in het
Atlas-gebergte hebben teruggetrokken, maar geregeld weer in de vallei afdalen om
er op de markten hun produkten te verkoopen of tegen andere waren in te ruilen. Het
zijn sterke, levendige kerels, zeer verschillend van de fiere, maar laksche Arabieren.
Hun vrouwen loopen ongesluierd rond en laten soms zeer mooie lichaamsvormen
en knappe gezichten zien; en de mannen, donker van kleur, hebben fel-glinsterende
oogen, vol pit en durf. Velen onder hen behooren nog tot de onafhankelijke of
‘dissidente’ stammen en het moet geen verwondering wekken dat zij het aandurfden
om het fuif-gezelschap Steeg en Co. dat in hun huurt eens was gaan pic-nikken, op
een eenzame plek aan te vallen, te ontvoeren en slechts tegen het niet-onbeduidend
rantsoen van drie miljoen drie honderd duizend frank weer los te laten. Behalve aan
hun type zijn ze ook herkenbaar aan hun burnous, die van zwarte wol is met een rood
vierkant laag in den rug. Dit is een trotsch symbool. Het herinnert aan hun zege op
de Portugeezen, die zij destijds, met een trap.... onder den rug, uit hun land verjoegen!
***
Het dreunt van lawaai en van drukte op die markt en wij worden er zóó omzwermd
door taai-volhardende, jonge en oude bedelaars, dat wij het al spoedig moeten opgeven
en onze toevlucht nemen tot het uniek hotelletje der kleine plaats, waar wij ook van
plan zijn te lunchen. Hier worden wij echter omzwermd door een andere soort van
parasieten, die wij nog meer moeite hebben van ons af te weren: met name de
schoenpoetsers! Men vraagt zich af wat er wel mag te schoenenpoetsen zijn in een
oord waar geen schoenen aan den voet worden gedragen, tenzij door de zeer enkele
Europeeërs die er wonen of er toevallig als toeristen passeeren. Vóór den ingang van
't hotelletje tel ik niet minder dan zeven van die jonge knapen, die onder elkaar
schreeuwen en vechten om onze schoenen, die niet gepoetst hoeven te worden, toch
maar te mogen poetsen. Ik offer eindelijk, om er van af te zijn, gedwee mijn voeten
op. Maar dan ben ik eerst recht gevangen. Terwijl een van de zeven met bedrijvigheid
mijn net-opgepoetste
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schoenen nog eens overpoetst, omringen de zes anderen mij met uitgestrekte handen
en de schooierskreten klinken om mijn ooren:
- ‘Bakschisch, monsieur! Penny, monsieur! Des sous, monsieur!
't Is om er dol van te worden. Mijn dames, die reeds aan tafel op mij zitten te
wachten, laten mij waarschuwen, dat wij geen tijd mogen verliezen om nog vóór den
nacht in Marrakech te komen. Ik roep ten slotte den hotelier ter hulp, die met
dreigementen en gevloek de schooiers van mij afweert.
Marokko is een prachtig land vol wondere verrassingen; maar zijn ontelbare
bedelaars, die als klitten aan de vreemdelingen hangen, zijn er wel een echte ramp,
een ware pest.

Arabische metselaars
Het is mij niet mogelijk een Arabische metselaar au sérieux te nemen. Een metselaar
in witten burnous en rood-of-zwart-of-witten tulband, hoe kan dat! 't Is een
vermomming! 't Is tooneol! 't Is niet echt!
Er zijn er daar niet minder dan een achttal bezig, vlak naast ons hotel, aan het
optrekken van een terrasje. Het is er een gepraat van gutturale klanken, en een gelach,
en een gescherts, en slechts bij tusschenpoozen hoort men af en toe het fijn geklikklak
van een truweel die een brok steen vastmetselt. Nu en dan zelfs wordt het werk
heelemaal stil gelegd en zij gaan er in de zon bij liggen of zitten; en men krijgt den
indruk dat de arbeid slechts als tijdverdrijf en uitspanning en het praten en het lachen
als werkelijken arbeid wordt bedoeld.
***
Dat alles voor het optrekken van een dood-eenvoudig terrasje! Ik vraag mij af, hoe
komen zij ooit klaar met het opbouwen van een huis? Hoeveel weken, maanden,
jaren? En toch: die huizen staan er, met duizenden en duizenden; en ook die sierlijke
Moorsche poorten, en die verrukkelijke fonteinen, en die prachtige moskeeën, en die
slanke minarets met hun zoo mooie, geglazuurde, groene en blauwe en gele tegels!
Het waren toch ook mannen met voor den arbeid zoo onpraktische
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lange witte burnoussen en tulbanden die destijds deze wonderen van bouwkunst
schiepen; en ik begrijp dat de groote schepper hier de tijd is: de Tijd, die voor dat
volk geen waarde heeft; de Tijd die altijd wachten kan, tot fantaisie, of lust, of
inspiratie den ambachtsman en den artiest aan 't werk doen gaan.

Carnaval te Rabat
Morgen begint de Ramadan (de Vasten) en vandaag is 't Carnaval en uitgelaten pret
in het oude, stemmige Rabat.
Ginds verre, aan het uiteinde van den pas-aangelegden boulevard, dichtbij de
magnifieke oude vestingspoort, staan de versierde wagens voor den optocht klaar.
Straks zullen zij, met hun papieren reuzen en hun nagemaakte dieren, tusschen de
dubbele rij wachtende nieuwsgierigen, voorbij trekken. Een eigenaardig tafereel! Dit
Europeesch vermaak, voornamelijk ten pleiziere der Europeesche ingezetenen der
stad bedoeld, wordt vrijwel uitsluitend door de inlandsche bevolking bijgewoond:
deftig-geburnousde en getulbande Arabieren, dichtgesluierde vrouwen en een
ontzaglijke menigte straatbengels, die een oorverdoovend lawaai maken. Zoo af en
toe komt een verkleede en vermomde Europeeër opdagen: een domino, een pierrot;
en telkens is 't een wild kabaal onder de opjoelende straatjeugd; zij vergezellen het
‘masker’ als een zwerm vliegen en daarbij schreeuwen zij een klank uit, steeds
dezelfde: ‘Antarrriì! Antarrrì! Antarrranì! Antarrranì!’ met rollende r's en
buitengewoon-sterken klemtoon op de i: iets zóó lawaaïgs en sarrends, dat men er
met beide handen zijn ooren voor dichtstopt. Ik heb niet kunnen uitmaken wat ze
met dien kreet bedoelen: of het hoon is dan wel opgewekte vroolijkheid; maar
hartstocht zit er in, en hoe! Zij zijn trouwens de eenigen, die reageeren op het
schouwspel. De stoet komt los en trekt voorbij onder de meest placide
onverschilligheid der Arabieren. Zij kijken er naar, maar geen spier van hun nobel
gelaat beweegt zich. Zij staan daar roerloos rechts en links, als witte standbeelden.
Wat zouden ze wel denken van dit staalje van Europeesche beschaving? Vinden ze
't mooi, aardig, grappig? Of vinden ze 't gemeen, verachtelijk, laag? En waarom staan
ze daar en blijven ze daar staan, als het hun toch niet interes-
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seert? Mysterie! Hun gesloten ziel, evenals hun gesloten wezen, zijn als 't ware van
een andere planeet. Men voelt slechts, bij zulke omstandigheden, hoe diep en verre
zij van hunne overheerschers af staan. Geen tastbare vijandigheid, geen merkbare
haat of verachting: alleen het zwijgend protest van hun totale onverschilligheid.
***
De eenige die werkelijk genieten zijn de havelooze straatbengels. Het wilde ‘Antarrrì!
Antarrrì! Antarrranì! Antarrraniì! is niet van de lucht en wij hooren het nog tot laat
in den avond, als de carnaval-malligheid reeds lang is afgeloopen. Maar ook h u n
kreet, waarvan wij de beteekenis niet kunnen begrijpen, blijft voor ons een raadsel.
Wij vroegen om uitlegging aan den directeur van ons hotel, die daar al vele jaren
woont. Hij glimlachte ietwat geheimzinnig en antwoordde, terwijl hij eenigszins
verlegen naar mijn dames keek:
- ‘On ne sait pas! C'est intraduisible!’
Zijn antwoord lijkt mij voor Europeeërs op het gansche Arabische leven van
toepassing.
Wij weten niet; wij begrijpen niet; wij staan voor een raadsel dat wij nooit zullen
ontcijferen.

De gevangenen
Vóór de gesloten poort der stadsgevangenis staat een Sjerifijnsch soldaat op
schildwacht: witte tulband, roode tuniek, blauwe broek, mooi genoeg om op een
expositie te vertoonen. Af en toe maakt hij enkele passen heen en weer, 't geweer
over den schouder.
Daar gaat de zware poort van de gevangenis open en de gevangenen komen te
voorschijn. Een veertigtal mannen, allen in grauwe lompen, met schoppen, bijlen,
haken en dergelijke in de hand. Een gewapend Sjerifijnsch soldaat vergezelt hen en
de zware poort wordt weer gesloten.
Zij komen op den boulevard en volgen hem tot aan de zee. Geen mensch die ook
maar eenigszins nieuwsgierig naar hen kijkt. Zij vallen in 't geheel niet op; er is geen
smart of droefheid op hun aangezicht; en ware 't niet van den gewapenden soldaat
die met hen meeloopt, men zou denken: een dood-gewone ploeg van Arabische
arbeiders!
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Zij komen aan het strand. Er ligt daar een rommel van allerlei en die moeten zij wat
opruimen. Meer dan bedaard vallen zij aan 't werk en de soldaat gaat er rustig bij
neerzitten. Zijn dat nu werkelijk misdadigers, die streng moeten bewaakt worden?
Er loopt daar anders geen mensch. Hoelang zou het duren om den soldaat te
ontwapenen, hem onschadelijk te maken en dan in vrijheid de ‘Bled’ in te vluchten?
- Zij denken er niet aan. Zij knutselen zoo wat, zoo weinig en zoo langzaam mogelijk;
zij kijken naar de zee en naar de lucht; zij maken een praatje, op hun gereedschap
geleund en als de soldaat oordeelt dat het lang genoeg geduurd heeft volgen zij hem
gedwee, zooals zij gekomen zijn.
***
Daar kuieren zij weer langs den boulevard, door niemand aangekeken. Men krijgt
den indruk dat zij ìn-gemoedelijk, onder vriendelijk geleide van hun bewaker, een
gezondheids-wandelingetje hebben gedaan. De poort gaat op, zij stappen gedwee
naar binnen, de poort wordt weer gesloten; een ieder heeft zijn plicht volbracht.
Gelatenheid; berusting in hun lot en in het Noodlot: dàt is het! Zij zijn er zich ten
volle van bewust dat zij hun straf verdiend hebben en zij willen die ook zonder
opstand dragen. Het een is het logisch gevolg van het ander. In hen leeft het intiem
gevoel dat geen lotsverbetering voor hen mogelijk is zoolang zij niet uitgeboet hebben.

Marrakech
Een lange, metalen brug over een breede, blondkolkende rivier. Ik kijk op mijn kaart
en lees, langs de kronkelingen van de zwarte streep: ‘Oued Oum er Rbia’! Vragend
kijk ik den chauffeur aan. Hij knikt met het hoofd. Wij rijden langzaam over de
grootste der Marokkaansche rivieren!
Oued Oum er Rbia! De moeder van de lente! Welk een lieven, poëtischen naam
voor een rivier! De stroom der vruchtbaarheid; de levenswekker van een streek!
Vòòr ons de eindelooze groene vlakte. 't Is als een roerlooze smaragden zee. Geen
boomen, geen huizen; niets dan de grenzelooze groene zee onder den effen-blauwen,
wolkeloozen hemel!
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Dat duurt zoo uren... uren...! De zon neigt naar den einder en toovert goud over die
groene oneindigheid. De scherpe blaadjes van de wilde dwergpalm glinsteren als
kleine vuurzwaarden; de grond krijgt hier en daar een roode kleur. Langzaam aan
begint de weg te kronkelen en te stijgen. De motor trekt; ik hoor hem zwoegen. En
plotseling. van op de hoogte van een heuvelkam, ontvouwt zich een wonder en
onverwacht panorama. Eerst de lange, donkergroene streep van een uitgestrekt woud.
Boven dat woud, oprijzend als het ware uit het midden van het woud, een hooge,
vierkante toren; en achter dien toren, verre, heel héél verre, gansch aan het uiteinde
van den horizont, iets als een opstapeling van glinsterwitte en blauwe wolken, een
eindelooze. vage streep van geschakeerde wolken onder den immensen, hardblauwen
hemelkoepel.
Ik keer mij om naar den chauffeur:
- ‘Is dat Marrakech?’
- ‘Ja. U ziet reeds duidelijk de Koetoebia-toren!’
- ‘Maar achter den toren... die wit-en-blauwe wolken?’
De chauffeur glimlacht:
- ‘Dat zijn de bergen en de sneeuwtoppen van den Atlasketen!’
- ‘En daar, op den voorgrond, dat uitgestrekte woud?’
- ‘De “palmeraie”, het palmenbosch van Marrakech!’
***
Wij naderen... De slanke palmenboomen, donkergroen gekuifd met uitgekarteld,
sierlijk wuivend blad, verrijzen hoog langs beide zijden van den roodachtigen weg.
Hier en daar, in de schaduw, een nietig huisje, of een kleine, hout-enstrooien loods,
of een half-verbrokkelde omheiningsmuur. En dan eensklaps, zonder overgang, om
een bocht, een boulevard beplant met boomen en aan beide kanten lange rijen moderne
huizen, grijsachtig-wit, banaal, met café's en winkels: de Europeesche stad van
Marrakech!
Teleurgesteld snellen wij er in een stofwolk doorheen. Wij komen vòòr een hoogen
muur met prachtige, Moorsche ingangpoort; en meteen zijn wij in 't echte, in het
historische, in het nog half wilde, Arabisch Marrakech!
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Er is veel gepraat en geschreven en bijna gekibbeld over de kleur van Marrakech.
Ieder reiziger neemt aan of geeft toe dat Rabat en Casablanca schel-blank zijn; en
Fez en Meknès vaalgrijs; maar over Marrakech zijn de meeningen zeer verdeeld. De
broeders Tharaud, als ik mij niet vergis, spreken van Marrakech-la-Rouge; andere
schrijvers of schilders hebben het over Marrakech-la-Fauve; en in een boekje,
uitgegeven en verspreid door het ‘Syndicat d'initiative et de Tourisme de Marrakech’
lees ik van Marrakech-couleur Noisette. Dit benadert m.i. het dichtst de werkelijkheid.
Rood kan ik het volstrekt niet zien. Fauve (vaalbruin) misschien; maar ‘couleur
noisette’, ja, ik begrijp dat men het zoo ziet of, liever nog, zoo voelt. Want ik ken
geen stad ter wereld, waarvan de kleur zoo veranderlijk is, al naar gelang van het
uur van den dag en de belichting. Ik heb haar grauw gezien, aschgrauw onder een
looden hemel waarin de stormwind wolken stof opjoeg. Ik heb haar van het rijkste
gouden-bruin gezien onder de nog heete stralen van de ondergaande zon; en ik heb
haar gezien van het teerste licht-roze, op een wazigen vroeg-ochtend, toen nauwelijks
de dageraad aanschemerde. Maar nooit heb ik haar weer gezien als op dien tweeden
avond onzer aankomst, toen wij boven op het terras van ons hôtel de glorie van het
schouwspel roerloos zaten te bewonderen.
***
De zon ging onder. Beneden ons lag de uitgestrekte stad in hare palmentuinen. De
minarets rezen er slank uit op en tegen den horizont glinsterde de blanke en blauwe
feeërie van het meer dan vier duizend meter hooge Atlas-gebergte. Wij keken naar
de stad. Welke kleur had zij nu? Roze, mauve, met diepe glinsteringen van opaal en
amethyst die er als licht-aders doorheen liepen. Zij leefde niet bedrijvig en rumoerig
meer als overdag; zij sliep nog niet; zij ademde en droomde, als in een mijmering
van ver verleden. Het was van een immaterieel-aangrijpende schoonheid. Het leek
doorschijnend, broos als kristal; men kreeg den indruk of het een soort luchtspiegeling
was die straks als een illuzie zou vernevelen en verdwijnen. Ik zocht een woord, een
vorm, een
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kleur. En eensklaps dacht ik aan Pierre Loti, den grooten wereldreiziger en hoe hij
de kleur der oude Perzische steden had genoemd: ‘Couleur tourterelle!’ Ja, dàt was
het! Niet ééne kleur; maar een ideale schakeering en versmelting van de teerste en
fijnste tinten! Dien avond had Marrakech de tortelduif-kleur! Langzaam aan verzwond
het vizioen, doofde uit in grijs en grauw. Lichtjes glommen in die grijsheid en de
melodieuze stemmen der ‘muezzins’ weergalmden droomerig op de minarets. Aan
de kim, over de besneeuwde toppen van den Atlas, glinsterde nog even, als een
symbool, een lange, roode tintelstreep van vuur...

De plaats Djemaa el Fna
De groote markt van Djemáá el Fna, (sinistere naam: het kamp der Dooden; daar
waar vroeger, nog niet zoo héél lang geleden, de afgehakte hoofden van de vijanden
werden ten toon gesteld) Djemáá el Fna vlak vòòr den ingang der inlandsche stad te
Marakech, is wel de levendigste, de drukst-bezochte, de meest pittoreske markt van
geheel Marokko. Het zijn vooral de bergstammen uit den Atlas, - de Chleuhs - die
er het leven en de beweging in brengen. Die pittige, meer dan halfwilde kerels,
waarvan wij in Settat slechts enkele exemplaren zagen, hier komen ze dagelijks in
drommen, met honderden en honderden. Zij staan daar met hun zwaarbeladen ezeltjes,
met hun kameelen, met hun muildieren, hun geiten en hun schapen. Zij venten van
alles; zij overrompelen de gansche markt met hun geschreeuw en druktemakerij; en
de nobele Arabieren, die daar statig door het wilde gekrioel heenkuieren, loopen er
als vreemdelingen rond, die er niet thuis meer hooren.
***
Er zijn de slangenbezweerders; er zijn de openbare schrijvers; er zijn de
legenden-vertellers; er zijn de knappe meisjes, ongesluierd, die liedjes zingen en
rondeke dansen. Uren lang zou men er onvermoeid naar staan kijken en ervan
genieten!
Wij schaarden ons achter den wijden neergehurkten kring van toeschouwers en
aanhoorders, die er naar een verteller zaten te luisteren. Vroeger waren die schijnbaar
onschuldige
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vertellers wel eens zeer geduchte oproerzaaiers. Tusschen hun eenvoudige verhaaltjes
door riepen zij de fanatieke bevolking tot opstand tegen de ‘Roumis’. De Fransche
regeering is er eindelijk achter gekomen en sinds zijn de vertellers heel wat
voorzichtiger geworden. Deze die nu 't woord voerde was een donker type met vlugge
bewegingen en oogen die fonkelden van levendige opwinding. Hij klopte even, om
de aandacht te wekken, met de hand op een klein trommeltje, dat een hollen klank
gaf als van een leeg vat en ratelde in vlugge woorden enkele zinnen af. Wij verstonden
natuurlijk geen woord, maar de neergehurkte omgevers verstonden 't wel en de
gezichten glommen dadelijk van de pret, terwijl de oogen straalden. Er waren er
terstond een paar die hardop lachend in hun handen klapten en een opgewonden stem
uitte een kreet:
- ‘Abààjo!’
De verteller maakte een breed en wild gebaar. Hij klopte driftig op zijn trommeltje,
bukte half neer, schreed achteruit, sprong weer naar voren en hij vertelde verder,
dingen die voor ons absoluut onbegrijpelijk waren, maar die zijn drukke schaar
toehoorders tot de dolste pret opwonden. Er golfde als een deining door de
neergehurkte bende heen, de handen knetterden onder 't applaus en driftige stemmen
gilden, in schittering van oogen en tanden:
- ‘Abààjo! Abààjo! Abààjo!’
Zoo ging dat voort, onbedaarlijk. Soms luwde 't even en de ‘Abààjos’ klonken
minder opruierig; maar 't oogenblik daarna was het weer volop opgewondenheid en
passie en de ‘Abààjos! Abààjos! Abààjos!’ loeiden, alsof 't een oproer werd.
***
Vlak daarnaast waren de meiskes aan 't dansen. Allen nog zeer jong: veertien, vijftien,
zestien, in witte of lichte rokjes, het donker haar doorvlochten met roode of oranje,
op den rug hangende linten. Zij dansten, hand aan hand, op bloote voeten, bij het
gekerm van een instrument dat op een viool leek en toch geen viool was, een vrij
onnoozel ronde-en-trippeldansje, maar zij hielden ons goed in de gaten en af en toe

Groot Nederland. Jaargang 27

392
was er een die zich even uit den schakel losmaakte om bij ons te komen bedelen.
- ‘Niets geven! Niets geven! Anders hebben we geen oogenblik rust meer!’
vermaanden dringend mijn dames. Maar die sluwe Chleuhtjes voelden ook wel
instinctmatig dat er bij de dames niets zoude te krijgen zijn: 't was naar mij toe dat
ze kwamen en hoe zou een man een paar stuivers kunnen weigeren aan een heel mooi
gezichtje met donkere oogen door welks weelderige haren een oranje lint, sierlijk
gevlochten, over de fijne bronzen schouders afhangt? Ik gaf dus, tot diepe
ontstemming mijner dames, die mij allerlei rampen voorspelden. En die rampen
gebeurden wel niet; maar er was hoegenaamd geen eenheid meer in het gedans; zij
dansten automatisch door, heelemaal verstrooid, alleen nog maar bezig met dien
vreemden meneer, die eenmaal gegeven had en zeker nog wel meer zou geven. Ik
kon geen enkele beweging met mijn handen maken; ik mocht niet tasten in mijn zak
om er een sigaret te nemen, of daar stormden zij met drieën en vieren op mij af,
denkend dat ik munt te voorschijn haalde.
***
Ik kan het niet helpen, maar ik voel een soort van sympathie voor de Chleuhs. Ik
mag hen beter dan de Arabieren. Ik weet dat ze tot veel, zooal niet tot alles in staat
zijn; ik weet dat het kerels van hun ras zijn die de onvoorzichtige toeristen in
hinderlaag lokken, ze van alles berooven en desnoods vermoorden; maar er zit gang
en fut en pit en leven in dat volkje en ik houd het er voor dat, als de Fransche regeering
eens goed met hen zal afgerekend hebben, zij heel wat meer aan hen zal hebben dan
aan de trotsche, aristocratische, maar zoo onverschillige en laksche Arabieren.
***
Ik vraag mij af wanneer die razende drukte op het marktplein van Djemáá al Fna een
aanvang neemt en wanneer het eens ophoudt. Nooit, geloof ik. Het lijkt me zonder
begin en zonder eind. Ik ben er aan alle uren van den dag en den avond geweest en
nooit was het er ook maar een enkel oogenblikje rustig. Wild is het er; onstuimig
wild en driftig. Maar
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pittoresk in hoogste mate. Het grijpt je aan; je loopt er soms van weg, maar je komt
er steeds terug naar toe, omdat het er zoo dol is, omdat het er zoo buitengewoon
opgewekt, interessant en boeiend is.
CYRIEL BUYSSE

en M.L.A. BARNARDISTON

(Wordt vervolgd.)
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Groei
Midden op den onwennig-warmen Zondagmiddag (- April wiekte boven de trage en
wijde vleugels van zeemeeuwen over den stroom -) kreeg de fietser, als een inspiratie,
de vadsige begeerte, te vroeg naar huis te gaan, op een vreemd uur, over het kalme
asfalt, zonder melkboeren langs de ventersruimte tusschen boomen en trottoirband,
langs de gelatenheid van gepensionneerde portiers in een droevig-veredelend wit
pak en ongeschoren onder een confectie-pet met luxueuze IJscoletters.
Naar huis te gaan - een begeerte als een ziekte-symptoom. Om te slapen, een zwaar
gedicht te lossen, een geheimzinnige, streng verboden en toch zuivere, gloedwitte
liefde te deelen, na een miraculeuze ontmoeting, met een kieskeurig, teleurgesteld,
witgerokt, zachthuidig, éven vermoeid, maagdelijk en hartstocht-onderdrukkend
meisjeskind.
Weemoedige genietingen pantserden, glad en blank als gebogen, helwit porselein,
de opperhuid der stedelijke aarde. Gepolijste welvingen van roomgele, warm-ivoren
museumstukken, - een kosmos van mensch-kleine snijkunst - een eindelooze uitgroei
van de bebouwde natuur die Stad heet - vulden, geheel, de Lente, trokken de
streelingen uit de vingers en zogen het lichaam naar de naïeve reducties in
bloemperkvorm, waar de erotiek der vaalpaarse tulpen de sentimentaliteit van crocus
en sneeuwklokjes allang verdrongen had. Nog verborgen, priemde en bolde, bajonetof kogelvormig, het materiaal van paringen op, dat, te goeder trouw, van
onuitputtelijkheid en onslijtbaarheid beloofde. De Lente plakte blij en ernstig, de
reclamestrooken van een zon-echten, wasch-echten, kleur-echten Zomer op handen
en voorhoofden. Het bedrog der onvergankelijkheid behekste, tusschen den
geloofwaardighalfblauwen hemel en de openhartige stoffelijkheid der naaktgespierde
wegen, den windstroom die zich ter hoogte der neusvleugels, een gladde baan koos
naar de longen.
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Hans dacht:
Ik ben gelukkig. - Want de fiets was gehoorzaam en de wind steunde hem in den
rug.
Hans dacht:
Je zoekt het geluk, en kijkt waar het zich verstopt, en op zekeren dag, zonder reden,
weet je: het zit in de gesmeerdheid van het universeel raderwerk. Je bent gelukkig
als je de mechaniek glad voelt loopen. Van dezen dag af heb ik een hygiënischen
haat aan al wat niet helder en gepolijst is. Nooit meer zal ik kunnen fietsen met een
roestige as, een rimpeltje op de kettingkast. Ik zal mijn velgen en mijn stuur laten
vernikkelen en mijn bagagedrager laten oplakken, en mijn staller een maandelijkschen
gulden geven voor 't geregeld afzemelappen van spaken en remstangen. Ik zal alleen
nog gramofoonplaten opzetten met geruischloos oppervlak, onder een weekgewreven
geluidversterker, met stomppuntige, cylinderronde naald. Ik begrijp voortaan den
ijver van koperpoetsende dienstmeiden met glycerine-besmeerde winterhanden en
oogen die nat glanzen als de bruine glazen oogen der dure hobbelpaarden. Ik begrijp
voortaan den wellust van warmgevulde zijden kousen, van harmonieuze lakschoenen
en de suggestie van het etiket ‘volle melk’ dat melkreepen omhelst. Ik ben
chocoladefabrikant en rijd, met onhoorbaren zescylinder-motor, over Paaschachtig
macadam en leen het kleverig beeld van barstensvolle kastanjeknoppen voor een
glanzige transparant-reclame, gestreken tegen de ijsgladde ruiten van een
versch-geschilderden bijwagen. Er gaat nu niets meer boven nikkelstangen en
zakmanucures. Ik huiver van nu af, voor zandsteen, schuurpapier, oude vrouwen,
gele slaapkorreltjes in ooghoeken, slabbetjes van badhanddoekstof en 't ruige vel
van vijvers in den regen. Ik verzoen me met maanlicht op celluloïd ansichtkaarten.
Ik koop een schildpadden bril en een vernisglad potje Crème Simon. Ik hunker naar
de weeke inbuiging van een stroom, van een stem, van een duin; naar een ademlangen
kus op 't glazuur van een geurig gebit. Ik streel mijn oogen aan de kristallen bakjes,
in de banketbakkersétalage, vol geglaceerde dragées, in welker veelkleurigheid
roerlooze kwikzilverdruppels de onvolmaaktheid der ronde tusschenruimten vullen.
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Grappige invallen borrelden als geheimzinnige luchtbellen uit het lauw-omsluitend
water van een kuipbad, naar de oppervlakte van zijn hersenen op. Hans dacht:
vanochtend werd ik, aan het normale einde van mijn slaaptijd, wakker omdat mij
arm sliep. Hans dacht: ik dacht toen: ik word wakker doordat mijn arm slaapt: zoo
krijgt elk zijn beurt. Er was iets van geluk, sinds vanochtend al, in het bewustzijn
van de onafhankelijkheid tusschen mijn lichaam en een lichaamsdeel. Daaruit zal,
straks in mijn kamer, de groenporseleinen scheut ontspruiten van een gedicht, van
een wonderbaarlijk-gewonnen liefde met het slagroomzachte meisje dat ik
ondertusschen ontmoeten zal. Zij leeft, en beweegt zich op deze zelfde aarde met
haar drie dimensies: het raakpunt nadert, als een verrassing.
Hij stapte af bij een delicatessenwinkel en zocht in de dure étalage naar een
ontijdige kasvrucht, een gele pruim, berstend van vochtig zoet.
***
Hij had zijn warmen stroohoed om zijn lantaren gehangen en liet den
zelfgefabriceerden zuidenwind als een plagerige meisjeshand door zijn haar wroeten.
In zijn jaszak ritselkraakte, bij elk optrekken van het rechterbeen, de herinnering aan
de vrucht in haar reclamepapier en af en toe het belachelijke bewustzijn dat langzaam,
langzaam als de eeuwigheid, zijn sleutelbos sleet, en dat sommige temperamenten
hun sleutels glad dragen. Welke? Gaf dit de oplossing van het levensgeluk? of, op
zijn minst, een symptoom aan? Zie: hoe kort geleden nog kwelde hem, als een
onopgeloste septiem, het onopgeloste probleem van zijn bestemming. Hans hield
toen van felle, heete, hortende en hermetische muziek met vruchtelooze,
verlangen-spannende oneenigheid tusschen majeurmelodie en mineur-onderhand,
onwennig tegen elkaar aangeleund, vijandig als een verzadigd minnarenpaar. De tijd
van den Dood was het toen, van zurige avonden in reeds afvallende hazelaarskatjes,
en toen een te harde tuinstoel, keurig witgelakt, zijn magerheid herinnerde aan zijn
geraamte, zijn vergankelijkheid, zijn spoedige bestemming, en aan zijn
half-dóórademende onmacht, het onomvatbare leven bezittend te omklemmen. De
tijd, toen, dat hij het wist: jong te zijn en niet te kunnen
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blijven. De tijd, toen, van ernstig bedoelde berekeningen, zooals: over tien jaar ben
ik al op de helft van mijn leven, en tien jaar geleden was ik een schooljochie met
inkthanden, en ondertusschen is er niets, niets van belang gebeurd, niets dan 'n paar
verhuizingen, 'n seizoenlange bioscooprage, 'n getrokken kies, en éven
vlijmscherp-gelukkig, uit-stekend boven het gewone: het corrigeeren van 'n drukproef
onder 't bruine toekijken van den meesterknecht in een gonzende werkplaats. Die
tijd, toen: het fataal regeeren van het alom meegevoerd geraamte, waarom-heen nu,
als voller vleesch, het verlangen geboetseerd werd naar onverbroken nieuwen
jeugdtoevoer, binnen te vloeien uit de Wereld, in oog en hart en vingertoppen, langs
de gladde kanalen van vruchten, lippen en vreugdevolle toekomstbeelden. Déze tijd
nu, van het gewichtloos passen in de holten en bolten van een warm-dooraderde
natuur, van de tijdlooze overgave aan een rekvrij heden, aan een comfortabel
duinlandschap zonder horloges, aan een levenslang pensioen, aan een grenzenloos
en blond hooiland dat rook naar groentensoep en zonbeschenen haar. Was dàt niet
het eindelijk Wonder, dat de logica hem naar den Dood voerde en zijn groei hem
ervan verwijderde? Was dàt niet de weldaad van de onbegrepen Lente, dat zij hem
dit jaar omspóélde met zoet en lauwig water en hem wegleidde van zijn geboorte,
die droevige herinnering aan de Oneindigheid? De Oneindigheid had zich met zijn
harteklop verzoend. Thuis wachtte, achter de banaliteit der hyacinthen en de
gewaagdheid der tulpen, binnen de wanden der over boekenplanken dichtgetrokken
gordijnen, de onbeperktheid, saamgesmolten met zijn thans chemisch-volmaakt
lichaams-wezen. Het was een winst, een gegunde voldaanheid, dat ongevraagd
geschenk dat hem eerde als een verovering. Hans droeg, onstelpbaar als 'n
bloedsomloop, zijn rijpgegroeide vriendschap-met-de-Aarde rond in zijn geheele
lichaam, in 't bizonder gelocaliseerd onder schouderblad en knieboog. Het was een
dichterlijkheid die met haar passiviteit genoegen nam, die zich niet behoefde te
controleeren in de veruiterlijking van verzen of een dwaas, hooggestemd lied. Nu
kon hem niets meer gebeuren. Zijn krachten waren immuun voor October, voor
gierigheid, voor griepmicroben, voor de te vroege ontploffing van de wekkerschel.
Experimenten konden
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hem voortaan niet anders dan sterken in zijn overtuigingen. Hij was een
zichzelfverrijkend kapitaal. Geuren, boottochten door een zonbeschenen haven, de
medelijdende glimlach met een aardworm na een regenbui, zouden van nu af aan,
zijn gretig assimileerend wezen voeden en versterken. Zijn handen hielden het stuur
vast, los als om geliefde schouders. De treinen kwamen precies op tijd aan in nette
stations; de brievenbussen werden keurig volgens de uurtabellen gelicht, in het Heelal
werkten onberispelijk de stofwisselingen van maansverduistering en tramwissels.
De mechaniek der steden had, boven haar menschelijke makers uit, zich opgewerkt
tot vanzelfsprekende metaphysica. De wereld was bevolkt met gevleugelde vliegeniers
en verzadigde rijken die den behoeftige rentelooze voorschotten aanboden. Aardbeien
werden gratis verstrekt in openluchtbijeenkomsten. Een regeeringloos communisme
deed voor eeuwig de jeugd der beide sexen, elkaar in bodemlooze oogen blikken.
De geliefde kon komen: het was haar tijd. Zij functionneerde onfeilbaar, als de
automatische wissels na den kunstmatigen proeftijd van vorst en pekelwagen, als de
maansverduistering en het onbewaakte rythme eener slapende ademhaling.
***
Na de nauwkeurigheden van klokslot en kapstok, was daar de kamer, krakend van
behangselpapier tegen den te zonnigen muur.
Het raam stond open op een oranje dakpannenstilleven, en in de duidelijke verte
kroop een sky-line van roze galon over het gras. Toen zwol het dakkamertje van
armzalige keekpunt tot geurenzwaar landschap aan: het was alsof een nauwelijks
doorleefde, korte duizeling hem voor het eerst deed deelhebben aan de wenteling
van den aardbol.
Als een warme storm voer de Zomer door hem heen, - de storm die alle détails te
niet doet, die zich kenbaar maakt als het totaal van àlle gelukkige ademhalingen, die
den polsslag van keel en woud verbindt, en die, voor het eerst, de zelfherkenning in
den lachspiegel van een gedicht, inkt op papier, overbodig en belachelijk doet worden
als een slagersrekening, door een kellner binnengebracht bij een bruiloftsmaal.
MARTIN PERMYS

April, 1928.
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Verzen
Zoekenden
De nacht is grondloos, diep en wijd,
opdat wij zelve in zijn gewelven
naar het kristal der liefde delven
dat eenzaam in zijn duister beidt,
een flonkerend geheim, zóó ver,
als in de wolk-doorwoelde luchten,
hoog boven zware stormgeruchten
de zilv'ren doorbraak van een ster...
En onder wiekslag van den dood,
langs onbegrepen wegen dwalend,
in neev'len grijpend, zoekend, falend,
gaan wij, oproerig of devoot.
....Staan even stil wanneer de groet
van teed'ren vriend ontmoet ons dwalen,
een woord dat glanzend hangt te stralen,
als zon-doorschenen dauwdrop doet.
Een woord dat met ons groeit en leeft,
waarmee wij tastenden, wij blinden,
deemoedig weer de streefkracht vinden
naar 't licht dat in den dauwdrop beeft...

Groot Nederland. Jaargang 27

400

De dingen
De dingen, die zoo duldend zijn
in roerloos wachten,
bij schemering en zonneschijn,
of in de nachten
wanneer de herfstwind buiten dwaalt,
ontstemd en dreigend,
de dingen donker of bestraald,
zij dienen, zwijgend.
De dingen waken, recht en stil
en rust-beladen.
....Zoo waakt een vriend, die spreken wil,
maar al zijn daden
slechts in een trouwen blik onthult
van teed're waarde,
en naar ons luistert in 't geduld
van wie aanvaardde...
JENNY MOLLINGER
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Van een nuttige, mooie en belangwekkende uitgaaf
Mij heeft het vak van uitgever steeds even aantrekkelijk als verantwoordelijk
geschenen.
Aantrekkelijk, omdat het iemand de gelegenheid biedt, zijn medemenschen van
geestelijk voedsel te voorzien; verantwoordelijk, omdat het gevaar, dat schadelijke
stoffen, zelfs vergif in dat voedsel gemengd worden, groot en vaak moeielijk te
vermijden is.
Ook al - om bij de vergelijking te blijven - omdat het zuiverst voedsel het minst
winstaanbrengend gebleken is.
Die opvatting schijnt ook Gustav Bosse, uitgever te Regensburg a/d. Donau te
huldigen.
Hij heeft iets ondernomen, dat de voorstanders van het verspreiden van leerzame
lectuur, en vooral de muziekminnenden die gaarne (theoretisch en historisch) omtrent
de geliefde kunst worden ingelicht, met ingenomenheid zien en met geestdrift
begroeten zullen. Hij heeft tot stand gebracht de onderneming Deutsche Musikbücherei
en daarmee een goede daad, van vèr-strekkende beteekenis verricht.
Reeds de eerste indruk is aangenaam: de boeken zien er goed uit; hebben een
prettig, handig formaat en een keurigen donkerblauwen, goud-bestempelden band;
zij zijn gedrukt met scherpe, fraaie letters op goed papier, al te gader hoedanigheden
die tot het ter hand nemen nooden.
Maar dat alles is maar ‘buitenkant’; het wezenlijke van een boek is toch dat ‘wat
erin staat’. En dat is hier, doorgaans, zoo bevredigend als men maar verlangen kan.
Het aantal tot nu toe verschenen deelen is niet ver van zestig, daarvan zijn mij
ruim dertig ter bespreking gezonden, en het grootste gedeelte daarvan heb ik met
belangstelling gelezen.
Voldoende dus om mij een vasten en juisten indruk te vormen van het geheel.
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De ontwerpen die behandeld worden zijn velerlei; zij kunnen in drie groote groepen
worden verdeeld: levensbeschrijvingen, bundels brieven en gedenkschriften, en
muziekfilosofie.
Onder de biografiën trekt, door haar omvang en door den naam van den schrijver,
die van Peter Cornelius het eerst de aandacht. Zij is vervat in twee lijvige deelen en
geschreven door den zoon, Prof. Carl Maria Cornelius. Het beschrijven van des eigen
vaders leven moet - en 't kàn niet anders! - voor de meesten een te zware opgaaf zijn;
deze zoon heeft ze op meesterlijke wijs uitgevoerd.
Zijn objectiviteit is boven alle bedenking verheven; hij schildert zijn vader zoowel
met zijn minder goede als met zijn (talrijke!) uitmuntende eigenschappen, toont hem
in zijn besluiteloosheid, zijn tegenzin in het aanvaarden van een vasten werkkring,
maar beschrijft hem ook als begenadigd kunstenaar, even begaafd lyrisch dichter als
componist, beheerscher van zeven talen; kortom, als zeldzaam rijken geest.
Zeer volledig, tal van tot nu toe duistere plekken verlichtend, is de teekening van
de verhouding tusschen Cornelius en Richard Wagner.
Dat alles is van véél waarde, maar niet het eenige; gebeurtenissen en toestanden
in de muziekwereld, ten tijde van Cornelius, vinden in diens zoon een nauwkeurig
en onpartijdig beschrijver. Wat hij vertelt van de verhouding Wagnerv. Bülow-Cosima
verklaart den zonderlingen, weinig verkwikkelijken toestand ten eenenmale en voor
altijd.
Ik ken, uit de laatste twintig jaren, geen betere levensbeschrijving van een
toonkunstenaar.
Een andere, bijna even goede, en - eigenaardig! - ook door een der kinderen
geschreven, is die van Joachim Raff door zijn dochter Helene.
Ook hier - en dat is, waar het een schrijfster geldt, misschien nog meer te
waardeeren - volkomen objectiviteit, met één enkele uitzondering: de poging, te
bewijzen dat haar vader ten onrechte voor ‘veelschrijver’ is uitgemaakt. Voor de
rechtmatigheid van die kwalificatie spreken immers de talooze, zwakke en
onbeteekenende werken die Raff tòch meende te mogen in het licht geven.
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Maar aan den anderen kant: hij heeft ook een belangrijk aantal mooie composities
nagelaten, die thans geheel worden verwaarloosd, en tot het doen herleven waarvan
de schrijfster - zeer terecht! - hen die 't aangaat, wil aansporen.
Van beteekenis zijn de hoofdstukken waarin wordt beschreven de verhouding
tusschen Raff, directeur van het conservatorium te Frankfort, en - den lastigen! Stockhausen, leider der superieure zangklassen. Dat geeft een teekenend beeld van
hetgeen het hoofd eener groote inrichting voor muziek-onderricht somtijds te
doorstaan heeft.
Andere biografiën zijn: van Anton Bruckner, één zeer uitvoerige van Aug. Göllerich
waarvan tot op heden slechts de eerste twee deelen zijn verschenen; de schrijver is
voor eenige jaren overleden, zijn taak is overgenomen door Prof. Max Auer. Twee
andere Bruckner-biografiën (resp.) van Hans Tessmer en Franz Gräflinger zijn
beknopt van omvang (één deel) maar toch zoo volledig als daarbinnen mogelijk was.
Zij zijn bovendien op allerbekoorlijkste manier geïllustreerd, toonen afbeeldingen
van kleine plaatsen in Opper-Oostenrijk, waar Bruckner geleefd en gewerkt heeft,
van het rijke ‘Stift’ van Sankt Florian, van Linz a/d. Donau, zóó aantrekkelijk dat
een felle reislust vaardig wordt over den beschouwer.
De biografie van Göllerich-Auer - ik herhaal dat er nog slechts twee deelen van
zijn verschenen - lijkt mij aan een ‘te veel’ te lijden, de neiging tot uitvoerigheid al
te ver te drijven. Zij vermeldt bizonderheden die ons ten eenenmale onverschillig
laten.
Over Bruckner handelt nog een vierde boek: Meine Lehrjahre bei Bruckner van
Friedr. Klose. De schrijver, die ongeveer zes jaren bij den meester heeft gestudeerd,
schildert hem in al zijn eigenaardigheden - zijn boerschheid, vroomheid,
achterdochtigheid en gevoeligheid voor hetgeen de verslaggevers over hem schreven
- met felle kleuren en teekent een zeldzaam scherp, levend beld van den ouden man,
die - ten deele - zijn leven lang kind gebleven is.
Een andere toondichter die eveneens in de vroegere Oostenrijksche monarchie
geboren werd: Hugo Wolf, heeft eveneens des uitgevers volle belangstelling.
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De ‘Bücherei’ bevat van Gustav Schur: Erinnerungen an Hugo Wolf, van Dr. Heny
Werner: Der Hugo Wolf-Verein in Wien, Hugo Wolf in Perchtoldsdorf, en H.W. und
der Wiener Akademische Gesang-Verein. Geen van die vier boekjes is een biografie,
maar wie ze achtereen leest en bestudeert, krijgt een beeld van den man en zijn leven,
zoo volledig als hij het maar wenschen kan. Hij leert Wolf kennen als kunstenaar,
met onwrikbaar vaststaande begrippen omtrent zijn kunst; als mensch: prikkelbaar,
ongedurig, vaak onredelijk en aan toomelooze driftbuien onderhevig; als lijder aan
de vreeselijke zielsziekte, die hem steeds vaster klemde in haar greep, en eindelijk
in de diepste geestelijke duisternis deed verzinken.
Een beeld van jammer en ellende; maar ook verkwikkend wanneer men leest, wat
de Wolf- en Wagner-Vereine hebben gedaan om het groote leed dat den kunstenaar
trof, dragelijk te maken.
Als laatste, aanvullend deeltje noem ik nog de brieven van Hugo Wolf aan Henriette
Lang, en aan haren echtgenoot. En dit brengt ons naar een volgende rubriek: die der
brieven van bekende kunstenaars.
Ook daarvan zijn een aantal bundels opgenomen in de Duitsche Musikbücherei.
Ik wijs op het zesde deel: brieven van Albert Lortzing, den componist van Undine,
Zar und Zimmermann, Der Waffenschmied en zoo menige andere bekoorlijke
‘Spieloper’. Die brieven bewijzen dat Lortzing de tooneelspeler en zanger, de
tekstdichter en componist, ook een boeiend en aantrekkelijk correspondent was.
Toonen echter ook hoe wreed het lot en de medemenschen een kunstenaar van groote
hoedanigheden, tot dicht bij 't nijpend gebrek doen naderen, zonder een helpende
hand uit te strekken. Ook hier de tegenstelling: vroolijke kunst in zorg en ellende
ontstaan.
Van Bruckner vinden wij twee verzamelingen van brieven; men vraagt zich af:
waarom niet alle in één deel opgenomen? Dat is nu eenmaal niet gebeurd, en wie ze
volledig bezitten wil, moet dus zich de beide deelen aanschaffen, want in het eerste
staan een aantal brieven die het tweede niet bevat, en omgekeerd.
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Voor mijn gevoel zijn de verzamelaars niet streng genoeg in hun keus geweest;
hebben zij zich te weinig beperking opgelegd. Daar zijn een aantal brieven opgenomen
die beter ongedrukt waren gebleven! Een briefje waarin Bruckner zijn broer dankt
voor een lekker stuk gezouten vleesch, is toch zeker niet waard dat het vereeuwigd
wordt.
Men zal echter begrijpen, dat een groot aantal brieven wèl van belang zijn; dat de
lezer, den schrijver leert kennen in al zijn eigenschappen; zijn koppig-boerschen
aard, zijn wel oprechte maar zeer bigotte vroomheid, zijn kruipende nederigheid
tegenover wereldlijke en (vooral!) kerkelijke autoriteiten. Bruckners aard, het blijkt
uit deze brieven, was wel buitengemeen gecompliceerd.
De verzameling bevat verder nog: brieven van Heinrich Schütz en van Otto Nicolai
den componist van Die lustigen Weiber von Windsor, aan zijn vader gericht; beloofd
worden, als een der eerst te verschijnen deelen, brieven van Louis Spohr, den grooten,
veelzijdigen, echt-romantischen meester.
***
De boeken die over muzikaal-filosofische onderwerpen handelen, zijn niet minder
talrijk en even belangrijk als de hierboven besproken.
Hun grootste aantal is gevloeid uit de pen van Prof. Dr. Arthur Seidl, een schrijver
die voor hem, die op de hoogte is van de muziekliteratuur, geen onbekende is.
Seidl is een schrijver van zeer bizondere, sterk persoonlijke hoedanigheden; hij
schrijft in den trant van den echten, duitschen professor: lange, moeielijk vast te
houden en daardoor vermoeiende zinnen.
Maar... die zinnen bevatten, bijna immer, diepe, wijze gedachten; die zinnen
prikkelen tot dieper ingaan op de zaak, tot ernstig nadenken over het gelezene, soms
- en dat acht ik volstrekt geen kwade eigenschap! - tot tegenspraak. In 't kort: na het
lezen van ieder opstel, door Seidl geschreven, gevoelt men zich geestelijk verrijkt.
De schrijver heeft het eerst in ruimeren kring de aandacht getrokken door zijn, in
1901, bij Schuster und Loeffler te Berlijn, in drie deelen, verschenen Wagneriana (I
Rich. Wag-
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ner-Credo; II Von Palestrina zu Wagner; III die Wagner-Nachfolge im Musikdrama).
Men ziet uit de titels: die boeken houden zich niet uitsluitend met Wagner en zijn
kunst bezig, maar bedoelen meer de groote figuren en gebeurtenisen op het gebied
der muzikale kunst, met hem en zijn werk in verband te brengen.
Zijn Neue Wagneriana, eveneens drie deelen, in de D.M. verschenen (I Die Werke;
II Kreuz- und Querzüge; III Zur Wagnerliteratur) staan in meer directe betrekking
tot den meester van Bayreuth. De eigenaardigheden ten opzichte van taal en stijl,
hierboven omschreven, kenmerken ook deze boeken, met dit onderscheid in hun
voordeel, dat beide helderder, ietwat minder ingewikkeld en niet zoo opzettelijk
geleerd zijn.
In hoever het meer vertrouwd zijn met Seidl's schrijfwijs tot dien indruk meewerkt,
moge hier onbeslist blijven.
Mijn oordeel over de Neue-Wagneriana is, dat zij een schat aan wijze, geestige
gedachten bevatten, en Seidl stempelen tot een der beste muziek-literatoren van
onzen tijd. Zij geven ook bewijzen van zijn onpartijdigheid! Seidl stond in betrekking
tot de meeste, was bevriend met verscheidene van zijn kunstbroeders-tijdgenooten.
Dat heeft op zijn oordeel niet den geringsten invloed. Waar hij het niet met den een
of ander eens is, zegt hij het onbewimpeld en zonder eenig voorbehoud.
De D.M.B. ei bevat nog meer boeken door Seidl geschreven. Daar zijn, in de eerste
plaats, de hoogelijk te roemen twee deelen Neuzeitliche Tondichter und
zeitgenössische Tonkünstler, beknopte biografische, ook analyseerende en
aesthetiseerende schetsen betreffende 54 hedendaagsche componisten. Ook daarin
komen de groote kwaliteiten van den auteur, op hun voordeeligst, naar voren. De
50, voor het meerendeel uitmuntende, portretten geven aan deze boeken nog bizondere
waarde.
Een zeer belangwekkend boekje schonk Seidl ons in zijn Straussana, al te gader
deels waardeerende, deels scherpcritische stukken over zijn tijdgenoot,
mede-gymnasiast en vriend, Richard Strauss; ook zijn Hellerauer Schulfeste en zijn
Moderner Geist in der deutschen Tonkunst zijn volop het
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lezen waard, al verzwijg ik niet dat uit het laatstgenoemde werkje dat nà-oorlogsche,
ietwat opdringerige ‘Deutschtum’ spreekt, dat lezers van andere nationaliteit minder
sympathiek aandoet.
Hetzelfde zullen sommige lezers ten laste leggen aan Musik und Kultur, Festschrift
zum 50 Geburtstag Arthur Seidl's; in dit, door Bruno Schuhmann uitgegeven boek
wordt de gevierde auteur naar verdienste gehuldigd door zeventien van zijn
voornaamste mede-schrijvers. Toch, ook hier, menig opstel van voornamen inhoud
en hooge beteekenis.
Wanneer ik nu nog noem: Richard Wagner als Mensch van Hans Weber;
Musikalische Aufsätze van Otto Nicolai; Woltäterin Musik, Wagner und seine Werke
en Lebensbilder van Hans von Wolzogen; Anton Bruckner als Kirchenmusiker van
Prof. Max Auer, meedeel dat binnenkort zal verschijnen een nieuwe druk van de
(zeer genoegelijk te lezen!) auto-biografie van Louis Spohr, alsook dat het tweede
deel van de groote levensbeschrijving van Bruckner in twee helften is uitgegeven en
die tweede helft bevat een dertigtal, tot nu toe nooit gedrukte, dus onbekende,
composities van dien meester, dan hoop ik te hebben bewezen dat de Deutsche
Musikbücherei, voor dat gedeelte der literatuur, dat zich met de geschiedenis, de
wetenschap en de aesthetiek der toonkunst bezig houdt, mag worden gerekend tot
de beste voortbrengselen der hedendaagsche pers.
WOUTER HUTSCHENRUIJTER
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Iets over de techniek van Shakespeare
De dramatische kracht van Shakespeare's werken ligt niet in de geniale gedachte die
den dichter heeft bezield, in het psychische conflict dat hij stelt, noch in de
scherpzinnigheid waarmede hij het menschelijk hart doorgrondt en voor ons open
legt. Tenminste niet uitsluitend. Hoewel men zonder overdrijving zeggen kan dat
ieder menschenhart zijn drama met zich draagt en dat de kenner van het hart om geen
dramatische stof verlegen hoeft te zijn. Inderdaad, wat al zware zorgen en pijnlijke
conflicten worden verholen omgedragen en verborgen achter glimlach en scherts of
achter conventioneele omgangsvormen, door hen die wij bij vluchtige ontmoeting
de hand reiken of door de goede vrienden met wie wij dag aan dag samenleven. De
geniale dichter weet door deze vermomming heen te zien; hij voelt intuïtief de
geheimen in de verborgen diepte van de ziel en het groote drama van het roezige
leven is voor hem een open boek waarvan elke bladzijde een boeiend conflict bevat.
Meer nog: hij is zelf een ‘volledig’ mensch; hij behoeft slechts de eigen hartsgeheimen
te doorgronden om de geheimen van het leven te kennen.
Shakespeare, zulk een dichter, had zijn vondsten slechts eenvoudig hoeven mede
te deelen en zijn werken zouden belangwekkend zijn geweest.
Hij heeft echter meer gedaan en hun een vorm gegeven, waardoor zij ons niet
slechts worden meegedeeld, maar waardoor zij ons in de eerste plaats hevig ontroeren.
De buitengemeene kracht waarmede het geschiedt in deze drama's is de aandacht
van een nadere beschouwing waard en het geheim van zijn kunst ligt voor een niet
gering deel in de technische behandeling van het onderwerp, in de structuur van zijn
werken, den bouw van zijn tooneel.
Deze is uiterst gecompliceerd. Shakespeare bepaalt er zich zelden toe de
dramatische idee, het gegeven voor zijn werk,
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in groote lijnen uit te beelden, ons de ontwikkeling te laten volgen zooals zijn held
of heldin die, met behulp van de figuren op het tweede plan, voordragen. Hij bouwt
naast het dramatische conflict, dat de kern van zijn stuk uitmaakt, een reeks kleinere,
minder belangrijke, doch allerminst minder aangrijpende drama's, die de werking
van het hoofdmotief op onvergelijkelijke wijze versterken en aan elk tooneel een
rijkdom geven die niet slechts boeit maar overweldigt. Misschien zou men den bouw
van zijn stukken kunnen vergelijken met die van Beethoven's symphonieën. Ook
hier wordt het hoofdmotief door tal van motieven, die ieder op zichzelf ontroerend
en schoon zijn en een zelfstandige beteekenis hebben, ondersteund. Het is een van
Shakespeare's kenmerken, dat de dramatische conflicten, die in zijn stukken worden
getoond, nooit de aandacht van het groote conflict, het hoofdmotief, afleiden, doch
dat zij dit laatste als het ware accentueeren, onderstreepen.
Men wordt, bij het volgen van Shakespeare's werken gedwongen met onverzwakte
aandacht te letten op de nevenfiguren die hun drama doorleven naast dat van de
hoofdpersonen. Zij verdienen die aandacht niet in de laatste plaats.
In elk der groote werken van dezen dichter zijn, boog boven boog, dramatische
tooneelen gebouwd en het aldus ontstane vlechtwerk geeft bij iedere verschuiving
nieuwen gloed aan het stuk, terwijl toch de onderdeelen alle tezamen een harmonisch
geheel vormen en voortdurend het hoofdmotief accentueeren. Men zou zijn werken
misschien het best kunnen vergelijken met den gewelvenbouw van een kathedraal,
die den waarnemer een voortdurend verrassend perspectief opent bij verplaatsing
van het gezichtspunt.
Ter verduidelijking van het bovenstaande moge hier een korte analyse van een der
meest aangrijpende drama's, King Lear, volgen. Men kent de dramatische
verwikkeling. De grijze Lear heeft besloten het koninkrijk onder zijn drie dochters:
Goneril, Regan en Cordelia te verdeelen. Hij verlangt evenwel eerst een betuiging
harer kinderlijke liefde. De beide oudsten vleien hem; Cordelia, die het hart niet op
de tong draagt, en niet méér wil schijnen dan zij is, zwijgt. Lear,
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hierover vertoornd, vat het zwijgen op als een teeken van harteloosheid, verstoot
haar en hecht zich meer dan tevoren aan de - onoprechte - Goneril en Regan, die den
ouden man, zoodra hij zijn macht prijsgegeven heeft, kwalijk beloonen, haar geveinsde
liefde verloochenen en haar waren aard laten blijken.
Lear vlucht naar de kuststreek waar Cordelia, inmiddels met den koning van
Frankrijk gehuwd, hem te hulp snelt. In den strijd die nu ontbrandt, worden de beide
verraderlijke vrouwen geholpen door den even verraderlijken Edmund, Gloster's
bastaard-zoon, die een even smadelijke rol heeft gespeeld. Ook hij heeft door
voorgewende genegenheid en kuiperijen zijn vader misleid en het oprechte kind Gloster's wettige zoon Edgar - uit de genegeheid van den vader verdrongen. Die
evenals Lear zijn fout te laat beseft.
In de eerste acte van ‘King Lear’ wordt het Gloster-drama, dat evenwijdig loopt aan
het Lear-Drama, op den voorgrond geschoven. Met Kent's woorden: ‘Is not this your
son, my lord?’ wordt de verrader Edmund ten tooneele gebracht en in dit gesprek
tusschen Gloster en Kent wordt tevens de aanleiding tot het verraad blootgelegd.
Gloster toch kwetst hier Edmund's eigenliefde en trots, door zich in tegenwoordigheid
van Kent schertsend, en in scherts krenkend, uit te laten over ‘the whoreson’.
Dit eerste tooneel van de eerste acte is kort, duurt slechts enkele minuten, maar
het is zwaar van beteekenis voor het Gloster-drama. Men voelt onmiddellijk dat de
vader, die openlijk een tegenstelling maakt tusschen het kind uit zijn wettig huwelijk,
Edgar, en Edmund, den zoon van een minnares - yet was his mother fair - aanleiding
geeft tot een botsing tusschen beide zoons, en tevens tot een botsing tusschen den
bastaard en den vader, wiens vaderlijke genegenheid juist het meest uitgaat naar dien
natuurlijken zoon.
Dan, na dit korte voorspel, wordt de trompet gestoken en treedt Lear op, gevolgd
door zijn dochters.
In de tweede helft van dit eerste tooneel toetst Lear de liefde zijner drie dochters
en hij verdeelt zijn rijk onder de beide oudsten - Goneril en Regan - die haar liefde
voor
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hem het nadrukkelijkst belijden. Cordelia, wier liefde rijker is dan haar spraak, wordt
door hem verstooten.
I loved her most, and thought to set my rest
On her kind nursery. - Hence, and avoid my sight!

roept de teleurgestelde vader uit. Nu stelt hij haar achter bij de ouderen en meer
geslepen karakters.
Here I disclaim all my paternal care,
And as a stranger to my heart and me
Hold thee, from this, for ever.

Cordelia, aldus verstooten, vergeefs verdedigd door den nobelen Kent, die als boete
voor zijn ridderlijkheid het lot der verbanning deelt, vertrekt aan de hand van den
koning van Frankrijk, die haar ondanks haar armoede - ‘that little, seaming substance’,
gelijk de verbitterde Lear zegt - tot vrouw begeert. Want, betuigt hij: ‘She is herself
a dowry’.
En haar beide zusters deelen het rijk en verhelen reeds niet meer haar bittere crtiek
op den grijzen vader.
Evenals Gloster maakt Lear hier een tegenstelling tusschen zijn kinderen en trekt hij
de lijn verkeerd. Zooals Gloster tegenover zijn zoons staat, heeft Lear zich tegenover
zijn dochters geplaatst, met voorkeur voor de onbetrouwbaren - Edmund, Goneril,
Regan - met onrecht jegens de trouwhartigen - Edgar, Cordelia. Met dit verschil, dat
Gloster van den aanvang verblind is geweest en zijn voorkeur gesteld heeft op den
bedrieger, terwijl Lear dit pas doet nadat hij zich in Cordelia bedrogen waant.
Het Lear-drama schuift, op dit punt van de tragedie gekomen, echter reeds vooruit
en is aanmerkelijk verder ontwikkeld dan het Gloster-drama. Lear heeft zijn goed
vertrouwen misplaatst en reeds het onrecht begaan dat hem later zooveel leed zal
berokkenen. Gloster is nog niet zoo ver gegaan. Hij heeft zijn voorkeur voor Edmund
uitgesproken, doch Edgar nog niet verloochend.
Het tweede en derde tooneel brengen evenwel de intrige van den bastaard Edmund:
de geslepen verdachtmaking van den trouwen zoon bij den goedgeloovigen vader.
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A credulous father and a brother noble,
Whose nature is so far from doing harms,
That he suspects none. -

De valstrik voor Gloster wordt gespannen, de misleiding van den vader door het
hartelooze kind, in het eerste tooneel ten opzichte van Lear reeds een feit geworden,
is hier ten aanzien van Gloster nog in wording.
Intusschen ontwikkelt zich snel het noodlot van Lear. De voor hem verderfelijke
catastrofe spitst zich toe. Het derde tooneel brengt, in een dialoog tusschen Goneril
en een harer dienaren een andere samenzwering. Ook voor den van alle gezag
ontblooten Lear Idle old man,
That still would manage those authorities
That he hath given away! -

wordt de val open gezet waar Goneril haar onderhoorigen tegen haar vader ophitst.
In de vierde en vijfde tooneel de botsing tusschen Lear en zijn oudste dochter.
Lear vertrekt naar het kasteel van Regan om de gastvrijheid van zijn, naar hij meent,
minder harteloos kind in te roepen.
Daarmede eindigt de eerste acte, waarin het Lear- en het Gloster-drama als het
ware evenwijdig hebben geloopen, het eerste verder en tot het beslissende punt
ontwikkeld, het tweede nog in voorbereiding. In de tweede acte kruisen de lijnen
zich, verwikkelen de drama's zich in elkaar en blijkt hoe innig de eenheid is, hoe
nauw het lot dezer menschen samenhangt.
Trouwens, ook in de eerste acte is uit tal van schijnbare bijkomstigheden die
samenhang gebleken.
Het wantrouwen, door Edmund in zijn vaders hart geworpen, zou niet zoo snel
wortel geschoten hebben, ware het niet, dat de botsing tusschen Lear en zijn kinderen
den ouden man te denken gegeven had. Edgar zou op zijn beurt niet zoo licht de dupe
van Edmund's listen geworden zijn als de onrust, waarin het hof ten gevolge van de
verbanning der trouwe Cordelia verkeerde, hem niet mede verontrust had en had
doen twijfelen aan de bestendigheid van vaderliefde. De
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twist tusschen Lear en Goneril en het onverwacht bezoek van Regan aan Gloster's
kasteel maken het dan, in het tweede bedrijf, aan Edmund gemakkelijker om zijn
schurkerijen uit te voeren. Weldra zal hij in Regan en Goneril ijverige helpsters
hebben en tezamen zullen zij hun moordplannen tegen Lear en Gloster voortzetten.
De wisselwerking is en blijft intens. Regan, als zij hoort van den vermeenden - door
Edmund verzonnen - aanslag door Edgar op Gloster, herinnert zich onmiddellijk dat
Edgar een peetekind is van Lear en zij rangschikt hem bij Lear's ‘oproerige’
volgelingen, versterkt aldus het wantrouwen van Gloster in zijn zoon en uit zelf haar
wantrouwen in haar vader, terwijl zij daardoor Gloster voor haar belangen wint en
tot tegenstander van Lear en diens ‘riotous knights’ maakt, of tracht te maken. Gloster
op zijn beurt maakt het, door in 't geheim de partij van Lear tegenover zijn dochters
te nemen, wederom aan Edmund gemakkelijk om zijn ouden vader ten val te brengen
en zijn eerzucht te bevredigen.
Wij zouden de belangwekkende verwikkelingen acte na acte kunnen volgen en
den loop der draden in dit wondere weefwerk van het Shakespeare-drama kunnen
aantoonen, doch het zou ons te ver voeren en ieder kan het voor zich doen. Wij
hebben slechts, aan de hand van dit zoo kunstig gecomponeerde treurspel, in het licht
willen stellen hoe gecompliceerd, scherp doordacht en geraffineerd de bouw is van
deze spelen en dat het zeker niet in de laatste plaats de techniek is, die de dramatische
kracht van Shakespeare's werken uitmaakt.
Het behoeft geen betoog, dat deze technische vaardigheid allerminst afgeleid mag
worden uit zuiver vernuft, uit weldoordachte, koele berekening. Het kunstige
samenstel van zijn spelen is als de suggestieve kracht van zijn vers, als de innigheid
van zijn taal, slechts een gevolg van zijn diepe menschelijkheid, waardoor hij geen
gestalte ten tooneele kan voeren zonder deze als volledig mensch, als centrum van
een drama of tenminste als moment in een dramatische verwikkeling te geven. Want
of men zich nu verdiept in Lear, of in Hamlet, in Othello of Macbeth, altijd vindt
men deze wisselwerking van levensmachten, die zulk een ongeëvenaarden rijkdom
aan deze werken geeft.
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Niets bestaat voor zich alleen, alles is verwonden, verwikkeld en doorweefd, overal
is geheime of openbare samenhang, telkens weer grijpt de intrige in een volgende
verwikkeling, overal is noodlot dat nieuw noodlot schept en aan het geheimzinnige
toeval wordt de rol toebedeeld waarop het recht schijnt te hebben, juist zooals het
leven der menschen, zoowel uiterlijk als innerlijk, zich aan den beschouwenden geest
ontvouwt. Men kan gemakkelijk aannemen, dat deze dichter zijn technische
vaardigheid niet ontleend heeft aan studie en kunst, maar aan zijn natuurlijke
ontvankelijkheid voor de indrukken uit zijn reëele, alledaagsche omgeving, aan de
kermis der ijdelheid en den bitteren strijd om brood en genot, uit het leven zelf waarin
hij, op zijne wijze strijdende, genietende en misschien ook pralende, deelnam, waarin
hij alleen hart en oogen wijd open hield.
De ingewikkelde techniek maakt evenwel de opvoering van een Shakespeare-drama
tot een probleem. In de eerste plaats wegens de moeilijkheid van rolverdeeling. Bij
aldus gebouwde drama's, waar alle figuren gelijkwaardige pijlers zijn, die het gewelf
der dramatische gedachte dragen, waar elke handeling, elk woord, een raadje is,
zonder hetwelk het groote raderwerk slechts hortend draaien kan, waar geen détail
genivelleerd kan worden zonder de beteekenis van het geheel te schaden, mag men
geen der rollen als van bijkomstig, van ondergeschikt belang beschouwen. Een stuk
van Shakespeare kan uitsluitend door eerste krachten ten tooneele worden gebracht
en vereischt een bezetting, waarover een tooneelgezelschap zelden beschikt.
Verzwak het karakter der hartelooze misdadigheid van Goneril en Regan en de
verbittering, de smart, de wanhoop van Lear zal hol, rhetorisch, melodramatisch
worden. De evenredigheid is verbroken; de woorden van den koning zullen niet meer
treffen, zijn aandoenlijkheid wordt sentimenteel, zijn toorn opgeschroefd. Hij wordt
een figuur zonder omlijning of schaduw en vervloeit in den achtergrond.
Geef de rol van Edmund aan een niet voor zijn taak berekend acteur en er blijft
weinig over dan diens onmenschelijke menschelijkheid, noch van het aangrijpende
in Gloster's lot.
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Dit zijn voorbeelden die voor de hand liggen, maar hetzelfde geldt voor de rollen
van Gloster, Edgar, Kent. Wat blijft er over van Kent's onbehouwen trouw die hem
zoo dapper de partij van Cordelia doet kiezen, wanneer de acteur die zijn rol vervullen
moet hem, later, tegenover Lear, een slaafsche houding laat aannemen, of van Kent's
fiere verontwaardiging tegenover Regan (2e acte; bij zijn komst, als bode van Lear,
in Gloster's kasteel en bij de ontmoeting met Goneril's boodschapper) boersche
grofheid maakt?
Kent begeeft zich, in opdracht van Lear, die met Goneril gebroken heeft, naar
Regan om deze tweede dochter de komst van haar vader en koning aan te kondigen.
Regan, gewaarschuwd dat haar vader in aantocht is, heeft de wijk genomen naar
Gloster's kasteel, ten einde Lear voor een gesloten deur te laten komen. Kent reist
haar achterna en ontmoet bij de poort van Gloster's burcht een der bedienden van
Goneril die, in opdracht van zijn meesteres, den ouden man al eens heeft gekrenkt.
Kent zoekt twist met dezen boodschapper, vaart tegen hem uit, tart hem met zijn
degen en blijft deze uitdagende houding aannemen, ook als Regan, haar echtgenoot
Cornwall, en Gloster met zijn bedienden tusschenbeiden komen. Zijn antwoord aan
Cornwall, als deze hem vraagt waarom hij met Goneril's boodschapper twist, is kort
en bondig: ‘His countenance likes me not’. En hij laat erop volgen:
I have seen better faces in my time,
Than stands on any shoulder that I see
Before me at this instant.

Zeker geen antwoord, dat ertoe leiden kan de gemoederen te bedaren of er in de
gegeven omstandigheden toe kan bijdragen om de gezindheid van Regan tegenover
hem en haar vader mild te stemmen. Doch dit zou ook niet in Kent's bedoeling kunnen
liggen. Dit tooneel is er slechts op berekend om te doen uitkomen, welk een gevoel
van overwicht en trots de aanhangers van Lear tegenover die van de dochters bezielt.
Hoe scherper deze onafhankelijkheid van Lear's mannen in Kent's woorden tot uiting
komt, des te schrijnender zal straks de vernedering zijn die hem, den hooghartigen,
zelfbewusten, trotschen koning wordt aangedaan als Regan hem aan de poort van
Gloster's burcht gastvrijheid weigert.
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Zelfbewustheid, trots, gevoel van meerderheid, ziedaar wat door Kent tot uiting
gebracht mag worden, en in den ruwen vorm, dien een oude krijgsman daaraan geven
kan. Maar hoe gemakkelijk zal een acteur hier in overdrijving vervallen.
Deze rol is zeker geen hoofdrol en toch niet minder belangrijk, misschien wèl zoo
moeilijk tot haar recht te brengen en van even groote beteekenis. De rol van Polonius
in Hamlet zou hier ook tot voorbeeld kunnen dienen. Ook van Polonius wordt àl te
gemakkelijk een clown gemaakt.
In Shakespeare's drama's zijn de bijrollen even belangrijk als de hoofdrollen,
uitsluitend en alleen omdat geen handeling, geen woord overbodig of van bijkomstige
beteekenis is.
Tevens volgt uit den innigen samenhang der tooneelen dat coupeeren zoo goed
als ondoenlijk is. De constructie van dergelijke werken is uiteraard onaantastbaar.
Aan den anderen kant is de bouw van deze werken op zichzelf zóó indrukwekkend,
zijn de karakters zóó vol leven, is de dramatische spanning van het eerste tot het
laatste woord zóó groot, dat het kader waarin het stuk tot ons wordt gebracht, decor
en aankleeding, volstrekt bijkomstig worden. Bij Shakespeare ligt alles in woord en
gebaar en ook uitsluitend daarin. De toeschouwer denkt zich décor en aankleeding
wel zelf als zijn verbeelding door het gesproken woord maar voldoende geprikkeld
wordt. En aan stimulans voor de verbeelding ontbreekt het in het Shakespeare-drama
waarlijk niet. Wij zouden niet graag willen beweren, dat een voddig, smakeloos décor
te verkiezen ware boven het moderne, met zorg verkregene. Maar men kan ook van
het goede te veel geven en zij die op overdadige wijze aan de verbeeldingskracht
van het publiek tegemoet komen, bewijzen slechts òf de macht van Shakespeare's
techniek òf het begrip en het beeldend vermogen der toeschouwers te onderschatten.
Bovendien verzwakken zij, door de oogen te verzadigen en daarmede de aandacht
af te leiden van het gesproken woord, de dramatische uitwerking van het ten tooneele
gebrachte stuk. En dat is erger.
MAURITS UYLDERT
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De dramatische bewogenheid in Vondels tooneelstukken
Voordracht, gehouden op 5 Febr. 1929 voor de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren,
De taak, waartoe de vereerende uitnoodiging van het Bestuur onzer Maatschappij
mij geroepen heeft: op Vondels sterfdag voor U een voordracht te zijner herdenking
te houden, was te zwaar dan dat ik niet zou hebben geaarzeld, ze te aanvaarden. Voor
een gewoon publiek iets over onzen grootsten dichter te zeggen: een kenschets te
geven van zijn kantig karakter, te getuigen van zijn rijke kunst - zijn levendige lyriek,
zijn weidsche treurtooneelen -, dat kan men zonder veel bezwaar op zich nemen. Het
eigen woord afwisselend en ophalend met het citaat van Vondels krachtige klanken,
kan men zeker zijn, dien hoorders eenige voorstelling van zijn grootheid, oprijzende
uit zijn tijd, bij te brengen, en hun dankbaarheid in ruil te krijgen. Wie echter h i e r
op een Vondel-gedenkdag iets dergelijks te berde zou brengen, zou zich, vrees ik,
tevreden moeten stellen, met door Uwe vergadering te worden aangehoord met het
hoffelijk geduld, dat zij ook den spreker, die haar 't grondigst verveelt, pleegt te
betoonen. U zult begrijpen, dat ik voor Vondels schim een hartelijker herdenking,
voor Uw aandacht een waardiger bezigheid verlangde; en voor mijn eerzucht een
hoogere voldoening.
Zoo ik dan de taak ten slotte op mij heb genomen, dan is dit, omdat ik nog iets
anders over Vondel in petto had dan zulke, U allen overbekende, algemeenheden;
een onderwerp, dat mij toch genoeg ‘algemeen’ scheen voor een herdenkingsuur; en
tevens, waar, terecht, Vondel bij ons volk voornamelijk als tooneeldichter voortleeft,
van levend belang; de quaestie namelijk van de dramatische bewogenheid in Vondels
tooneel-
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spelen. Een onderwerp, dat mij bovendien nog het persoonlijk genoegen geeft, oude
meeningen, ook oude meeningen van mijzelf, te corrigeeren. Ik heb namelijk,
naarmate ik mij, door de practijk van het tooneel, met de jaren beter rekenschap heb
leeren geven van zijn eischen, de overtuiging verworven, dat men Vondel in het
algemeen als tooneelman onderschat; zij het dan, dat men die onderschatting pleegt
weg te dekken onder hooggestemden lof voor zijn dichterschap. Ik hoop, iets van
die overtuiging hedenavond op U te kunnen overbrengen. Die poging op dezen dag
te verrichten, schijnt mij de beste hulde die mijn dankbaarheid hem brengen kan.
Voor ik echter hiermee begin, moet ik, helaas, aan deze herdenking van een
sterfdag, die géén droefheid meer wekt, in aansluiting tot de woorden van onzen
voorzitter, een woord verbinden van diepen rouw over het triestig heengaan van één
van Vondels trouwste dienaars in onzen tijd. Willem Royaards heeft, na jaren van
Vondel-voordrachten, zijn eerste eigen tooneelonderneming, in September 1908,
geopend met een stuk van Vondel; een stuk waarvan des dichters tijd en de twee
eeuwen daarna, de opvoering hebben verzuimd: Adam in Ballingschap. Ook van
Lucifer heeft hij daarna een reeks indrukwekkende vertooningen gegeven, en als
leider van de Kon. Vereen. ‘Het Nederl. Tooneel’, ook van den Gysbrecht.
Royaards was iemand, die een hoog denkbeeld had van de kunst zijner liefde, het
tooneel; en hij heeft gemeend de hooge roeping van het tooneel niet beter te kunnen
proclameeren, dan door den naam Vondel in zijn banier te schrijven. Wel geloof ik,
dat hij met die werken die hij speelde, meer de verhevenheid van Vondel dan zijn
dramaturgische eigenschappen op den voorgrond heeft gebracht. Toch hebben deze
daden, door den indruk dien ze hebben verwekt, meer voor de grootheid van Vondels
naam bij ons volk gedaan, dan de w o o r d e n van wien ook. Dit is een reden om,
waar we Vondel herdenken, ook met liefde en piëteit naast den naam van den grooten
strijder dien van zijn onversaagden schildknaap te noemen.
***
Vergunt mij, nu over te gaan tot mijn onderwerp; de vraag: is Vondel nu eigenlijk
een dramatisch dichter; of zijn zijn
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spelen, gelijk zoo velen, zij 't dan in zoo eerbiedig mogelijke termen, te verstaan
geven, in wezen enkel epische gedichten, van lyriek on lyrische accenten
doorvlochten, die min of meer oneigenlijk, onder invloed van theorieën van zijn tijd,
te boek gesteld zijn in dialoogvorm, en zoo het aanzien, maar ook niet meer dan dat,
van tooneelspelen kregen?
Dames en Heeren, wanneer ik deze vraag voor een vergadering als deze zal
behandelen, vertoont zich aan mijn oog een zeer verlokkend terrein, dat ik niet geheel
kan vermijden, en dat ik zeker niet ongenoemd kan laten, maar waarop wij toch,
geloof ik, niet te lang moeten verwijlen: het terrein, aan welks ingang prijken de
woorden: historische waardeering.
Wat is ‘historische waardeering’? De naam zegt het: het is een waardeering van
het standpunt der wetenschap. Een beschouwing van het standpunt der historische
waardeering is dan eenigszins te vergelijken met 'n wandeling in 'n ‘hortus botanicus’;
- er staan 'tal van gewassen die uit wetenschappelijk oogpunt i n t e r e s s a n t zijn;
die wetenschappelijke belangrijkheid is ook het motief, waarom ze daar zijn geplaatst;
- en als de kenner, die veelal ook een natuurl i e f - h e b b e r zal zijn, daar wandelt,
zal hij 't er op bepaalde momenten nog mooi vinden ook.
Ik wil maar d i t zeggen, dat kunstwerken waarvoor we enkel ‘historische
waardeering’ kunnen gevoelen, slechts onzen wetenschappelijken hartstocht helpen
bevredigen; terwijl we tot aesthetisch genieten ervan slechts indirect komen, n.l. door
ons te transponeeren in 't verleden; d.w.z. dat we, door al die voorafgaande
bewerkingen, meestal dit genot als iets vrij vaags en wankels ervaren. Ik hoef u
bovendien niet te zeggen, dat dat transponeeren voor een goed deel autosuggestie is.
Neen, het ware aesthetisch genot is directe ontroering; ontroering in onze ziel
gezaaid, zonder dat historische kennis daartoe eerst voren erin heeft behoeven te
ploegen. Ook dit - en dat is zelfs bij het alleroppervlakkigste theoretizeeren over
kunst telkens noodig - ook dit is ‘cum grano salis’ op te vatten: waar het oude werken
geldt, is eenige kennis van de oude táál en van eenige oude voorstellingen noodig;
en, mits we die kennis als volkomen eigendom bezitten, geen bezwaar
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voor 't genot. Maar ook zelfs, al kennen we die taal niet volkomen, bij de
diep-bezielde, de g r o o t e kunstwerken van alle eeuwen zal het schoonheids-element
zoo sterk zijn, dat het ook verre tijden aanspreekt, d.w.z. verre geslachten ontroert.
Intusschen - er is ook een gevaar van den anderen kant; - een gevaar dat de
kunstenaars zelf en de op hoogen toon oordeelende jeugdige aestheten zoo
gemakkelijk, en met zooveel zelfvoldoening, plegen te vergeten: dat ook wij, evenzeer
als die oude tijden, waarvan we de mentaliteiten zoo keurig afgebakend meenen te
onderscheiden, - dat ook wij gevangen zijn in de beweging van onzen tijd.
Bijvoorbeeld: de menschheid heeft niet zonder invloed op hare zienswijze een eeuw
van romantiek en melodrama doorleefd; een eeuw waarin op het tooneel de kijk-kunst
triomfeerde, waarvan o.a. Jan Vos, Vondels zware concurrent in de aandacht van het
publiek, een vóórverschijning was. Als wij den eisch stellen van ‘veel zien’ en ‘er
moet wat gebeuren’ op het tooneel, dan wordt die eisch, dien we zoo deftig motiveeren
kunnen met de etymologie van de woorden schouwburg en theater en drama, voor
een goed deel door deze bevangenheid veroorzaakt; én door de gewoonte van veel
b e w e g i n g om ons te zien in het dagelijksch leven. Er zijn tijdperken geweest,
waarin die eisch, althans voor het meest-ontwikkelde deel der bevolking, niet bestond;
waarin de s c h o u w burgbezoekers volkomen tevreden, en opgetogen, waren over
‘une conversation sous un lustre’, zooals men de Fransch-classieke tragedie geenszins
oneigenaardig heeft gequalificeerd. Dat geldt trouwens niet alleen het classicistisch
tooneel; ook bij Calderon en Shakespeare vinden we telkens momenten van
handelinglooze epiek en lyriek. En al de goede wil der lovende litteratuurhistorici is
niet voldoende om ons die epiek en lyriek, ze mogen dan ‘levendig’ en zelfs ‘levendig
schilderend’ en ‘plastisch’ zijn, evenzeer bevredigend te doen achten op het tooneel,
als wat ik noemde ‘dramatische bewogenheid’.
Historische waardeering. Ik zei al: 't begrip heelemaal weglaten kunnen we niet.
En als we het XVIIde eeuwsch tooneel bestudeeren, worden we wel telkens even
gedwongen aan oude voorstellingen die men aan 't begrip tragedie en comedie
verbond, te denken. In de Middeleeuwen had men van die clas-

Groot Nederland. Jaargang 27

421
sieke kunstsoorten een uiterst z o n d e r l i n g e voorstelling; vooral van de wijze
waarop ze in de oudheid werden vertoond; men heeft zeer lang gedacht, dat ze
eenvoudig door één persoon werden voorgelezen; waarbij dan stomme personnages
zich uitsluitend met het maken van de bijbehoorende gebaren bezig hielden. En, in
't algemeen: men heeft weinig beseft, dat het dramatische genre in de oudheid
wezenlijk verschilde van de l i t t e r a t u u r ; zoo kon voor ieder droef-eindig verhaal
de naam ‘tragedie’ gebruikelijk worden en voor een blijeindigend de benaming
comedie; 't bekendste voorbeeld van dit laatste is Dante's ‘Commedia’. Het klinkt
ons bevreemdend, dat men 't niet anders inzag, terwijl toch het liturgisch en
semi-liturgisch spel g e s p e e l d werd, in denzelfden tijd waarin men de classieke
spelen zoo misvatte; maar het is zoo. Het feit dat alle litteratuur van de oudheid op
gelijke wijze tot ons kwam, n.l. als geschrift, als iets dat men moest l e z e n - en
spel-indicaties, als bij de moderne tooneelstukken, vond men bij de classieke ook
niet, alleen in enkele commentaren -, dat feit heeft ongetwijfeld langen tijd de aandacht
der lezers afgehouden van de in die stukken verdoken handeling, die toch het
essentieele was. En - naast vele andere oorzaken van technischen aard, die ik hier
nu niet bespreek - mag ook dat geschriftkarakter van het classieke drama zijn invloed
hebben gehad op de renaissance-tragici; die, zoo ze zelf al beter begonnen te
onderscheiden - vooral na de toeneming der H e l l e n i s t i s c h e studiën - toch min
of meer, wellicht onbewust, nog eenigermate beheerscht werden door de idee: een
tragedie is een g e d i c h t ; een gedialogizeerd gedicht; maar een gedicht. De eclogae
van den meest gelezen ouden dichter, Vergilius, tusschenvormen tusschen lees-dicht
en speel-dicht, waren daar, om 't onderscheid nog meer te verdoezelen.
***
Langer verkies ik niet op dat terrein der historie en der historische waardeering te
blijven. We zullen ons in 't vervolg nog wel eens even iets van het daar waargenomene
moeten herinneren, maar voor 't oogenblik slaan we het hek achter ons dicht; nemen
in de directiekamer van een tooneelgezel-
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schap plaats, leggen Vondels werk voor ons; en vragen ons eenvoudig af: Kunnen
we hier nog wat mee doen?
Dat wil dan niet zeggen: kunnen we zoo'n stuk nog eens opvoeren voor een speciaal
publiek, waarvan kennis van Vondel ons van de andere zij van 't voetlicht steun geeft;
of dat althans genoeg door Vondels naam... laten we maar eerlijk zeggen: wordt
geïntimideerd. Maar: leeft in dit werk voldoende dramatische bewogenheid om voor
een gewoon publiek te voldoen? Is die dramatische bewogenheid voldoende om dat
publiek aan te grijpen; in weerwil van 't feit, dat enkele eigenaardigheden van dit
tooneel - de reien b.v. - en enkele woorden, hen bevreemden?
Wat is dramatische bewogenheid? Ik geloof hetzelfde als ‘innerlijke stuwing.’ Ik
koos het woord ‘bewogenheid’, omdat ik daarin meer innerlijks voel, dan in
‘beweging’. Dramatische bewogenheid nu zal zich ook, en vooral, in
handeling-engebaar uiten (‘gebaar’ omvat hier ook 't gelaatsgebaar, de ‘mimiek’);
maar veronderstelt niet als d w i n g e n d e n e i s c h , dat er op het tooneel veel
g e b e u r t . Een kalm gesprek kan hoogst dramatisch zijn; als we er namelijk de
stuwing in voelen der personnages die 't voeren. De stuwing naar 't c o n f l i c t . Het
‘hoogtepunt’ van een tooneelstuk, dat gewoonlijk aan 't eind van de voorlaatste acte
valt, maar ook wel later, is dan de spits van dat steeds hooger opgevoerde conflict;
en in een goed tooneelstuk werkt alles mee aan dat naarde-spits drijven. Is dat
hoogtepunt bereikt, dan volgt, na de ontwikkeling, de afwikkeling; het neervallen,
hetzij plotseling, of in min of meer statige plooiing.
Vergun mij nog even den nadruk te leggen op dat alles w e r k t m e e in 't
naar-de-spits-drijven; dat w e z e n l i j k niet alleen die figuren, die poppetjes vóór
ons, geldt; maar ons eigen gevoel. A l l e s moet meewerken tot het opvoeren onzer
emotie; alles moet stuwend element zijn; er mogen geen brokken voorkomen, die
niet zijn doortrokken van die beweging; die zijn zonder de in de opgaande lijn
voortgaande bewogenheid. Zeker, er kan zijn een tijdelijke ontspanning; maar ook
die moet meewerken, als een terug-ebbende golf, die de volgende aanrolling van den
vloed helpt versterken. Als Oedipus hoort, dat de koning van Korinthe dood is, is er
even een ont-
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spanning; maar om te heftiger in het onmiddellijk vervolg de noodlottige zekerheid
voor Oedipus, en voor ons, nader te brengen.
Dramatische bewogenheid, stuwing naar het conflict, onderstelt voorts scherpe
teekening der conflicteerende elementen; die als twee tegengestelde electrische polen
ten slotte het felle licht zullen doen optintelen, het leven en hartstocht van boven-af
verhelderende - en in die verheldering ons louterende - licht. Dus: de karakters der
personnages moeten scherp voor ons staan. Althans: die elementen in de karakters,
die tot conflict leiden. Het kunnen ook, in het mindersoortige spel - dat der beweging
en niet der bewogenheid - de o m s t a n d i g h e d e n zijn, die 't conflict wekken. Maar
dat mindersoortige spel kunnen we hier buiten beschouwing laten. Het moeten dus
karakters zijn, die de régisseur van 't stuk z i e t ; want, voor h é m meer dan voor den
gewonen lezer, bepaalt het innerlijk ook tot in détails het uiterlijk verschijnen.
Nu komen we dan tot de tweeledige vraag: 1e. heeft Vondel deze eischen ook aan
zijn tooneelwerk gesteld; 2e. heeft hij eraan voldaan?
Wat de eerste vraag betreft, - in het ‘Berecht aan de Begunstelingen der
Toneelkunste’ vóór de Jephta, zegt hij het één en ander dat in dezen van belang is.
Het is de eenige plaats, waar hij zich uitvoerig over de techniek van de dramatische
kunst uitspreekt. Hij zegt daar, dat hij dit werk heeft willen ondernemen ‘in dier
voege, dat het alle eigenschappen, tot een volkomenheid vereischt, in zich moght
besluiten, en te gelijck den aankomenden treurdichteren dienen tot een voorbeeldelijck
onderwijs van het toestellen der treurspelen’. Het zou te lang duren, indien ik de
voorrede in al haar breedvoerigheid aanhaalde; maar als eischen die hij den
treurspeldichter stelt, noemt hij dan, zich beroepende op Aristoteles;
1e. ‘eene eenige schickelijke stellinge’ - d.w.z. een goede groepeering der
onderdeelen; zoo, dat zij een eenheid vormen. Hij licht dit toe door een vergelijking
met een goed gecomponeerd schilderij;
2e. ‘het spel heeft zijne behoorlijcke hoegrootheid, en leden, met de maete van
evenredenheit gemeeten’; d.w.z. het spel
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moet een passende lengte hebben en uit evenredige deelen bestaan.
Als hij dan daarna betoogt, dat zijn Jeptha aan alle eischen voldoet - ook eischen
die hij nog niet genoemd heeft, maar nu terloops aangeeft, zegt hij: ‘De gansche
handel van Jeptha is een, en eenigh, en de verscheidenheit der bedrijven, en alle
omstandigheden van tijt en plaetse en andersins worden hier tot het uitvoeren en
voltrecken van dezen eenigen handel geschickt: dewijl de schickelijcke t'
zamenstellinge der bedrijven de ziel des treurspels genoemt wort, dat zonder deze
niet rechtmaetigh kan bestaen, - schoon er manhaftige uitspraeck, nochte zeden,
nochte spreucken ontbreecken.’ D.w.z.: Er is eenheid van handeling; al wat er in dit
stuk gebeurt, is op de juiste wijze verdeelde stuwing naar één totaal-indruk; en dat
is de hoofdzaak, dat is het eerste vereischte, nog belangrijker dan kloekheid van stijl,
karakterteekening en kernachtige waarheden. En verder spreekt hij dan nog over de
in acht genomen eenheid van plaats - over de eenheid van tijd heeft hij het daarvóór
al gehad -; over de gewenschtheid van schakeering van stemmingen; over de, door
Aristoteles geëischte, ‘menschelijkheid’ van den tragischen held; die noch
uitzonderlijk goed, noch uitzonderlijk slecht moet zijn. Er is peripetia en agnitio
(‘staetverandering’ en ‘herkennis’, d.w.z. het - te laat - beseffen van eigen wezen);
de episodia, uitbreitsels - door Koopmans en de Vooys, ik geloof ten onrechte,
verklaard als ‘historiose of psychologiese toelichtingen’; het is ‘bijhandeling’ en
opsiering, - die episodia dan ‘worden’, zegt Vondel, ‘niet tegens de natuur
ingedrongen nochte te verre gehaelt, maar dienen ter zaecke, en zetten den handel
eenen heerlijcken luister bij.’ En dan: ‘Onder de trapswijze en langksaeme
opsteigeringe wort er bij wijlen eenigh zaet van het toekomende gezaeit, dat te zijner
tijt opkomt, om ópmerckende toehoorders geduurigh t' onderhouden in eene
bespiegelinghe van het navolgende’. Dat is dus reeds volkomen het inzicht, dat ‘l'art
du théâtre c'est l'art de préparer’; - alleen dat, wat wij modernen er zoo graag aan
toevoegen, - dat de toeschouwer ten slotte toch v e r r a s t moet zijn - om onmiddellijk
daarná te erkennen, dat die ons verrassende uitkomst toch volkomen geprepareerd
was -, ontbreekt. ‘De
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rede’, zegt hij dan verder, ‘is gezedevormt naer’ - men kan dit, vrij, vertalen met
‘kenschetsend voor’ - ‘den staet en gesteltenis der personaedje’ - Wat dan verder
zeer uitvoerig wordt aangetoond. En dan volgt nog iets voor ons betoog niet van 't
meeste belang: de eisch van 't niet-vertoonen van gruwelijke dingen. En, dat moet
ik er nog wèl even bij voegen: de eischen van den stijl; ‘klaerheit geloofwaerdigheit
(d.i. waarschijnlijkheid) en kortheit ter behoorlijcke plaetse’ - Dien allerlaatsten eisch
is 't ons wel wat moeilijk om zonder glimlachen uit Vondels mond te hooren - Hij
heeft daartegen, zij 't dan niet in Jeptha, - maar daarvoor - o.a. in Lucifer, om 'n
illuster voorbeeld te noemen - en ook nog wel daarna - b.v. in ‘Adam in Ballingschap’
- gezondigd.
Intusschen, - deze theorie is voortreffelijk. Ze heeft een sterk classicistisch karakter,
maar dat is geen bezwaar; en ze eischt wat grootendeels altijd en overal gegolden
heeft, voor wie een tooneelstuk schreef; eischen die aan het eigenaardig w e z e n
dezer kunst onverbrekelijk verbonden zijn. En, wat ons onderwerp van dezen avond
betreft, wat wij vooropstelden als eischen van dramatische stuwing, dat vinden we
in deze theorie volkomen terug; eenheid van handeling, d.i. een handeling die alles
doortrekken moet; karakterteekening; enzoovoort.
We zullen echter goed doen, één ding niet uit het oog te verliezen: den datum van
deze theorie. Vondel schrijft ze op zijn 70ste jaar, in de laatste periode van zijn
werkzaamheid. Zeker, ‘Samson’, ‘Adam’, ‘Zungchin’ en ‘Noah’ zullen nog volgen;
maar er waren een twintig stukken voorafgegaan - En slechts langzamerhand, en
vooral nadat hij de Grieksche tragedie had leeren kennen, is hij voortgeschreden op
den weg tot erkenning van deze het treurspel ingeschapen wetten. In 1639 vertaalt
hij Sophokles' ‘Elektra’; maar hoe weinig helder is hier nog wat hij in de voorrede
van die vertaling, of liever in de opdracht aan Tesselschade, over het tragische zegt!
Hij is dus langzaam-aan tot zijn voortreffelijke theorie gekomen, en heeft die daarna
ook nog dikwijls verwaarloosd... Maar theoretisch besef is niet de hoofdzaak. De
praktijk der kunst kan reeds voortreffelijk zijn zonder dat. En zoo kom ik tot de
tweede en voornaamste der zooeven gestelde vragen:
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Hoe staat het met de dramatische bewogenheid in de p r a c t i j k , in Vondels spelen?
***
Ik hoop U nu eenige tooneelen van Vondel aan te wijzen, waarin U volkomen den
eisch der dramatische bewogenheid vervuld zult zien. Maar U zult opmerken, dat ze
geen van alle gekozen zijn uit een eerste bedrijf van een stuk. Het eerste bedrijf is
uiteraard expositie; en de expositie in Vondels treurspelen is gemeenlijk op rustig
verhalenden toon gestemd. Er zijn uitzonderingen, Jeptha is er een van. Maar vergunt
mij, voor we daarover spreken, eerst eenige dramatisch-bewogen tooneelen uit één
zijner vroegste werken aan te halen, en dat nog wel uit den ‘Palamedes’, dien men
- niet ten onrechte, geloof ik - als een in het heden absoluut onspeelbaar stuk
beschouwt. In dat onspeelbare stuk dan, vervelend door zijn overvloed van ons nu
niet meer treffende toespelingen, waarvan het eerste bedrijf bestaat uit de eindelooze
alleenspraak van Palamedes - meer betoog van Oldenbarnevelts onschuld dan
suggestie van dramatische situatie - in dat onspeelbare stuk vinden we reeds een paar
tooneelen, waarvoor ik Uw aandacht vraag. Ze staan in een onderling
verband-van-climax. Het zijn het eerste en tweede, en dan het slot-tooneel van den
derden ‘handel’. In het eerste hebben we de nadering van Diomedes tot Agamemnons
tent. Het plan van Palamedes' betichting is in 't vorige door Diomedes en Ulysses
opgemaakt; hier krijgen we de volvoering.
Ik lees U, om tijd te winnen, het levendige 1e tooneel nu maar niet voor. Het heeft
zijn onmiddellijk vervolg in de bijeen komst van den raad - Na den laatsten regel
(746).
Behalven Palameed, roept al den raed bij een,
volgt onmiddellijk het aangeven der personnages van het volgende tooneel:
Agamemnon, Ulysses, Diomedes, Nestor, Ajax. ‘Indicaties’, waarmee de moderne
tooneelschrijvers zoo overvloedig zijn, die bijvoorbeeld Shaw en Barrie tot
op-zich-zelf g e e s t i g e mededeelingen omwerken, en waarvan onze moderne
Nederlandsche schrijvers vaak zoo vermoeiend óverduidelijk onderwijs-materiaal
maken ter leering van den régisseur, die indicaties ontbreken hier geheel. Maar 't is
duidelijk, dat Ulysses, Nestor en Ajax nu eerst van verschillende kan-
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ten moeten aankomen. Elk ‘naar zijne oude, staet en gelegenheit’ - d.w.z. Ulysses
huichelachtig verbaasd, Nestor rustig en waardig, Ajax ‘korsel’... Agamemnon leest
den aan ‘Neptunus waerde soon’ gerichten brief. Kreten van Ulysses en Diomedes;
een rustiger instemming daarmee van Nestor volgen. En dan de kregele twijfel van
Ajax; - dien we kennen als den vijand van Ulysses...
Agamemnon hult, waar de overwinning op Palamedes voor de hand ligt, zijn
begeerte om hem te veroordeelen in een schijn van waardigheid:
Wie twyffelt aen de klaerheyd
Van 't goddeloos verraed?

En dan Ajax:
Ick twyffel met verlof,
Die alle treken ken, en saussen van het hof.

En Agamemnon:
Nu Ajax, geef gehoor, en wees niet ongeregelt.

Nestor, waardig en wijs, maar niet ergdenkend, is nu evenwel op de mogelijkheid
van bedrog gekomen:
Is 't koning Priams merck?

vraagt hij. En dan:
Agamemnon:
De brief was toegesegelt
Met 's konings eygen ring: doch 't wapen is misluckt,
In 't seeglen, en sijne hand in 't schrijven wat gedruckt.
Mistrout ghy aen mijn woord, geloof uwe eygene oogen.
Daer vader, lees den brief.
Ajax:
Een' dochter van de logen,
Een vondeling van 't hof, een basterd van den nijd,
En overjaerden wrock, 't wtbraecxsel van de spijt.
Nestor:
't Schrift swijmt na Priams hand, soo doet de druck van 't waepen.
Ajax:
So paeytme 'tslechte volck: soo leydmen kinders slaepen,
Maer Ajax nimmermeer.
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Agamemnon:
't Sy hoemen 'tstuck verschoon,
De koning Nauplius is God Neptunus soon.
Ajax:
Ja Palamedes is 't, ick houd 'et u ten besten.

Die laatste zin van Ajax is hoonende spot; er komt een fijn genuanceerd element van
tweespalt in de overleggingen. Ieder bespreekt het feit wel zeer naar zijn karakter de practijk gaat hier op treffende wijze aan de twee-en-dertig jaar later geformuleerde
theorie vooraf:
Agamemnon:
Neptunus eyge stad sijn Trojens hooge vesten:
Die draeght d' Eubeër gunst, soo doet sijn heyloos saed.
Ajax:
Ja Palamedes is 't, die brout ons dit verraed,
Die booswicht moet van kant.

En dan Ulysses, huichelachtig:
Beschut ons, goede Goden.

En dan verderop:
Agamemnon:
Hier geld geen lochenen, 't sy hoemen 't wend of keert,
't Is Priams teeckening. Wij twyfflen nu niet langer,
Of Palamedes gaet van dese boosheyd zwanger.
Ajax:
Dat heeftmen lang gesocht, en onder 't volck gestroyt,
En nu met desen brief het schelmstuck opgetoyt.
Nestor:
Ghy heeren siet wel toe, 't sijn sorgelijcke saecken,
Hy vangt wat wightigs aen, die tot een' schelm sal maecken
Een welgeboren vorst, een' man van groot bewint:
Dies wensch ick dat geen' wraeck uwe oogen en verblind'.
Het stuck met reden wickt, en velt geen onrijp oordeel.
Agamemnon:
Daer d' hoogheyd word ghequetst, heeft niemand eenigh voordeel.
Nestor:
Of d' hoogheyd is gequetst dat hangt hier in geschil.
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Agamemnon:
Hy merckt de misdaed licht, diese anders1) mercken wil.
Nestor:
Die yemand hatigh is, seer licht een' brief kan dichten.
Agamemnon:
Nabootsen hand en merck, d' onnoselheyd betighten?
Nestor:
Dat is wel eer gebeurt.
Ajax:
Al waer het noyt geschied,
So derfmen 't nu bestaen.
Agamemnon:
Die 't leger heeft verspied.
Met brieven afgerecht, hier voor u leyd verslagen.
Ajax:
Indien hy levend waer, men mocht hem ondervraegen.
Agamemnon:
De doode meld de saeck, het is een Phrygiaen.
Ajax:
Een slaaf, die korteling in 't oorlogh werd gevaen.
Agamemnon:
So soumen alles wel in twyffel konnen trecken.
Ajax:
So soumen altijd wel des vromen naem bevlecken.
Agamemnon:
Die mensch was lang verdacht.
Ajax:
So was de valsche tong
Des grooten logenaers.
Agamemnon:
Ghy Ajax sijt te jong,
Om Agamemnons mond soo kort te heeten liegen.
Of lust 'et u, so wilt u selven niet bedrieghen:
Maer dat uw degen passe op 't koninglijcke stael.
Ajax:
Soo doet hy.

1) = althans.
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Nestor:
Hout gemack ghy heeren. Laet de schael
Van waere billickheyd beslechten d' ongelijcken.1)

Dat is een werkelijk opwindend goede, rake dialoog; waarin de handeling voortgaat,
en spanning wordt gewekt. - Ik laat het verder verloop van dit tooneel nu achterwege,
en ga over tot de slotscène van het bedrijf, die 't vervolg geeft: Palamedes voor den
raad. Ajax is daarbuiten gehouden; we hebben dus een steekspel van voornamer
allure te verwachten. Hij is vervangen door den beschuldigde, Palamedes zelf; dien
we hier eerst weer in een bedenkelijk lange alleenspraak toespelingen hebben hooren
maken; en wiens bedaarde hooding aan 't slot van die alleenspraak is aangegeven
(vs. 1143-1145):
Ick sal gedaghvaert dan voor Agamemnon treden,
En tegenwoordigh self den loosen raed bekleeden,
En wtstaen met geduld het sy oock wat het sy.

Hij spreekt als meende hij, dat eenig gevaar van de zijde van den vijand den raad
bijeen had doen roepen; een verstandige tactiek, met verwonderlijk van wie eens
Ulysses te slim was. Hij doet dus, alsof het denkbeeld, dat h i j beschuldigd zou
kunnen worden, geen oogenblik in hem is opgekomen:
Ick ben op uw ontbod, beheerscher van Mycenen,
En overste van 't heyr, hier in den raed verscheenen.
Wat onraed drijft u op, en daghvaert ons bij nacht?

Agamemnon, de voorzitter, begint dan dadelijk met het aanduiden althans van de
zaak, waarover het gaat:
Ghy Palamedes, waert van overlang verdacht,
En 't quaed vermoeden groeyt, als of ghy met de Phrygen,
Had heymelijck verstand.

Dit is voortreffelijk van toon. Het is de krijgsoverste, die spreekt. Zonder inleiding
- men ziet, hoe Vondel bij het toespitsen van 't conflict wel kort kan zijn - noemt hij
de verdenking; - verder gaan hij en Vondel nog niet; ze betrachten die dramatische
economie, die geleidelijke ontwikkeling en

1) Palamedes 798-827.
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climax mogelijk maakt. Alleen met den dreigenden tusschenzin: ‘En 't quaed
vermoeden groeyt’ hebben we al een aanduiding van die stijging.
‘D' onnoosle te betygen’,
zegt Palamedes,
Was oyt geringe kunst, en sotte kinderklap:
Daer 't overtuygen is eene hoogre wetenschap.
Wij hebben niet gemeens met dat meyneedigh Troyen.

Dat is: volstrekte minachting voor de beschuldigers; gevolgd door de kalme uitdaging:
bewijs het maar. Daarna, zakelijk en vast, een volkomen ontkenning. Men denke
zich een tooneelspeler, die dezen fijn geschakeerden, en toch slechts 3½ regel
omvattenden claus goed zegt; - en men voelt, hoe ze ook waarlijk dramatisch is; ook
gespééld moet worden; met ingehouden kracht.
Die kalmte maakt indruk.
Men zie wel het heele tooneel vóór zich; Vondel deed dit ongetwijfeld. Bij
Agamemnon zijn Nestor, Diomedes en Ulysses gezeten; we moeten ze niet vergeten;
en niet vergeten, dat ze mee-leven. Weinig gebaren; maar er moet in elk geval na
Palamedes' volstrekte ontkenning uit Nestors gelaat ernstige, niet onwelwillende
aandacht spreken; bij de beide anderen zal in verschillende nuance kwaadwilligheid
en verwerpende minachting even moeten doorbreken. Agamemnon zal uiteraard de
meeste aandacht hebben, zij 't heimelijke aandacht, voor de gevoelens van Nestor; 'n enkele streng-gehouden, maar even toch schichtige blik. Ik hoop, dat het duidelijk
is, dat ik deze dramatische bewogenheid hier niet ‘hinein-interpretier’; ik régisseer
alleen de scène; d.w.z. bouw op 't schema der woorden het geheel van handeling. Agamemnon antwoordt met een korte, eenigszins onbeheerschte vraag:
Hoe koomt ghy dan berucht?

Een vraag, die we 't best begrijpen als resultante, niet van Palamedes' antwoord alleen,
maar mede van den indruk, dien dat antwoord op de vergadering heeft moeten maken;
een voor den beschuldigde uitstekenden indruk.
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Onmiddellijk kan hiertegenover, naar 's dichters bedoeling, Palamedes de mooie rol
worden gegeven. Hij zegt:
Dat vraeght hen die dit stroyen,
Tot schennis mijnes naems.

Dan bindt de ondervrager wat in; - alweer: dit wordt sterker voelbaar, wanneer we
denken aan de houding der bijzitters. Toch zou 't onkarakteristiek zijn ten opzichte
van den k o p p i g e n Agamemnon - den man, die 't immers zóó ver kon laten komen
met het Grieksche leger, vóór hij Achilles zijn Briseïs teruggaf - als hij niet
e e n i g e r m a t e bij zijn te rap uitgesproken insinuatie volhardde.
Gemeenlyck wilt soo gaen,
Waer yemand word belast, daer is een weynigh aen.

Palamedes blijft 't antwoord niet schuldig; en een bondig, raak geformuleerd antwoord
is het:
Soo maeckt de lastering dan vroome luyden schuldigh?

Vondel kende, toen hij dit schreef, nog niet de Grieksche tragedie, waarin - in de
dialogen - de advocaten-hartstocht der Atheners zich zoo vaak uitviert; maar zijn
liefde voor de zaak, die hij in zijn Palamedes zoo hartstochtelijk voorstaat, geeft hem
denzelfden spitsen betoogtrant in den veder.
Ik ben niet van plan deze heele scène, in haar geheel 175 d r a m a t i s c h e verzen,
te bespreken. Maar ik wil nog op een paar typische plaatsen erin wijzen. In vs.
1179-1180 hebben we een eigenaardig bewijs, dat Vondel z a g , wat hij met zijn
verzen aanduidde; het zag als handeling:
Agamemnon zegt:
Ghy soon van Nauplius men sal uw' woorden siften,
U selven niet bedriegh, nocht hael geen' swaerdre straf
Uw' misdaed op den hals: men heefter tijding af.
Heeft Paris met een g'lay u niet aen boord gelegen?

En dan (vs. 1180 vgg.):
Siet daer, hy staet verstomt: hy heefter op geswegen:
Hy set sijn' doodverw: hy besterft in 't aengesicht;
Het quaed geweten wroeght: het schellemstuck betight
Syn' eygen meester. Soo, soo sal ick 't kluwen krygen,
Wy hebben 't end alree: hy staetet toe met swygen.
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In de eerste plaats dat:
Siet daer,....

Maar behalve dit aanwijzen is zeer dramatisch het breken van het rhythme in dezen
en den volgenden regel: (1180 en 1181). Het zijn eigenlijk 4 korte, in plaats van twee
volledige verzen; het is, mee daardoor, de volkomen uitdrukking van den fellen
triomf. Ook: Agamemnon zegt telkens twee keer hetzelfde; - zeer in strijd met Vondels
eigen manier van zich uit te drukken; hij i s hier Agamemnon. D. w.z. hij is een
dramaturg. De regels herinneren in hun boosaardige triomfantelijkheid aan een paar,
500 verzen verder; waar Agamemnon zegt (vs. 1658-1660):
Ick sie, ick sie den beul 't swaerd trecken wt der scheyde:
Den ouden hondsvot vast staen zidderen voor den slagh;
Daer leyd de grijse kop, 's Lands wtgedient gesagh.

Het zijn aan Maurits toegeschreven woorden, maar Vondel geeft o.a. door de herhaling
van ‘Ick sie’ - het is een ‘zien’ als in een vizioen - er het dramatische karakter aan.
En, om nog één enkel moment uit de besproken scène aan te halen: hoe prachtig is
de gluiperige Ulysses, ‘polumêtis’ in den ongunstigsten zin van 't woord, geteekend,
waar de fijnste nuancen van huichelarij hem in den mond worden gelegd.
***
Ik spreek nu niet verder over den ‘Palamedes’. Het is mijn doel, U enkele tooneelen
uit Vondels werk aan te wijzen, waaruit zijn dramatische vizie duidelijk blijkt. Dat
is voor mijn doel voldoende. En bij Palamedes moet ik daarbij zeker niet te lang
verwijlen, daar dit stuk, als een gedramatiseerde satire, een u i t z o n d e r l i j k soort
drama is. Was hij alleen hier dramatisch - zooals hij 't ook zoo sterk is in dat lyrische
gedicht ‘Geusen-vesper’ -, dan was 't bewijs zwak. - Ik ga dus liever uit zeer
uiteenloopende perioden van zijn werkzaamheid iets aanhalen.
We zouden nog over den Gysbreght kunnen spreken, dat het meest gespeeld is,
maar toch eigenlijk meer van een oratorium heeft, met bindingen van epiek, dan van
een s p e l . De ‘Gebroeders’ zijn doorvlaagd van hartstochtelijk lyrisch leed,
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dat in soms felle en scherpe tonen zich uit; zóó als we 't voordien zelden bij Vondel
vinden. Toch, dramatisch is 't stuk m.i. weinig. Maar ‘Joseph in Dothan’ is dit zeer;
en dat wil ik even met een korte, door wat citaten versterkte, beschouwing trachten
aan te toonen.
Ik heb zooeven gezegd, dat Vondels eerste bedrijven in den regel weinig geschikt
zijn om zijn zin voor dramatische bewogenheid te demonstreeren; de toon is meestal
die van rustig verhaal. Maar bij den Joseph is dit verhaal, op hooggestemden, maar
tevens zoo gemouvementeerden toon gedaan, dat het ons toch op eigenaardige, en
niet ondramatische wijze aangrijpt. Men denkt even aan den ‘Prolog im Himmel’ in
de Faust - (in den Palamedes hebben we zoo, in 't begin van 't 2e bedrijf, 'n soort
proloog in de hel, althans - wegens de eenheid van plaats moesten we op aarde blijven
- een proloog van helsche geesten). Ja, als we aan dien proloog in den hemel denken,
met 't scherpst mogelijke en tevens zoo geestige conflict tusschen de opperste goedheid
en haar ironischen knecht, de boosheid, voelen we even scherp de begrenzing, waarin
Vondels levensopvatting hem gevangen houdt; h i j zou noch ooit het kwaad in
eenigszins vermakelijke nuance hebben kunnen geven; noch ooit het rustig
redeneerend in Gods nabijheid kunnen dulden.
We hebben hier in ‘Joseph in Dothan’ dan een andere, in wezen zeer ondramatische
expositie: een rey van engelen, die ons g e r u s t s t e l t over Joseph's lot; zegt, dat,
hoe erg 't ook loopt, het ten slotte goed met hem zal afloopen; dat hij tot hoogheid
is... we zouden haast, om Vondel even te plagen, willen zeggen: gepraedestineerd.
- Een verheven blik over 't leven, maar dien we, om der wille van de dramatische
spanning, liever als louterende verklaring aan 't slot hadden.
Maar, dit eenmaal aanvaard, moeten we erkennen, dat deze inleiding althans
o n d e r h o u d e n d is. Na de voorzeggingen ontwaakt Joseph:
Maer ziet, hy reckt zijn leên, en geeuwt, om met het licht
Te heffen in de lucht dat jeugdigh aengesicht.
Hy rijst, de zon met hem. Daer staet hy op zijn voeten.

En dan volgt de alleenspraak van Joseph; een a l l e e n s p r a a k , maar met althans
een sterke wisseling van stem-
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mingen; een vreugde aan de opkomende zon en aan het landschap; een vreugde die
de toeschouwer althans ten volle kan meebeleven; - want hij ziet het ook. En toch is
't niet enkel natuurb e s c h r i j v i n g , maar ze heeft de beteekenis van een psychische
tegenstelling: de schoonheid der natuur wordt, na Joseph zegt, als een verruimende
verheldering door hem genoten na de
zwaerigheden,
Waer van mijn geest te nacht benart scheen, en bestreden.

Dan wordt de droom beschreven - en, in spel en woord, opnieuw doorleden. - En
vertrouwen uitgesproken in de leiding, die over zijn reis waakt. Waarna de reien,
zangrijk, en kort, die zich hier - wat niet altijd het geval is - zeer na houden aan, in
verband blijven met, de hoofdpersoon, 't bedrijf der inleiding besluiten.
Maar dan het tweede en derde bedrijf. Het is dadelijk boeiend: De broeders Vondel noemt boven ieder tooneel slechts de sprekende personnages, maar behalve
die zijn, blijkens de lijst voorin, ook de zes zwijgende broeders erbij - treden op. En
Simeon zegt:
Ter goeder uure wy, om 't vee volop te geven,
Van gras en klaver, dat van Sichem herwaerts dreven.
Hier lacht de groene beemt de graege kudden aen,
Die, om den heuvel, tot den buick in klaver gaen.
Maer broeders, 'k bid u, ziet. Wie ylt daer stewaert heenen?
'k Zie 't hooft, nu 't halve lijf, nu knien, nu bey de beenen.
Daer stijght een op den top des heuvels, langs dien kant.

En verder:
Levi:
Zoo doet hy, Simeon, en heeft in d' eene hant
Den staf - Wie magh dat zijn?
Judas:
Hy spoet met luchte sprongen.
Ay Levi, zie eens toe. Wien lyckt dat, man of jongen?
Levi:
Het hupplen, Judas, past een wuften jongen eer,
Als een' volwassen man. Hy draeit zich heen en weêr,
Recht of hy yemant zocht van harders en van hoeders.
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Die eerste twee regels worden gewoonlijk op het tooneel verkeerd gezegd. Men moet
‘góéder’ den klemtoon geven, en een korte rust maken na ‘uure’; zoo voelt men, wat
anders een mededeeling aan 't publiek is, als een verheugden uitroep: ‘het was een
góéd idee van ons, hierheen te gaan!’ En dan ‘dreven’ lezen, niet met de punt, die
er achter staat, maar alsof er een dubbele punt stond.
Enzoovoort. Daarop wordt onmiddellijk, op de levendigste wijze, de ontmoeting
voorbereid, waarvan 't conflict-karakter dan in de onmiddellijk volgende verzen
wordt aangegeven. Dit is levendig; al is het niet noodig, dat wij, met de broeders, nu
al Joseph zien naderen; uit technisch oogpunt is dit zelfs hoogst ongewenscht. - Het
duurt nog 400 regels, voor Joseph zelf verschijnt; dat is: in 't begin van 't volgende
bedrijf; hij is dus nog vèr; en de perspectief van het tooneel laat niet toe, dat een zoo
groote afstand ons wordt voelbaar gemaakt; het zou een kinderachtig, mislukt realisme
wezen.
Die 400 verzen evenwel vallen ons niet zoo heel lang; ze zijn vol dramatische
bewogenheid, en openbaren op treffende wijze de karakter-nuanceeringen; tevens
worden ons op de meest ongezochte manier bijgebracht de verhoudingen in Jakobs
huis. Simeon en Levi zijn beiden vijandig. Simeon beredeneert en organiseert den
aanslag - hij is het bedrijf al als woorvoerder begonnen; Levi is argwanend, op een
enkelen fellen uitval na, schaarscher van woorden, smalender, sarcastischer; Judas
vergoelijkt; hij is tegen den aanslag, maar durft niet tegen zijn broers op. Zonder dat
men de daad, die men voorheeft preciseert - wat ook zoowel psychologisch juist, als
spannend is - wordt het voor en tegen ervan nagegaan. Judas gaat zich nu beroepen
op hun oudsten broer, die nog afwezig is; die zal, dat weet hij wel, meer kracht hebben
om te weerstaan; hij verschuilt zich achter hem (vs. 242-244).
Zoo 't Ruben niet bestemt, heeft al dit werck geen klem,
Het moest eenpaerigh gaen, of deze koort zou breecken.
Men vraegh den outsten raet. Hy komt. Ick ga hem spreecken.
‘Het moest eenpaerigh gaen, of deze koort zou breecken’. -

Judas verzet zich dus niet meer uit eigen hoofde; hij ge-
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bruikt de instemming van Ruben - die hij wel weet, dat deze niet zal geven - als een
conditio sine qua non. Een voortreflijke psychologie van den zwakke; wel een
voorbeeld hoe Vondel, die zelf waarlijk niet gewoon was, zijn meening weg te dekken
achter anderen, in de huid van een totaal van hemzelf verschillende personnage kon
kruipen. En Judas' aanvankelijke tegenstand moduleert nog verder; als hij met Ruben
over de zaak spreekt, vermijdt hij zorgvuldig zich zoo te uiten, dat Ruben hem zou
kunnen noodzaken, als zijn medestander op te treden; neen, hij brengt de argumenten
der anderen over; zij het nog niet geheel als de zijne. ‘Z i j roepen vast’, zegt hij.
Zy roepen vast: slaet acht op zijn verwaende droomen.
Hy arbeit elck den voet te zetten op den strot.
Die blinde vader eert, gelijck een aerdschen Godt
Dat troetelkint, 't welck ons zoo eerlijck af kan maelen,
En lust schept om 't gezin, een yeder te behaelen.
Wat Joseph doet, dat 's wel. Wy hebben 't strax verkerft.

Na een langen, maar hartstochtelijk gemouvementeerden uitval van Ruben - ik zou
er nog even op willen wijzen, dat men nooit het ondramatische van een tooneel of
een claus kan betoogen, door enkel op de lengte ervan te wijzen - volgt dan fel, in
stichomythie, het slot van den redetwist, waarin dan Judas, gedwongen, zijn eigen
zienswijze erkent; echter slechts impliciter, wijzende op de overmacht (vs. 307-356):
Ruben:
Ghy hebt u zelven niet, gelijck 't betaemt gequeten.
Judas:
Ghy weet wel, hoeze zijn van outs op hem gebeten.
Ruben:
Maer niet tot moordens toe. Wat grover onbescheit!
Judas:
'k Heb al zijn feilen in de beste ploy geleit.
Ruben:
Kunt ghy de harten niet tot mededogen neigen?
Judas:
Zij borsten echter uit met u en my te dreigen.
Ruben:
Het koste oock wat het koste, ick zal 'er tegens woên.
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Judas:
Ghy zult u zelven leet, den knaep geen voordeel doen.
Daer komenze. Ziet toe. Bedenck uw onvermogen.
Zy dreigen u den doot, en moorden met hun oogen.

Het laatste: een aanwijzing voor de spelers; maar ook het p u b l i e k wordt
aangewezen, waar 't op heeft te letten. En dan begint er een nieuw tooneel: ‘Ruben,
Simeon, Levi’ zien we staan. Dus, Judas is er niet meer bij. Hij gaat weg; - we mogen
in verband met zijn karakter zeggen: hij druipt heimelijk af.
Dit zijn tooneelen, waarin de stuwing, gebroken steigerend, sterk leeft; waarin
Vondel machtig blijkt, in zijn - naar vorm gelijke - verzen de felst realistische en
fijnst-psychologische accenten te leggen. En deze stijging, door de bettende rust der
reien even afgewisseld, gaat voort in het volgende bedrijf; spitst zich daar toe om de
nu aanwezige hoofdpersoon heen, en culmineert in daden. Ik heb wel aanmerkingen
op 't stuk - de waarschijnlijkheid komt bijvoorbeeld nogal in 't gedrang, wanneer
men wel zeer goedgeloovig naar Ruben luistert, als die raadt den jongen in de put
neer te laten, in plaats van hem dadelijk te dooden, o p d a t hij dan langer zal lijden;
een excessieve wreedheid van Ruben, die den meest argelooze op 't denkbeeld moest
brengen, dat er achter dien raad iets anders schuilt; doch de zeer argwanende broeder
denkt dat niet; - echter: dramatisch is 't stuk in de hoogste mate.... tot den weinig
afsluitenden slotclaus van Ruben toe.
Ik wil niet te veel van Uw geduld vergen, door dit uitvoerig aan te toonen. En wil
ook niet uitweiden over de fijne teekening van Joseph zelf, ‘den jongen’ - en typisch
‘een jongen’, met zijn argeloos blijde en trotsche droom-verhalen; en met accenten
van echte kindersmart, als men hem geweld aandoet; toch met de teere wijsheid van
een Godsgezant.
Ik wil liever nog een enkel woord over andere stukken zeggen. ‘Peter en Pauwels’
dan bijvoorbeeld heeft ook zeer bewogen tooneelen. Prof. Kalff keurt dit stuk af, o.a.
wegens zijn ongeleidelijken voortgang, maar juist in dat sprongsgewijze, abrupte,
zit m.i. iets meer dramatisch. En een ontroerende scène is bijv. die tusschen Peter,
Pauwels en Petronel in het eerste, de verbijsteringsscène van Nero in 't begin van het
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5e bedrijf; in dat laatste tooneel is iets, dat aan ‘Macbeth’ herinnert.
Ten slotte echter wil ik, om u niet te lang op te houden, liever alleen nog even
stilstaan bij Jeptha, waarvan ik het ‘Berecht’ reeds besprak; dat Vondel zelf, ook
blijkens dat ‘Berecht’, zeer hoog stelde, maar waar het nageslacht veel op heeft
aangemerkt: laatstelijk nog Prof. Barnouw, die in zijn boek over Vondel, dat mij
overigens het mooiste werk schijnt, dat we over den Meester bezitten, o.a. zegt: ‘Zóó
- n.l. ter wille van de eenheid van tijd - offerde de treurspeldichter zijn dramatisch
effect even koelbloedig op als Jeptha het zijn dochter deed.’ Het is geestig gezegd;
maar het komt mij voor, dat het niet een rechtvaardig oordeel is. Vondel zelf heeft
de twee maanden, die Ifis treurende en zich op den dood voorbereidende doorbrengt,
als een moeilijkheid gevoeld; Prof. Barnouw zegt: hij had Aristoteles den bons maar
moeten geven; maar ik geloof, dat hij, nu hij zich door diens gezag gebonden voelde
- en die gebondenheid was niet zoo enkel uiterlijk als Barnouw schijnt te meenen -,
dat hij binnen de grenzen die Aristoteles hem stelde, toch een uitweg heeft gevonden,
die sterk dramatisch conflict overlaat. Inderdaad, dit is 'n stuk vol stuwing en
bewogenheid. Het feit, dat het in de XIXde en XXste eeuw verscheiden keeren
gespeeld is, wil ik in mijn pleidooi ervoor niet aanvoeren; dit bewijst niets; Lucifer
heeft men meer gespeeld, gedreven door eerbied voor zijn letterkundige waarde; en
Lucifer heeft géén behoorlijken voortgang; 4 bedrijven lang wordt vrijwel hetzelfde
herhaald. Eer zou ik nog aanvoeren, dat 't gebruik van den vijfvoet in plaats van den
alexandrijn al wijst op vlugger beweging in Vondel, bij het uitbeelden van dit
treurgeval... Maar ik wil liever over het meer innerlijke spreken; en dan in de eerste
plaats opmerken, dat wel-is-waar voor Jeptha en Ifis de groote slag al lang geleden
gevallen is, wanneer 't stuk begint... ja! maar Vondel schept nu een moederfiguur oneigenaardig, naar Vossius' leering, met den Griekschen naam Filopaie getooid -;
en h á á r treft nu in dit stuk die slag, onverwacht en feller dan hij Jeptha en Ifis trof;
zij hoort slechts achteraf van den offerdood van haar kind. Hierin is op 't eerste gezicht
wel iets, dat ons hindert; we hebben twee tragische figuren naast elkaar,

Groot Nederland. Jaargang 27

440
één in de tragiek worstelende, de ‘hêroos epoonumos’ van het stuk, en één die passief
is; maar ik geloof toch niet, dat dit zoo bezwaarlijk moet heeten; het is de tragedie
van een g e z i n , waarvan de drie leden door liefde op 't innigst verbonden, lijden
door één tragiek, terwijl zij, als dat lijden over hen komt, in ideale schoonheid van
liefde elkaar sparen. Filopaie treedt enkel in 't eerste en in 't vijfde bedrijf op; haar
weten op 't einde voltooit de climax van emotie, die haar onwetendheid te-midden
van wetenden, in 't eerste bedrijf, in ons heeft gewekt; een emotie, die ons in de
tusschenbedrijven slingerende houdt, dáár 't hoogst opgezweept door het conflict
tusschen Jeptha en den hofpriester; één schrille melodie van smart, met als verpoozing
telkens de verklaarde berusting van Ifis, wel waarlijk het offerlam. En die toch weer
juist genoeg bewogenheid vertoont in haar zachtmoedigheid, om durend onze aandacht
te boeien. Haar eerste optreden heeft zelfs even een accent van verzet, niet tegen haar
lot, maar tegen hen, die haar moeder van haar verwijderd houden; een motief, dat
ons met des te meer van de klassieke ‘schrik en mededoogen’ doet uitzien naar 't
oogenblik, dat die laatste weten zal.
Dramatische bewogenheid - hoe leeft die in de dialogen van Jeptha en Ifis; Ifis,
die den vader vanuit haar moeilijk verworven ontstegenheid - en dat is iets anders
dan de ‘bestudeerde gelatenheid’, waarvan Barouw spreekt - wil troosten, en daardoor
zijn zelfverwijt te feller in hem doet woelen. De smart om de dochter wordt gevolgd
door de smart om de vrouw en moeder; en dan daardoorheen: die lokkende
mogelijkheid, die de noodlot-gedrevene niet aangrijpen wil: den eed aan God te
breken, waartoe de hofpriester méé aanraadt; en dat met argumenten van hoogste
gevoelsorde en vernuftigst betoog. Maar Jeptha kán zijn aanwijzing niet volgen; met
een wreeden wellust voelt hij de striemen der belofte, die hem bindt. En dan weer,
uitstekend voorbeeld van dramatische economie: de rust gevende gesprekken van,
zij het veelszins meelevende, buitenstaanders; en de reien; en de aandoenlijke
weerloosheid van Ifis; en haar vredig heengaan naar den dood. Waarna dan in het
vijfde bedrijf plots met nog niet gehoorde schelheid de smart op-schreeuwt van de
moeder - Die eindigt in een matte berusting.
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Dames en Heeren, ik heb mij tot weinige uiteenzettingen beperkt; ik had wel nog
wat meer te berde kunnen brengen, b.v. a a r d i g e tafereeltjes uit de Leeuwendalers;
de sfeer van een vergaande wereld, in dat oratorium Noah, de tragedie van een Koning,
wiens zorgeloosheid door angst wordt doorflitst; van een ziel, beurtelings door den
profeet en de vrouw buitgemaakt. Maar ook op grond van wat ik aanvoerde, meen
ik wel dit te mogen zeggen: Vondel heeft dramatische vizie en toont, n u e n d a n ,
alle eigenschappen van den dramaturg te bezitten. Hij mag van den aanvang af onder
den invloed zijn geweest van de opvatting, dat de tragedie vóór alles een d i c h t s o o r t
is; zijn neigingen tot betoogend getuigen en zijn aanleg voor pure lyriek mogen zijn
dramaturgie belemmeren, telkens breekt die door. Zien we naar het Fransche classieke
tooneel, waar we zelfs in den zoo bewonderden Cid van Corneille aria-achtige strofen
aantreffen, of ook zelfs: zien we naar de romantische Spaansche en Engelsche stukken;
- ik denk aan absoluut ondramatische lyrische gedeelten in Calderon en aan een
uitweiding als de beschrijving van Queen Mab in Romeo and Juliet, van Shakespeare,
ja, van Shakespeare! - dan begrijpen we, dat de XVIIde eeuw het minder als een
bezwaar moet hebben gevoeld dan wij dit doen, wanneer in de schouwburgzaal het
dramatisch meeleven werd afgewisseld met het luisteren naar schoone lyriek en
epiek. Wanneer we er echter op letten, dat Vondel stukken als de Joseph in Dothan
en de Jeptha heeft geschreven, die geheel, of bijna geheel, dramatisch door hem zijn
gezien, dan vergunt ons dat, althans dit te zeggen, dat de echte dramatiek hem
geenszins vreemd was. Ware dat wel het geval, we zouden in zijn rijke veelzijdigheid
nog genoeg vinden om te bewonderen en lief te hebben. Maar hij heeft wèl de
eigenaardige ontroeringen van den dramaturg gekend: de splitsing van de eigen ziel
in tegengestelde en veelsoortig genuanceerde elementen, die personnages worden;
levende, diep-doorvoelde personnages, wier samentreffen en strijd, in opstuwing en
neerzinking, samen de wereld verbeelden; tevens beeldende Vondels ziel door Gods
licht bestraald, waarin de kracht zich verdeelt, tijdelijk uiteengaande om te treffender
saam te komen tot één indruk van tragiek.
JAN WALCH
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Literatuur
Het Huis der Sterren, door J.J. van Geuns. - Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1928.
Deze gedichten zijn in de watten gelegde kindertjes. Ze zijn keurig gekleed, zooals
oom van Dishoeck dat met zijn pupillen gewoon is te doen; en er zijn zorgvuldige
albumpjes van hun prille jeugd en eerste schredenin-de-openbaarheid aangelegd.
Behalve de gewone nummering der bladzijden - die, met behulp van veel wit papier,
tot 55 kon opklimmen - staat er nog na elk gedicht een Romeinsch cijfer. Wat
beteekent dat? vraagt de speurder, de litteratuurhistoricus, de literary-hero-worshipper.
Op blz. 51 wordt zijn weetlust bevredigd: ‘De Romeinsche cijfers aan den voet der
gedichten verwijzen naar de manuscriptboeken, waaruit de gedichten zijn genomen.
Deze boeken zijn chronologisch genummerd.’ Ah zoo. Het is tóch wel beminnelijk,
den toekomstigen biograaf wat op weg te helpen. Hij krijgt nóg meer gegevens; want
de ‘lijst der gedichten’ bevat tevens een ‘opgave waar zij het eerst zijn openbaar
gemaakt.’ De Gids mag zich het leeuwendeel in dezen toerekenen.
Als al deze pretentieusheden afwezig waren, zou de heer Van Geuns een
beminnelijker entree maken. Goed. Laten we ons door al dat belangrijks zoo min in
malam als in bonam partem laten beinvloeden. En zeggen, dat dit gedichtjes zijn...
om niet véél van te zeggen. De dichter heeft vaak een fijne gevoelsnuance ervaren;
en heeft die dan zorgzaam onder woorden gebracht...
Verwonderlijk: dat snelle donker worden
Der kamer voor de regen-bui begint.

Dat ‘donker worden’ is dan zuiver en gevoelig in een paar symptomen geconstateerd...
Maar aan den inzet reeds voelt men den aard en de - niet zeer diepe - diepte der
senzatie: een stemminkje, dat zoo netjes en zorgvuldig mogelijk wordt genoteerd.
In dit gedichtje (blz. 15; uit manuscriptboek xx) nogal aardig en zuivertjes; hoewel
ook hier de noodzakelijkheden van het rijm zich als zoodanig doen voelen. Enfin en
zoo gaat het dan 't heele - trouwens kleine - boekje door. Voorin 'n énkel gedicht dat
van fijner, echter, meer ballade-achtige allure is: ‘Het Kind’ (blz. 7: en uit één der
éérste manuscriptboeken helaas; - V -). Kortom, 'n boekje van zwakke inspiratie;
van een wel tamelijk gevoelig, maar het belang zijner gevoeligheidjes, naar ik vrees,
onbehoorlijk overschattend jongeling.
J.W.
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De Thuisreis, door Herman Robbers. (Een mannenleven III.) - Amsterdam,
Uitgevers-Mij. ‘Elsevier’, 1927.
Het ‘mannenleven’ is hiermee uit; en het laat een ietwat triesten indruk na. Een indruk
van matheid; en van onbelangrijkheid. ‘Mat en onbelangrijk? Nu ja, zoo is het leven?’
Met uw welnemen, zoo is het leven, spiegelend in een bepaald soort geest. De gróóte
naturalisten hebben ons ook ‘onbelangrijke’ levens laten zien; maar door hun vizie
voelden we ons aangegrepen. Bij Robbers' vizie van een mannenleven dat nog wel
een kunstenaarsleven is - qua ‘onderwerp’ dus interessanter gemaakt - voelen we
ons verveeld. En dat, terwijl de schrijftechniek volstrekt niet slecht, dikwijls heel
goed is; voorzoover ‘techniek’ ‘het goede’ bereiken kan. Maar de vizie... En daar
alleen komt het op aan.
Huib Hoogland, de held, kan een ‘beroemd’ schrijver zijn; maar hij maakt op ons
den indruk van toch een vrij pooveren en zieligen geest. Zoo alleen kleintjes vervuld
van zijn grooten naam, die bij allerlei kennismakingen den nieuw-bekende imponeert;
- de schrijver leeft zoo met zijn held mee, dat hij nooit vergeet dit dierbaar te noteeren;
zooals de romantieke bewonderaars van ‘den rijkdom’ zich lekker maakten met de
weelde, die ze beschreven. Zoo ook al die gewichtige sociaal-artistieke strevingen,
die in café's zoo plezierig-breedvoerig worden bedaasd; waarbij men den grooten
Huib als den leider voelt; ocharme! - Huib wordt dan verliefd op een vijf-en-twintig
jaar jonger meisje, een studente in de medicijnen, uit een naargeestig, verboerd en
vergrofd, dorpsdokter-milieu naar Amsterdam en de wetenschap gevlucht. Hier drijft
een vleugje van emotie in Huib's leven en over Robbers' bladzijden; maar het meisje
heeft op-den-duur tóch niet genoeg aan de samenleving met den beroemden en
ijverigen auteur. We kunnen het begrijpen. Er zitten in haar nog andere driften: naar
eeuwigheid en naar felle spontaneïteit en naar coquetterie... Kijk, dat zijn nu net
dingen, die in Huib - en in dit boek - ontbreken.... Zij wordt van hem weggetrokken;
en het in soberen toets aangeven van de machten, die dit doen, dat is het beste van
dit boek: en wel héél goed. En we hebben ook wel medelijden dan met dien Huib,
die wel klein en ijdel is, maar het in zijn ondermeesters-socialerigheid en verlichtheid
tóch wel goed bedoelt; en zoo niets weet van eeuwigheid en van ‘dunkle Triebe’...
Zijn Lieneke raakt hij dan kwijt. Hij laat haar, vol gevoel voor menschenrechten,
aanmerkelijk meer droefgeestig dan weerstandig, vertrekken. En schrijft al gauw
weer ijverig door; en sterft aan zijn schrijftafel.
En door dat alles heen, op de alledaagsch-journalistieke wijze gezien, verlicht,
sneerend en bezadigd gezien, de geweldige gebeurtenissen van den oorlog en den
na-oorlogs-tijd. Is dit een kunstenaarsleven? Werkelijk het leven van een kunstenaar?
Zielig volkje dan, die kunstenaars.
J.W.
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Letterkundige Almanak Erts. 1929. A.J.G. Strengholt. Amsterdam, 1929.
Hij ziet er werkelijk heel netjes uit, al lijkt het omslag ook een beetje op een letterbord
voor eerstbeginnenden. En verder kan men niet zien of men het boek van voren of
van achteren beet heeft. Doch het is aangenaam van kleur en druk, en de portretten,
in allerlei gedaante en verscheidenheid van afwerking, vormen een pleizierige
afwisseling van het proza en de poëzie. Dit wat het uiterlijk betreft.
Wat dan den geestelijken inhoud aangaat, kan men het betreuren, dat de
‘Samenstellers’ maar niet zeggen willen wie zij zijn. Men zou dan beter begrijpen,
waarom zij, niet zoozeer naar talent oftewel den goddelijken geest, als naar ‘nieuwheid
of vernieuwing’ zochten. Het feit is n.l., dat men nu sommiger talent
zonder-‘nieuwheid’ mist, daarentegen nieuwheid-zonder-talent-aantreft in dezen
Almanak, die ‘het resultaat van een jaar scheppend werk’ zijn wil. Ja, scheppen en
soms opscheppen doen zij allen op het geduldige papier, maar de gansche
Nederlandsche letterarbeid des jaars is hier toch niet voorhanden.
Intusschen, men moet niet sikkeneurig zijn en liever het voorhandene waardeeren
dan treuren over hetgeen ontbreekt. Er is zeker geest en leven in onze huidige letteren,
al zal niemand beweren, dat het een machtig leven is. Soms is het leven zelfs synoniem
met lawaai, doch ook dat kan men der jeugd niet aanrekenen. Zoomin als het
zonderlinge verschijnsel, dat enkele jeugdige letterkundigen een paar exentrieke
versjes of een pagina met nog al geforceerd proza tot representanten hunner waardig
schijnen te rekenen. De meesten komen ruimte of adem te kort om eigenlijk iets
moois of indrukwekkends te leveren, en vaak schijnt het grillige, uitmiddelpuntige
te overheerschen, al of niet pour épater le bourgeois. Daarom is dit boek meer een
curiositeiten-verzameling dan een staalkaart, en zeker niet een resultaat. Men kan
ook spreken van een aardige collectie kleurige vaantjes, die elk een literator
vertegenwoordigen, of van een fluitorkestje, waarin allerlei hoogere en lagere,
welluidende of wanluidende toontjes zouden klinken, zeer polyphoon en zeer weinig
harmonisch. Maar daar is het dan ook niet om te doen.
Zooals de verzameling dan is, laat zij zich, al bladerend, aardig lezen en werkt
animeerend en prikkelend, ten bewijze hoe hier ‘etwas los’ is en litterair jong
Nederland waarlijk nog leeft.
F.C.

De Nar uit de Maremmen. II Florence. De drie blinden, door C. en M.
Scharten-Antink. Mij. voor g. en g. lectuur, Amsterdam, 1928.
Hier is dan het vervolg op het eerste deel van dezen ‘Nar’, dat Massano heet. Een
Voorwoord geeft de ‘grondgedachte’ van het werk: ‘de hedendaagsche wereld, gezien
door een natuurlijken mensch, zoodat het eerste deel dien mensch zou geven, levend
in een nog natuurlijke landstreek, en het tweede zijn conflict met de ‘moderne
beschaving’.
Dit deel geeft dus dat conflict. De ‘natuurlijke mensch’, zelfs eenigs-
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zins boere-mensch, Renato Focardi, schilder van zijn vak, die ons uit Massano wat
vreemdsoortig aanzag, mengt zich eenigszins onvoorzichtiglijk in het stadsleven van
Florence en bevindt het niet naar zijn smaak. Waarbij dan de auteurs ongezocht de
gelegenheid vinden dat moderne stadsleven te detailleeren in kunst, vermaak en
politiek, alles schijnbaar door des schilders oogen gezien. En dat maakt het boek
inderdaad interessant. Wij vernemen iets van de hedendaagsche Italiaansche
kunstscholen, wij krijgen een overzicht van wat er alzoo in Florence op het tooneel
te doen is en hoe men er zich vermaakt. Maar vooral hooren wij - en dat boezemt
ons het meest belang in - van het sedert 1920 groeiend Fascisme en zijn heldendaden.
Die groei wordt ons het duidelijkst in de belichaming dier jongelui-van-goeden-huize,
waartegen dan de schrijvers het revolutionnair proletariaat stelden, in de
schilderachtige gedaante dier felle vrouw uit het volk, in dienst van den kunstenaar.
Daartusschendoor is er gelegenheid de verwording van ras, familieleven en zeden
de demonstreeren aan de beide zonen van Focardi met hun aankleve... Dat alles leest
men met genoegen in de zuivere taal van deze schrijvers, als een levendig
gedramatiseerd beeld van het huidig Italië, waar zoovele tegenstrijdige krachten
werkzaam waren. Het is belangwekkend van actueele zedenschildering en doet
overigens met zijn uitgesponnen stadsbeschrijving een weinig ouderwetsch aan. Wie
in gindsche wereld en haar ontwikkeling belang stelt, wie met weinig inspanning op
de hoogte wil komen der tendenzen van het fascisme, zal dit nieuwste werk der
Schartens zeker niet zonder vrucht lezen. Het is verstandig, smaakvol en koel als een
verhandeling en neemt als zoodanig een eigen plaats in onze nieuwe letteren in; een
soort tusschen de journalistiek, het essay en de kunst.
F.C.

Vader en dochter. Tolstoi's Briefwisseling met zijn dochter Marie, met
een inleiding van Paul Birukoff, vert. door Stijn Streuvels. L.J. Veen,
uitgever, Amsterdam, z.j.
Stijn Streuvels is een voortreffelijk litterair kunstenaar, die de Nederlandsche,
Groot-Nederlandsche letterkunde zeer aan zich verplicht heeft. Maar hij houdt er
een zonderlinge manier op na Duitsche brieven te vertalen. Want deze brieven van
Tolstoi en zijn dochter zijn blijkbaar uit het Duitsch vertaald. En hoe! ‘Bitte’ wordt
‘bidde’. ‘Ordentlich’ heet ‘ordentelijk’, ‘düster’ is ‘duister’. Een brief begint: ‘Hadde
u reeds vroeger geschreven....’ Enz. Enz.
Ik kan niet zeggen, dat deze onbeholpenheden de zaak smakelijker maken. En de
eigenaardige Vlaamsche wendingen, in Streuvels proza zoo bekoorlijk, lijken hier
volkomen misplaatst, omdat zij een soort van accent geven, dat zeker in het Russisch
oorspronkelijk niet voorkomt en aldus deze brieven eenvoudig vervalscht. Indien
men dan niet iemand kon vinden, die Russisch verstond, zoo ware toch zeker deze
of gene Hollander bereid geweest dit doodgewone Duitsch in klaar en simpel
Hollandsch over te zetten. En wij hadden Tolstoi's woorden niet zoo raar gefiltreerd
gekregen.

Groot Nederland. Jaargang 27

446
Wat verder de indruk dezer brieven zelf betreft, wordt men weer getroffen door het
verwarde, broeiende, ongezonde der toestanden en menschen van Tolstoi en zijn
omgeving. Voortdurend angstig over zich zelven en anderen gebogen, om de kleinste
tekortkomingen en zonden te noteeren, lijken deze ik-ken monsterachtig en ziekelijk
uitgegroeid, lijden al deze menschen een angstig, rusteloos, onvredig leven in
gestadige disharmonie met zichzelven, omdat zij het voorgeschreven ideaal niet
bereiken kunnen. En zien vervolgens hun zwakheid voor een straf des Heeren aan,
die op deze wijze hun toch ook weer dierbaar is. Zoodat wij ten slotte den indruk
krijgen van een hopeloos moeras van zielsconflicten en maatschappelijke
machteloosheden, een zich weerloos laten drijven in naam van allerlei principes en
artikelen des geloofs, waaronder een taaie maar verwarde individualistische wil
tevergeefs om vrijheid worstelt.
Gelukkig maar dat deze briefwisseling niet het eenige is, dat wij van den grooten
Rus bezitten.
F.C.

Het Eerste Licht, door Elisabeth Zernike. De Klyne Librye, Edam. z.j.
Elisabeth Zernike is in de laatste jaren ongetwijfeld vager, nevelachtiger, duisterder
of... moderner geworden. Al naar men het noemen wil. Haar verhalen krijgen al meer
van puzzle's of rebussen, die ik geenszins de pretentie heb te kunnen oplossen. Zoodat
mij zeer wel de tragische kern ontgaan kan en ik, als een oningewijde tegenover een
Chineesch handschrift, enkel de ingewikkelde, sierlijke vormen zie, welker geest
mij verborgen moet blijven. Heel erg sierlijk zijn trouwens de taalvormen bij E.Z.
ook niet. In verband met den titel, die hier inderdaad het ‘eerste’ - en voor mij schier
eenige - ‘licht’ geeft, kan men aannemen, dat de schrijfster in haar verhaal van Henri
van Eerdt een ontwikkeling heeft willen geven, zoo iets van blind egocentrisch tot
ongeveer maatschappelijk. De jonge man, dien het hier geldt, is gewis een
psychopaath, met een weinig gecontroleerde emotionaliteit. Hij leeft bij scheuten en
schokken, doet gewoonlijk wat hij niet en maar zeer zelden wat hij wèl wil. Doch
dit is, zeker ook volgens de schrijfster, maar de kleine, de beperkt medische
beschouwing der zaak. Waar het zoogezegd ziekelijke begint, vangt ook vaak eerst
het belangwekkende des menschen aan, en deze jonge man, levende op en over den
rand der gewone bewustheden, opent ons allicht meer perspectieven dan honderd
evenwichtig en zelfgenoegzaam levenden.
En zoo kunnen wij hopen van deze wankele ziel inderdaad iets te leeren over de
diepe afgronden en verborgen geheimenissen van het Ik, dat ten slotte, en zonder de
minste beeldspraak, de wereld is. Maar ik erken nederig, dat de ontwikkelingsgang
van dezen geest mij volmaakt duister blijft. Onder de bedriegelijke vormen eener
uiterlijke overbeschaafdheid, schijnt de ziel des jongelings kinderlijk gebleven,
verslaafd aan zijn moeder, trots beter weten, afkeerig van den vader, niettegenstaande
zijn wereldkennis hem diens gedrag excuseert. In zijn sensitieve gevoeligheid,
begeerten vermoedt hij het absolute in en achter de gewone werkelijkheidsvormen
van een vrouweportret, van een jong meisje, van een intelligenten leermeester. En
is dan hevig ontgoocheld, als zij maar
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van gewone aarde blijken. Tot een sympathieke tante, met een lach van algemeene
menschenliefde, hem zoo iets als een harmonie bevroeden doet van uiterlijk en
innerlijk: het Koninkrijk Gods is binnen in u. Dan, schijnt het, is voor hem het tijdperk
der in weinige vormen bevangen kindsheid geëindigd en verzacht zich het leven in
den weemoed van het voorbij-zijn. En aanvaardt hij nu meer kennelijk leven en lot.
Dit alles raad ik veel meer dan ik weet. Het boek lijkt een serie kleine
gevoelsmomentjes, zwak verbonden door een misschien logischen band. Maar ik
ben er niet zeker van, ook omdat het mij niet veel kan schelen. Daarvoor is alles toch
te vaag en te weinig ontroerend gesteld, te zwak en te bleek van vormen. Men kan
er allerlei en ook niets in zien.
F.C.

Oud-Fransche Legenden, bijeengebracht door S. Troelstra-Bokma de Boer.
Met illustraties door Pol Dom. Zutphen, Thieme & Co. 1928.
De collectie belangwekkende en practische verzamelboeken van de Zutfensche
uitgevers Thieme & Co., wordt door dezen bundel opnieuw met een verrijkt. Het
geldt nu de Fransche legenden, waarvan ons vele bekend zijn, in andere sprake of in
andere lezing. Zooals natuurlijk van de Jonkvrouwe Jehanne, de Schoone Genoveva
van Braband, de Heilige Ursula, Robert de Duivel. Maar daar tegenover staan talrijke
- het boek bevat 29 hoofdstukken - waarvan men eigenlijk nooit op deze manier
vernam. De verzamelaarster heeft uit ruim twintig verschillende Fransche werken
geput om de lezing van haar legenden vast te stellen. Dat zij daarbij heel conscientieus
is te werk gegaan, wil men gaarne gelooven, al blijken er wel eens slordigheden, b.v.
van een ‘Keizer’, die een paar alinea's achtereen plotseling maar ‘Koning’ heet. Erger
is eigenlijk, dat zij zoo weinig fantaisie - of moet men zeggen: visie? - toont.
‘Mag ik u vragen op welk verdrag ge uw macht over mij grondt? gilde ze.’
Ik zou zeggen: probeer het eens, zoo'n heelen zin te gillen. Zulke dingen maken
het geval niet levendiger en daardoor klinken zulke verhalen wel eens mat en zeurig.
Maar wie op zoo'n kleinigheid ziet, is een kniesoor en wij doen wijzer mevr.
Troelstra en de uitgevers dankbaar te zijn voor weer zulk een ‘Nachschlage-buch’,
dat, als een beknopte encyclopaedie, in vele leemten eener interessante conversatie
voorzien kan. En bovendien hebben deze legenden hun zeer eigen bekoring.
F.C.

In de Noord-Hollandsche Wei, door H.J. Heynes. Ned. Predikant te
Landsmeer. N.V. Boekhandel W. ten Have, Amsterdam 1928.
Het heeft een heelen tijd in onze letteren ontbroken aan predikantenlitteratuur, die
er vroeger schering en inslag was. Maar nu is dit boek
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er weer een staal van en een niet onaardig staal tevens. De schrijver bezit den
humoristischen toon die bij het soort past, inzoover hij kalme leukheid afwisselt met
zekere deftigheid, die, niet zonder bedoeling, aan de Tale Kanaäns herinnert. Dat
geeft dan dien ironischen, ‘afstandigen’ kijk op menschen en dingen, die de
mogelijkheid openlaat desnoods dierbaar en wat sentimenteel te worden. Van beide
trekken vindt men in deze verhalen, zonder dat zij echter de zone der gematigdheid
overschrijden. Men voelt des schrijvers vaste overtuiging, den onwrikbaren levenskijk
zich in hen openbaren en dat zij daardoor nog meer getuigenis zijn dan kunst. Het
karakter van predikantenlitteratuur is hiermee tevens bepaald en men moet een
eenigszins geloovig mensch zijn om deze verhalen ten volle te waardeeren en te
genieten.
F.C.
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Ad majorem Dei gloriam
Een Nederlandsch treurspel in vijf bedrijven
Tweede bedrijf.
De middag van den eersten October 1572.
Dorpsplein te Muyssen. Links van het huis van den schout, hoofdkwartier van Don Frederik.
Op den achtergrond boerenhuizen; tusschen deze door ziet men bij tenten en bivakvuren vele
SOLDATEN. Op den voorgrond om een vuur MELCHER, de weifel, SCHRAMMFRITZ,
TRUTZER, SCHLICK, KRETZHANS, WEIBOLT, JURGEN, KUNZEL en JOCHEM, Duitsche
knechten in Spaanschen dienst.

We i b o l t :

Ziet gij nog geen rook boven de stad, Jurgen? Hoort gij nog niet schieten?
Jurgen
(rechts op den uitkijk):

Neen, slechts klokgelui meen ik te hooren. Zij zullen hun laatste gebed gaan doen.
Onze Spaansche kameraden maken anders weinig haast, schijnt het.
Schlick:

En wij zitten hier intusschen zoo stijf, of wij het eeuwige leven met zuipen moeten
verdienen.
Jochem:

Noircarmes werd ook al ongeduldig. Ik zag, hoe hij een ruiter ter verkenning uitzond.
Kretzhans:

Het wordt tijd, dat wij weer eens een goeden greep doen. Ik heb nog zooveel stuivers
in mijn zak als een pad staarten.
Kunzel:

Ik ben ook geheel afgebrand. Alles aan die vervloekte worptafel verloren.
Tr u t z e r :

De soldij bestaat hier alleen uit mooie woorden. Bij Oranje moet het al even berooid
zijn, anders ging ik me, sla mij de donder, aan hem verhuren. Als wij nu en dan niet
het fortuintje van een plundering hadden, konden wij het roer wel in de heg steken
en de piek schuren.
Schrammfritz:
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Ik heb nog een gouden misbeker.
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Schlick:

Dien zult gij ook weldra door uw gorgel gejaagd hebben.
Schrammfritz:

Daarmede dacht zich een pastoor in Bergen te rantsoeneeren. Pots krisement, als ik
er nog aan denk! Hij zweette als een das en beefde als een natte hond, toen wij hem
bij zijn haren uit den schouw sleepten. Toch wilde hij eerst niets loslaten; maar toen
wij hem aan zijn duimen opheschen en lieten spartelen, kwam hij met zijn kelken en
kazuifels en kandelaars voor den dag.
Melcher:

En hebt gij hem toen laten loopen?
Schrammfritz:

Zijt gij zot? Ik stak hem mijn degen door de keel.
Melcher:

Ba, gij zijt een wreedaard!
Schrammfritz:

Pots krisement! Wreedaard zegt gij? De Spanjaarden vertoonen nog andere stukjes.
Bij Valencijn zag ik een oud wijf levend villen.
Tr u t z e r :

In Bergen spijkerden zij een zuigeling bij de ooren aan de muur. Sla me de donder!
We i b o l t :

Dat doen wij vrome Duitsche knechten niet. Wij voeren op eerlijke wijze krijg.
Melcher:

Krijg voeren? Dit moorden, rooven en branden noemt gij krijg voeren? Behalve een
schermutseling bij Mons is er nog geen slag geleverd en gij hebt tezamen minder
lidteekens dan een raaf witte veeren.
Jurgen:

De gal marcheert onzen ouden weifel weer door de leden.
Melcher:

Bij mijn zaligheid, dan ging het eertijds anders toe in Turkije en Lombardije en
Hongarije, onder den goeden Carolus Quint, zaliger memorie. Dat was krijg voeren!
En bij Mühlberg! Sapperment, dat was een slag! Toen ging het er om, wie er den
hemel en wie er het veld won; nu gaat het er alleen om, wie er den buit wint.
Schlick
(zingt):

‘Buit maken is mijn akker,
Het scherpe zwaard mijn ploeg.’
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Jochem,Kunzel
(invallend):

Daarmee win ik geld genoeg!
Daarmee win ik geld genoeg!
Melcher:

Dat verbeeldt zich soldaten te zijn. Een pluim
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op den kop maakt nog geen soldaat, anders was de hop een generaal.
Kretzhans:

Ga naar de taveerne, koddenaar, en gun uw mond wat rust en een pint dubbele kuit.
Melcher:

Mijn mond geef ik den kost en hij zal spreken, als ik het belief.
(Op den achtergrond vertoonen zich SANCHO BELTRAN en MATHLIDE WASTEEL.)

Jochem:

Ziet daar, die Spaansche hopman heeft een hupsche deerne geroofd.
Kunzel:

Bij alle mirakelen, een fiksche maagd.
Schrammfritz:

Pots krisement, daarvoor gaf ik mijn gouden beker.
We i b o l t :

Die wilde ik ook wel eens op mijn knieën wiegelen.
Schlick:

Voor zoo'n slaaplief verkocht ik mijn ziel aan Sint-Velten.
Melcher:

Gij zijt zoo wulpsch als de katers op Lichtmis.
Kretzhans:

Ja, als de muis zat is, is het meel bitter.
Melcher:

Gaat naar de troswagens, als gij uw lusten niet bedwingen kunt. Die zijn met meer
hoeren behangen dan de Jacobsbroeders met schelpen. Maar past op, want de
Fransozen zijn ook meegekomen.
.(Een SPAANSCH RUITER komt van rechts en begeeft zich naar den achtergrond.)

Jochem:

Een ruiter keert uit Mechelen terug!
We i b o l t :

Halt, kameraad! Zijn de Spanjolen reeds met de plundering begonnen?
Ruiter:

De stad wordt gespaard!
(Hij gaat verder.)

Jochem:
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Wat zegt gij? Gespaard?
Schrammfritz:

Pots krisement!
Schlick:

Wij worden bedrogen en bestolen!
Kunzel:

Sedert drie weken hebben wij geen soldij geteld.
Tr u t z e r :

Wij zullen de stad hebben!
We i b o l t :

Gods sakrament zal mij schenden, als wij haar niet krijgen!
Kretzhans:

Wil Toledo ons laten verhongeren?
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Schlick:

Zijn vensters zullen wij aan Sint-Nietglas wijden.
Tr u t z e r :

Sla me de donder, als ik mij niet aan Oranje verhuur!
Jochem:

Laat ons met de anderen beraadslagen.
We i b o l t :

Ja, komt mede!
Melcher:

Luistert, kameraden! Weest wijzer! Eertijds onder Carolus Quint, zaliger memorie...
Schrammfritz:

De bliksem zal u neersmijten, oude vent, met Carolus Quint! Pots krisement! - Komt!
(Zij gaan naar rechts af. SANCHO BELTRAN en MATHILDE WASTEEL komen van den
achtergrond op.)

Sancho:

Vergeef mij, senorita, hier zijn wij aan het doel. - Gij zwijgt en zijt bleek. Ik ben wel
een Spaansch officier en dus een vijand van uw volk, senorita, maar geloof mij, als
ik u zeg, dat ik toch erbarmen met u gevoel, dat een huivering mij aangrijpt, als ik
bedenk, wat hier uw toekomst wezen zal. Hier eindigt alle hoop. De hemel weet, dat
ik daarmede niets tot nadeel van mijn veldheer zeggen wil, maar gij... zoo jong en
zoo schoon in deze omgeving! Mijn God, dat juist ik u aan deze hel moet overleveren!
Mathilde:

Ik dank u, heer. Gij vergist u, als gij meent, dat ik bevreesd of wankelmoedig
geworden zou zijn. Mijn wangen mogen verbleekt zijn, maar mijn hart is onversaagd
en mijn geest helder. Mijn besluit is zoo onwrikbaar als mijn vertrouwen in de
menschelijkheid van uw veldheer.
Sancho:

Bij alle heiligen, senorita, ik bewonder u. O, kon ik als gij gelooven en hopen. Helaas,
ik kan het niet. Zwart zie ik de schaduwen vallen op het pad, dat gij betreden gaat.
- Gij zult u verbazen over de deelneming van een Spaansch hopman, senorita. Ik
weet, dat gij mij begrijpen en niet om mij lachen zult, als ik ze u verklaar. Eenmaal
had ik een dochter, mijn eenig kind, bekoorlijk en jong als gij. Zij is gestorven. Toen ik nu straks in de koets tegenover u zat en u aanzag moest ik denken aan haar,
en toen ik u langer gadesloeg en u spreken hoorde, was het mij of ik haar
weergevonden had. Waarlijk, het is zoo, hoewel het vreemd klinkt uit den mond van
een oud soldaat. Het was mij, of ik
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haar weergevonden had, of zij daar weer bij mij zat, zooals vroeger, en toen ik
plotseling bedacht, waarheen wij reden, toen was het mij, of ik haar, mijn eigen kind,
ter slachtbank voerde. Zie, senorita, daar mij dit zoo in den zin gekomen is, zal het
mij zijn, of zij mij behouden blijft, wanneer ik u red. Bij haar aandenken, bezweer
ik u, verlaat dit oord, ga heen, vlucht zonder uitstel. Om haar -, om u wil ik dit op
mij nemen.
Mathilde:

Is het niet een beschikking, een heerlijk voorteeken, dat juist gij mij gezonden zijt,
heer, dat ik in u hier een vriend, een vaderlijk vriend vinden moet? Maar niet om mij
te doen wankelen in mijn besluit, zijt gij mij gezonden. Ik versta de stem, die tot mij
spreekt en vat de hand, die mij leidt. Neen, heer, ik mag u niet gehoorzamen. Wat
heb ik te verliezen hier? Niet mijn ziel, slechts mijn leven waag ik. Gij zet het
dagelijks op het spel voor een weinig soldij, ik wil het geven voor iets hoogers, voor
mijn stad!
Sancho:

Mijn kind, verzuim de meibloemen niet. Het leven in de lente is nog zoo schoon.
Mathilde:

Honderden kinderen zullen hun lente genieten en honderden moeders zullen met hen
gelukkig zijn. De hemel is met de onnoozelen, met Mechelen en Mathilde is God!
Sancho:

Ja, Hij moet met u zijn, ik geloof het. Uw weg is Zijn weg. - O, ik ben een zondig
man, hoe diep gevoel ik het nu, en zondig is het, u te willen weerhouden. Hij is met
u en gij zult niet verloren gaan. - Daar gij het wenscht, zal ik u bij den veldheer
melden. Mijn schamel verblijf is tot uw beschikking; ongestoord kunt gij er mijn
terugkeer afwachten.
Mathilde:

Breng mij daarheen.
Sancho:

Volg mij dan. En mocht gij ooit mijn dienst behoeven, wat ik vermag... mijn kind.
Mathilde:

Ween niet,... vader. Waarlijk, uw vriendschap is mij een steun, een zegening.
Sancho:

De wereld is vol boosheid, ellende en droefenis, - ach, ik heb het ervaren, - hopeloos,
reddeloos verloren schijnt zij. Maar soms, soms breekt toch een straal door de
duisternis en alles, alles staat in hemelsch licht en de hoop
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herleeft en de redding wenkt, en het leven is weer zalig en schoon. - Bid voor mij,
bid voor mij, - mijn kind, zooals ik voor u bidden zal.
(Zij gaan af naar den achtergrond. Uit het huis links treden DON FREDERIK VAN TOLEDO
en NOIRCARMES.)

Noircarmes:

Een roemvolle toekomst ligt voor u open, senor. De koning zal uw ijver voor zijn
zaak en die der heilige kerk zeker loven en beloonen. Weet gij, hoe de geheimschrijver
Albornoz u onlangs in een brief noemde? Hij noemde u het goddelijkst genie, dat
men ooit op aarde gekend had.
Frederik:

Albornoz, zegt gij, senor? Een voortreffelijk man.
Noircarmes:

Weliswaar zijn er ook, die, uit naijver ongetwijfeld, uw verdiensten willen kleineeren,
die de eer van de overwinning op Genlis bij Bergen, niet aan u, senor, maar aan
Vitelli willen gunnen en die opzettelijk zwijgen over het vrome werk, dat gij verricht
door de vervloekte ketters en heretieken te verdelgen.
Frederik:

Verneemt gij ook klokgelui ginds, senor, of verbeeld ik het mij slechts?
Noircarmes:

Ik hoor niets, senor. - Is het geen godgevallige daad deze Lutheranen en Calvinisten
te bestraffen, die het waagden in de ongerijmdste leerstukken en afschuwelijkste
droomerijen onze onfeilbare moederkerk aan te vallen en te beleedigen; deze boeven
en rabauwen uit te roeien, die het huis Gods verkeerden in een stal van moedwil en
ontucht, die het tabernakel verkrachtten, die het beeld van de allerheiligste maagd
onteerden, die de gewijde oliën tot schoensmeer gebruikten. O, ik gruw bij de
herinnering aan hun schanddaden en een onvergeeflijke zonde ware het, tegenover
zulk helsch bedrijf ook maar de geringste tolerantie te willen toestaan.
Frederik:

In sommige gevallen kan toch misschien, bij uitzondering, op minder strenge wijze
worden opgetreden.
Noircarmes:

Wie vraagt naar den troffel, als het huis gebouwd is? Wie vraagt naar het middel,
als het doel heilig is? Heeft niet zijne allerchristelijke majesteit van Frankrijk
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zelf ons onlangs in de Bartholomeusnacht een verheven voorbeeld gegeven, dat zijne
heiligheid den paus tot tranen van dankbaarheid ontroerde en alle oprechte geloovigen
een plechtig tedeum deed aanheffen? Zullen niet de apostolische zegen en de gebeden
der gansche christenheid u tot een machtig schild en pantser zijn in den strijd tegen
het monster antichrist?
Frederik:

Wel is het een vrome strijd.
Noircarmes:

Een heilige kruistocht is het! O, heerlijk zal het loon zijn, dat u hier beneden en in
den hemel daarvoor zal worden toebedeeld.
Frederik:

Hoort gij waarlijk niets, senor? Het komt mij toch voor, dat ik het bassen van de
klokken in Mechelen verneem.
Noircarmes:

De klokken in Mechelen! Indien gij ze hoort, indien zij luiden, roepen zij den wreker,
die de heidenen uit haar tempel jagen en verdelgen zal. - Zie, senor, daar ginds de
gevloekte stad. Is het niet, alsof God u rechtstreeks opdraagt, haar naar verdienste
te tuchtigen voor den beeldstorm, het heulen met de rebellen en andere gruwelijke
misdrijven, die de Heer niet ongestraft wil laten voorbijgaan?
Frederik:

Ik zond Beltran met het Spaansche voetvolk reeds daarheen.
Noircarmes:

Acht gij Beltran ook tot verraad in staat?
Frederik:

Tot verraad? - Waartoe deze vraag?
Noircarmes:

Zondt gij hem met de besliste order, Mechelen te tuchtigen?
Frederik
(in verlegenheid):

Met de order... Jawel, senor! Waarom wilt gij dit weten?
Noircarmes:

En zijt gij ervan overtuigd, senor, dat dit ook geschied is, of geschieden zal?
Frederik:

Geschieden? Wat ik beveel, geschiedt! natuurlijk, - zooals steeds.
Noircarmes:

Maar indien Mechelen nu eens niet...
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Frederik:

Ik begrijp niet, senor, - wat meent gij?
Noircarmes:

Ik meen, senor, dat ik reden heb te veronderstellen, dat het leger terugkeert zonder
buit en met onbloedige zwaarden.
Frederik:

Senor! - Weet gij dat? - Is dat waarheid?
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Noircarmes:

Zie, daar komt Beltran. Hij zal het u zeggen.
(BELTRAN van den achtergrond.)

Beltran:

Senores...
Frederik:

Hopman, wat hebt gij mij te melden?
Noircarmes:

Keert gij reeds van het doodenmaal terug?
Sancho:

Neen, senor, ik heb de stad gespaard en het leger teruggetrokken.
Frederik
(geveinsd verbaasd):

Gespaard? De stad gespaard? Dat hebt gij gewaagd?
Noircarmes:

Verrader!
Sancho:

Maar, senor, gij zult u toch herinneren...
Frederik
(snel):

Niets herinner ik mij, dan dat ik u order gaf, Mechelen te bestraffen.
Sancho:

Maar, senor, gij weet toch...
Frederik:

Geen woord meer!
(tot twee Spaansche soldaten):

Soldaten, neemt hem den degen af en sluit hem in de boeien.
Noircarmes:

De dood zonder pardon voor den verrader!
Sancho:

Hoe, senor?...
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(als een ingeving):

Heilige God, dit is Uw beschikking! Toch wilt Gij haar door mij behouden! - Hier
is mijn degen. Ja, laat mij dooden, senor. Ik heb den dood verdiend; uw bevelen heb
ik niet gehoorzaamd. Uit eigen beweging, uit medelijden heb ik de stad gespaard.
Noircarmes:

Uit medelijden! Gods wonden zullen u schenden, verrader. Uit medelijden! Gij hebt
u laten omkoopen door die wevers en volders!
Sancho:

Ach ja, senor, zoo is het. Ik wil het bekennen. Zij hebben mij omgekocht.
Frederik:

Ha, zij hebben u omgekocht. Gij zegt het! En toch keert gij hier weder? Waarom
keert gij hier dan weder?
Sancho:

Ik weet het niet, senor. Maar hier ben ik, hier lig ik, hier is mijn leven. Een verrader
ben ik; laat mij dooden!
Noircarmes:

De raven zullen u vreten, hondsvot! Opgehangen zult gij worden aan den eersten
boom!
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Frederik
(aarzelend):

Ja, als dat zoo is,... als hij bekent...
(MATHILDE komt haastig van den achtergrond op.)

Mathilde:

Houdt op!
Frederik:

Dus toch...
Noircarmes:

Wat wil die deerne?
Mathilde:

Heer, deze man, - dood hem niet, heer, want wat hij u zeide, is niet waar! Maar indien
hij ook gelogen zou hebben, toen hij mij in uw naam hierheen lokte, indien hij toen
gehuicheld zou hebben, dan verdiende hij te sterven, zonder priester te sterven. Neen,
hij kan niet gelogen hebben, - hij niet! In uw naam, heer, zwoer hij mij de redding
van Mechelen, als ik hem volgde. Ik vertrouwde op zijn eed en op zijn grijze haren.
Spreek, heer. Heeft hij mij met leugens hierheen gelokt en is ondanks mijn offer
Mechelen toch verloren?
Sancho
(zich op de knieën neerwerpend):

Senor, neem dit offer!
Mathilde:

Luister niet naar hem, heer. Antwoord mij bij God en Zijn gebenedijde moeder en
alle heiligen, antwoord mij. Heeft hij mij bedrogen?
Frederik:

Hij sprak de waarheid.
Noircarmes:

Pest!...
Mathilde
(tot Sancho):

Vergeef mij, vader, vergeef mij. Neen, ik had niet aan u getwijfeld, geloof mij, zoo
waar gij uw dochter onder de eeuwig zaligen gelooft.
Sancho:

Groot Nederland. Jaargang 27

Mijn kind...
Mathilde:

Hij sprak de waarheid, heer, laat hem dus vrij, zooals gij Mechelen vrij liet.
Noircarmes:

Senor, langer zal ik dit niet dulden. Bij de eer van uw geslacht, bedenk, wat men van
u verwacht, tot welk een heilige taak uw vader en de koning u hebben uitverkoren.
Onbarmhartig moet gij wreken als de heilige inquisitie en onwrikbaar moet gij staan
als een pijler der kerk. Wie haar glorierijk zwaard voert, is doof voor de smeekingen
der wereld en blind voor haar verleidingen. Ik zal doof geweest zijn, senor, voor wat
ik vernomen, en blind voor wat ik gezien heb, en ik wil vergeten, wat ik vermoeden
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moest, maar wees dan nu sterk, sterk en wijs. Begrijp, dat deze man een verrader
zijn moet, en beveel, dat men hem zonder uitstel doodt en deze vrouw daarbij.
Frederik:

Beltran is vrij!
Noircarmes
(toornig):

Senor! - Ha, zij wisten al te goed, waar gij kwetsbaar waart, en zonden u deze deerne!
Frederik
(eveneens toornig):

Gij zwijgt!
Noircarmes:

Gij staat niet tegenover een weifel, senor, maar tegenover den grootbaljuw van
Henegouwen.
Frederik:

Gij staat tegenover den veldheer, senor. Niet aan u, maar aan mij is het bevel
opgedragen. Bij Sint-Jozef, ik ben het zat, naar uw pijpen te dansen, ik heb genoeg
van uw lessen en vermaningen.
Noircarmes:

Renegaat!
Frederik:

Is het ver van uw tong naar uw degen, senor?
Noircarmes:

Verder dan van uw tong tot het verraad.
Frederik:

Trek! Een Kastiliaansch edelman laat zich niet ongestraft beleedigen!
Noircarmes
(zich beheerschend, koel):

Het verheffend schouwspel, hoe een Kastiliaansch edelman, die zich daarbij den
veldheer roemt, met een grijs en trouw vriend van zijn koning en zijn vader zich
meet, zal ik dit gezelschap niet gunnen. Mijn hoofd noch mijn degen zal ik in
tegenwoordigheid van deze... dame ontblooten, senor. - Maar wees er verzekerd van,
dat ik u gaarne later en elders genoegdoening schenken zal, - nadat wij ons beiden
verantwoord zullen hebben.
(Hij gaat heen naar rechts.)
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Frederik:

Het is wel, senor.
(Tot Sancho en de soldaten):

Laat ons alleen.
(Als zij weg zijn na een kort zwijgen tot Mathilde):

Nu behoort gij mij, senorita. De prijs, dien ik voor u betaalde, was hoog, zeer hoog.
Mathilde:

De prijs was hoog, heer, maar toch, - het kostte u slechts een bevel, hem te betalen.
De hemel weet, wat het mij kostte, mijzelve... Vergeef mij, heer, vat dit niet op als
een klacht. O, ik ben dankbaar en blijmoedig gestemd en ik zal de kracht vinden, u
te dienen, nu ik de kracht vond, tot u te komen.
Frederik:

Waag ik niet mijn eer, mijn krijgsmanseer,
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- gij hebt het zooeven kunnen vernemen - door uw vervloekte stad te sparen? Ik had
haar kunnen verdelgen en u toch bezitten.
Mathilde:

Gij hebt dit niet gedaan, heer. Gij zijt menschelijk geweest.
Frederik:

Meen niet, dat ik uit erbarmen Mechelen spaarde. Slechts om u ter wille te zijn,
slechts om u te behagen, geschiedde dit. Gij zult toegeven, senorita, dat gij reden
hebt, mij daarvoor dankbaar te zijn.
Mathilde:

Duizenden zullen u daarvoor zegenen, heer.
Frederik:

Tienduizenden zouden mij zegenen, indien ik uw goddelooze veste prijsgaf.
Mathilde:

Neen, heer, goddeloos is Mechelen niet. Diep vereerd rust het gebeente van den
heiligen Rumoldus, die de zalige kroon van het marteldom ontving, in onze kathedraal.
Hoe vaak lag de koninklijke knaap Karel voor deze gewijde relieken tot gebed
geknield, hoe vaak heeft hij de stad geprezen en geloond, waar hij te midden van de
trouwste poorters zijn gelukkige kinderjaren sleet.
Frederik:

Senorita, ik ben volstrekt niet van zins met u hier over Mechelens vroomheid of
goddeloosheid, schuld of onschuld te disputeeren. Mechelen staat en leeft, dit moet
u voldoende zijn. Overigens, - de bezieling, waarmee gij het verdedigt, is betooverend,
waarlijk, - en de blos, dien zij u op de wangen kleurt, verhoogt uw bekoorlijkheid
en herinnert mij er aan, senorita, waartoe ik u ontboden heb. Mijn eenzaam en somber
verblijf zult gij door uw lachen vervroolijken, mijn verveling zult gij door uw scherts
en zang verdrijven en mijn zorgen zult gij mij door uw omarmingen en kussen doen
vergeten, kortom, gij zult mij, - ik wil het noemen, gij zult mij liefhebben. Ik twijfel
er niet aan, senorita, dat gij dit ook reeds zoo begrepen hadt, niet waar?
Mathilde:

In u zal ik Mechelen liefhebben, heer.
Frederik:

Al weer Mechelen. Bij het kruis, ik wensch dezen naam niet weer uit uw mond te
vernemen. Hij zou mij als een verwijt kunnen klinken, dat ik te mild geweest ben.
Bedenk dat!
Mathilde:

Heer...
Frederik:

Gij weet dus, waartoe gij gekomen zijt en
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gij zult uw plicht doen. O, zij zal u niet zwaar vallen, daarvan ben ik zeker, want uw
bloed is jong en wanneer de wijn het vurig gemaakt heeft, dat uw sluimerende
begeerten ontwaken en opspringen, zult gij zwijmelend den wellust der liefde leeren
genieten. - Of kent gij haar zaligheden wellicht reeds, senorita?
Mathilde:

Heer...
Frederik:

Ach, hoe roerend kuisch en onschuldig zijt gij. Gij kunt mij anders zonder schroom
opbiechten; ik schenk u bij voorbaat absolutie. Niet waar, gij hebt haar genietingen
reeds leeren kennen, gij hebt het geluk van... van de diepste vrouwelijke vernedering
reeds gesmaakt?
Mathilde:

Ach, heer, ik bid u...
Frederik:

Haha, mijn blanke duifje. Nu, het zij zoo. Ik wil gelooven, dat gij niet huichelt,
hoewel ik het dan een mirakel noem, dat zulk een rijpe, schoone vrucht ongeplukt
bleef. Maar des te beter; dan zal ik haar plukken en op mijn disch dragen. Bij mijn
eer, dat belooft een godenmaal. Geef mij nu reeds een kleinen voorsmaak ervan,
senorita. Kom in mijn armen en kus mij. Kom hier!
Mathilde:

Erbarmen, heer, erbarmen!
Frederik:

Hoe? Wilt gij niet? Zooeven hebt gij nog met uw moed gepraald en nu wilt gij de
kuische maagd spelen.
Mathilde
(knielend en weekend):

Ik kan het niet, - ik kan niet meer!
Frederik:

Staak dat gejammer en droog die tranen.
Mathilde:

Heb medelijden, heer!
Frederik:

Staak dat nuttelooze gejammer, hoort gij? Kom hier, - in mijn armen, of anders zend
ik mijn vendels naar ginds en binnen een uur zult gij de vlammen zien opstijgen en
het gegil tot hier vernemen.
Mathilde:

Neen, neen! Gij hebt gezworen! - Beltran...
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Frederik:

Ik zou de stad sparen, indien ik daarvoor het loon ontving. Gij wilt mij dit onthouden,
dus ben ik ook van mijn belofte ontslagen.
Mathilde:

Ik zal doen, wat gij begeert.
Frederik:

Uitstekend, senorita. Dan wordt de stad gespaard.
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Mathilde:

Gespaard!
Frederik:

Gespaard, als gij mij behaagt. Versta mij wel, als gij mij behaagt! Het spijt mij, te
moeten bekennen, dat het welgevallen, dat ik eerst aan u vond, reeds eenigszins
verminderd is.
Mathilde:

Ik zal doen, wat gij verlangt, heer.
Frederik:

Sta dan op en volg mij.
Mathilde:

Ik zal het doen, heer - alles zal ik doen, wat gij verlangt, heer, maar ik smeek u,
schenk mij één oogenblik, nog enkele minuten.
Frederik:

Waartoe?
Mathilde:

Om te bidden.
Frederik:

Ik heb geen non of martelares gekocht en geen altaarkaarsen, maar bruiloftskaarsen
zullen wij ontsteken. Het is genoeg! Bij Mechelen, - nu wil ik dezen vervloekten
naam ook eens uitspreken, senorita, - bij Mechelen, zeg ik, nu volgt gij mij! Zonder
uitstel, zonder gefemel of tegenwerping!
Mathilde:

Ik ben bereid.
(Zij volgt hem wankelend naar het huis links.)

Derde bedrijf.
De nacht van den eersten op den tweeden October 1572.
Het dorpsplein te Muyssen als in het tweede bedrijf. Maneschijn. Een venster in het huis van
den schout, links, is verlicht. Op den achtergrond in de verte bivakvuren. Op den voorgrond
twee Spaansche soldaten, TONIO en PEDRO, bij een houtvuur, waarboven een ijzeren pot
hangt.

To n i o :

Zijn wij hier op een kruisweg?
Pedro:

Hier op het dorpsplein kruisen de wegen naar Leuven en Mechelen.

Groot Nederland. Jaargang 27

To n i o :

Het zal nu weldra middernacht zijn. De maan staat reeds boven den toren.
Pedro:

Kookt het lood?
To n i o :

Er komen blazen op.
Pedro:

Gooi er dan nu den vinger in.
To n i o :

Hier is hij.
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Pedro:

Is hij ook van de linkerhand?
To n i o :

Van de linkerhand van een levende zuigeling. Er zat een boerenwijf met haar kind
in het aardappelveld. Ik sloop er heen, trok het wicht door de heg en met één houw
was de duim eraf. De moeder gilde haast erger dan het kind.
Pedro:

Is het een duim?
To n i o :

Een duim, ja.
Pedro:

Ik geloof, dat men een pink noodig heeft om tooverkogels te gieten.
To n i o :

Het zal wel om het even zijn. Nu gooi ik hem erin. Waar is de kuit van den snoek?
Pedro:

Hier. Ik meng ze erdoor.
To n i o :

Zie, hoe het borrelt en sist.
Pedro:

Roer nu, roer nu en zeg de spreuk.
To n i o :
‘Ongeboren, met water gevoed,
Kortgeboren, in lucht verbloed,
Langgeboren, uit aarde gewroet,
In vuur bezworen, het leven behoedt.’
Pedro:

De maan staat boven het kerkhof. Het is middemacht. Nu moet gij hem oproepen.
To n i o :

Dat moet gij doen; het is uw beurt. Ik heb den vinger bezorgd.
Pedro:

Wij zullen erom werpen. Hier zijn de teerlingen.
To n i o :

Geef op.
(hij werpt):

Zeven!
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De Lutheranen zullen beven.
Pedro
(werpt):

Negen!
De ketters aan den degen. - Vervloekt!
To n i o :

Het treft u. Trek den cirkel dan.
Pedro:

Als gij er met mij inspringt.
To n i o :

Ik doe het, bij den heiligen Jo...
Pedro:

St! Geen heiligen. Dan verjaagt gij hem.
(Hij trekt een cirkel om zich heen op den grond.)

Zoo, kom hier nu.
(Tonio plaatst zich naast hem.)

To n i o :

Roep hem nu.
Pedro:

Satan, verschijn!
To n i o
(na een pauze):

Hij komt niet. Roep een anderen.
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Pedro:

Belzebub, verschijn!
To n i o :

Hoor! Verneemt gij niets?
Pedro:

Dat is een uil, die krast.
To n i o :

Roep nog eens anders.
Pedro:

Astaroth, verschijn!
To n i o :

Niets. - Misschien hadden wij toch een pink moeten hebben.
Pedro:

Lucifer, verschijn!
To n i o :

Ik hoor iets.
Pedro:

Een vrouwenstem. Zie, er brandt licht bij den veldheer. Hij heeft weer een deerne
bij zich. Stroo in de schoenen en een hoer in huis laten zich niet verbergen.
To n i o :

Roep nog eens.
Pedro:

Mammon, verschijn! - Leviathan, verschijn! - Asmodeus, verschijn! - Hu, zie daar
ginds, daar is hij.
(DE MONNIK vertoont zich rechts op den achtergrond.)

To n i o :

Ja, zoowaar. Haha, met een monnikspij heeft hij zich vermomd. - Wat beeft gij.
Spreek hem aan.
Pedro:

O, duivel, zeg ons, zijt gij Mammon, Asmodeus of Leviathan?
Monnik
(naderend):

Gij, verdwaasden, waagt gij het een nederig dienaar der kerk te bespotten?
To n i o :
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Haha, gij zijt een looze kwant, duivel.
Monnik
(zich bekruisend):

O, dat zelfs de krijgsknechten Gods, de strijders Zijner heilige kerk alzoo verdorven
zijn. Komt tot inkeer, zondaars, en bidt naarstiglijk, dat de Heer u leiden moge op
het pad, dat tot Hem en de eeuwige hemelvreugde voert, zooals Hij de zalige Margarita
van Cortona, den heiligen Ignatium Loyola, den zaligen Petrum Consalvum en den
zaligen Johannem uit de heilige orde Francisci tot zich geleid heeft.
To n i o
(tot Pedro):

Ik begin te gelooven, dat hij toch een monnik is. Wij hebben een kat in den zak
gekocht.
Pedro:

Als ik een paap zie, ben ik steeds in zorg, dat ik hangen moet.
To n i o
(tot den monnik):

Indien gij een monnik zijt, wat wilt gij dan hier in den nacht.
Monnik:

Een akkerman, wanneer hij wil, dat het zaad
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zal vrucht dragen, legt het niet open, maar bedekt het met de aarde. De heilige drie
koningen hebben hun geschenken verborgen gehouden, tot zij stonden voor het
aangezicht des geboren Messiae. De heilige Nicolaas van Bari heeft den armen in
den duisteren nacht zijn gaven gebracht en niemand heeft het gezien. De heilige
aartsbisschop Thomas heeft onder zijn rok een stekend Cilicium gedragen en niemand
heeft het geweten. Abscondit! Paulus, Antonius, Benedictus, Romualdus, Brunno
en Norbertus hebben hun woningen genomen in de eenzaamheid der wildernissen,
opdat hun heiligheid verborgen bleef. De Heiland, toen Hij de melaatschen gereinigd
had, gebood, dat niemand het zeggen zou, Vide, nemini dixeris. Veertig dagen ook
heeft Hij in de woestijn de strenge vasten verricht, zonder tegenwoordigheid eens
menschen, ons tot een leer en navolging, opdat wij onze werken voor de oogen der
menschen zouden verheimelijken.
Pedro:

Dat laat zich hooren. Dan komt gij hier juist van pas.
To n i o :

Nu bemerk ik toch wel, wie gij zijt. Ik ben zoo gek niet, als mijn muts staat.
Pedro

Ja, gij zijt een schalk. Gij wilt God een vlassen baard maken.
Monnik:

O, gij verstokte zondaars, die zijt als de spotbengels Elisaei. Komt tot inkeer en bidt,
zeg ik u, bidt!
To n i o :

Bidden? - Ik geloof toch, Pedro, dat het een monnik is.
Pedro:

Bidden, zegt hij? Dat is een kunst, die ik reeds lang verleerde.
To n i o :

Wij zullen het A.B.C. opzeggen; daarin zijn alle gebeden van de wereld. Onze Heere
God mag dan zelf de letters bijeenlezen en gebeden daaruit maken; dat kan Hij beter
dan wij.
Monnik:

O, gij verdoemde zondaars! Hoort, wat Salomo spreekt! Gerichten zijn voor de
spotters bereid en slagen voor de ruggen der zotten. De vraatzuchtige zwavelvlammen
zullen van den hemel vallen en u tot asch verteren als de bewoners van Sodoma en
Gomorra. De aarde zal u verzwelgen als Datan en Abiron. De poorten der hel zullen
zich openen en de zwarte
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vijand des heils zal verschijnen!
(Hij is ongemerkt in den cirkel getreden.)

To n i o :

Haha, Pedro, hij is in den kring getreden.
Pedro:

Ja. St! - Zie, daar ginds.
EEN GESTALTE vertoont zich in den schaduw rechts op den achtergrond.)

Monnik:

De kerkers der ongelukzaligen zullen zich openen en de duivel der eeuwige ketening
zal verschijnen!
T o n i o en P e d r o :

Zal verschijnen!
Monnik:

De folterkamers der verdoemden zullen zich openen en de wreede satan der
kwellingen zal verschijnen!
T o n i o en P e d r o :

Zal verschijnen!
To n i o :

Pedro, stook het vuur op.
Pedro:

Gij zijt bedrevener in de zwarte kunst dan wij, monnik.
To n i o :

Hij gehoorzaamt u beter dan ons, eerwaarde.
Monnik:

O, gij ongeloovige spotters! Nog een wijle en de stonde der vervulling zal aangebroken
zijn!
To n i o :

Zij is reeds aangebroken. Draai u om. Zie, daar staat hij.
Pedro:

En gij kunt aan het feest deelnemen.
Monnik
(de gestalte bemerkend, zich bekruisend):

Alle elfduizend maagden! Wijk van mij, satan. Vade retro, satane!
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To n i o :

Wat doet gij nu?
Pedro:

Wilt gij hem nu weder verjagen?
Monnik:

Wijk voor het kruis! In den naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes,
wijk!
To n i o :

Gij hebt hem zelf opgeroepen. Nu kunt gij uitdrinken, wat gij ingeschonken hebt.
Pedro:

Zooals men smeert, rijdt men.
Monnik:

In nomine patris et filii...
To n i o :

Houd op.
Pedro:

Gij jaagt hem toch geen vrees aan.
Monnik:

Benedicite universum domino!
(De gestalte komt nader. Het is NOIRCARMES.)

Noircarmes:

Amen! - Vrome pater, wilt gij mij bezweren? Waarvoor houdt gij mij?
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Monnik:

Heer! - Gij zijt het! Vergeef mij. Mijn sterfelijke oogen waren met verblindheid
geslagen.
Noircarmes:

Het is niet de eerste maal, pater, dat ik in dit land voor den duivel aangezien word.
Monnik:

Ook van onzen gebenedijden Heer en Heiland werd gezegd: Hij staat midden onder
ulieden, dien gij niet kent. Quem vos nescitis. Maar in het dal Josaphat zal men u
kennen, heer, wanneer de kronen der zaligheden uitgedeeld worden.
To n i o
(zacht tot Pedro):

Wij zijn al weder bedrogen.
Pedro:

Wij hebben weder muizendrek voor peper gehouden.
To n i o :

Kom mee, dat wij niet als koorddansers in hoog aanzien komen.
(Tonio en Pedro gaan snel naar links af.)

Noircarmes:

Wat voert u hierheen op dit nachtelijk uur, pater.
Monnik:

Jozef heeft zijn broeders gezocht en heeft hen gevonden. Jozef en Maria hebben den
twaalfjarigen Jezus gezocht en hebben Hem gevonden. De goede Herder heeft het
lam gezocht en heeft het gevonden. De vrouw in het evangelium heeft den verloren
penning gezocht en heeft hem gevonden. - Ik heb u gezocht, heer, en heb u gevonden.
Noircarmes:

Wat hebt gij mij te berichten?
Monnik
(wijzend in de richting van Mechelen):

Er staat geschreven: De haters zullen met schaamte bekleed worden en de tent der
goddeloozen zal niet meer zijn. De oogen der goddeloozen zullen bezwijken en de
toevlucht zal van hen vergaan en hun verwachting zal zijn als de uitblazing der ziel.
Noircarmes:

Wat meent gij daarmee?
Monnik:
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Heer, - en toch staat Mechelen nog!
Noircarmes:

Ha, monnik, wilt gij mij rekenschap vragen?
Monnik:

Verre is dit van mij, heer, want ik weet, dat gij schuldeloos zijt.
Noircarmes:

Weet gij dat?
Monnik
(wijzend naar het kwartier van Don Frederik):

De engel des Heeren sprak tot de huisvrouw van Manoah:
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Het jongske zal een Nazireër Gods zijn en hij zal beginnen Israël te verlossen. Maar
het geschiedde, dat hij een vrouw liefkreeg van de dochteren der Filistijnen.
Noircarmes:

Ha, ik begrijp u.
Monnik:

De jonge dochter was schoon in zijn oogen en verkreeg gunst voor zijn aangezicht.
Noircarmes:

O, vervloekt, als ik daaraan denk...
Monnik:

Begeer haar schoonheid niet in uw hart en laat ze u niet vangen met haar oogleden,
spreekt Salomo. Want de lippen der vreemde vrouw druipen honigzeem en haar
gehemelte is gladder dan olie.
Noircarmes:

Het zal waar zijn, pater, maar om mij dit te prediken, behoeft gij niet in het holst van
den nacht tot mij te komen.
Monnik:

Heer, Salomo spreekt voorts: De bedachtzaamheid zal over u de wacht houden en
de verstandigheid zal u behoeden. Om u te redden van de vreemde vrouw, van de
onbekende, die met haar redenen vleit.
Noircarmes:

Te redden? Wat meent gij? Maak het kort.
Monnik:

Heer, voorwaar zeg ik u, deze vrouw had tot minnaar een Belialszoon, een ketter,
een Geus.
Noircarmes:

Een minnaar? Een Geus? Hoe weet gij dat?
Monnik:

Tot Simon Magum heeft een hond gesproken, tot den heiligen Mamma heeft een
brullende leeuw gesproken, tot den heiligen Julianum heeft een hert gesproken, tot
den heiligen Macarium heeft een draak gesproken, tot den profeet Balaam heeft een
ezelin gesproken, - tot mij hebben de vogelen der lucht gesproken.
Noircarmes:

Een wonder van den hemel! Maar die Geus...?
Monnik:

Heeft niet Ezechiël gepredikt: Alzoo zegt de heere Heere: O, Oholiba, ik zal uw
boeleerders, van dewelke uw ziel is afgetrokken, tegen u verwekken. Ik zal mijn
ijver tegen u zetten, dat zij in grimmigheid met u zullen handelen.
Noircarmes:
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Die Geus moet gevonden worden.
Monnik:

Het is reeds geschied, heer.
Noircarmes:

Hij moet hier gebracht worden.
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Monnik:

Het is reeds geschied, heer. Toen uw soldaten dien Baalsdienaar buiten de poort in
vrijheid stellen wilden...
Noircarmes:

In vrijheid? - Wie had hun dat bevolen?
Monnik:

De hopman.
Noircarmes:

Beltran! De verrader. Nu zal hij den dood niet ontgaan, bij God!
Monnik:

Amen. - Toen zij hem vrijlaten wilden, dreigde ik hen met alle helsche pijnen en
straffen, dat zij zeer vervaard werden en mij volgden en hem meesleepten.
Noircarmes:

Waar is hij?
Monnik
(naar rechts wijzend):

Ginds, heer. Ik beval hun, hier in de nabijheid te wachten.
Noircarmes:

O, monnik, - o, kostelijke, onbetaalbare monnik! Met den kardinaal Granvelle zal ik
over u spreken. Over een jaar zult gij gardiaan zijn, dat bezweer ik u.
Monnik:

Gardiaan, heer? Gardiaan, genadig heer? Zegen over u! - O, die zichzelven vernedert
zal verhoogd worden. Het zal vervuld worden, als de psalmist spreekt: De
rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op
Libanon.
Noircarmes
(hem aan Don Frederiks venster voerend):

Monnik, treed hierheen, voor dit venster en zie daar in de armen van de slet den
uitverkoren Nazireër Gods.
Monnik:

O, gruwel der gruwelen! O, droefenis der droefenissen! Zie den verstandeloozen
jongeling, tot wien de vrouw sprak: Ik heb mijn bedstede met tapijtsieraden bereid
en mijn leger met mirre en aloë welriekend gemaakt. Dormi mecum. Kom, laat ons
dronken worden van minne tot den morgen toe, laat ons ons vroolijk maken in groote
liefde. En hij ging gelijk een os ter slachting en gelijk een dwaas ter tuchtiging der
boeien. O, gruwel der gruwelen! O, droefenis der droefenissen!
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Noircarmes:

Laat de soldaten den Geus nu hier brengen, dat wij hem op de proef stellen.
Monnik:

Wij zullen hem tegen haar aanbrengen, dat hij met haar zal handelen uit haat en haar
naakt en bloot zal laten, dat haar hoerenschaamte ontdekt worde.
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(Hij wenkt rechts DE SOLDATEN, welke dan met BERNARD DORFENDAEL, gevangen in
hun midden, opkomen.)

Noircarmes:

Treedt nader! - Wie zijt gij? Hoe is uw naam?
Bernard:

Bernard Dorfendael.
Noircarmes:

Welke religie?
Bernard:

Een Kalvinist ben ik.
Noircarmes:

Ketter! - Zijt gij ook een Geus?
Bernard:

Ik ben een hopman van den prins van Oranje.
Noircarmes:

Dan zijt gij des doods schuldig.
Monnik:

Ito in ignem aeternum.
Bernard:

Niets liever wensch ik dan te sterven.
Noircarmes:

Zoover zijn wij nog niet. Eerst heb ik iets anders voor u bereid.
Bernard:

Laat uw folterknechten komen, beul! Ik vrees uw torturen niet.
Noircarmes:

Wij zullen zien. - Soldaten, brengt hem hierheen, hier voor dit venster, dicht ervoor.
Monnik:

Totdat de dag aanbreekt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot den mirreberg en
tot den wierookheuvel.
(De soldaten plaatsen Bernard voor het venster.)

Noircarmes:

Zie daar, Geus. Zie goed toe. Kent gij haar?
Bernard
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(naar binnen ziend, dan plotseling):

Barmhartig God! Mathilde!
(Hij werpt zich in wanhoop voor het venster neer.)
J.W. VAN CITTERT

(Wordt vervolgd.)
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Verzen
Hunnentocht.
Voor C.J.N.

I.
De runen rilden, driftig stoof de rook
't hout kromp in 't heilig vuur. 't Volk 'stomde,
het gretig oor geheven naar den vogelroep.
De priesters knielden: oude' in 't statig wit,
de jongren, kalm, in pronkend donkerblauw,
in 't blinkend groen der zee de rij der knapen,
en offerden. Elks schamel lichaam zeeg
en steef, geveld, in de opperste elevatie
der geesten tot de goden hemelhoog.
Toen zweeg het fluisterend rijs en steeg
de ranke bloem op 't outaar recht. Gods
vleugelen klepten.
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Hunnentocht.
II.
De stoet trok op. Een magiër, een veldheer,
een vorst, een trotsche prins, een leger in den nacht;
en langs de wegen gansch een volk in zwijgen De helden van den hemel togen mee
en doemden heirweegs op, en liepen beêweegs neder,
in lucht diep-westlijk dromde 't licht zich op.
Hun raadsel stapte ruischend door den duister
en in de wereld gleed hun levendheid,
een vloed van zielen, door den killen tijd.
Geen wapen blonk er in een hand vol nijd,
geen wapenkreet reet er den verren einder
der witte vreê.

24-4.'28.
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De bootsman.
Voor L.B.
Zijn kop scheen om de deur, een frank gelaat
in 't stug getij met striemingen doorslagen Zijn groet viel gul, zijn stem wierp verre vlagen
van zon in 't klein café aan de' havenstraat.
Zijn blik verried de zee, zijn stap haar maat.
Zijn lach den klank van levens diepst behagen.
Zijn forsche borst den durf tot dapperst wagen.
Zijn ruige vuist de kracht tot strafste daad.
Zijn mond genoot den vollen koelen dronk,
den beker dien hij zich ten afscheid schonk.
Toen liet hij rap zijn boot ter heenvaart klaren
en stiet zich blij van wal. Ik zag hem gaan.
Hij had op 't voorhoofd 't heimlijk teeken staan
dat hem zijn donker lief wachtte op de baren.
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Hoek van Holland.
Ter herinnering: 17 December 1927.
O grens van wereld en oneindigheid,
met zilveren zee in gulden middaguren,
met avondrood tegen de hemelmuren,
met sneeuwen strand in wintersche eenzaamheid,
met de eeuwige wisseling der beweeglijkheid
van al de groote roode en groene vuren
der schepen die naar huis, of westwaarts sturen
en de' avond vullen met vertrouwlijkheid Hoe vindt hier 't smartziek hart zijn rust bereid
waar 't vliedt op 't donker uiterst uwer pieren,
daar 't lijdzaam water troostlijk met ons schreit.
Hoe dooft ons leed in uw vergetelheid,
stilt uwe vreê der zinnen wrevelheid
en lokt ons, krachtig weer 't goed leven vieren!
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Donker water.1)
Zwarte vaart, verdoken onder
de open plooien van den nacht langs de glooiing, langs den vlonder
hijgt uw heimwee, stijgt uw klacht,
Loerder op de zwakke boozen
lokstem voor verbitterd bloed,
muiter met den vredeloozen
valstrik voor verloren moed,
Neergebogen vogelroover
- de oogen tot een kier geblind die, geslopen achter 't loover
schijnbaar slaapt, en plots verslindt!
Ondoorgronde, die verholen
in verborgenheid ontweld,
onverscholen voor wie dolen
duidelijk zijt ten doel gesteld,
Zwarte water, met uw lusten
die ons zwarte hart bemint
is 't bij u niet beter rusten
eer het waken ons ontzint?

1) Verschijnt binnenkort in een bundel ‘His Master's Voice’.
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Is 't niet beter: verre vlieden
van den dagelijkschen waan
als gij ons den vreê kunt bieden,
vreemd aan dit verdwaasd bestaan?
***
Maar ook gij zoudt ons misleiden!
Grijpen vast tot harder druk!
Wár ter wereld nog te beiden
levens liefste lust: geluk?
Of bedriegt uw lokkend dreigen
is uw duchtbaarheid ònwaar,
oude zwerver, bergt uw zwijgen
meerder droefheid dan gevaar?
Staat gij tot ons lijden nader
met uw smart dan met uw doem?
Roofde Dood ook u tegader
liefdes lach en levens bloem?
Schuwe, zijt gij stil geworden
in de deining van 't verdriet?
Luwde uw drift na nutteloos morren
tot de rust van kalmen vliet?
Onverklaarde, moe van klagen,
zijn wij maar terzij gegaan.
Vréémden immer, nacht en dage
dolend naast de levensbaan.
A.J.D. VAN OOSTEN
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Broeder Kobus
V.
Kobeke wordt serieuzer
1.
En in dien tijd moet Kobeke nu iederen morgen naar den catechismus voor zijn eerste
communie. Nelleke ook. Te acht uur zitten ze op de bankskens voor den autaar van
den heiligen Antonius. Daar zijn er bij die hun boterham nog moeten voort opeten.
Dan komt pastor Bonnefooie uit de sakristij. Hij wandelt weg en weer rond de
bankskens en ondervraagt ze een voor een, en die zijn les niet kent moet op zijn
knieën voor Sint Jozef gaan zitten.
Bij meester Kallevoete heeft Kobeke de vragen al geleerd. Maar nu is 't iets anders,
't is echter, voor de eerste communie. De dingen die in den catechismus staan krijgen
nu een anderen klank. Kobeke luistert met veel attentie naar alles wat pastor
Bonnefooie vertelt, want de catechismus is veel meer de stiel van pastor Bonnefooie
dan van meester Kallevoete. 's Avonds zit hij bij 't lampke zijn vragen hardop te
leeren, en Belle Moeike en Tekla Penne zijn daar heel van kontent. Dan leeft Kobeke
met zijn geest en zijn ziel bij allemaal heilige dingen, bij de engelen en de heiligen
en bij Onzen Lieven Heer. Zoo lang als hij in 't bed wakker ligt peist hij daaraan, en
hij zou ook een engelke willen zijn om te kunnen vliegen. Het is aan zijn gezicht en
aan zijn oogen te zien.
Kobeke zit voor de hut op een bankske. 't Is Donderdag. Broos is naar het bosch.
Belle Moeike en Tekla Penne zijn achter het huis op het veld bezig, en 't is goed
weer.
Kobeke droomt. Hij kijkt boven de dennekens zonder daar naar iets te zien, heel
wijd tot tegen den muur van de lucht. Zijn zielke zit in zijn open oogen. En ineens
ziet hij daar boven de dennekens twee engelkens zweven, echte engelkens,
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zooals hij ze in zijn gewijde geschiedenis weet staan en zooals hij ze in de kerk kan
zien, in een lange witte vool, geen voeten, en groote witte vleugels... Kobeke krijgt
een schok, daar is een groote holte in zijn hert, en 't is precies of hij in de lucht hangt...
De engelkens vliegen schuins omhoog naar den hemel, en van verre knikken ze eens
op Kobeke met vriendelijke oogen, en ze zijn weg.
Het is of Kobeke ineens uit een boom valt plat op den grond. Versuft kijkt hij rond
zich. Pardoes likt aan zijn hand.
Met geen mensch spreekt Kobeke daarvan.
En daar is iets schoon rustig in zijn hert.

2.
En in dien tijd...
't Is op een Zaterdag na de school. De jongens van den catechismus en de grooteren
die dat al achter den rug hebben, zijn aan 't spelen langs den hof van pastor
Bonnefooie. Ze zijn aan 't dam schieten met stukken van dakpannen. Flup van Trezeke
Stekebeze gooit ineens zijn steen wijd weg, in 't wilde, en die valt aan den anderen
kant van den hofmuur. Daar rinkelt iets kapot, iets lijk glas... Ze staan stil en bezien
mekander met een vraag in hun oogen. Naske van Dore Piluut begint er mee te lachen,
en Zanneke Laere gooit ook een steen in den hof van pastor Bonnefooie. Het klettert
weer. Ze smijten nu een voor een met al de steenen die ze daar ieverans kunnen
vinden, den eenen keer raak, en dan weer eens niet raak, ze hooren het, maar ze weten
niet wat. En ze hebben veel plezier.
Flup van Trezeke Stekebeze moet leerke staan en Naske Piluut loert over den
muur.
- ‘Gedomme manne, roept Naske, et es èn gloaze kas mee allemoar planten in...’
Ze hooren de achterdeur van de pastrij opengaan.
***
Pastor Bonnefooie heeft smakelijk gegeten, en een goed glas wijn gedronken, en
hij is achter zijn tafel zoetekens in 't slaap gevallen. Het is toch nog te vroeg om voor
de kwezels van de congregatie gaan biecht te hooren. De venster van den hof staat
open, en de vogelkens zingen zijn oogen toe. Hij
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hoort het al verder en verder van hem af, precies of er watte in zijn ooren gestopt
wordt.
En pastor Bonnefooie droomt van den hemel, zooals een goede pastor doen moet.
Hij zit bij Sinte Peter, en Sint Ambrosius, en Sint Augustinus, volgens pastor
Bonnefooie de drie strafste heiligen uit den hemel en die er uit zien of ze ook pastor
geweest zijn. En Sinte Peter heeft een goeie flesch uit zijn kelder gehaald. En ze
lachen dat de hemel er van davert... Sint Ambrosius staat recht en stoot een roomer
om die over den grond rinkelt... Sinte Peter doet hetzelfde... Sint Ambrosius...
Pastor Bonnefooie schiet wakker. Hij hoort achter in den hof iets rinkelen...
***
Als een vlucht musschen stieven de jongens uiteen.
Ge kunt denken! als Pastor Bonnefooie zijn broeikas daar zoo te stukken vaneen
vindt. De scherven en splinsters glas liggen tot in den hofpad, en ze blinken in de
zon. En ze hebben ook de helft van zijn rooikoolen kapot gesmeten. Hij staat er op
te zien als op een verbranden hering. Goed dat hij geen van die stroppen onder zijn
handen heeft. De kwezels van de congregatie krijgen dien achternoen penitenties
van vijf rozenhoedjes, dat ze der heelemaal tielebuis van zijn.
Pastor Bonnefooie kan 's avonds niet eten.

3.
's Anderdaags voor de vroegmis zit pastor Bonnefooie in zijn biechtstoel. Dan zijn
er altijd menschen die te biechten gaan. Kobeke is mogen meekomen met Belle
Moeike. Hij ziet Naske van Dore Piluut bijschuiven in de rij voor den biechtstoel.
't Is tegen halver zeven. Naske kruipt in het hokske, en als het eerst wat stil geweest
is hoort Kobeke ineens pastor Bonnefooie bekanst hardop vragen:
- ‘Woarde der bij of woarde der nie bij, snotneus?’
Stil!
- ‘As ge 't nie rap goat zegge...’
Naske moet nu iets gefezeld hebben. En daar klakt het
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deurke van den biechtstoel open, pastor Bonnefooie springt er uit, Naske is even
gauw uit het hokske, loopt de kerk door naar de deur, doet een stoel omvallen, buiten,
en pastor Bonnefooie vliegt hem in zijn wit roket achterna. Ze hooren Naske's voeten
door het portaal kletteren, en ze zien pastor Bonnefooie zijn toog omhoog houden
om harder te kunnen loopen. De kerkdeur slaat met een rammelenden bons toe. Het
klept juistekens halver zeven, en de koster begint op het orgel te spelen. De pater die
Zondags de vroegmis komt doen staat voor den autaar en het belleke van den
misdiener rinkelt. De menschen zijn opgeschrokken. Ze weten niet wat er aan de
hand is, ze bezien mekander en beginnen te fezelen.
Buiten het kerkhofmuurke zet Naske beenen zooveel hij geven kan, en pastor
Bonnefooie achterna. Ze loopen neven het huis van den koster het veldwegelke in,
en pastor Bonnefooie roept: ‘Goade blijve stoan, liêleke bengel!’ Hij houdt nu zijn
toog tot boven zijn knieën opgetrokken. Klare Seeldraaiers ziet dat van uit heuren
hof en ze wordt er rood van. Ze denkt dat pastor Bonnefooie zot geworden is, van
daar zoo in zijn wit koorhemd rond te loopen. Ze laat van 't verschieten de twee
eieren op den grond vallen die ze juist uit de nesten gehaald heeft.
Naske vliegt door de beeten dat de blaren er afknakken. Hij schreeuwt nu al:
‘Amai-amai-amai!!!’ Pastor Bonnefooie achter hem, ook door de beeten, en hij heeft
hem vast... Naske krijgt een toefeling dat zijn ooren er van fluiten, en pastor
Bonnefooie zegt bij iedere klets die hij geeft: ‘Arrê!... Arrê!... Arrê!... Arrê!... da zal
oe liêre meniêr pastoêr zèn broeikas kapot smijte!... Arrê!... Arrê!... Da's er iên veur
iedere stiên, verdoemesche lorejas!... Arrê!... Arrê!... En ge zult è joar wachte mee
oe iêrste kemmunie!’ - Naske schreeuwt van schrik al de namen van de kameraden
die er ook bij geweest waren. Pastor Bonnefooie zijn hand doet er zeer van. Zijn
schoenen en de rand van zijn toog zijn doornat van de beetblaren en hangen vol bruin
slijk. Als hij zijn furie uitgewerkt heeft laat hij Naske loopen en stapt door de beeten
terug naar de kerk.
Daar zit Kobeke verschrikkelijk met 'n ei. Hij had sebiet geraden wat er van de
kwestie was toen hij pastor Bonnefooie
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aan Naske hoorde vragen: ‘Woarde der oêk bij?’ Naske heeft nu misschien alles
verraden. Zijn hert jaagt er van en zijn vingers beven. Belle Moeike weet van niks
en leest maar voort aan heuren paternoster. Als Kobeke de kerkdeur hoort opengaan
en pastor Bonnefooie ziet binnenkomen nijpt hij zijn billen ineen en hij trekt zijn
kop tusschen zijn schouders met het gedacht dat hij zoo seffens langs achter gaat
oorvegen krijgen.
De pater aan den autaar heeft juist het evangelie gelezen en pastor Bonnefooie
trekt recht den preekstoel op. De menschen zien hem hijgen.
- ‘In den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen... Et goat
er sereworig weer schoên mee die smerige bengels van elle... Ziet oeve pastoêr hier
naa es stoan hiêlegansch ut den oasem en zènen zondagschen toog van onder tot
bove vol slijk... Er wordt een gebed gevraagd voor de overledenen van de parochie:
Jozefus Van Aertslaer, Cornelia Beugels, Anselma Teskens, Petrus... Onze Vader
die in den hemele zijt...’ Als hij daarna afgeroepen heeft wie er in den ‘houwelijken
staat zal vergaderen’ begint hij aan zijn eigenlijk sermoon, over de plichten van de
ouders tegenover hun kinderen. Onze Lieve Heer heeft gezegd, preekt pastor
Bonnefooie met een rood gezicht, spaart de roede niet, ouders, en hij wist heel goed
wat hij daar wilde mee zeggen: dat de vaders en de moeders er maar ferm moesten
opslaan als de bengels ongezeggelijk waren, en ze moesten niet verveerd zijn te hard
te slaan, en het is nog het best hun broekske af te streepen en ze op hun blooten
flututer te kletsen, dan worden ze 't beter gewaar en dat zal hun deugd doen voor
later, zoo staat dat in de heilige boeken... en ze moeten er vandaag maar mee beginnen,
goeie dingen moeten niet uitgesteld worden... en onze Lieve Heer heeft dat vooral
gezegd voor de snotneuzen die menheer de pastor zijn broeikas hebben kapot
gesmeten, een splinternieuw kas, al het glas kapot, wel voor honderd frank schaê...
en de jonge radijskens en de salaad allemaal naar de weerlicht... en daarmee zal het
stoelkensgeld voortaan Zondags twee centen zijn totdat die broeikas betaald is... en
de vaders moeten wel weten dat ze later verschrikkelijk veel mertelarij zullen hebben
als ze hun
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bengels niet bijtijds onder hun broek schoppen, vandaag nog, en als ze niet in de hel
willen komen maar wel de eeuwige zaligheid genieten, ‘wat ik u allemaal wensch,
beminde parochianen, in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes,
Amen.’
Pastor Bonnefooie is geweldig in zijn vuur geraakt, en hij maakt de boeremenschen
zoo heet dat ze al seffens zouden willen beginnen. Daar zitten zoo'n twintig
schooljongens in de mis, en die hebben met witte snuiten en groote oogen, stijf van
schrik, naar pastor Bonnefooie zitten loeren. Kobeke kijkt eens achterom. Hij ziet
op al de gezichten de koleire staan en aan Dore Piluut zijn oogen kan hij raden wat
Naske te verwachten heeft na de mis. Jan Fermesjuu, de vader van Pol en Lewieke,
zit vlak voor hem, en hij nijpt zijn vuisten al ineen van goesting om Pol en Lewieke
een pandoering te geven. Dilia Bloem stompt heuren Seppe met den kneukel in de
zij dat hij bekanst van zijn stoel tuimelt, omdat Seppe eens omkijkt naar Kobeke wat
die er van peist. De jongens wringen stillekens hun achterwerk efkens over den stoel
weg en weer.
De mis is nog geen half uur gedaan of al de jongens van de parochie hebben een
rammeling gekregen, zelfs ook die niet in de kerk waren en van niks wisten. Als ze
op straat komen bezien ze mekander met scheeve verlegen oogen. Ze zeggen niks,
maar ze peizen der allemaal aan of de anderen ook streep gekregen hebben.
't Is vooral voor die twee centen dat de vaders en de moeders zoo kwaad zijn.
Kobeke krijgt ook zijn paart van Tekla Penne aan wie Moeike Belle het verteld
heeft. Broos zegt om te troosten: ‘Kobeke mène joeng, de pastoêrs da 's zoe iet lak
as heiligdoem... en as ge doar de poêten oanstekt dan zijde verdoemd!’
Kobeke wordt serieuzer.

4.
En in dien tijd heeft pastor Bonnefooie ook een Gerardus Majella in de kerk moeten
plaatsen. Die is tegenwoordig in de mode en 't is half tegen de goesting van pastor
Bonne-
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fooie. Hij is van gedacht dat er al genoeg heiligen zijn, en dat ze 't met Sinte Peter,
met Sint Augustinus en met Sint Ambrosius wel kunnen gedaan krijgen. Van den
anderen kant is het de Paaschkeers die er mee voor den dag gekomen is in den
kerkeraad. Daarom is pastor Bonnefooie er nog meer tegen. En de Paaschkeers heeft
het geld gegeven, tegelijk met Dikta De Gans en Mieteke Denne, twee kwezels van
de congregatie. Die zijn der altijd de eerste bij voor alle nieuwe devoties en ze willen
heiliger doen dan menheer de pastor zelf, en der is geen eene pastor die daar tegen
kan. Precies of ze dat geld niet even goed aan pastor Bonnefooie hadden kunnen
geven...
Die van de congregatie hebben al een lieke van Gerardus geleerd.
Het beeld is aangekomen op de pastrij, recht van Brussel, en pastor Bonnefooie
heeft het in de kerk doen zetten achter het beeld van Sint Jozef. Deze is wel een kop
grooter dan Gerardus Majella, en pastor Bonnefooie is daar blij om. Sint Jozef heeft
ook een veel heiliger gezicht.
Hij schrijft aan een pater om Zondags ‘den nieuwen heilige van de Paaschkeers’
te komen wijden.
Zondags onder de mis zien de menschen dien daar staan op een draagstel van de
processie, achter den rug van Sint Jozef, en ze vinden hem nog al schoon. Pastor
Bonnefooie preekt zelf, zonder een woord er van te zeggen dat die pater in den
achternoen het Lof komt doen.
In 't Lof zitten maar zeven of acht menschen. Ook Kobeke en Belle Moeike. Ze
staan er fel van te kijken als de pater op den preekstoel klimt en over Gerardus Majella
begint te preeken. Pastor Bonnefooie is niet te zien. Hij heeft laten zeggen door den
koster dat hij pijn in zijn buik heeft. De pater legt hun uit wat voor een specie van
heilige Gerardus is en wat voor soort mirakelen hij gewend is te doen. Als het Lof
gedaan is haalt de koster uit een van de herbergen rond de kerk - (niet uit zijn eigen
herberg vanwege het verteer) - vier mannen. Die zetten hun schouder onder het
draagstel en gaan er mee de kerk uit om Gerardus Majella door het dorp te dragen.
De pater gaat voorop en zingt met den koster iets in het Latijn. Dan komen de vier
mannen met den heilige.
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Dan komen de Paaschkeers, Fluite Gijsels en Peer Ocherme, die een kerklanteereke
dragen, en dan volgen Dikta de Gans, Mieteke Denne, Kernelie Lammekezoet,
Rozeke Stekebeze, Belle Pies, Dimfena Poot, en Belle Moeike met Kobeke.
De menschen zitten voor hun deur in den lommer een pijp te smoren of te klappen.
Ze weten niet wat hun overkomt als ze daar zoo in eenen keer dat vreemd spektakel
op straat zien verschijnen. De rosse hond van Dore Piluut de garde is neven den
kerkhofmuur aan 't fikfakken met een anderen hond. Ze loeren om en als ze de
Gerardusprocessie zien afkomen pakken ze zoo'n danigen schrik dat ze met hun steert
tusschen hun pooten de dorpsstraat afvliegen. Daarmee komt alleman buiten. De
stoet trekt voort door het dorp en Kernelie Lammekezoet met Rozeke Stekebeze
beginnen te zingen:
Dat heee-e-den liedren vroolijk kliiiii-nken
Vermeee-eldt ons luid Gerardus lo-oof,
O broe-oe-ders ziet hem prachtig bliiii-nken,
In heee-et gelukkig Sionsho-oof

en de anderen, die ook het lieke geleerd hebben in de congregatie, zingen het refrein
mee te gelijk met Peer Ocherme, Fluite Gijsels en de Paaschkeers:
Geraa-ardus ui-ui-uit den hoo-o-oge,
Ziet o-o-op uw dienaars neee-er,
Doo-or onzen noo-o-ood bewoo-o-oge
Geef o-ons de vrij-ij-heid weee-er...

De pater ziet er niet kontent uit omdat er zoo weinig volk meegaat. De koster is
kwaad omdat hij niet naar het hanengevecht kan gaan zien.
Ze zijn voorbij de pastrij. Dan gaat daar stillekens een venster open. Pastor
Bonnefooie steekt er zijn kop door en loert de processie achterna, en hij lacht heimelijk
van plezier. Hij kijkt eens den anderen kant uit en hij ziet Dore Piluut de garde zijn
kop door het venster steken bij den koster. Hij doet teeken naar Gerardus die al een
eindeke verder is en zegt: ‘Dore, ziede d'èm goan... Diê zènen hering braait bij ons
nie!’
Kobeke en Belle Moeike gaan mee tot ze weerom in de kerk komen. Kobeke heeft
wel honderd onze-vaders gelezen. Hij had kompassie met Gerardus.
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Kobeke wordt serieuzer.
Dat komt omdat hij ook een heilige wil worden gelijk Gerardus Majella. En dat
komt van de dennebosschen, en van de twee engelen, en van zijn eerste communie,
en van Belle Moeike.
En 't is om later mirakelen te kunnen doen.

5.
En hoe is 't gekomen?
Van de dennebosschen, en van zijn eerste communie, en van... och Kobeke was
een prakkezeerder. Van kinds af aan al. Zat hij daar somtewijlen in zijn stoelke niet
te loeren, zoo serieus dat Belle Moeike moest zeggen: ‘Ziet èm doar toch es zitte...
es et nie persies of èm et allemoar al wèt...’ Op de dagen van deugenietestreken
volgen nu de zutemelkgezichten. Het zat er in. Hij zag engelen van tijd tot tijd.
't Is erger geworden met de allerzielensermonen het leste jaar, en het brak er door
op een avond.
Tekla Penne had gezongen en verteld van Genoveva. Toen zei Belle Moeike:
- ‘Zoê 'n erm schoap... was èkik in heur ploats geweest ik zaa diê Golo de oêge ut
zène liêleke kop gekrapt hemme.’
Toen moest Kobeke Belle Moeike scherper bezien. En hij zag achter heuren stoel,
in den hoek van de kamer, Genoveva staan, efkens maar, met lang haar en een wit
kleed...
Kobeke zag ineens dat Belle Moeike grijs haar had, en een mageren dunnen neus.
Hij keek lang naar heur handen, heur vingers, heur schouders. En hij was zeer
verwonderd. Dan naar Tekla Penne. Hij wist dat hij ze nog nooit bezien had. Het
waren opeens voor Kobeke andere menschen. En de kamer zelf, en de tafel, en het
lampke... nog nooit gezien. En hij kon dweers door Belle Moeike en Tekla Penne
kijken. Hij zag binnen in hen hoe ze buiten waren.
- ‘Mènneke woar zitte toch oan te paaze?’
Kobeke viel bekanst van zijn stoel van 't danig opschrikken.
Dien avond lag hij lang wakker. Hij kon vliegen en hij vloog over de bosschen
wijd weg, over de heele wereld. Hij kon overal dweers door zien, ook door de
menschen. Toen kwamen die twee engelen hem tegen, en die kenden hem nog,
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en ze namen hem mee naar den hemel, recht omhoog naar Onzen Lieven Heer, en
pastor Bonnefooie stond daar in zijn preekstoel en Genoveva dat was Belle Moeike
en hij ziet er overal dweers door...
***
In de kleine dennekens, met vlak daarneven het groote bosch, zit Kobeke in 't
lommer en telt zijn hazelnoten. Hij is moe geloopen. 't Is een heete najaarsdag. De
lucht is veel blauwer dan anders, en het is het stilste sezoen van 't jaar. De grond en
de boomen krijgen iets eigens. In de dennebosschen is 't precies of de boomen
stillekens ondereen aan 't frazelen zijn op éénen toon... sssssst... oe... oe... sss,,, sss...
ssst...
Kobeke telt.
En ineens lacht daar iemand.
Kobeke schiet op, loert rond, en ziet niks. Weer lacht het. Nu ziet Kobeke dat het
het denneboomke is dat vlak naast hem staat. Hij beziet het heel goed, juist zooals
hij dien avond Belle Moeike en Tekla Penne zat te bekijken. En nu ziet hij ook weer
dweers door het denneboomke. Het heeft een hoofd, een mond, een lichaam. Het is
iemand die leeft en spreken kan.
- ‘Ik wist niet dat gij het waart,’ zegt Kobeke. Het is hem of hij dat levend
denneboomke altijd gekend heeft.
Het denneboomke lacht weer en zegt:
- ‘Wij leven juist zooals al de menschen, wij zijn toch ook door Onzen Lieven
Heer geschapen.’
- ‘Wat doet ge hier altijd op dezelfde plaats, denneboomke?’
- ‘Juist wat we doen moeten. Wij groeien, wij stijgen recht naar omhoog, dat is
onze aangewezen taak, en wij wachten.’
- ‘Waarop wacht ge, denneboomke?’
- ‘Wij wachten tot we groot en sterk zijn, en dan worden wij wat we moeten
worden, palen, of planken, of staken...
En wat wordt gij later, Kobeke?’
- ‘Ik?’
- ‘Ja gij... We moeten toch allemaal iets worden?’
- ‘Ik... ik... weet het nog niet.’
Nu lachen ineens al de denneboomkens, een gedempt en
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vroolijk giechelen dat zich voortzet door de twijgen. De groote boomen daarnaast
zijn te oud om nog zoo kinderachtig te lachen, maar hun kruinkoppen kijken ironisch
glimlachend neer naar Kobeke. Ze hebben ook een gezicht en oogen.
Het denneboomke dat spreken kan zegt:
- ‘Het is niets, Kobeke, dat ge 't nog niet weet, ge zijt nog klein... Als ge altijd
maar recht naar omhoog groeit, naar God toe.’
Kobeke weet niet wat hij daar moet op antwoorden. Hij kijkt naar de hazelnoten
in zijn rechterhand. Hij is zoo warm gelukkig als hij dat nog nooit gevoeld heeft, nu
hij hoort dat het denneboomke met hem spreken wil... Als hij nu maar wist wat hij
later worden moest... Recht naar omhoog, naar God... Hij begrijpt het niet heel goed,
maar weet toch wel wat het is... En hij kijkt nu naar omhoog, naar de blauwe lucht.
Hij ziet dweers door den hemel, de engelen en de heiligen die daar rond wandelen.
Hij kan hun vleugels zien, en hun lange blauwe gewaden zien wuiven...
Tjak-tjak-tjak-tjak!!... Hanneke ekster schiet gekkend uit een boomkruin en doet
Kobeke doodelijk schrikken. Weer is het of hij van heel hoog plat op den grond valt,
en zich binnen in hem ieverans zeer doet.
In die dagen vraagt hij aan Belle Moeike:
- ‘Belle Moeike, wa zal èkik loater weurre?’
Belle Moeike peist en zegt:
- ‘Da weet ik nog nie, mènneke, moar as ge altijd ne wijze joeng blijft en veul
onze-voaders leest dan komde toch zeker in den hemel.’
Kobeke beziet heur. Belle Moeike doet hem aan het denneboomke denken. Ze
hebben allebei iets dat hetzelfde is. Hij gaat nog dikwijls terug naar het boomke,
maar het is niet altijd thuis al staat het er wel.
In de kerk kan Kobeke ook in de menschen zien. Dan doen ze allemaal andere
dingen dan wat ze van buiten doen. De autaar met menheer de pastor dat is de hemel.
En al de menschen kijken van binnen naar den hemel en willen er naartoe gaan. De
eenen komen zonder moeite vooruit. De anderen kunnen maar langzaam voort, een
klein eindeke, en dan blijven ze staan turen naar waar ze komen wilden. Nog
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anderen blijven vast op hun stoel zitten en kunnen geen stap verzetten... Recht naar
omhoog, naar God toe... Kobeke loert omhoog en kijkt vlak in het gezicht van Sint
Ambrosius tegen den pilaar... En Sint Ambrosius knikt vriendelijk en fluistert van
boven naar beneen hem toe: recht naar omhoog...
In die dagen vraagt hij aan Belle Moeike:
- ‘Belle Moeike, wie komt er allemaal in den hemel?’
En Belle Moeike peist en zegt:
- ‘Alle goei mense, mènneke... moar oep veurhand wete we da nie... alliên de
pastoêrs zèn der doarigoemtrent zeker van...’

6.
Och Kobeke toch!...
En in dien tijd, als hij nu bij Nelleke is, doet hij heelegancsh anders dan vroeger.
Hij spreekt nu alleen nog van den hemel, van de duvels, van de slechte menschen en
van mirakelen te doen. Als hij alleen is dan probeert hij wel eens, maar het lukt nog
niet. 't Is nu al van wijze kinderen en van de vertelselkens uit de Gewijde
Geschiedenis. Zijn oogen en zijn gezicht zijn veranderd. Hij houdt zijn kop een beetje
scheef. Hij fluit niet zoo veel meer. Hij lacht niet zoo veel meer, en ze gaan allang
niet meer gelijk zwemmen.
Kobeke is nu al veertien en Nelleke ook. Ze gaan nog dikwijls gelijk hout of
denappels rapen in 't bosch. Dan helpt Kobeke wel om Nelleke heur bussel of heur
zak op te heffen; maar 't is raar nog lachen en spelen lijk vroeger. Hij staat daar
dikwijls met een verloren gezicht op andere dingen te prakkezeeren dan op Nelleke.
Nelleke zucht er van. Ze gaat elken Zondag naar de kerk, ze leest 's morgens en
's avonds, ze heeft verleden jaar in de processie nog het karton Koningin der Engelen
mogen dragen. Nelleke weet niet wat ze nog meer moet doen in kwestie van
heiligheid. En ze ziet Kobeke geerne.
Och Kobeke toch!...
En dat duurt zoo altijd voort.
Belle Moeike en Tekla Penne zijn er blij om. Broos niet. Hij zit er somwijlen over
te peizen. Hij weet dat Kobeke iede-
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ren dag voor hem paternosters leest, dat hij geen leelijke liekens meer zou zingen,
en dat maakt Broos kribbel tegen Tekla Penne.
En als er dan in 't wintersezoen weer een pater de missie komt preeken wordt het
nog erger. De pater doet de menschen schudden en beven van schrik voor de hel, en
het vagevuur zelf is al zoo wreed. Hij doet de kweenen van de congregatie met
zoetegezouten gezichten en hun mond open glimlachen als hij van den hemel spreekt.
Gaat het over de hel dan loeren die naar 't mansvolk.
Nu is Kobeke iederen dag aan 't prakkezeeren over wie er naar de hel zal moeten
van de parochie. Het dunkt hem dat Broos van Peersus en Kalle Lies daar ook wel
zouden kunnen bij zijn. En hij leest al maar door paternosters. Met Belle Moeike kan
hij uren lang zitten klappen van den hemel en van de engelkens. Als ze met hun twee
alleen thuis zijn en voor de hut zitten, dan zingen ze van 't Geestelijk Kaartspel:
Eenen soldaat heel sterk en kloek,
Kwam in de kerk zonder verduiken,
In plaats van eenen kerkeboek
Een heel spel kaarten te gebruiken...

en Belle Moeike zingt tot aan:
Den mensch volwaard, den mensch volwaard,
Met alles wat er is op aard.

Dan neemt Kobeke de kaarten, legt de zevens open en zingt:
Zoo ik de waarheid zeggen mag,
Als ik aanschouw de kaarte zeven,
Denk ik al op den zevensten dag
Den Zondag ons door God gegeven

tot op 't einde:
... dat leert ons mediteeren
Bij wijl en tijd, bij wijl en tijd,
Op 't geen ons dient ter zaligheid.

Kobeke zingt met langzame stem, lijk Belle Moeike. Precies zoo iets als 's avonds
die harmonika ginder ieverans achter de bosschen.
En als Nelleke ze hoort zingen, als ze voor de hut van Kalle
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Lies staat, krijgt ze der tranen van in heur oogen. Als Pardoes het hoort laat hij zijn
ooren hangen.
Of ze lezen in het Boek van de Zeven Sloten, of van De Liefelijke Paradijsvogel,
of van De schoone Mirakelen van den heiligen Antonius, of van De Deugd van alle
Staten.
Peer Ocherme komt er somtemets ook bijzitten en luistert.
- ‘Et es toch è wijs mènneke, Belle Moeike,’ zegt Peer.
- ‘Joa zeker, Piêr joeng,’ antwoordt Belle Moeike fier.
Broos peist dat Kobeke niet goed bij zijn verstand is. Hij gaat er mee naar Sinte
Kornelis om hem te laten overlezen. Kobeke laat dat allemaal gerust doen. Als ze
terug komen door de bosschen begint Broos te zingen. Maar Kobeke zwijgt en peist.
- ‘Voader, woaroem zijde gij giene poater geweurre?’
Broos blijft er van stilstaan. Het snijdt hem den asem af. Hij beziet Kobeke en de
denneboomen en zijn eigen voeten.
- ‘Ne poater, Kobeke!... Ik ne poater potvermille...’ Broos lacht dat de tranen hem
over de kaken loopen.
- ‘Gelle moakt de joeng hiêlegansch zot,’ zegt hij thuis tegen Belle Moeike en
Tekla Penne.
Och Kobeke toch!...

7.
En zoo gaat er weer een lange tijd voorbij en een jaar en nog een jaar, over de
bosschen en over de wereld.
En in dien tijd komt op een schoonen dag Dorusoome binnen. Die hadden ze in
geen jaren meer gezien. Kobeke kende hem niet. Dorusoome is de broer van Broos
van Peersus, en hij is Broeder in 't klooster van Zeveslote. Hij was van Vader Abt
naar een dorp gemoeten wijd achter de bosschen in 't Hageland. Hij komt nu binnen
om een beetje te rusten en mee koffie te drinken. Het lag op zijn weg. Dorusoome
heeft een grijzen toog aan met een leeren riemke rond zijn lee. Hij is blootskop, hij
is dik en heeft een plezant gezicht. Ze zijn blij hem te zien en Belle Moeike giet
iederen keer opnieuw zijn tas vol.
- ‘Ge hèd gelle doar niks te keurt, oan oe gezicht te zien,’ zegt Tekla Penne.
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- ‘Et zaa kunne slechter zijn, Tekla Penne,’ lacht Dorusoome.
Kobeke kan geen oogen van hem afdoen.
- ‘Wa ne groête joeng, zegt Dorusoome, zoe iêne moest bij ons kome en Bruur
weurre in 't kloêster...’
- ‘As ik mag goan ik sebiet mee!’ zegt Kobeke.
- ‘Woarveur zodde nie meuge?’ vraagt Dorusoome.
Ze beginnen der over te klappen. Het komt wel wat onverwacht, maar Tekla Penne
en Belle Moeike zijn er toch niet tegen, omdat Kobeke zoo serieus geworden is. Ze
zijn er eigenlijk fier over. Want Broeder dat is zoo halvelings iets als pater. En zie
maar eens hoe dik dat Dorusoome der van is. Broos zegt er niet veel op. Ze hebben
van Kobeke nu zoo'n stuk zebedeus gemaakt, en ze moeten nu maar weten wat ze
der voorts mee doen. En hij gaat achter het huis zitten peizen.
Ze spreken er elken dag over. Kobeke zou het toch zoo geerne doen. En op een
keer zegt Broos:
- ‘Veur mijn poart mag èm doen wat dat èm wilt... da's misschien et iênigste middel
oem èm te geneze... En vroem kome doet èm toch.’
En Zondags daarop zal Kobeke dan maar vertrekken. Hij kan komen als hij wil,
heeft Dorusoome gezegd. Tekla Penne en Belle Moeike beginnen zijn kleeren gereed
te maken.
***
Aan den rand van het denneboschke zitten ze, Kobeke en Nelleke.
Ze zien den rooden schijn van het vensterke in Kalle Lies zijn hut, en 't is een
schoone schoone avond. Kobeke is komen goeien dag zeggen voor goed.
En Nelleke heur hert is zwaar.
- ‘Es et dan toch vast en zeker, Kobeke?’
- ‘Joa Nelleke,’ zucht Kobeke.
Want Kobeke zijn gemoed is ineens ook vol. Hij had niet gepeisd dat het zoo erg
zou geweest zijn.
- ‘Moar poater weurde toch eigelèk nie, ne woar?’
- ‘Eigelèk nie... alliên moar Bruur.’
- ‘Eigelèk eigelèk kunde dan nog wel vroem kome... as et oe ginder nie zaa
oanstoan.’
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- ‘Eigelèk wel... joa... moar ik koom noeit of ze leve nie miêr vroem, Nelleke.’
Toen was er iet in den avond, in de dennekens, in Nelleke's hert, - dat zei: hij doet
het wel, Nelleke.
- ‘Ik hèm er zoê spijt van, Kobeke.’
Kobeke kijkt weemoedig naar het vensterke in den gevel. Daar zit een krop in zijn
keel.
- ‘Want eigelèk... eigelèk... zien èkik aa geire, Kobeke...’
Nu wist Nelleke dat.
***
En dien avond laat staat Kobeke voor de hut in den donker. Broos is al slapen. Belle
Moeike en Tekla Penne zitten nog te naaien.
Kobeke peist. Morgen gaat hij naar het klooster.
De lucht is doezig blauw en daar staan niet veel sterren. Van wijd over de bosschen
vloeit er een lichte schijn over den hemel, precies of 't van den anderen kant van de
wereld komt.
Want het zijn weer de lichte Sint-Jansnachten.
De krekels zingen in de dennekens, en achter het huis, en in de zandbaan. De
vlierstruik bloesemt en geurt den heelen avond vol.
Voor de hut van Kalle Lies staat Nelleke. Ze kijkt naar de sterren en ze luistert
naar den avond. Dan veegt ze met heur voorschoot over heur oogen.
En 't is heel stil.
Kobeke staat alleen voor de hut in den geur van de denneboomen en van den
vlierstruik. Hij kijkt naar den hemel. Daarachter zit Onze Lieve Heer, en de engelen,
en de heiligen. En nu hoort hij van wijd wijd over de bosschen het avondklokske
klinken van het klooster van Zeveslote... ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding...

8.
... ding-ding-ding... En ga nu maar, Kobeke jong, ga nu maar naar dat blanke klooster
van Zeveslote... ding-ding-ding... en ge zult er peis en vree vinden bij Broeder Dorus...
ding-ding-ding... en bij Vader Abt... ding... En daar

Groot Nederland. Jaargang 27

492
achter staat nog wat anders op u te loeren, Kobeke... ding-ding-ding... en van daar
zult ge eens terugkomen... ding... terugkomen naar de dennebosschen... ding-ding...
van het Kempenland... ding-ding-ding-ding-ding... en naar Nelleke... ding-ding-ding...
***
Dat is nog maar het begin van dit simpel verhaal van Broeder Kobus, het schoonste
van de historie moet nog komen...
ERNEST CLAES
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In Marokko
(Slot)
Azrou
Azrou, het wereldvermaarde cederwoud! Azrou, vrijwel het uiterste plekje in
Midden-Atlas, waar de Europeeër, de ‘Roumi’ zich in betrekkelijke veiligheid kan
wagen... tot vijf uur in den namiddag, op welk oogenblik de weg, op last der militaire
autoriteit, met prikkeldraad versperd en voor alle verkeer wordt afgesloten. Men is
daar op de grens der ‘tribus dissidentes’ de nog half wilde Berber-stammen die niet
de heerschappij van den Sultan en nog minder die der Fransche Republiek erkennen.
In die buurt hebben de moorden en aanrandingen plaats gehad waarvan men, nog
niet zoo heel lang geleden, overvloedig in de bladen heeft gelezen!
Een attractie! Een onweerstaanbare, ietwat griezelige attractie van het onbekend,
mysterieus gevaar! Ik ben maar half met het plan ingenomen, maar de dames
daarentegen voelen zich machtig aangetrokken. Zij zijn in het geheel niet bang; zij
zien alleen het avontuurlijke, het romantische!
De weg, door de eindelooze vlakte van Meknès, is lang en eenzaam en eentonig.
Slechts af en toe een Arabier op zijn ezel, donkerbruin gezicht met zwarten baard
onder den grijzen burnous, als van een profeet der oude tijden. Hij kijkt ons nauwelijks
in onze auto aan. Zijn nobel silhouet komt uit den einder, gaat naar den einder, als
in een sprookje.
Daar rijzen de bergen! Zij komen naar on stoe, de machtige reuzen! De weg wordt
kronkelend en steil, de motor hijgt, een diepe kloof sluit zich als 't ware om ons dicht.
Geen mensch, geen dier, geen woning meer: de totale, absolute eenzaamheid!
Ik kijk mijn dames aan. Een zachte glimlach streelt haar frissche wangen en haar
oogen blinken. Zij genieten! Zal nu
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het avontuur plaats hebben? Zal zich hier het griezelig-aantrekkelijk mysterie
openbaren? Wij stijgen! Wij stijgen, rechts en links omlijst door ondoordringbaar
struikgewas. Het wordt angstwekkend, tot wij plotseling op een hoogvlakte komen,
waar de chauffeur zijn auto stilhoudt en ons verzoekt uit te stappen.
***
De roovers?... Neen, geen roovers, maar een panorama zooals ik er nog nooit een
heb aanschouwd! Een Fransch officier had er ons op voorbereid. ‘Vous verrez un
paysage lunaire’ had hij gezegd. Maar 't was toch nog iets anders. Een maanlandschap
is iets doodsch en dit leefde zoo aangrijpend-intens! Het leefde als in een droom, als
in een hallucinatie! Het was een diepe, diepe en uitgestrekte vallei, hier geel, daar
groen, ginds mauve, ten allen kante ingesloten en omringd door bergkammen, die
achter en boven elkander oprezen, in doezelige of scherpe lijnen en in kleuren en
tinten die zich in etherische fijnheid schakeerden van het teerste grijsroze tot het
somberste lei-blauw en bijna tot het nachtelijk zwart. Het had iets Dantesk, iets van
een andere, onbekende, nooitgeziene wereld. De rooververhalen verzwonden in 't
niet; hier was een tragedie op zichzelf, een machtig Natuur-epos van overweldigende
grootschheid!
De chauffeur stond bij zijn auto te glimlachen, genietend van onze verbaasde
bewondering. ‘C'est beau, n'est-ce pas?’ zei hij niet zonder trots, alsof het iets was
dat hem toebehoorde.
Maar wij moesten verder om het cederwoud te zien; en weer ging het stijgen en
hijgen tot waar wij in 't verschiet de eerste cederboomen zagen, sierlijk afgeteekend
tegen blauwen hemel, op een wit-besneeuwden bergkam.

De gewonde reuzen in het woud van Azrou
Daar stonden zij met honderden en duizenden, de gewonde reuzen in het wilde woud
van Azrou! Tegen de flanken der bergen, op hun top, zij aan zij, of afzonderlijk
trotsch zich verheffend tot een overweldigende hoogte, hunne prachtige kruinen als
tegen de zware wolken, hun krachtige takken
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kronkelend grillig of uitgespreid in hun sierlijk tooisel van bruingroene naalden, met
goud getipt, zegenend over een aarde nog droomend onder haar last van
witglinsterende sneeuw. Geen vogel die zong; geen eekhoorntje dat schalksch van
tak tot takje wipte. Verlaten stonden zij daar en het was alsof zij geduldig met een
moed oneindig wachtten op de naderende Dood. Aan hun voet heel het dal, de vlakte,
heel de enorme woeste uitgestrektheid der Natuur en boven hen de wolken alleen,
de zon, de hemel.
Het was de mensch die hun kracht brak. Het was de mensch die om zijn gretige
zucht naar geld, hen de wond toebracht die hun bestaan gedoemd had. De kleine
nietige mensch en de groote fiere reuzen! Aan hun voet had hij een vuur ontstoken
en de lekkende vlammen hadden gretig in het hout gevreten tot de verkoolde,
kankerende wond voortwoekerde in het hart der boomen en zij eindelijk neerstortten
met een geweldigen daverenden slag op de aarde die zij zoo lang beschermd hadden,
de sierlijke takken gebroken, de naalden verdord, verbruind... Daar lagen zij nu hier
en daar verspreid, wachtend tot hun uur gekomen was, en zij verhakt, geschonden,
vervoerd werden uit het woud waar zij eens heerschten! En als nagedachtenis zou
alleen nog overblijven groote, verkoolde, tragisch-gehavende stompen, die als
klagende, roetzwarte puinen nog opstaken uit het zachte, groene mos.

Feest in het Paleis Djamaï
Er was feest in het Paleis DJamaï, groot feest!! De hooge ingelegde muren, in de
groote bovenzaal, waren getooid met een Arabische wandbekleeding in de krachtigste,
felste kleuren van schelrood, blauw, geel en groen; en op de mozaïkenvloeren lagen
divans, kussens, van de rijkste tinten en prijkten tapijten zacht en donzig. Van het
kunstig gebeeldhouwde stuc-en-houten plafond hingen enorme zilveren en koperen
lantarens, wier kleurige glazen als edelgesteenten fonkelden; en onder de bogen, in
groepen, en tot dicht tegen den wand der achterzaal, zaten de muzikanten, allen in 't
wit; en vooraan, onder de sierlijke, smalle ramen, waar nog heel in de
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verte het laatste geroep van den muezzin weggalmde, de zangers en danseressen,
rijk als idolen geverfd en getooid, met rinkelende, schitterende juweelen en glanzende,
sombere oogen. Boven aan de trap stond Sheriff Mohamed Abdhul El Hamed en
ontving zijne gasten, minzaam, hoffelijk; en het was alsof hij een Alladin zelf was,
ons verwelkomende, opgewonden en verrukt aan de deur van zijn schatkamer, die
hij ons nu voor het eerst zou laten aanschouwen.
En de gasten?? Drie weinig modieuze dikke Amerikaansche dames, dan een
bejaarde heer met een rond, flauw gezichtje en waterige blauwe oogen, een
stijfcornecte magere Engelschman, zijn sentimenteel vrouwtje met kort haar en nog
kortere rokjes, een donkere Franschman met een ondeugend smuilenden mond, zijn
geverfde gemalin en een Fransche gids der C.T.A., die deze feesten reeds zoo dikwijls
had medegemaakt en dus blasé was; en dan wij gedrieën en de zeer verlegen,
fatsoenlijke, Schotsche kamenier. De Sheriff geleide een ieder persoonlijk bij de
hand, naar zijn zitplaats en een ieder plofte zwaar neêr, niet gewend aan die lage
kussens en ongemakkelijk verschuivend, buigend en trekkend met de beenen, geen
raad wetend met zijne ledematen en stijf gegeneerd door een corset, een gesteven
overhemd en de verdere Europeesche kleeding. Het concert begon, of liever gezegd
een gedwarrel, gegons, gepiep, gemiauw en gekerm van instrumenten. Ieder muzikant
scheen bezig te willen zijn, hoe en waarom, wist hij nog niet. Maar met bekend
Arabisch fatalisme was hij overtuigd dat hij er wel op een of andere manier zou
komen. Op dezelfde wijze verhieven zich de stemmen en de Sheriff op een hoog
kussen dicht bij zijn muzikanten gezeten, knikte behagelijk met het hoofd en klapte
in de handen.
Zoo verliep een poosje en toen begon één stem te domineeren schel en hard en
dan een tweede stem, tegen de andere in. En opeens sprong een klein jong vrouwtje
naar voren... en ‘la danse du ventre’ begon. Eerst schoof zij haar schelkleurig
geborduurd ceintuur wat in de hoogte, toen strekte zij beide armen voor zich uit, een
klein doekje strak van hand tot hand gespannen, en, terwijl haar geheele lichaam
roerloos bleef, schuifelde zij op hare kleine voetjes naar voren, haar
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buikje bewegend, deinend, kringelend, wiegelend, de mondhoeken omlaag getrokken,
de groote, zwaargewimperde oogen glanzend, als naïf vragend starend; en de
muzikanten, opeens uit hun droomen ontwaakt, speelden een vreemde, krijschende,
heftige melodie, begeleid door de heesche, harde stemmen der opgewonden mannen
en vrouwen. Wilder, onbeheerschter werd de melodie, woester de stemmen en het
vrouwtje schuifelde nu pijlsnel voorwaarts en dan weer terug, het buikje tollend,
cirkelend, schokkend, de oogen glazig in een zalige extase van emotie en passie; en
de oude Sheriff, de kap van zijn hoofd gevallen, den mond luid schaterend, klappend
en stampend als een bezetene. Toen hield zij op, bewoog haar buikje even als in groet
en ging weer rustig en onverschillig zitten.
De fatsoenlijke Amerikaansche dames zagen elkander even terloops diep
gechokeerd aan en de onverschillige Engelschman trok stijf en correct zijn zwart
vest neer; het oude heertje droogde zijn vochtige blauwe oogen; de Franschman
glimlachte zéér ondeugend en zijn geverfd vrouwtje fluisterde stralend iets zeer
geheims en wellicht geriskeerds in zijn oor en kneep hem daarbij in den arm; en de
geblazeerde Fransche gids nam gapend een cigaret uit zijn zak en stak die aan. Daar
begon het concert weer, het gezang en de dans. Dit keer wilder nog, woester dan
voorheen, en de Amerikaansche dames verschoven zich onrustig op hunne kussens
heen en weer, de Engelschman kuchte zenuwachtig en de Franschman kneep zijn
vrouw in haar heup. De Sheriff grijnslachte evenwel verrukt van onder zijn zware
oogleden, zijn gasten observeerend. Toen kwam de thee ‘à la menthe’ uit de heerlijk
geurende puntige zilveren samovar en amandelkoekjes werden gepresenteerd en
daarna rozenwater ter afwassching. En toen rees de Sheriff Mohamed Abdhul el
Hamed op en hoog en statig trad hij op een van zijne gasten toe, gevolgd door het
eerste danseresje, die een ronde, rookende wierookbal in de handen droeg. Hij hief
de oude Amerikaansche dame met moeite van haar zitplaats op, boog zich stralend
over haar heen, gleed zijn hand in haar zedig bedekte corsage, rukte er even aan en
legde de warme wierrookbal tegen haar huid. Daarna lichtte hij, tot hare verstijfde
ont-
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zetting, de volle geplooide rok op... en weer verdween de bal. Nog vòòr zijn
hoogrood-bevend slachtoffer hersteld was van haar schrik, had hij reeds een tweede
bij de hand. De emotie was zòò dat een ieder als versteend bleef staren, totdat de
bescheiden verlegen en correcte Schotsche kamenier ook aan de beurt kwam. Met
een knal van losvliegende drukknoopen sprong haar blouse onder des Sheriffs vingers
open. De bal gleed onder haar rokken weg en toen zij wit van ontroering, uitgeput
tegen den muur aanviel, kregen wij zulk een onbedaarlijk fou-rire, dat alleen het
geschreeuw der zangers, het gepiep en gekreun der violen ons kon redden en wij
hijgend tegen de kussens achterover zakten, dankbaar dat het feest ten einde liep en
het uur van afscheid gekomen was. Een ieder rees nu pijnlijk van zijn ongemakkelijke
zitplaats op; een ieder drukte bij het vertrekken den Sheriff dankbaar de hand... en
haastte zich zenuwachtig om maar weg te komen. Het contrast tusschen sommige
Oostersche en Westersche opvattingen was toch wel wat al te kras geweest.

Tetoean
De weg van Tanger naar Tetoean loopt door wat men wel eenigszins romantisch zou
kunnen noemen ‘een woeste, onherbergzame streek’. Eenzame, golvende velden,
waar herders in grauwe burnoussen hunne schapenkudden hoeden en rechts, tegen
den horizont, hooge bergen, waarachter het bendehoofd Raisoeli, door miss Forbes
zoo pittoresk beschreven, destijds zijn zeer geduchte schuilplaats had. Hij was om
beurten vriend en vyand van de Spanjaarden, al naar gelang hij er voordeel bij had;
en dat duurde zoo jaren en jaren, tot Abd el Krim, toen in zijn kracht en glorie, hem
op een ochtend sterkgewapend bezoek bracht en in een ommezien het gansche boeltje
definitief opruimde. Abd el Krim nam, te gelijk met Raisoeli en zijn harem, een
aanzienlijken buit aan wapens en voorraden mee en daarmee keerde hij zich tegen
de Spanjaarden en later ook tegen de Franschen, met de gevolgen die alom bekend
zijn. Nu heet het dat er rust en vrede heerscht in dat gebied; maar het doet toch nog
wel eenigszins vreemd aan, dat iedere herder die zijn kudde
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wacht, evenals elke Arabier die zijn akker beploegt, een geweer over den rug heeft
hangen. Een oude gewoonte waarschijnlijk, die nog maar niet zoo dadelijk wordt
afgeleerd.
***
Streng is ook het militaire toezicht op paspoorten en dergelijke. Wij zijn niet ver
gevorderd of twee Spaansche gendarmen komen in het midden van den weg staan
en doen ons teeken te stoppen.
- ‘Pasaporte!’ klinkt het nog al kort en gebiedend. Maar wij zijn in het bezit van
iets beters dan ‘pasaporte’: namelijk een aanbevelingsbrief, van een bekende autoriteit,
voor den Hoogen Spaanschen Commissaris te Tetoean, Zijne Excellentie ‘el general
Sanjurjo!’
Wondere en plotselinge uitwerking! De twee gendarmen hebben nauwelijks den
brief gezien of zij stellen eensklaps niet het minste belang meer in onze ‘pasaporte’.
Alles is in orde; wij mogen gaan en onder een stram-militair saluut snorren wij verder
door.
***
Wij rijden een paar uren. Weinig afwisseling in het verlaten landschap. Hier en daar
een zeer armzalig huttendorp; en verder steeds de gewapende herders met hun kudden,
en de gewapende boeren op hun akkers; en ook de hooge bergen rechts, die al hooger
en woester worden, naarmate men het destijds zoo onrustig en gevaarlijk Rif-gebied
nadert. Opnieuw een teeken dat wij moeten stoppen. Wij zijn bij den ingang van een
bouwvallig dorp van leem en stroo; en daar staat een menigte Spaansche soldaten,
met aan hun hoofd een officier, die dadelijk op onzen chauffeur toetreedt. Een palaber
heeft plaats, waarvan wij niets begrijpen. Mogen we niet verder? De chauffeur keert
zich eenigszins verlegen tot ons om en zegt, naar den officier wijzend:
- ‘El señor capitan moet naar Tetoean op een receptie bij generaal Sanjurjo en
vraagt of hij met ons mee mag rijden.’
Mooier kon het waarlijk niet! De señor capitan werd terstond opgeladen en verder
reden wij, onder de stramme militaire groeten van de gansche escorte. De officier
sprak
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eenige woorden Fransch; ik sprak enkele woorden Spaansch; wij begrepen elkander
uitstekend en toen wij eindelijk in Tetoean aankwamen, was het de Spaansche
kapitein, die ons naar het paleis van den Hoogen Commissaris begeleidde.
***
Ik vrees dat wij daar wel zeer ongelegen aankwamen. Er stond een prachtige eeregarde
opgesteld: Mooie, groote, bruine kerels, met witte tulbanden en schitterende oranje
mantels over sneeuwwitte burnoussen! niet ter onzer eere, maar ter ontvangst van
den Franschen gezant in Madrid, die juist dien dag op 't zelfde uur verwacht werd!
Wij traden binnen in het wit paleis en stonden vòòr den generaal omringd door zijn
staf. Hij is klein van gestalte, van iets meer dan middelbaren leeftijd, een beetje
zwaarlijvig. Ik liet mijn brief zien. Een moeilijk-bedwongen uitdrukking van
consternatie kwam op zijn gezicht. Ja, we waren welkom, zeer welkom, maar de
Fransche gezant die elk oogenblik verwacht werd! Een geheim en vrij langdurig
palaber had onder de Spanjaarden plaats, waarvan het resultaat ten slotte was, dat de
Arabische gids van het paleis ons de stad zou laten zien. Met diepe excuses voor de
onvrijwillige stoornis, buigend onder nog diepere excuses van de Spanjaarden omdat
zij ons niet konden ontvangen zooals zij dat zouden gewenscht hebben, verlieten wij
de deftige en plechtige omgeving, nogmaals onder geleide van den kapitein die er
ons had heen geloodst.
Doch daar, op de binnenplaats, onder de palmen-allee, tusschen de stoep en het
monumentale ingangshek, wachtte ons een geweldige emotie. Zoodra wij verschenen
weerklonk een commando en de oranje en witte prachtgarde stelde zich onder het
‘présentez armes!’ op.
Ik twijfelde geen oogenblik of het was voor den kapitein. Maar de kapitein nam
in 't geheel geen notitie van 't eerbewijs en toen ik door een van mijn dames een por
in den rug kreeg, begreep ik dat het voor ons was bedoeld. Ik sloeg aan. In sportpet,
in sportbroek en sportkousen sloeg ik waarachtig voor de magnifieke eeregarde aan!
‘Hoe heb ik het gedaan?’ vroeg ik hijgend van emotie, toen wij buiten 't hek
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waren. ‘Goed; tamelijk goed!’ antwoordden mijn dames lachend. Nou... 't is mogelijk,
maar ik betwijfel het!
***
Daarbuiten, bij het hek, stond de nobele Arabische gids op ons te wachten. Hij duwde
met zijn stok een bende kijkers opzij en bracht ons rond. Tetoean is liefelijk oud,
ivoorgeel en lichtblauw in zijn gordel van grijze, verweerde vestingsmuren. De typen
der bevolking lijken vrijwel op veel andere die wij reeds gezien hadden. Alleen de
stroohoeden der vrouwen zijn iets heel apart: reusachtig-groote dingen, echte parasols
of omgekeerde manden, waaronder het gezicht totaal verdwijnt. Van op het aardig
marktpleintje dat tusschen de pittoreske oude en de moderne stad met haar
banaal-witte gebouwen ligt, toonde de gids ons den grimmigen berg van waar Abd
el Krim maanden lang de stad liet bombardeeren. Dat geschiedde vooral 's ochtends
vroeg wanneer er mist was in de bergen, zoodat men vanuit de stad rook noch vuur
kon zien en ook in de war geraakte met de richting der geluiden. Te vergeefs zochten
de vliegers heel 't gebergte af: het kanon (er was er maar één) bleek onvindbaar. Men
ontdekte het eerst toen men vlak vóór zijn muil stond, na ontzettende verliezen aan
manschappen. Wat is dat alles nog recent en wat lijkt het toch al lang voorbij! Nu
drinkt men gemoedelijk zijn vermouth of zijn sterkgesuikerde thee met groene
munteblaadjes, daar waar slechts een paar jaren geleden nog de barstende granaten
vielen.
CYRIEL BUYSSE

en M.L.A. BARNARDISTON
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Morgennevels
Judith weifelde aan den ingang van de zaal. Een bui van stemmen, verward dooreen,
sloeg op haar neer, stijgend van ver gemompel tot levendig gepraat, naar mate ze
hooger steeg op de breede trap. Op het portaal vóór de feesthal ontdeden zich de
gasten van hun overkleeren. Een dame in licht gewaad plette vóór den spiegel de
handpalmen aan de slapen.
Judith had den mantel beneden afgegeven. Zij kende niet de gewoonten van het
huis, dat een voornaam hotel was. Was het waarlijk voornaam...? Vanavond nog had
een vrouwelijk kameraad in het gelegenheidsorkest, dat de feestvertooning van den
tooneelspeler-jubilaris opgeluisterd had, nauwelijks een minachtenden grimlach in
het pletten van de lippen onderdrukt, toen Judith haar bezorgd vroeg, of ze zóó, in
zwartfluweelen jurk, kon komen aan het souper, aangericht ter eere van den grooten
Jonas Rozenraad, veertig jaar acteur.
Een enkele maal zat ze in het koffiehuis beneê. Deze bovenzalen, voor partijen
bestemd, bekoorden door het onbekende. Chic was het daar genoemd. Dora
Termijtelen had haar met een wegwerpend arm-schokken tegelijk gekrenkt en
gerustgesteld: een kind was ze nog ondanks haar twee en twintig jaren, een kind in
de boosheid, naar niet-ouderen, maar rijperen, met meer ervaring, spottend opmerkten.
Die anderen, artiesten als zij, musiciennes, door de èchte kustenaars als muzikanten
aangezien en behandeld, hadden avondmantels en correcte galakleeren, bontkragen,
zijden kousen, een enkele zelfs een moffelvacht van petit gris, die Judith vervulling
van den hoogsten wensch scheen. Ze kende hun huiselijke omstandigheden, bij
benadering wist ze, wat ze verdienden. Hoe ze zich die weelde konden veroorloven,
begreep ze wel. Die weelde zelf zag ze als een geluk, waarvan het duister de intensiteit
verhoogde.
Bestendig, och, was deze weelde, was die betrekkelijke welvaart, gevolg van genot,
eer gegeven van gekregen, aller-
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minst. Ook die wisselvalligheid zette voor Judiths oog die levens in goudgloed.
Verkoren werden ze boven anderen, voor hen werd moeite gedaan, zij hadden zich
weten te onderscheiden. Onderscheiden, onderscheidden ze zich dubbel: in zekerheid
van zelfbewust optreden, in sierlijkheid van dracht. Dit hielp hen verder.
Het leek Judith een toovercirkel, een wentelende groep van ineengrijpende kringen
als kamraderen, zooals vroeger met verjaardagen in den lichtkegel van de
tooverlantaarn verschenen. Zij zelf had er nog niet binnen kunnen komen. Dat dit
nooit zou lukken, had ze slechts zich zelf te wijten. Er naar hakend, versperde ze
zich daardoor alleen reeds den toegang. Deze deur wilde niet worden geforceerd,
maar door een bepaalde uitstraling openwuiven.
Zelf buiten het beloofde-land, meende ze daar het leven zwaar van genot-in-leed,
het een van het ander onafscheidelijk, immers elkaar aanvullend. De jonge mannen
en vrouwen, met wie zij, violiste, zat in het boscoop-orkest, die ze een enkele maal
sprak in nachtelijke vergaderingen hunner vakvereeniging, zij hadden dat gemak van
optreden, de wereldwijsheid van de blague vaak - van diep geproefd genot, waarnaar
zij haakte, was bij hen geen spoor. Zoodat ook Judith soms de helle vraag doorsloop:
leef ik niet in een waan? Is het geluk, voor mijn gevoel onafscheidelijk van genot,
niet een luchtverheveling? Moet het niet als de kim ver blijven? Heb ik niet te kiezen
tusschen de ‘mijmering’ en het ‘ding’, tusschen illusie en verwezenlijking, den lieven,
droeven schijn en de nooit zachte werkelijkheid...?
Zoo peinsde ze op den drempel met in den rug den klaterschijn van het banaal
portaal in de sluiers van sigarettenwalm. Het gedempte licht van de omkapte kaarsen
droeg een ijle blos. Vrouwen, ‘dames’ stonden er in fraaie kleeren, schouders en
armen ontbloot, pratend met mannen, ‘heeren’ deze zwarte gestalten, de borst
blinkende wit. Duizelzoete geur dreef op de loome deining der rookwebben en het
schril gesnater van de stemmen aan.
Judith aarzelde: was ze wel gekleed voor het feest, had ze manieren...?
Onwillekeurig ging de blik langs de japon omlaag, de zwartfluweelen, van eigen
spaarpenningen aange-
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schaft, toen ze in een voornamer strijkje aangenomen was. Eenvoudig was de jurk,
ze had stijl. Judith zelf had ze gemaakt, ze maakte al haar kleeren.
In de behoefte, haar handen te doen te geven, nu ze hier draalde alsof ze iemand
wachtte, streken ze over de heupen het rulle fluweel glad. Een vluchtige blik in den
spiegel had haar overtuigd: het verdiepte den blik, het zette de oogen in gloed.
Huiverig trok ze het grijze bont krapper om den hals. Thuis leek het iets van weelde,
passend bij de japon, hier deed het armelijk naast anderer halstooi aan. Op 's vaders
raad had ze het niet afgegeven: verkouden menschen kunnen ze in het orkest niet
gebruiken.
Zich vermannend, stapte ze door de wachtenden naar achter in de zaal, waar
feestelijk de tafel stond gedekt. Enkele bekenden had ze oppervlakkig gegroet,
verscheiden gasten kende ze van gezicht, artiesten meest, acteurs en actrices, maar
ook kunstbeschermers, heeren van de beurs, schilders, journalisten en een enkelen
zanger.
Nu ze er was herademde ze, de menschen lieten haar aan heur lot over. Ze leek
geen slecht figuur te maken.
Rustig nam ze de zaal op, die zich allengs vulde en met het voller stroomen sterker
gonsde. Kwansuis achteloos dwaalde ze achter de stoelen langs, geen naam naast de
borden bleef haar blik verborgen...
Eindelijk had ze de haar toegewezene ontdekt, ze bleek op een hoek. Frits Reiger
stond op het kaartje bij het bord van haar buurman. Ze kende den naam uit de
feestcommissie, gevormd om Jonas Rozenraad te huldigen. Assuradeur was Reiger,
naar ze meende. Een kille schuwheid beving haar, een héér was hij, zelfs een
zakenman, ze haatte zakenmannen. Ze zou moeten praten, tenzij hij haar voor zijn
andere buurvrouw verwaarloosde, wat andere pijn zou doen.
Ze nam zich voor, zich te houden als ze was, stug, niet afstootend. Niets mocht
hij merken van haar verlegenheid.
Ze keurde zich in den spiegel, ze was bleek. Tersluiks poederde ze zich en kamde
ze het dichte, sluik neerhangende pagehaar. Moe stond het magere gezicht, vooral
onder de ingezonken oogen, donker versluierd gloeide de blik. Wat had ze 'n grooten
mond en hoe kwamen de lippen vanavond zoo
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dun...! Leelijk was ze, maar ze had iemand haar eens interessant hooren noemen.
Een gamine was ze, verkommerd, wat ze ook droeg. Te schraal was 't lichaam, de
beenige armen beletten, ze meer dan strikt noodig was te ontblooten. Mager was ook
de borst, zich decolleteeren was nauwelijks doenlijk. Als kind leek ze een jongen,
een boefje. Brutaal vonkte toen de blik door het bij buien over het voorhoofd
neergewarde haar. De schuwheid was met de jaren verergerd. Wel begréép ze nu
meer, begrip, dat mild stemde.
Ze stond alleen, oudste uit een gezin met een vader, die, verloopen schilder, slecht
gezelschap in verdachte kroegen zocht; een moeder zonder kracht, kleinburgerlijk,
en enkele broertjes en zusjes, jonger en zwakker dan zij.
Judith zuchtte, het poederdons opbergend: Goddank, dat zij er uitgebroken was.
Wel woonde ze nog thuis, de schaarsche verdiensten droeg ze af in de algemeene
kas, die altijd leeg was. Het orkestje leverde niet veel op en met lesgeven wou het
niet vlotten, integendeel spaarde ze zelf om les te nemen.
Op haar tafelplaats hield Judith intusschen het oog. Twee heeren naderden, de een
scheen zich daar te moeten zetten. Zij hield zich, alsof het haar niet aanging; niets
ontsnapte haar, al hoorde ze niet, wat ze zeiden. Ze overlegden samen, een hunner
keek op haar kaartje. Verbeeldde ze het zich, of legde de ander uit, dat die naam haar
behoorde en waar ze stond...? Een oogwenk schichtte de blik van den vrager haar
kant uit. Toen stemde hij toe; de ander nam zijn kaartje weg, waarvoor de naam van
den eerste in de plaats kwam, waarna hij het zijne elders lei.
Toen ze weg waren, sloop Judith als toevallig aan. Gewild luchtig ging haar blik
over de al bekende namen. Op de plaats van den buurman las ze Adolf Stang.
De naam zei haar niets. Ze wist nu alleen, dat hij en Reiger blijkbaar vrienden
waren en het haar van Stang aan de slapen begon te grijzen.
Opeens voer beweging door de gasten, alle gezichten wendden zich gespannen
naar de deur. Op de piano gonsden zwaar geslagen accoorden aan, het praten was
verstomd. Toen schalde, aanvankelijk aarzelend, ras verstevigd, klaar en zelf-
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bewust het bazuingeluid van een mannestem over de hoofden heen. Het Wilhelmus...
De gedragen stem uit open keel heerschte gebiedend, aanzwellend naar mate hier
en daar een gast schuchter het lied overnam, stuwend in samenzang naar den kleinen,
stoeren man-in-rok, die, door anderen, eveneens in zwart-en-wit, omdrongen,
binnengekomen was en, strak recht-op, het als gelooide gelaat met de soevereine
trekken en de borende oogen in het vele wit den zanger toegewend, een glimlach als
een duivelsche grimas droeg. Judith zag ook den zanger in de strakke avonddracht.
Ze dacht erbij aan den koning in het kaartspel, ze wist zelf niet waarom. Zij kende
hem, Bram da Costa, uit de opera. Ook hij recht-op als een boom, de robuuste gestalte
met het volle, baardelooze gelaat, het hoofd haast geheel kaal, den kop met de
opzettelijke imperatorsallure, die eer het ondanks alles gestileerde masker van een
livreibediende geleek. Wat was hij leelijk, wat trok hij 'n groote monden, wat
bewonderde hij zich zelf. Vervaarlijk daverden de laatste tonen. De ruiten trilden,
terwijl de pianist met forsche grepen op de toetsen bonkte.
De stilte stortte aanstonds vol kletterig applaus naar den kant van Rozenraad, die
den zanger een theatraal dankgebaar toewierp, begeleid door een van tafel genomen
sering. Toen klaterde het handen-klappen opnieuw los.
Het electrisch licht, bij zijn binnenkomen aangevonkt, doofde opnieuw, terwijl de
gasten zich zetten aan den disch, waar louter bleeke kaarsevlammen op tengere stelen
gloorden. In dien gedempten gloed kon Judith vrijer rondzien. Een warme voldoening
smeulde in haar aan.
Vlugge schaduwen gleden met het bewegen van de gasten door den aarzelenden
gloed dier blijde en nederige lichten, welke overeenkomstige gewaarwordingen in
haar wekten. Deze sfeer was haar lief, dit zich niet opdringend feestgerucht te midden
der genooten, gekomen om te huldigen hem, die in zijn kunst een reus was. De lage
drijfveeren als afgunst en ijdelheid vielen daarbij weg.
Ze zat en keek en onderging dit alles als de verwezenlijking van een meisjesdroom,
deze doordringende bekoring van het weeke licht en dan de vage geur van vroege
bloemen, seringen
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en mimosa, tulpen en narcis, en daardoor heen die andere weelde van geur uit
vrouwekleeren. Zij zelf ook had zich voor dezen keer geparfumeerd. De flacon reikte
al maanden, ze was er zuinig mee.
Rondziend, herwon ze zelfvertrouwen. Gemengd gezelschap, heette het, werd
verwacht, groote heeren van het stedelijk bestuur, maar ook artiesten. Nog was de
plaats naast haar onbezet. Dit benauwde haar, daar haast allen zaten. De tafelranden
hadden zich getooid met de bloemetinten der vrouwegewaden temidden van het
overheerschende zwart, waarin de overhemden breede vakken sloegen. De zuivere
klankfonteinen van glas aan glas doorschoten het geklikklak van metaal op borden
en het drukke praten met het hooge lachen.
Jonas Rozenraad zat breed-uit, rustig en gebiedend. Ongedwongen en goedgeluimd
richtte hij zich nu tot de eene, dan de andere tafeldame. De eene, groote, blonde,
brillante verschijning, was Judith bekend. Flora Stolwegen heette ze, eerste
tooneelspeelster was ze aan het gezelschap, waar Rozenraad de ster was.
Uit den versten hoek aarzelden valsche tonen van instrumenten, die gestemd
worden, aan. Een strijkje...! Dit moest het praten vergemakkelijken. En ze dacht:
vreemd en wreed gaat het in het leven. Die artiesten zouden nu spelen voor haar, hun
kameraad; zij, Judith Fels, zou intusschen keuvelend eten. De bevoorrechting voor
dit keer was louter toeval, daar ze niet op voorkeur steunde. Geen vergelijkend
examen had haar, Judith Fels, ten koste van die andere musici aangewezen, vanavond
in den schouwburg glans bij te zetten aan 't feest en mede aan te zitten bij dit
nachtmaal.
Zij allen stonden buiten de maatschappij, maatschappelijk waren zij, de artiesten
van de mindere orkesten, niet geklasseerd. Onlangs was een vrouwelijk kameraad
uit het hare met een bankier getrouwd. Als een dwaas-met-geld het in zijn hoofd
haalde haar hand te vragen, zou ook zij ‘dame’ zijn. Eens getrouwd, zou ze de
meerdere wezen van wie tot dan haars gelijken, zelfs meerderen waren.
In elk geval had zij voor, dat haar vader ‘van goede familie’ was. Al in zijn jeugd
wilde hij niet deugen. Aan lager wal geraakt, maakte hij met de politie kennis. Daarna
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had hij de recherche in ander verband aan zich verplicht. Geëindigd was hij met
vervaardiging, reeksgewijs, van schilderstukjes in den huisvlijttrant, afbeeldingen
van molens, idyllen op het ijs en Volendammer tafereelen als chocoladeprentjes, die
makkelijk hun weg vonden naar Amerika. Broers van pa waren flinke kerels, de een
notaris, medicus de ander. Met kunst noch den verongelukten broer bemoeide zich
een van hen.
Na het scharrelen met de snaren-instrumenten zwiepte, forsch en juichend, opnieuw
een Wilhelmus omhoog. De menschen veerden met rauw gestommel van de stoelen
overeind.
Staande, zag Judith zich mal en eenzaam. Zelfs hier scheidde haar een leegte van
de anderen, die gezamenlijk pret hadden of dit voorwendden. Zou ze dien leegen
stoel innemen? Stang kwam toch niet meer. Dan had ze tenminste een buurman.
Reiger moest een andere plaats hebben uitgezocht, omdat hij niet verkoos, zoo laag
aan tafel te zitten en nog wel naast de artieste uit een bioscoop-orkest. De ander kon
op Reiger's verzoek uit kieschheid zijn eigen naam in de plaats hebben gelegd.
Straks zag ze ertegen op, naast een onbekenden ‘zakenman’ te zijn geplaatst. Nu
neep haar het besef der mogelijk-, zoo niet zekerheid, dat hij niet zou komen, dat ze
alleen zou blijven aan den feestelijken disch, zooals ze alleen stond in het dagelijksche
leven. Een bittere glimlach vleugde over haar gezicht en spot om de onnoozelheid,
die haar tegen alle ervaring van de vruchteloosheid in vlinders deed najagen...
Op het oogenblik, dat de strijkers de laatste tonen van het Wilhelmus lieten schallen,
door de gasten, staande, daverend begeleid, zag ze haastig dengene aankomen, dien
ze zoo even met den naam Stang had vereenzelvigd. Inderdaad nam hij zonder
weifeling de open plaats in, boog en stelde zich Judith voor.
Een warme golf stuwde in haar omhoog, terwijl ze haar naam noemde. Zich
voornemend, hem open aan te zien, verwarde ze zich. In een flits had haar blik hem
opgenomen: den sterken spotblik, de rustig-warme stem, waarin jool tintelde, het
grijzende krulhaar om het jonge gezicht, waar ironie aan de mondhoeken groefjes
gebeten had, het door-
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tastende, misschien: het onmeedoogende van den zakenman, door het gemak in
optreden van den man-van-de-wereld ontwikkeld en verfijnd. Hij begon:
- U zult gedacht hebben, die Stang komt niet meer, als u tenminste mijn naam uw
blik waard hebt gekeurd.
- Wij vrouwen zijn daar handig in...
Judith verbaasde zich over eigen vermetelheid. Het klonk coquet: wij vrouwen...
Zij daagde er hem mee uit, haar vooral als vrouw te zien en tegelijk haar vaardigheid
te bewonderen, alsof zijn al dan niet komen haar niet een oogenblik geleden nog een
levenskwestie geleken had. Maar dit, die popeling, betrof niet zijn persoon, maar
wel dengene, die, repousier, haar in staat zou stellen, bij dit maal genot aan en in
zich zelf te vinden. Zich te voelen leven immers was de hoofdzaak.
Dat rappe antwoord scheen hem te hebben bekoord. Om zijn mond zweemde iets
wreeds van genot-in-heerschzucht, dat haar geruststelde, wijl het haar noopte, zich
te weer te stellen, dat was: zich innerlijk van hem af te sluiten door hem aan te vallen,
als zijn niet plompe vrijpostigheid haar daartoe dwingen zou. Het beloofde een spel
te worden, dat haar aantrok.
Het boeide ras, Stang bleek een zware tegenspeler. Zelfs wist ze niet, of het bij
hem wel spel was, zoo natuurlijk vlotten met hem woord en wederwoord. Zij zei:
- Ik heb u zoo straks bespied. U sprak met een vriend, den heer Reiger. Hij had
eigenlijk naast me moeten zitten. Op het laatste oogenblik heeft hij zich bedacht.
- Er is een andere oplossing, juffrouw Fels.
-?
Hij boog het hoofd dichter naar haar over:
- Dat ik liever naast u zat dan...
- Dan...?
-... Dan naast een ander.
Judith's lach klonk als een klokjesspel:
- U kende me niet.
- Waar leidt u dat uit af?
- We hebben elkaar nooit ontmoet.
Stang zuchtte gewild-kluchtig:
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- Helaas.
Judith voelde zich blozen. Haastig boog ze zich over het volgebleven bord. Stang
ging door:
- Ik heb er... moeite voor gedaan. U... wou niet...
Haar blik, verrast, was uitgeschoten voor ze het wist.
- Néé...?
- Ik heb u gevolgd. U speelt den laatsten tijd in Louksor. Eens heb ik u een briefje
laten brengen... Boos...?
Werktuigelijk bracht Judith de hand aan 't voorhoofd: de naam Stang schoot haar
niet te binnen. Opeens beving haar het gevoel: ik ben muis, hij kat, hij speelt met
mij... Het gevoel bezeerde niet.
Ze bewoog een arm afwerend, als hield ze hem op een afstand:
- Als je in een orkestje speelt krijg-je meer briefjes.
Ze wou hem striemen. Het was een grofheid van hem, maatschappelijk haar
meerdere, op die manier en in deze omgeving op haar beroep te doelen. Hij mocht
niet denken, dat zij zich daarvoor schaamde.
Hij redde zich met een zijsprong uit het net, waarin ze hem trachtte te vangen:
- Wat u betreft, begrijp ik dat uitstekend.
Van dat oogenblik af was hij louter oog-en-oor voor haar. Haar afstooten lokte
hem aan.
- In ernst, juffrouw Judith, u bent te goed, te goed en te muzikaal, om te fiedelen
in slechte sigarenrook.
- Het eenige middel, om ‘erin’ te komen.
- De moeilijkheid is, er weer uit te raken... Is het publiek niet hinderlijk?
Ironie omspeelde de hoeken van haar mond.
- Sommige heeren willen wel eens ‘hinderlijk volgen’.
- Die slag is u. Dus... u wilt er blijven?
- Hebt u wat anders...?
- U wilt naar 't buitenland?
- Dat hangt ervan af.
- Waarvan?
- Van de baan en van het gezelschap.
- Als violiste zult u er om te beginnen moeilijk slagen.
- Iets anders ken ik niet. Zelfs niet ‘tikken’.
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- Dat is gauw geleerd. Als secretaresse kunt u geld verdienen.
Ze spotte overmoedig, ze was geen wijn gewend, Stang had haar ingeschonken:
- Bij u misschien?
Hij knikte toestemmend:
- 't Hindert me, dat u daar speelt, in Louksor.
- Bij gelegenheid van het briefje stond u er anders tegenover.
- Ik zou kunnen antwoorden: ik wilde u beschermen... Ik doe het niet.
Judith had zich haast verslikt. De omzittenden keken. Ze hoestte met krampachtige
schokken, de wangen gepurperd. Stang liet, schuld beseffend, haar drinken.
Nahijgend, zei ze:
- Mijn compliment voor uw eerlijkheid. Nu moet ik u wat vragen.
Zijn linkerhand gebaarde uitnoodigend.
- Wat zijn uw zaken?
Hij liet opzettelijk een spottende stilte alvorens te antwoorden:
- Ik breng een nieuw soort glas onder de menschen. Ons land is voor den afzet te
klein. Ik zelf reis ervoor in het buitenland. Knap...?
- Het lijkt me interessant.
- Uw oogtwinkel weerspreekt u.
- Ik kan niets doen, niets zeggen, of u let het op.
Een toast dwong hen, het gekout op te schorten. Het hoofd aan het hare, fluisterde
hij haar dwaze opmerkingen over den spreker en andere aanzittenden in. Op een
gegeven oogenblik proestte ze het uit, hij was waarlijk geestig. Toen keken de buren
weer verwijtend haar aan. Stang genoot van die terechtwijzing en haar verlegenheid.
Zij wees hem: schei toch uit. De opmerkzaamheden van Stang vleiden haar meer
dan de benepen blaam der anderen haar beschaamde. Wel bleef in haar iets
tegenstribbelen, maar ook besefte ze, dat haar verzet hem veeleer moest aanstaan
dan afstooten. Het spel, eenmaal begonnen, mocht niet doodloopen, niet nu al. Dit
was haar allereerste flirtgesprek. Soms voegde zich een
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oogenblik een zijner vrienden bij hen; hij haastte zich dan, haar hun voor te stellen.
Het gekscheren ging onverpoosd zijn gang.
Berooid lag de tafel in den bleeken gloor met de verfomfaaide servetten, het
verflenste groen en half leege glazen. Uit deze resten steeg een rinsche geur. Judith
keek over de wanorde heen naar de menschen, die met groote gebaren opstonden.
Een moedeloosheid zakte in haar neer. IJdel was dit alles, zij hoorde er niet. Zoo
even had iets warms haar doortinteld. Stang was haar meegevallen, zoo ongedwongen
had ze nooit met een onbekende gesproken. Een verhoogd gevoel van eigenwaarde
althans droeg ze hier van mee.
Elken dag zag ze tegen het optreden in de bioscoop op. Ze bleef geneigd, in een
hoek weg te kruipen. Het duister van de zaal weliswaar verzwakte dien innerlijken
weerstand. De noodzaak der regelmaat van dit optreden maakte als een harnas het
haar mogelijk, zich zelf te blijven.
Toen Stang haar aanstootte, was ze er dadelijk weer ‘in’.
- Neem me niet kwalijk, dat ik uw droom breek. Natuurlijk doet u ons 't genoegen,
mee te gaan naar de bar.
- Wie ‘ons’...?
- Mijn vriend Reiger, en... ja natuurlijk, juffrouw Coba Reimerswaal, en Jaap
Cordeweene, den beeldhouwer.
- Ik dacht erover, naar huis te gaan. Het is laat.
- Rozenraad is maar één maal veertig jaar acteur.
- Goed. Nog even.
Aan den arm voerde hij haar door de dorre hitte van de kale gangen naar de bar.
Alles stond hier in afgestemden gloed als geurende herfsttooi. Uit bizarre lampen
drong gedempt het licht, een schemerschijn van oostersche sluiers. Zware voorhangen
omsloten het vertrek, waarin de gastvrijheid van een bar met de intimiteit van een
moderne woonkamer versmolt.
In den hoek streken enkele slanke mannen, stellig Hongaren, alweer in strak
gesneden rok met wapperende panden, het hoofd schuin naar de viool geneigd,
sierlijke en decadente wijzen. Stil en plechtig, als gold het een ritueel, dansten ernstige
paren, de oogen glazig oplettend. En door dit alles
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dreef de zwoele geur, die haar bij het de eetzaal binnenkomen al gegrepen had.
Dat dansen, die muziek, het zachte praten, het omzichtig sliffen van 't geschoolde
personeel, de afgeslotenheid door zachte vachten, het maakte haast tot een heiligdom
dit nest der toebereidselen tot het minnespel.
Het gezelschap zocht in een hoek naar plaatsen. De anderen dames en heeren, haar
genoemd of slechts aangeduid, voegden zich bij hen. Judith zonk weg in een stoel
als een bak tusschen Stang en Jaap Cordeweene. Ze dacht: morgenochtend repetitie,
misschien wachtte moeder tot ze thuis was, moeder had soms van die buien, eer van
angst om eigen onveiligheid dan zorg voor de oudste. Misschien was vader weer niet
geheel nuchter thuis gekomen. Dan raakte hij buiten zichzelf, als Judith het later
maakte dan hij zelf, benauwd, dat zij denzelfden weg zou opgaan...
Ze piekerde niet verder, door een mist kwamen de geluiden. Alles kreeg
betooverenden schijn en klank. De eenvoudigste dingen hadden een ander aangezicht.
Ze leek te zweven en tegelijk nestelde ze zich dieper in die kuil van mulle
behaaglijkheid.
Door de oogharen keek ze naar dit alles. In een lichten roes, niet slechts van de
champagne, dronk ze de indrukken. Het opgejaagde van den drang, zich te verbergen
en anders voor te doen dan ze was in het besef, anders dan alle anderen te zijn, viel
van haar af. Als een zaadje had ze tot nu gezweefd, nu kon ze zich hechten.
Ontworteld, genoot ze deze, stellig vluchtige, vastheid. Het spiegelbeeld daarvan in
hare ziel was al zoo sterk een verheugenis, dat ze zich niet afvroeg, waarop die indruk
steunde.
Stil keek ze rond: een knappe man, Frits Reiger. Hij had den ingehouden zwier
van den aristocraat, ook dien naar den geest. Hooghartig stond het hoofd, volkomen
hoofschheid temperde de fierheid van den blik. Wat kleine, blanke handen! Het hoofd
zwikte even schuin, als hij een ander aanhoorde. De stem was hoog, niet schril,
verzorgd zonder gezochtheid de kleedij. Een enkele ring vonkte aan de rechterhand.
De mond was fijn geschulpt, wulpsch zonder uitdaging.
Hij maakte werk van Coba Reimerswaal. Aan tafel hadden
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ze naast elkaar gezeten. Forsch gebouwd was zij, een knap, grofzinnelijk gezicht.
Mannemooi, zei Judith in zich zelf. Brutaal monsterend, koud onder de huiven der
fluweelige wimpers, ging de blik van de een naar de ander, lui leunde ze achterover,
een sigaret tusschen de lippen. Judith's eerste indruk was weerzin geweest. Van Coba
Reimerswaal had ze veel gehoord, over haar werd veel gelasterd, wat misschien de
waarheid was. Was ze waarlijk een... garçonne?
Aanstonds had ze zich tegen Coba schrap gezet. Coba's houding was die van
opzettelijke lusteloosheid. Haar ruwe doen, de plompe taal, de onbeschaamde trek
om den gulzigen en laatdunkenden mond, die ontkenning van uiterlijke bij gebrek
aan innerlijke verfijning uit vrees, zich anders niet te onderscheiden, de verveling in
de domme zinnelijkheid, die haar, lusteloos, dreef van het eene in het andere avontuur,
dit alles had Judith afgestooten.
Jaap Cordeweene viel hier uit den toon. Een enkele maal had ze werk van hem
gezien; modern, strak-synthetisch, misvormend beeldhouwwerk. Stil keek hij voor
zich uit, wat 'n kokkerd had hij. Een vogeleprofiel, misvormd als zijn beelden, de
oogen als bij een uil ver uit elkaar.
Ze had, een gesprek beginnend, iets over zijn kunst gezegd. Cordeweene glimlachte
witjes, een fiere schuwheid kerfde plooitjes aan de ooghoeken. Zelfbewust leidde
hij 't gesprek af:
- Die Rozenraad is een baas. Wie van ons heeft nog zoo'n fut op zijn
vijf-en-zestigste?
Hij zei het binnensmonds, als vroeg hij het zich zelf. Tegelijk stapte de gevierde
zelf binnen. De bezoekers stonden handen-klappend op.
- Eens acteur, altijd acteur, zei Stang in haar oor.
Rozenraad maakte, waar ook binnenkomend, altijd een entrée, zijn heengaan was
altijd een sortie. Zich zijn waarde bewust, behoefde hij zich niet met behulp van
kunstmiddelen te laten gelden. Altijd vulde hij het tooneel, gelijk hij nu als altijd
middelpunt was. Flora Stolwegen, de prima donna van het gezelschap, voerde hij
aan den arm.
Het gezelschap wandelde langs hen heen. Van Rozenraad was het schrijden, een
koning leek hij, minzaam in hoogheidsbesef.
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Flora Stolwegen stelde zich aan. Judith haatte dat mensch, vooral, nu ze dronken
scheen. Ze lachte en kakelde als een coquette poes, die, den leeftijd van het pronken
te boven, het waaieren met de kale staart niet laten kan. Ros was het haar,
vermoedelijk een pruik. Verwonderlijk, zoo blank als de jaren van het schminken
de huid gelaten hadden. Hel als spiegels stonden de oogen, als spiegels ondiep, louter
kille straling, waar niets achter beefde noch leefde. Onecht ook de stem, buiten haar
zelf om, erop berekend, door de omstanders gehoord te worden, behaagziek schetterig.
't Lichaam was nog het mooist, inderdaad nog lenig en gracieus. Een schoone
tooneelgestalte, rijzig, overheerschend, bloeiend ondanks haar jaren. Nu schaterde
ze met dolle uithalen van stem en armzwaai.
Toen het gezelschap met eenige heeren van de feestcommissie zich eindelijk had
gezet, viel er een leegte in het gesprek van Judith's groep. Zij maakte aanstalten om
op te staan. Voor het eerst oogde Coba Reimerswaal haar open aan. Om dien blik
uit de hoogte had Judith al genoeg van haar. Dien blik weerstaand, besloot ze nog te
blijven, nu dat schepsel haar blijkbaar weg wou hebben. Misschien, dacht Judith,
ziet ze in mij een rivale, nu Stang een beetje werk van me maakt en Reiger soms het
woord tot me richt.
De toon van Stang jegens Judith moest Coba in die onbeschaamdheid stijven. Naar
mate hij meer toddies dronk, veroorloofde hij zich losser vrijheden. Dan pas bemerkte
Judith, hoe grof Coba om zijn grappen lachte. Dit verstrakte Judith, zoodat ze, toen
hij haar gelijk hij met Coba placht te doen speelsch aanraakte, zich hoog en terloops
verweerde. Van toen af verwaarloosde Stang Coba ten volle voor Judith.
Opnieuw had ze den blik op Rozenraad. De gebeeldhouwde kop van een
volkstribuun stond in de lijst van het witte, wilde haar. De slippen van een bonte
foulard vielen hem achteloos over de borst. Toen hem een krant voorgehouden werd,
snoerde hij de pennen van een omhoornde bril achter de oorschelpen.
Coba's opgierend gesnater stoorde Judith. Blijkbaar had ze met Reiger een
ingehouden woordewisseling gehad, die opeens uitbarstte. Heesch van drift tuimelden
haar de woor-
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den over de lippen. Onbekommerd over het opzien, dat haar schreeuwen wekte,
krijschte ze door.
Coba opzettelijk den rug toekeerend, raakte Judith van zelf weer met Stang in
gesprek. Verbazend, zoo veel menschen als hij kende, telkens stelde hij haar voor.
Het werd een algemeene verbroedering en verzustering, de eene champagnekurk
knalde na de andere. Ten slotte zaten allen in één grooten kring. Stang stelde Judith
toen aan Rozenraad en mevrouw Stolwegen voor. Judith wist niet, wat te zeggen.
Ze hadden trouwens geen tijd, zich met haar bezig te houden, aanstonds namen
anderen hen in beslag. Van vermoeienis was bij Rozenraad geen spoor. Hoe later
het werd, des te meer raakte hij op dreef, het eene verhaal volgde op het andere. De
omzittenden schaterden het telkens uit.
Judith dacht: vreemd, dat Stang zijn vrouw niet heeft meegebracht, ze wist, dat
hij gehuwd was. Van hem en Reiger was bekend, dat ze bij voorkeur in
artiestenkringen leefden. Ze verbaasde zich over de eigen gedachten. Anders verdiepte
ze zich nooit in zulke dingen...
In algemeene verwarring namen ze afscheid. Stang zou haar naar huis brengen.
Het duurde lang, voor ze in de klamme nachtstraat stonden. Boven de huizen begon
de ochtend al te blauwen, Judith huiverde, den armelijken mantel dichter om zich
trekkend. In haar zonk bij het aanbreken van een nieuwen, leegen dag verslagenheid
om die andere leegte van dit feestgerucht, dat haar bij vlagen betooverd had.
Als gold het een ander, zoo zag ze zich stappen naast Stang, die praatte, praatte...
Twee arbeiders liepen voor hen uit, die gingen op karwei. Traag zaagden de rauwe,
nauw ontwaakte stemmen door de stilte, die op barsten stond. De eerste trams schoven,
vreemd leeg, hun illuminaties, rood en geel en groen, in dubbele vaart tegen den
huizenwand en door het gladde water.
Naar dit feest had ze uit-, ertegen opgezien. Eerst het spelen in die orkestbak van
de feestelijk geruchtende, zwoel-fonkelende zaal. Daarna het feestmaal... Enkele
uren slapen, dan begonnen de repetities voor het bioscoop-orkest.
Doodmoe, liet ze zich leiden door Stang, die een arm door
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den haren gestoken had. Haar gang bleef onzeker trippelend, te erger, naar mate zij
dien naar den zijnen regelen wou. Opeens doorschoot haar de weerslag: zoo is het
goed, nu weet hij ineens, dat ik geen vrouw ben voor een ‘avontuur’.
Gelukkig, ze was thuis:
- Dag meneer Stang. Ja, ik ben thuis. Dank u wel, dat u me heelemaal hebt gebracht.
Ik heb 't u wel gezegd, het is ver en ik ben 't gewend, 's nachts alleen te loopen. Als
artieste, he...? De groeten aan de anderen.
Het volgende oogenblik stond ze in het portaal, ze had niet behoeven te bellen.
Het afscheid van Stang had ze opzettelijk verhaast, plichtplegingen waren op die
manier verijdeld.
In de dompe benauwing van de binnenrust begon ze de dingen te onderscheiden.
Toen ze op haar kousevoeten de slaapkamer der ouders voorbijsloop, kraakte een
plank, altijd dezelfde. Anders dacht ze eraan, ernaast te stappen, moeder had zoo'n
lichten slaap.
Daar kwam al haar slaapschorre stem:
- Ben jij daar, Ju?
- Jaja.
- Waar heb je gezeten? 't Wordt al dag.
- St. Slaap maar gauw in. Morgen vertel ik wel.
In haar kamertje schoof Judith van het hooge venster het gordijn weg. Ze keek uit
op straat, of ze Stang zag heengaan... Neen, hij moest den hoek al om zijn.
Toen zette ze zich op den bedrand, de handen in den schoot. Ze was over den slaap
heen, in dit eerste, als water kille en kleurlooze, tastende licht was haar hoofd vreemd
helder.
Ze overzag het feest, hoe het was begonnen, haar binnenaarzelen en hoe het praten
met Stang dadelijk was gevlot en toen het zitten in de roezige bar tusschen al die
mooi gekleede, makkelijk levende, licht zich bewegende, in rustige opgewondenheid
door elkander heen pratende menschen. Zij, die nooit in zoo'n gelegenheid was
geweest, die eigenlijk nooit in gezelschap, in de ‘wereld’ kwam...
Vervelend, onhebbelijk zelfs was ze terugwandelend geweest. Niet uit weerzin
tegen Stang had ze haast geen woord uit de keel kunnen wurgen. Antipathiek was
hij haar volstrekt niet. Hij had veel gereisd en daarvan onderhoudend verteld.
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Zelfs had hij haar toevertrouwd, dat die kwestie van het glas hem vooral voorwendsel
om te genieten was. En genieten, zei hij, kon je enkel buiten de grenzen! Ze had niet
geheel begrepen, wat hij daarmee bedoelde. Op zijn vrouw noch zijn kind had hij
gezinspeeld.
Een elementaire vrouwe-solidariteit deed haar voor mevrouw Stang partij kiezen.
Zóó was ze er opeens ‘in’, dat ze zich op een monoloog, enkele, brokkelige woorden
maar, betrapte. Haar scheen het vellen van de uitspraak in een geschil tusschen man
en vrouw opgedragen...
Idioot, als ze was, ze lachte smalend. Zij zelf had al genoeg te tobben, met het
gezin Stang had ze niets uitstaande.
De dag was nu ten volle doorgebroken, de vale, bleeke, ongerepte dag, een dag
zonder verleden. Ze zei, ze wist zelf niet, waarom, maar ze kon 't niet laten: ‘nu
begint een nieuw leven’ en daarna: ‘idioot’.
Gekleed viel ze te bed, de wekker stond op zeven. Drie uur slaap. Toen ze de
oogen sloot, zag ze één gestalte, één hoofd eigenlijk, heel groot, heel trouwhartig;
haast monsterachtig die forsche neus; de schedel, kaal, vol bulten; wenkbrauwen,
borsteliger dan ze ooit had gezien; blauwe oogen zonder veel uitdrukking, hard en
sterk als de onderkaak, als de groote mond, als de stand van het hoofd op den
stierenek: Jaap Cordeweene...
H. VAN LOON
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Verzen
Vijver idylle.
I.
Over strakke gladheid van het water,
Schoven licht, met stilte-brekend snik-gesnater,
Dreven rustig diep op 't gladde vlak,
De eendjes; een witte wig het zwarte water brak.
En ze dreven blank, als bloemen op het water,
En ze staarden als gepeinzen over 't water,
Tot gesnik, gesnak, en mal gegak,
Weer dat strakke peinzen brak.

Er is wat wind geweest.
II.
Er is wat wind geweest,
En regen; de rog hangt in z'n aren,
En treurt: bij 't wilde windevaren,
En 't brute droppenfeest,
Is, wat gericht ten oogste stond,
Gebogen, diep ten grond.
Er is wat zon geweest,
Die sprankte langs de halmen,
En recht, door droefheids talmen,
Rankte de vreugd naar blijder feest:
En innig windevaren,
Zingt zilvrig door de aren:
Er is wat zon geweest.
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Vertrouw.
IX.
Vertrouw: want alles wat gegaan is,
Verwondend door U henen,
Heeft dauw gelaten, lafenis,
Gepuurd uit bitterst weenen.
Vertrouw: want uit uw eenzaam lijden is,
Als tranen blond, uw tederheid,
Van leven d'hoogste ontvangenis,
Geboren, uw milde mensch'lijkheid.

Ik kwam haar in stilte tegen.
X.
Ik kwam haar in de stilte tegen;
Maar wat gezegd wou, bleef verzwegen.
Bleef als een bloem, die 't eerste zonlicht vond,
In aarz'len beven om haar mond.
De wind ontwaakte'n kuste stille blaren,
En koosde ook heur blonde haren;
Toen kwam z'als bloeien uit haar schroom,
En bood haar mond mij d'allerschoonste droom.
TACKE DE GROOT
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Shaw's boodschap
Het gansche werk van Bernard Shaw toont allerduidelijkst een didactisch doel aan:
het verspreiden van zijn gedachten, het brengen van een boodschap. Welk is Shaw's
Boodschap?

I.
Zijn economische en politische gedachten.
Het is van belang, er aan te herinneren, dat Shaw socialist werd alvorens hij zijn
dramatisch werk begon. Dat zijn eerste stukken het kenmerk dragen van die
belangrijke bekeering - bekeering, die niet plots geschiedde, maar geleidelijk door
de omstandigheden werd bewerkt - is dan ook natuurlijk; dat de latere stukken veel
minder dat kenmerk aantoonen, is te wijten aan een evolutie, die wij hier moeten
onderzoeken.
De algemeene indruk, dien men heeft na het lezen van Shaw's gansche oeuvre, zal
wel die niet zijn van Hamon, die dat oeuvre aanziet als hebbende nagenoeg één doel:
het socialisme te verspreiden. De indruk kan ook bezwaarlijk die van Duffin zijn,
die meent, dat heel weinig socialisme in Shaw's werk is te ontdekken. In medio
virtus...
Wat treft, is, dat Shaw's economische en politische gedachten, zooals ze uitgedrukt
zijn in de stukken en de inleidingen daartoe, geenszins de gewone gedachten zijn
van een socialist, zelfs niet van een Engelschen socialist. Het feit, dat onze schrijver
een zeer werkzaam lid werd van de Fabian Society is reeds kenschetsend. Die Fabian
Society noemde zichzelf naar den Romeinschen generaal Quintus Fabius, die
gedurende den oorlog tegen Hannibal er een bijzondere taktiek op nahield: hij was
niet sterk genoeg om de legers van Carthago in het open veld te verslaan, daarom
matte hij den vijand af door voortdurende hinderlagen, kleine, onverwachte aanvallen,
gestadige verandering van plaats. Deze
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taktiek, ingegeven door opportunisme, werd aangenomen door de Londensche
vereeniging: dat socialisme is progressief en gelooft niet aan een geweldigen ‘grand
soir’.
De belangrijkste trek in Shaw's systeem is, ongetwijfeld, zijn haat voor armoede.
Het scherpe besef van onze sociale wantoestanden leidt Shaw niet tot een
gevoelerige verheerlijking der armen, tot een romantische voorkeur voor de ‘toiling
millions’ boven verfijndheid en intellect. Feitelijk zal dit evenzeer den gewonen
socialist tegen de borst stooten als den gewonen behoudsgezinde: Shaw houdt van
de armen niet. En waarom hij van de armen niet houdt, waarom hij aristocratisch
staat tegenover hen, is omdat volgens hem de klassenstrijd in werkelijkheid een strijd
moet zijn tusschen intellectueelen om de ziel van het kind,1) en niet een economische
strijd. De klassen van intellectueelen zijn een minderheid, en zullen lang een
minderheid blijven. Het bestaan van andere menschen is nutteloos en sticht kwaad:
de meerderheid der tegenwoordig bestaande lieden in Europa ‘have no business to
be alive’.2) Daarom het verachten der armen, als zijnde niet intellectueelen. Lickcheese,
Sartorius' huisjesmelker, wordt aldus beschreven: ‘Hij is een verwaarloosde, havelooze
man met vuil gezicht en vuil linnengoed, stoppelbaard en verkalend hoofd. Een
nerveuze, pezig-magere, vasthoudende soort van menschelijke fox-hond, naar mond
en oogen te oordeelen, maar ellendig bang en slaafsch tegenover Sartorius’. In
hetzelfde stuk roept Blanche uit: ‘O, ik haat de armen! Ten minste, ik haat die vuile,
dronken lui, die leven als varkens’.
Dat misprijzen wordt uitgedrukt in enkele Fabian Essays; Howe3) haalt het
kenmerkendste aan in zijn boek, waar het gaat om overbevolking.
Die weinig christelijke beschouwing is te begrijpen. Shaw wil den mensch oneindig
beter zien dan hij is, en, in hetzelfde essay, wordt aangetoond hoe die verbetering
tegengewerkt wordt door de armen, ‘who breed like rabbits’, geen

1) Back to Methuselah (LXXV).
2) The Perfect Wagnerite (p. 125).
3) P.P. Howe: Bernard Shaw (London, 1915).
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ander vreugde in het leven kennende dan het botvieren van het geslachtsinstinct.
Maar, en dat is de hoeksteen van het gebouw: om zich te verbeteren moet de
mensch eenig goed bezitten; de oorzaak van alle sociale wantoestanden is de slechte
verdeeling van rijkdom; die verdeeling goed maken is niet het doel, enkel het middel.1)
De gansche maatschappij draagt de schuld van die slechte verdeeling. Een
welmeenend, alleenstaand mensch kan niet handelen. Trench moet ingeven in zijn
opstand. Mrs. Warren heeft de instemming van haar dochter - een pijnlijke,
diepmenschelijke sympathie - omdat haar onder de toenmalige omstandigheden niets
te doen stond dan haar ‘bedrijf’. De breuk tusschen Vivie en Mrs. Warren ontstaat
na Vivie's ontdekking, dat de moeder het bedrijf nog voortzette nadat ze rijk was.
Sartorius2) kon het niet helpen, eigenaar der armoedige krotten van Robbins' Row te
zijn; indien hij het eigendom verkocht, zouden anderen toch zijn plaats innemen;
indien hij de armen een behoorlijke huisvesting had gegeven, dan werd die huisvesting
toch spoedig armzalig, vuil en vunzig. Aan den anderen kant ontdekt Trench dat hij
zijn inkomen verschuldigd is aan het uitbuiten van Robbin's Row; Vivie ontdekt, dat
ze haar opvoeding heeft te danken aan het bedrijf van haar moeder, bedrijf waarin
Crofts geld heeft belegd. Dat zijn scherpe toestanden, maar ze leggen daardoor de
feiten des te beter uit: Aan eene zijde heeft men een meerderheid domme, vuile,
onopgevoede, hard werkende slaven, dezelfde die La Bruyère met verbazing deed
zeggen: ‘quand on les regarde de près, on voit que ce sont des hommes’. Aan de
andere zijde een minderheid wier belangrijkste bezigheid het is, haar inkomen te
doen voortvloeien - ten einde beter te leven - uit de uitbuiting van die domheid en
die vuilnis.
Wat staat er te doen? Rijkdom moet worden verdeeld op een menschelijker,
logischer wijze, opdat beschaving zou kunnen beginnen. En die gansche herinrichting
is zaak der maat-

1) Shaw's pas verschenen werk: ‘The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism’
duidt heelemaal op hetzelfde.
2) ‘Widowers' Houses’.
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schappij zelf. Hoe? Shaw beschouwt de feiten met helder-open oogen. Liefdadigheid
is niet doeltreffend. Brood en stroop van het Leger des Heils kunnen het lichaam niet
redden, veel minder dan, de ziel.
Als een Fabian zal Shaw dit besef doen doordringen: het individu kan niet handelen,
maar alle individuën moeten trachten rijk te worden, elk voor zich zelf. Want geld
wordt in de meeste Shaw-drama's als het eenige heilmiddel uitgeroepen.
Lickcheese zegt tot Sartorius: 't Was geld, dat mijn meester pleegde te zijn, niet
gij, denk dat niet’. Frank Gardner stelt veel belang in Vivie's fortuin. De tragedie
van Haffigan, een boer in John Bull's Other Island, is ‘de tragedie van zijn verspilde
jeugd, zijn kort gehouden verstand, zijn slaven over zijn aardklompen en zijn zwijnen
tot hijzelf een aardklomp en een zwijn is geworden’, - en dat is de ware tragedie van
Ierland. De slechtste aller zonden is armoede, zegt Andrew Undershaft. Het is
iedereens plicht armoede te doen verdwijnen en Andrew Undershaft gaat zoo ver, te
zeggen dat zijn religie is: ‘Millionnair zijn!’ Wanneer Shirley, ‘arm maar eerlijk’ als
de geijkte uitdrukking is, hem zegt dat hij fier is, arm te zijn en: ‘'k zou uw geweten
niet willen hebben, niet voor uw gansche inkomen’, antwoordt Undershaft: ‘'k Zou
uw inkomen niet willen hebben, niet voor uw gansche geweten’. Zekerlijk is dat ruw
uitgedrukt en later in het stuk worden we overtuigd, dat Undershaft een godsdienstig
gevoel heeft, dat ver boven geld en zelfs boven macht staat. Maar enkel geld laat
hem toe, vrij te zijn, macht te hebben, een z i e l te hebben. ‘Laat het aan de armen
over, te beweren dat armoede een zegen is, laat het aan dezen lafaard over, een religie
te maken van zijn lafheid door nederigheid aan te prediken: wij weten beter’.
Undershaft is een menschelijk wezen, ‘ik ben een millionair; gij (Cousins) zijt een
dichter; Barbara is een redster van zielen. Wat hebben wij drie te doen met het
gemeene volk, slaven en afgodenvereerders?’ Hij zegt aan zijn dochter, dat geld haar
ziel redde van de zeven hoofdzonden. ‘Yes, the deadly seven: (hij telt op zijn vingers)
voedsel, kleeding, vuur, huishuur, belastingen, deftigheid en kinderen. Niets kan die
zeven molensteenen van
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den nek des menschen oplichten, tenzij geld, en de geest kan niet opvliegen en wijd
de vleugels boven de aarde spreiden, tenzij die molensteenen worden opgelicht’.
Armoede is de slechtste der misdaden... ‘er zijn geen vijftig echte beroepsmisdadigers
in Londen. Maar er zijn millioenen arme lieden, vuige lieden, vuile lieden, slecht
gevoede, slecht gekleede lieden. Zij vergeven ons moreel en physisch, zij dooden
het geluk der samenleving, zij verplichten ons af te zien van onze vrijheden en
onnatuurlijke wreedheden tewerk te stellen uit vrees dat ze tegen ons zouden opstaan
en ons zouden meesleuren in hun afgrond. Enkel gekken zijn het, die misdaad vreezen,
wij allen vreezen armoede’.
Deze gedachte is ook te vinden in het voorwoord tot The Doctor's Dilemma en in
het voorwoord tot Getting Married. Doolittle zegt tot den verontwaardigden Pickering,
die hem vraagt ‘Have you no morals, man? - Cant afford them, governor’.
Percival wenscht geld alvorens hij Hypatia Tarleton wil huwen (Misalliance).
Ellie Dunn wenscht den rijken Mangan te huwen, ofschoon ze hem niet bemint. En
ze zegt tot Captain Shotover: ‘Lieden van den ouden trant denken, dat ge een ziel
kunt hebben zonder geld. Zij denken dat, hoe minder geld ge hebt, hoe meer ziel ge
hebt. Jonge menschen dezer dagen weten 't beter. Een ziel is een heel duur ding om
te onderhouden, veel meer dan een automobile.
C. Shotover: Is dat zoo? Hoeveel eet uw ziel?
Ellie: O, heel veel. Zij eet muziek en schilderijen en boeken en bergen en mooie
dingen om zich te kleeden en fijne lui om met hen te zijn. In dit land kunt ge dit niet
hebben zonder heel veel geld, daarom is het, dat onze zielen zoo schromelijk
uithongeren’. (Heartbreak House).
Geld is, natuurlijk, enkel het middel, niet het doel. ‘De man, die aan tandpijn lijdt,
denkt, dat elk ander gelukkig is wiens tanden gezond zijn. De door armoe bedrukte
man denkt hetzelfde van den rijken man’. (Revolutionist's Handbook). Geld is, op
zichzelf, niet edel. Alle geld is bezoedeld. Major Barbara voelt dat scherp in konflikt
met haar ideaal als zielenredster. Captain Shotover vraagt naar meer duisternis
wanneer hij gaat denken aan geld te maken: ‘Money is
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not made in the light’; een diep symbolisme ligt in die woorden.
Iedereen, individueel, moet trachten rijk te worden. Kan echter de rijke eenling
van den arme zeggen: ‘Let him be poor?’ Neen, er moet handelend worden
opgetreden, want: ‘wat beteekent dan laat hem arm zijn? Het beteekent: laat hem
zwak zijn. Laat hem onwetend zijn. Laat hem een nucleus van ziekte zijn. Laat hem
een blijvend schouwspel en voorbeeld zijn van leelijkheid en vuilnis. Laat hem
beenderzwakke kinderen hebben. Laat hem goedkoop zijn en zijn makkers naar zijn
lagen prijs meesleuren door zich zelf te verkoopen voor hun werk. Laat zijn woningen
onze steden veranderen in giftige samenhooping van achterbuurten. Laat zijn dochters
onze jonge mannen besmetten met de ziekten van de straat en zijn zonen hem wreken
door de natie's mannelijkheid te veranderen in scrofula, lafheid, wreedheid,
schijnheiligheid, politieke domkoppigheid en al de andere vruchten van verdrukking
en ondervoeding’. (M. Barbara, Voorwoord). Besluit: 't zou veel wijzer zijn te
beslissen dat armoede de eenige zonde zijn zou, en dat ‘elke volwassene met minder
dan, laat ons zeggen 365£ per jaar, pijnloos maar meedoogenloos zal gedood worden,
en elk hongerig halfnaakt kind met geweld “fattened” en gekleed’.
Is dat een remedie? De som zelf zal natuurlijk sedert den oorlog wat aanzienlijker
zijn, en klimmen volgens het indexnumber? Enkele lieden zouden het met minder
kunnen doen, anderen zouden er niet genoeg mee hebben. Het evenwicht ware weldra
gestoord, zij het maar door bankiers en Bergen van Barmhartigheid... De oplossing
echter is zoo drastisch niet; de menschen zouden ten minste 365£ per jaar moeten
verdienen door hun eigen werk, en de staat zou enkel ingrijpen voor het doen
verdwijnen van de overtollige bevolking.
Natuurlijk is zulks maar een zet. Echter is het kenschetsend: Shaw, zooals zijn
helden Tanner, Undershaft, Shotover, is een individualist, voelt zich niet gemakkelijk
in socialisme alhoewel hij zijn best doet om de tegenspraak tusschen zijn
aristocratische gevoelens en zijn economische gedachten te doen verdwijnen.
Kenschetsend ook, daar Shaw hier, zooals
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voor vele andere waarden, heel vernuftig de bestaande orde vernielt zonder echter
iets in de plaats voor te stellen - tenzij, zooals we zullen zien, zijn philosophie.
Laten wij dan onderzoeken hoe de zaken staan in de toekomst, die Shaw ons
voortoovert in Back to Methuselah.
In ‘The Thing Happens’ is een schuchter schema van een inrichting: de menschen
werken gedurende dertig jaar, en worden onderhouden vòòr die periode gedurende
dertien kinderjaren en na die periode gedurende 35 jaren gevorderden leeftijd. Dat
schijnt logisch, maar eenige uitleg ware welkom.
Is alle soort werk goed? Wat zou bv. geworden van iemand die zou willen
schilderen, of aan wetenschap doen, of over Shaw schrijven? En welke waren de
verbeteringen, die trapsgewijze van onzen huidigen toestand tot het hier beschreven
status brachten? Want een Fabian kan een geweldige revolutie niet voorstellen of
voorzien; alles moet geleidelijk gebeuren, door overtuiging, en een reeks overgangen
is noodig. Shaw, die zóóveel in het stuk verklaart, had dit ook kunnen verklaren.
Laten wij ons dan houden aan den eenigen practischen raad: ieder, apart genomen,
moet trachten rijk te worden, daar geld de sleutel is tot alle hoogere dingen.
Maar de maatschappij bestaat niet uit individus, er is zoo een ding als, op zijn
primitiefst genomen, het gregair instinct, er zijn zaken zooals staat en regeering.
Opnieuw een tegenspraak: de individualist Shaw stelt voor: het beredderen van alle
belangen door den Staat.
Hier echter staan we op vasteren grond. Uit zijn gezamenlijk werk, en
niettegenstaande enkele tegenspraken, komt iets positiefs klaar te voorschijn: de
menschen zijn niet in staat, te regeeren, echter is regeering noodzakelijk, daarom
moeten de menschen leeren regeeren.
Vrijheid moet de basis zijn, zonder vrijheid kan geen natie bestaan. Vooralsnog
wordt die vrijheid gestremd door ouders, schoolmeesters, heerschers. Daarom is er
in onze politische ontwikkeling stagnatie. Toch is er een zekere grens voor die
vrijheid; een loutere grens van formalisme. In Misalliance zegt Percival: ‘Deze
vrijheid beteekent: in staat te zijn,
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rekenschap te houden met de wijze, waarop anderen zich zullen gedragen. Indien
elk man, die van me niet houdt, een handvol modder in mijn gezicht gaat gooien, en
elke vrouw die van me houdt zich gaat gedragen zooals de vrouwe van Potiphar, dan
zal ik een slaaf zijn; de slaaf van onzekerheid, de slaaf van vrees: de slechtste aller
slavernijen’.
Vrijheid moet, behalve dit, volledig zijn. ‘Het is volkomen nutteloos te verklaren,
dat alle menschen geboren worden: vrij, indien ge ontkent, dat ze geboren worden:
goed. Waarborg een mans goedheid en zijn vrijheid zal wel voor zich zelf zorgen.
Zijn vrijheid waarborgen op voorwaarde, dat gij zijn moreel karakter goedkeurt, is
volstrekt allen aard vrijheid afschaffen, daar iedereens vrijheid volkomen afhangt
van een moreele akte van beschuldiging, welk door om het even welken domkop
kan gespeeld worden als troef tegen elkendeen die de gewoonte verkracht, zij het als
profeet, zij het als schurk. Dit is een les, die de Democratie heeft te leeren alvorens
zij iets anders kan worden dan de meest verdrukkende van alle priesterschappen’.
(Inl. tot Major Barbara).
Echter is die vrijheid, aldus begrepen, verschillend van anarchie. Er is een groot
verschil tusschen het niet aanvaarden van de afzonderlijke wetten van een land en
het wezen zelf en de noodzakelijkheid van wetgeverschap. (Zie Inleiding tot Major
Barbara).
‘Anarchisten zijn ofwel te zwak om te verstaan dat de menschen sterk en vrij zijn
in evenredigheid met den socialen druk, dien zij kunnen volhouden en de
veelvuldigheid der verplichtingen die zij bereid zijn op zich te nemen; - ofwel te
sterk om in te zien, dat, wat voor hen vrijheid beteekent, zou kunnen schrik en
verwarring zijn voor anderen’. (Misalliance, Voorwoord).
Er moet dus een organisatie zijn van den Staat. Maar door wien? Hier iets
onverwachts vanwege Shaw, den socialist: zeker niet door Democratie. In The
Quintessence of Ibsenism wordt reeds met Ibsen gezegd, dat de meerderheid altijd
ongelijk heeft. ‘Wij zouden nooit, hoe weinig ook, vooruitgaan, indien het voor elk
van ons mogelijk ware stil te blijven staan bij democratische beginselen totdat we
zouden zien
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of al de rest aan het bewegen ware - zooals onze staatslieden verklaren, verplicht te
zijn dat te doen wanneer ze worden aangewakkerd, leiders te worden’.
En verder, betreffende dezelfde gedachte, dat de meerderheid niet regeeren kan,
dit individualistische: ‘Er kan een vereeniging van personen zijn die leven van de
praktijk van geneeskunde, heelkunde, of natuurkundige of biologische opzoeking;
of door het opstellen van testamenten en huurpakten en door het voorbereiden,
bepleiten of oordeel vellen in gerechtszaken; of door doeken te schilderen, boeken
te schrijven of stukken op te voeren; of door te dienen in regimenten en oorlogschepen
of door handarbeid of nijverheidsdienst. Maar wanneer om het even welke van die
vereenigingen, door hun inrichters of voormannen, zich het recht toerekent, het
oordeel te vellen van de wetenschap of te handelen met het gezag der wet, of zoo
heilig te zijn als de Zending der Kunst, of wraak te nemen over kritieken tegen henzelf
door ze aan te zien als schennis der Eer van Zijner Majesteit's Dienst, of de Stem
van den Arbeid te willen uitgalmen, dan is er een dringende nood voor de guillotine
of wat dan ook de mode zou zijn om verwaande persoontjes op hun plaats te zetten.
Alle met collectief zelfbewustzijn of collectief gezag bedeelde obstructies, boven
het individu geplaatst en het individu plichten opdringend onder voorwendsel, beter
te handelen of met meer geldigheid te denken dan hij, zijn menschenetende afgoden,
rood met menschelijke slachtofferanden’.
De Democratie heeft al de gebreken van autocratie zonder de hoedanigheden er
van. Wie Democratie vleit is slechter dan een hoveling. Daarom trekken
gewoon-verfijnde lieden zich terug uit de politiek in het democratische Amerika en
doen zoo ook in Engeland, zegt Shaw in zijn voorwoord tot Misalliance.
Wie moet dan regeeren? Een zelfheerscher? Die tijden zijn voorbij, onze beschaving
is te ingewikkeld. Een bekwame minderheid? Daarvoor schijnt Shaw wel geneigd.
Maar voor een gewone selectie niet: ook die tijden zijn voorbij, de aristocratie werd
verworpen en zou niet meer geduld worden. ‘Selectie echter werd een samenhokken,
zij, die practisch
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deel hebben genomen aan moderne politiek weten best hoe koddig de uitslag is’ (The
Perfect Wagnerite).
Waar dan de b e k w a m e minderheid te vinden? Enkel door een heel verzorgde,
gepaste, hoog-wetenschappelijke politieke opleiding. Want vooralsnog zijn de
menschen volkomen onbekwaam; zij brengen hun land naar den afgrond even stellig
als die waarvan Caesar sprak: ‘Rome heeft grootheid bereikt, maar slechts om te
leeren hoe grootheid naties van menschen vernietigt, die zelf niet groot zijn’. (Caesar
and Cleopatra.)
Wat zijn de regeerders van Engeland thans? (En, laat ons veralgemeenen met het
oog op het argument, tegenwoordige regeerders over het algemeen?) Zij worden
beschreven in den opdrachtsbrief van Man and Superman: ‘deze verheerlijkte
personen, deze middelmatige c o l l e g e -studenten, deze wel verzorgde, gemonokelde
Algys en Bobbies, deze cricketspelers aan wie ouderdom golfspel brengt instede van
wijsheid, deze ploetocratische producten van de nail and sarspan business as he got
his money by’.1) Zelfs voor de meest onbekwamen schijnt regeeringstaak gemakkelijk.
Andrew Undershaft onderzoekt welken aanleg zijn zoon toont, en bevindt, dat Stephen
er hoegenaamd geen heeft. Maar Stephen moet een loopbaan inslaan, want, al weet
hij niets, toch kan hij oordeelen tusschen goed en kwaad. Undershaft is getroffen
door den humor van den toestand: ‘Dat meent ge nu toch niet? Wat? geen
bekwaamheid voor zaken, geen kennis van wetten, geen meevoelen met kunst, geen
aanspraak op philosophie, slechts een eenvoudige kennis van het geheim dat alle
wijsgeeren beduusd maakte, alle mannen der wet verblufte, alle zakenmenschen in
de war bracht, en de meeste kunstenaars deed ten ondergaan: het geheim van het
goede en het kwade!...
‘Gij durft geen springstoffen hanteeren, maar gij zijt alle bereid eerlijkheid en
waarheid en recht en de gansche plicht des menschen in handen te nemen, en elkander
te dooden met dat spelletje. Wat een land! Wat een wereld!’ Hier reeds wordt Shaw
troosteloos.

1) Dit ‘nail-and-sarspan business etc.’ is een leuke aanhaling uit de verkiezingsperiode in ‘The
Pickwick Papers’.
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Zoo zal het voortgaan, denkt hij, de mensch wordt slechts iets of wat wijs wanneer
de dood vóór de deur staat. Men heeft beproefd regeering aan te zien als een handelsof nijverheidszaak op breede schaal, voor dewelke zakenmannen dan aangeduid
schijnen. De uitslag is Mangan in Heartbreak House. De groote vijanden zijn de
Burge's en de Lubin's, die enkel den vooruitgang van het menschdom aanzien als
een functie van hun nietige verkiezingsbelangen. (Zie vooral The Gospel of the
Brothers Barnabas).
Echter konden meer geschikte, schrandere lieden niet beter doen dan zij, zij kwamen
zelfs niet tusschen. Zulks is het geval met de inwoners van Heartbreak House: zij
staan overheerscht door de Mangan's en al de lieden uit ‘Horseback Hall’, alhoewel
zij die verfoeien. En dan is het niet te verwonderen dat Shaw, mistroostig, enkel in
zijn parabel der toekomst een hoop aanduidt, en welke hoop! De langlevenden doen
de gewoon-levenden verstaan dat blindelings domheden begaan steeds de voornaamste
bezigheid is van de Britsche, (laten wij veralgemeenen) van elke regeering. (Tragedy
of an Elderly Gentleman, A.D. 3000). Daarom zullen de lang-levenden koloniseeren...
hetgeen beteekent: de gewoon-levenden uitroeien.
Interessant wordt dan ook het laatste deel van Back to Methuselah. In de utopische
inrichting van ‘As far as Thougt Can Reach’ is geen spraak meer van regeering. Een
regeering daar zou nonsens zijn. De menschen ontwikkelden tot de meest
egocentrische individualisten, elk tracht zijn intellect en zijn geweten te verfijnen,
te verscherpen, in de hoogste regionen der gedachte en de goddelijke gemeenschap
met louteren geest.
Kortom, Shaw's stelsel onderging een sterke evolutie. Ofschoon socialist,
beschouwt hij democratie als onbekwaam om goed te regeeren. Bekwame regeerders
zouden veel meer studie en politische opleiding noodig hebben. Maar dan ziet Shaw
geleidelijk in, dat het leven te kort is, of de mensch té onbekwaam. Daarom zou het
leven langer moeten zijn - of, met meer werkelijkheid gesproken: daarom zou de
mensch ü b e r m e n s c h l i c h moeten worden. Het einde zou de vrije ontwikkeling
zijn van geest en ziel, en elke regeering
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zou dan verouderd en onmogelijk worden. Een regeering is dus maar noodig zoolang
de mensch tot de volkomen vrijheid van het individu niet is gekomen, vrijheid die
toch geen anarchie is. En hierdoor sluit Shaw dan heel vernuftig den cyclus van zijn
eigen gedachtenevolutie.
Men zal misschien bemerkt hebben, dat, tweemaal in deze enkele bladzijden, we
verplicht waren Engelsche of zoogezegd Engelsche toestanden te veralgemeenen
voor alle naties. Dat is een klein voorbeeld van Shaw's insulaire gezindheid en waar
we hem precies dat gebrek der Engelschen hooren laken, moeten we wel constateeren,
dat hij er zelf niet gansch vrij van is. Andere voorbeelden zouden kunnen worden
aangehaald1); over het algemeen toonen ze echter Shaw's gezindheid, de Engelschen
te gispen. Waarom echter Engelschen alleen, waarom niet het gansche menschdom?
Soms werkt het vermoeiend, en is men geneigd W.H. Hudson's roman aan te halen
‘Far Away and Long Ago’: ‘My country, said I, with the natural pride of a Briton,
is England, and my name is Smith’. ‘No such country is known to me, he returned,
nor have I ever heard such a name as yours’.
Laten we, in verband met Shaw's politische gedachten, onderzoeken welke zijn
gedachte is over Engeland en Ierland. Het voornaamste schijnt wel, dat hij Engeland
en de Engelschen als belachelijk beschouwt, aan een andere zijde is hij verre van
veel goed over de Ieren te denken.
In vele stukken vinden we spotwoorden betreffende Engeland. Charteris zegt van
den dommen page-boy in de Ibsen-Club: ‘This boy will make his way in this country.
He has no sense of humour’. Iedereen kent de magistrale gisping in The Man of
Destiny, gisping vanwege Shaw's Napoleon, maar niet historisch zoo (Cfr. A. Filon,
Revue des Deux Mondes 1895). Britannus is een allervermakelijkste caricatuur.
Caesar zegt goedmoedig van hem: ‘hij is een barbaar, en denkt dat de gewoonten
van zijn stam en eiland de wetten der natuur zijn’. Aan Cleopatra verklaart Britannus:
‘Blauw

1) Zie voorwoord tot ‘Heartbreak House’. De door Shaw verfoeide Engelsche Darwinisten
gaven aan Pruisen de gedachte van het overleven van den sterkste, en dragen dus de schuld
van den oorlog!
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is de kleur door alle deftige Britten gedragen. In den oorlog verwen wij ons lichaam
in 't blauw, zoodat, al kunnen onze vijanden ons onze kleeren en ons leven ontrukken,
zij ons toch onze fatsoenlijkheid niet kunnen ontnemen’.
Hij dringt aan, opdat Caesar toch ernstig zou zijn, ‘het leven ernstig zou
beschouwen, zooals het de mannen doen in mijn land’, en, ofschoon vrij geboren,
wordt hij een slaaf genoemd; zijn eigen verklaring is: ‘Slechts als slaaf van Caesar
heb ik de echte vrijheid gevonden’. Caesar antwoordt hierop, dat hij hem juist ging
vrijstellen, maar dat hij nu voor niets ter wereld zou willen scheiden van hem.
Britannus kust Caesar's hand. Een cynische Perzische soldaat maakt hierop de
bemerking dat, al heeft Caesar de kunst mannen tot zijn dienst te doen buigen, dié
mannen echter ‘te nederig zijn om voor hem gevaarlijk te worden’. De caricatuur
moge zeer vermakelijk zijn, zij is, als vele caricaturen, te scherp en onrechtvaardig.
Er is een grimmige tegenstelling in deze uitspraak van Caesar over Engeland zelf:
‘Ik ben in Brittanje geweest, dat romantische land in het Westen, het laatste stuk
grond aan den rand van den oceaan, die de wereld omringt. Ik ging daarheen op zoek
naar zijn beroemde parels. De Britsche parel was een fabel, maar, er naar zoekende,
vond ik de Britsche oester’.
De roovers in de Sierra uit Man and Superman zijn bijna alle Engelschen; de
Duivel zegt, dat zijn meeste volgelingen in Engeland leven.
De Ier Doyle beschrijft enkele karaktertrekken der Engelschen (John Bull's Other
Island). Zij hebben geen ‘sense of humour’, maar een scherp waarnemen van
opportunisme. ‘Een rups, wanneer zij in een boom komt, maakt zichzelf instinctmatig
zooals een blad, opdat haar vijanden en haar prooi beide ze voor een blad zouden
nemen en denken, dat het de moeite niet waard is, er mee in te zitten’.
... ‘De wereld is zoo vol gekken als een boom vol bladeren. Wel, de Engelschman
doet zooals de rups. Hij doet zich zelf instinctmatig er uitzien als een gek en eet de
echte gekken op zijn gemak op, terwijl zijn vijanden hem gerust laten en met hem
spotten omdat hij een gek is zooals de rest’. Broadbent, de Engelschman in het stuk,
maakt zich volkomen
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belachelijk, maar hij zal verkozen worden, zal Nora huwen, zal goede zaken maken
in een land van arme duivels en droomers. Zijn verklaring hiervan verdient aandacht:
‘Het feit is: er zijn slechts twee hoedanigheden in de wereld: bekwaamheid en
onbekwaamheid, en slechts twee soorten van menschen, bekwamen en niet bekwamen.
't Komt er niets op aan of ze Engelschen of Ieren zijn. Ik zal deze plants inpalmen,
niet omdat ik een Engelschman ben en Haffigan en Co. Ieren zijn, maar omdat zij
domkoppen zijn en ik mijn weg ken’.
De Engelschen, zegt lawyer Juno in Overruled, zijn het meest romantische volk
ter wereld. Hij zelf meent dat passie geen echte passie is, indien ze geen schuldig
karakter heeft en dat het huwelijk wel niet kwaad is, maar niet romantisch. ‘Er ligt
niets slechts in, ziet u’.
Is het noodig, de aandacht nog te vestigen op Captain Edstaton, den vermakelijken
barbaar der 18e eeuw, die zóóveel zelfvertrouwen heeft omdat hij een Engelschman
is en alle andere naties als minderwaardig beschouwt? De man is zoo doordrongen
met conventie dat hij koelbloedig, zonder eenigen zweem van humor, de hysterisch
zinnelijke ‘Great Catherine’ een wijs vermaan geeft betreffende haardstede en
kinderen. Typisch ook nog in hetzelfde stuk is dit: Patiomkin, de Russische eerste
minister, zegt: ‘In Rusland heeft een gentleman geen scrupules. In Rusland zien we
openlijk de werkelijkheid aan’. Edstaton antwoordt: ‘In Engeland, heer, ziet een
gentleman nooit de werkelijkheid aan, indien het een onaangename werkelijkheid
is’.
En Edstaton ook heeft een groote voorliefde voor woordspelingen, die een kind
niet zouden kunnen doen lachen, terwijl echte humor hem volkomen onbekend is.
Zijn lachbui wanneer hij den naam Popof (pop off) hoort doet bedenkelijk aan, maar
Patiomkin stelt gerust: ‘Neen, hij is niet krankzinnig, niets anders dan Engelsch. Hij
zal Catherine vermaken’.
De chaplain Stogumber is even vermakelijk in de middeleeuwsche toestanden van
Saint Joan als Britannus uit den vroegeren tijd van Caesar and Cleopatra. Een paar
staaltjes uit het vierde tooneel in Saint Joan: Stogumber is
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woedend en noemt Cauchon een verrader. Zijn meester Warwick moet hem
excuseeren: in Frankrijk heeft het woord een andere beteekenis dan in Engeland, ‘in
ons land beteekent het enkel iemand die niet volkomen verkleefd is aan onze
Engelsche belangen’. Cauchon zegt later, dat de Engelschen geneigd zijn tot ketterij,
hetgeen Stogumber doet opvliegen: ‘Hoe kan hetgeen een Engelschman gelooft
ketterij zijn? Het is een tegenspraak in de woorden zelf’. Cauchon echter geeft hem
de absolutie: ‘de dikke lucht van uw land brengt geen godgeleerden op’. En
Stogumber, die aan de heele discussie betreffende Jeanne als gevaarlijk voor kerk
en edeldom niets heeft begrepen en Jeanne zou verbranden met zijn eigen handen
omdat ze tegen de belangen van Engeland is, doet Cauchon zeggen: ‘Sancta
Simplicitas’.
Zoo Shaw de Engelschen beschouwt als vol conventie, zonder zin voor humor,
vol trots op hun eiland, belachelijk maar toch met een sterken wil om tot hun doel
te geraken, toch spaart hij ook zijn geesel niet voor de Ieren. In het voorwoord tot
het meest typische en best bekende stuk betreffende Ierland: John Bull's Other Island,
zegt hij echter: ‘Er bestaat geen Iersch ras, evenmin als er een Engelsch of een
Yankeeras bestaat. Maar er bestaat een Iersch klimaat dat een inwijkeling
klaarblijkelijk dieper en duurbaarder zal beinvloeden in twee jaar dan het Engelsche
klimaat in een eeuw’. Dat maakt het moeilijk, betreffende de kenmerken der
Engelschen en zelfs der Ieren te spreken, toch zal onze schrijver enkele lijnen verder
het verschil doen voelen tusschen den Engelschman en den Ier. Beide staan onder
den invloed van hun verbeelding, maar, daar waar bij den Engelschman die invloed
niet kan ingetoomd worden door werkelijkheid, ‘houdt de Ier altijd een oog open op
de dingen zooals ze zijn’. Een der voornaamste kenmerken van den Ier is zijn
nationalisme. Shaw beschouwt scherp nationalisme als een kwaad. ‘Een gezonde
natie is zich van zijn nationalisme even weinig bewust als een gezond man van zijn
beenderen. Maar indien ge het nationalisme eener natie breekt zal zij aan niets anders
denken dan aan het bekomen er van’. Het verspillen van energie en bloed dat het
gevolg is, valt ten zeerste te betreuren. Dus draagt hier Engeland wel de eerste schuld,
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maar het feit, dat Ierland nu aan niets anders denkt, dan aan nationalisme, is uit den
booze. Ierland wordt arm gehouden, eerst door Engelsche grondeigenaars, dan door
uithongerende, kleine Iersche grondbezitters zooals Haffigan. Ierland wordt dom en
onwetend gehouden door sommige priesters zooals Father Dempsey, alsook door
haar nationalisme en opstandsgeest. De Ier zal droomen verkiezen boven
werkelijkheid, en daardoor een Broadbent zijn land laten overmeesteren. De Ier heeft
een zeer scherpen zin voor humor, ingeboren, als gevolg, waarschijnlijk, van
verbeelding gemengd met besef van de dingen zooals ze zijn. Echter zal Doyle dat
al evenmin bewonderen als andere Iersche kenmerken. ‘En altijd een vreeselijk,
zinloos, ondeugend lachen... Als ge jong zijt gaat het tracteeren op drank tusschen
u en andere jonge mannen en ook het tracteeren op vuige historietjes, en, daar ge te
onbeduidend zijt om hen te kunnen helpen of opbeuren, bespot gij ze omdat ze de
dingen niet doen, die gij zelf niet durft. En altijd aan lacht gij, lacht gij, lacht gij,
eeuwige bespotting, eenwige nijd, eeuwige gekheid, eeuwig bevuilen en bezoedelen,
totdat, wanneer ge eindelijk in een land komt waar de menschen een vraag ernstig
opnemen en ernstig beantwoorden, gij ze bespot omdat ze geen zin voor humor
hebben en een veertje in uw hoed steekt met uw eigen onbeduidendheid, alsof dat u
beter maakte dan zij’.
Die zin voor humor echter heeft dit eigenaardige, dat de Ier dadelijk de drollige
zijde der zaken en toestanden vat maar toch doodernstig blijven kan, daar waar zijn
hart popelt van plezier. Zoo Doran, die den kandidaat Broadbent de hand drukt. Zoo
al die Iersche boerenjongens die Broadbent eerbiedig onthalen na het belachelijke
gebeuren met het varken, dat de vleiende kandidaat in zijn eigen auto had vervoerd.
De Ier is echter niet het klassieke type van den schouwburg of het music-hall.
Buiten de verslaafdheid tot drank is heel weinig waarheid in die personages. Haffigan's
zoon treft Broadbent, den Engelschman, als een Ier, omdat hij het personage van den
conventioneelen Ier speelt, met die oudbakken uitdrukkingen ‘the top o' the mornin'
to you, sir’ en ‘more power to your elbow’, met zijn gevoelerigheid betreffende
Ierland en zijn moeder en zijn verfoeien van geld,
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hetgeen des te gemakkelijker is, daar hij vijf pond aan Broadbent ontleent om ze naar
alle zekerheid nooit weer te geven. Broadbent zegt van hem tot Doyle: ‘Ik geloof,
dat hij zijn laatsten shilling met een vriend zou deelen’, maar Doyle, die zijn
landgenooten kent, antwoordt: ‘ongetwijfeld zou hij den laatsten shilling van zijn
vriend met dezen deelen indien zijn vriend gek genoeg was, hem te laten begaan’.
Er is in Ierland een diepe schoonheid, die in John Bull's Other Island wordt
uitgesproken door Father Keegan. Deze priester zonder kerkbediening, met zijn
wonderbare mystieke gevoelens, leeft in verleden en toekomst, en staat ver boven
Broadbents en Doyles, hier nochtans de meerderwaardigen, en hun tijd van machines
en practischen zaakjeszin.
O'Flaherty, V.C. verliet Ierland, zooals Broadbent, om de wereld te kennen. Hij
wil thans het veld bebouwen op een moderne wijze, hij zal altijd weten, dat de wereld
grooter is dan het smaragden eiland, en... kleinzielig nationalisme verfoeien, dat niet
samen wil met daad en vooruitgang.
Hier zij volledigheidshalve opgemerkt dat Shaw, die het Ierland der laatste
gebeurtenissen niet besprak in tooneelstukken (de laatste gaven daartoe weinig
aanleiding) volstrekt de Iersche Sinn-Feiners afkeurt. Een interview in den Zomer
1922 door de ‘Irish Times’ genomen doet zulks volkomen uitschijnen. ‘What matter
if for Ireland dear we fall’ is steeds nog het liedje van die idioten. Dat idiootschap
is geheiligd door de herinneringen aan een tijd, waar er werkelijk niets voor Iersche
vrijheid te doen stond, dan er voor te sneuvelen; maar de tijd is nu voor de Ieren
aangebroken om te leeren leven voor hun land.’ Hetgeen ze sedertdien toch schenen
te begrijpen. Back to Methuselah, in het gesprek van den Elderly Gentleman, toont
echter aan, dat de Ieren zulks heel laat zullen leeren, wanneer ze eindelijk toch eens
zullen inzien, hoe nadeelig voor hen zelf hun enge nationalisme is.
Shaw's houding tegenover Engelschen en Ieren doet onwillekeurig denken aan de
groote onpartijdigheid en vrijheid van gedachten, aan het scherpe inzicht in de
menschelijke natuur van Lessing die, wanneer hij in Pruisen verbleef, den
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moed had te denken en te handelen als een Sakser en, wanneer in Saksen, zijn
bewondering voor Frederik II openlijk te kennen gaf. Zeker is het wellicht het
omgekeerde bij Shaw in dezen zin, dat hij grimmig de gebreken zal aantoonen in
stede van de hoedanigheden, maar Lessing's fiere onafhankelijkheid is met de zijne
verwant.
FRANZ DE BACKER

(Wordt vervolgd.)
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De geschiedenis als kultuuropenbaring
I. De Grieken
In het derde boek der Ilias staat, voor den kenner van Homerus, iets opmerkelijks te
lezen. Paris is in een tweegevecht met Menelaus overwonnen, en slechs door de hulp
zijner godin aan het gevaar onttrokken. Helena, die op de stadsmuur den strijd heeft
gadegeslagen, wordt door Afrodite, in de gedaante eener oude slavin, aangespoord,
haar minnaar op te gaan zoeken, die nu juist lust heeft zich met haar te verpoozen,
als ware er niets gebeurd. En Helena, staat er, werd in haar gemoed, wij mogen wel
zeggen: in haar zinnen, bewogen. Zulke half-mystische gebeurtenissen zijn niet
zeldzaam in het epos. Juist dat is de manier, waarop de goden in het menschenlot
ingrijpen. Maar dan pleegt de betrokken sterveling hun onmiddellijk ingrijpen niet
te bemerken; Odysseus herkent in Mentor Athene niet. Doch hier wordt gezegd:
‘toen echter Helena de schitterende oogen en den blanken boezem der godin
ontwaarde, ontbrandde ze in toorn,’ waaraan ze dan later ook tegenover Paris lucht
geeft. Heel natuurlijk. Echt vrouwelijk, is ze boos op zich zelf, dat ze haar laffen
minnaar nog lief heeft, ja, hem zelfs op dit oogenblik niet kan weerstaan, en ze wreekt
dat op hem en op de godin, die haar aanspoort, dat wil zeggen op zich zelf. Homerus
heeft dus een gebeurtenis op twee manieren voorgesteld: als gewone gebeurtenis de oude slavin -, en als psychologische reactie -: de herkenning der godin. Beide
voorstellingen zijn waar en slechts hun combinatie maakt het verloop van het verhaal
begrijpelijk.
Op gelijke wijze meen ik, dat de geschiedenis meervoudig moet bekeken worden.
De mensch, als historisch subject, handelt in het algemeen zelfzuchtig, en uit het
conflict der belangen moet de historie dus ook begrepen worden; niettemin openbaren
er zich geestelijke krachten in, die wij niet uit het
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eigenbelang kunnen afleiden en wier medewerking het verloop toch eerst begrijpelijk
maakt. De waarheid is te rijk en veelzijdig, dan dat zij met één verklaringsmethode
verstaan zou kunnen worden. De dogmaticus is de schoolfrik der geschiedenis.
In deze opstellen wil ik de typologische methode volgen, toegepast op het
zelfbewustzijn der persoonlijkheid in eenige hoofdtijdperken der Europeesche
geschiedenis. Te beginnen met de Grieken der vijfde eeuw. Vooraf echter ga een
waarschuwing, die ik den lezer verzoek wèl in gedachten te willen houden: Ontdoet
men het verleden van zijn kostuum, zijn uiterlijkheden, dan geloof ik, dat het
menschenleven ten alle tijde in hoofdzaak hetzelfde geweest is. Steeds is het een
betrekkelijk klein aantal verschijnselen, dat zich, uit de eindelooze bontheid des
levens, tot een erkende, bovenpersoonlijke geldigheid, tot kultuur verheft. Men kan
van geen periode der geschiedenis iets typeerends noemen, dat niet, zoo slechts het
materiaal in voldoende mate bewaard bleef, door tegenstrijdige voorbeelden kan
worden doodgeslagen. Het oude Rome heeft onmaatschappelijke menschen gekend;
Venetië borg, ook tijdens haar grootheid, burgers zonder handelsgeest. Maar het zijn
niet d i e persoonlijkheden, die het karakter huns tijds, of liever hunnen kultuur,
kenteekenen.
Een goed voorbeeld van het hiergenoemde levert de positie der vrouw bij de
Grieken. In het algemeen hoort men niet van haar. Zij leeft in huis, de man daar
buiten. De Grieksche minnepoëzie is grootendeels tot knapen gericht, en Plato spreekt
in het Symposion over de liefde voor vrouwen zelfs als over iets minderwaardigs.
Doch hier en daar klinkt plotseling in de literatuur een ander geluid op, en blijkt de
innige verhouding tusschen man en vrouw den Grieken geenszins onbekend te zijn
geweest. Maar tot een kultuurelement is zij niet geworden. Het is voor velen juist
een aantrekkelijkheid in de antieke beschaving, dat zij nimmer sentimenteel wordt.
Daar staat dan echter tegenover, dat zij niet zelden gevoelloos aandoet. Een antiek
schrijver kan de grootste schandalen mededeelen, zonder een spier van zijn gelaat
te vertrekken. Dat gaat een Westerling niet af; hij doet het nooit zonder bijvoegelijke
naamwoorden. Reeds de Romeinen verschilden

Groot Nederland. Jaargang 27

541
daarin van hunne leermeester. En toch vinden wij ook bij hen staaltjes van een
onbewogenheid, die ons afstuit. Geven wij een voorbeeld.
Messalina, de overzinnelijke keizerin, is eindelijk ten val gebracht. Keizer Claudius
en zijn raadslieden zitten terecht over de deelgenooten harer schanddaden. Senatoren
en ridders worden tot den bijl veroordeeld. Doch daar wordt de vrijgelatene Mnester
voorgeleid, een kleine tusschen zoovele grooten. Hij heeft niet willig in Messalina's
omgeving verkeerd, hij de acteur, het weerlooze lid eener verachte kaste. Zijn
ontbloote rug getuigt van de geeselslagen, die Messalina's willekeur hem heeft laten
toebrengen. De keizer zelf heeft hem gelast, te doen wat de keizerin hem zou bevelen.
- Claudius is geroerd; deze althans verdient vrijgesproken te worden. Doch daar
verheffen zich zijn ministers, de wijze, bezadigde bestierders des rijks: het geeft geen
pas, dat een acteur wordt vrijgesproken, waar zoovele leden van den hoogen
ambtsadel, van de haute finance, zijn terechtgesteld. Vrijwillig of niet, de schandelijke
daad is gepleegd, des keizers eer is bezoedeld. - En Claudius, door die argumenten
tot bezinning gebracht, laat den man onthoofden.
Het is niets bijzonders, dat een geringe tusschen de machtigen verpletterd wordt;
wel echter, dat men er een beginsel van maakt. Dat is antiek; dat berust op antiek
levensgevoel. Het behoort thuis in een wereld, die wist, dat men door een reisongeval,
door oorlog of stedenverovering, tot slavernij kon vervallen, en die toch bij mijn
weten nimmer een woord van verzet tegen die ondragelijke wreedheid heeft
uitgesproken. Weinig schijnt de antieke mensch zich bekommerd te hebben om het
lot van het individu.
En toch, als men de uit de Grieksche wereld tot ons gekomen stemmen uit de verte
aanhoort, dan overweegt daarin één klank: de klacht. Reeds Nietzsche heeft er op
gewezen, dat de Grieken niet zoo blij waren, als men wel denkt. Het beste voor den
mensch, orakelt de gevangen satyr, is nimmer geboren te worden. Wanneer een
gelukkige moeder bidt, dat haar zonen moge geworden, wat voor den mensch het
beste is, dan zijn ze den volgenden dag beiden dood. Dit volk, dat den naam heeft,
niet te theologiseeren, heeft zich gedurende heel zijn

Groot Nederland. Jaargang 27

542
geschiedenis bezig gehouden met de betrekking tusschen deugd en geluk. Na de
kosmische dichters en de Orfische beweging komt de bange twijfel van Solon, en
later, in de vijfde eeuw, de Attische tragedie.
Aristoteles, die honderden tragedies heeft gekend, waar wij er slechts een vijftigtal
van overzien, deelt ons de kenmerken en regels van dit genre mede. Naast veel dat
ons hier niet aangaat, spreekt hij van de katharsis, de reiniging, wij zouden zeggen
de stichting, die de toeschouwer naar huis moet medenemen. Zien wij nu eens, hoe
het daar mee staat.
Ieder kent de tragedie van koning Oedipus, Sofokles' meest geliefd werk,
vermoedelijk omdat er iets van die dramatische spanning in zit, waaraan wij gewend
zijn. Oedipus gaat te gronde, omdat hij, geheel buiten willen of bedoelen, zijn vader
gedood en zijn moeder getrouwd heeft. Jokaste, heel begrijpelijk, hangt zich op;
Oedipus berooft zich van oogenlicht, om de zon met zijn blikken niet te
verontreinigen; men zou toch zeggen, dat haar zijn aanblik daardoor niet bespaard
bleef, dat hij, - men vergeve mij de afgezaagde uitdrukking - struisvogelpolitiek
dreef. Was hier werkelijk iets afschuwelijk aanwezig, dan moesten het de onschuldige
dochters uit dat aanstootelijk huwelijk zijn; wie trouwens is hier niet onschuldig?
Waar zit de zedelijke bevrediging, de tragische rechtvaardigheid? - Men pleegt te
herhalen, wat de Grieken inderdaad gevoeld hebben, dat de goden den al te gelukkige
te gronde richten. Maar voldoet dat het menschelijk rechtsbesef? Het treurspel werd
toch niet voor goden opgevoerd? Hun nijd - een niet zeer verheven motief - verklaart
misschien het droevig lot van den held, doch maakt het daarom nog niet stichtelijk.
Een ander voorbeeld. Euripides' Helena is niet de lichtzinnige, die wij uit Homerus
kennen. In niets heeft zij gezondigd; doch Hera, die Paris haar bezit niet gunt, heeft
hem een volmaakt gelijkend evenbeeld in handen gespeeld, en Helena zelf naar een
ver eiland ontvoerd. Ze moet daar hooren, hoe haar naam vervloekt is bij de Hellenen,
hoe haar ouders zich uit schaamte en smart van het leven beroofden. Zelfs haar man
moet zij een tijd lang voor gestorven houden, waardoor ook de kleinste moge-
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lijkheid op herstel zou zijn afgesneden. Eindelijk komt die althans terug, en wordt
ze, met veel moeite, als de ware Helena herkend. Waar blijft hier de zedelijke
bevrediging?
De fijne Sofokles heeft ook een Tereus-tragedie geschreven. Deze gemaal der
Atheensche Procne doet zijn schoonzuster Philomela geweld aan, en klieft haar, om
haar het spreken te beletten, de tong. In een borduurwerk echter weet zij haar zuster
van het gebeurde in kennis te stellen. Samen vermoorden zij Procne's zoontje Itys,
en zetten den vader zijn vleesch te eten voor. Deze, hoorend wat hij at, wil de zusters
vermoorden, doch alle drie worden door een godheid in vogels veranderd. Stichtelijk,
niet waar?
Mij dunkt, er moet iets anders op gevonden worden. Zoeken wij de oplossing van
het raadsel daar, waar het het grootst is. Wanneer het ons bekende redelijke is
uitgesloten, ontdekken wij misschien een andere redelijkheid. De Grieken hadden
niet hetzelfde verleden als wij; hun kultuur is met broeikassnelheid opgeschoten uit
een om zoo te zeggen praehistorischen bodem. Hun denken stond onder oeroude,
magische invloeden. Bekijken wij in dit licht het zonderling gedrag van Hera, in
Euripides' ‘Helena’. Wangunstig op Paris, gunt zij hem de ware schoone niet, en
speelt hem een volmaakt evenbeeld daarvan in handen. Is dat niet kinderachtig? Wat
maakte dat uit voor Paris, die tot zijn dood niet beter geweten heeft of hij bezat de
ware Helena? - Zeker, in onze subjectivistische oogen is dat zoo. Wat wij niet wegen,
ieder voor zich, heeft voor ons geen gewicht. Maar de oertijd rekent zoo niet. Voor
den primitieven mensch bestaan er volstrekte waarden, die hun invloed uitoefenen,
ook als de mensch er niets van merkt. Evenals voor ons denken een onhygiënische
levenswijze schadelijk is, ook al weet men niet, waaraan men stierf, zoo zijn er voor
den primitieve geldigheden, later aan de goden toegeschreven, wier waarde
onafhankelijk is van het subjectief besef. Helena was zoo bekoorlijk, dat men iets
bovenmenschelijks in haar zag. Ook de oudere dichter zegt van haar, dat zij ‘als een
overzeesch wonder’ naar Troje kwam. Aan Paris is dus iets goddelijks ontgaan, al
heeft hij het gemis niet beseft.
Hier staan wij inderdaad voor de psyche van de Grieken
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der vijfde eeuw. De godheid geeft hare inzettingen, haar thesma, zonder opgave van
redenen, zonder ons erkenbaar doel. Oedipus heeft het thesmon geschonden; men
zou met de ministers van Cladius kunnen zeggen: vrijwillig of niet, wat doet het er
toe? de schanddaad is geschied. Hij is daardoor onheilig geworden, niet,
rationalistisch, het lichaam, waarmee hij het deed, doch het hoogere element zijner
persoonlijkheid, voorgesteld door zijn oogenlicht. Helena heeft in het geheel niets
gedaan; wat maakt het uit? De Godheid heeft haar ongelukkig doen worden, zooals
een aardbeving het had gekund. Euripides zou ons gevraagd hebben, of het dan bij
ons nooit voorkwam, dat iemand onschuldig leed? En als wij dan gesproken hadden
van het tragisch conflict, had hij ons niet begrepen. Er bestaat voor de Attische
tragedie slechts één conflict: de botsing van het menschengeluk tegen de beschikking
der goden. Dat is niet tragisch, zoomin als een lansstoot; tragisch, dat wil zeggen der
tragedie waardig, is de klacht. Van klagen, ook wel van jubelen, hopen en vreezen,
is het treurspel vol; daartoe dient het. De poëtische reactie op de hardheid van het
leven is haar onderwerp. Wat er verder nog in gesproken wordt over rechtvaardigheid
en vergelding, is bijzaak, vulgaire levensfilosofie, niet geheel zonder waarheid, doch
diep beneden de tragedie, die het grondeloos gebeuren der menschen weerloosheid,
beklaagt. En in die klacht, in de erkenning der werkelijkheid en het afreageeren der
smart, ligt de katharsis. De Attische tragedie is geen drama in onzen zin; het is een
treurzang. Het woord drama beteekent wel handeling, doch daarmede is de
mise-en-scène bedoeld; de ware vertaling van het woord is ‘opvoering’. Vele
Grieksche treurspelen zijn nagenoeg geheel zonder handeling, bijvoorbeeld ‘Oedipus
in Kolonos’, het vervolg op den ‘Koning’1).
Is deze theorie omtrent het wezen der Attische tragedie juist, dan moet het slot er
- in tegenstelling tot de gewone opvatting - weinig toe doen. Mij dunkt, zoo is het
ook. Wat kan de verandering van Tereus, Procne en Philomela in vogels anders
beteekenen, dan dat er een olifant kwam met een grooten snuit, die het heele
vertelseltje uitblies? Het

1) Dat drama ‘opvoering’ beteekent, is reeds door anderen vastgesteld, geheel onafhankelijk
van mijn gedachtengang.
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motief bestond; Sofokles had het kunnen wijzigen, doch behoefde zich die moeite
niet te geven; het kwam immers slechts op de lyrische ontboezemingen aan?
Beschouwen wij, tot bevestiging dezer hypothese, nog een tweetal voorbeelden.
De ‘Alkestis’ van Euripides schijnt gemaakt, om onze moderne opvattingen voor
den gek te houden. Het oude verhaal, dat de dichter gebruikte, lijkt al heel sympathiek:
een jonge vrouw, die haar leven voor dat van haar man opoffert. Die man heet
Admetus, dat is de Onbedwongene; zijn gastvrijheid wordt geroemd, en in zijn dienst
verkeerde een tijd lang Apollo, toen deze door Zeus gestraft werd. Aangezien nu de
beste straf voor een lichtgod wel het tijdelijk verblijf in de duisternis mag heeten, is
er veel kans, dat Admetus eigenlijk de god des doods is. Het ontstaan der sage wordt
dan heel begrijpelijk: een vrouw volgt haar geliefde tot in de onderwereld. Maar niet
zóó is de behandeling van Euripides. Ze is veel vreemder.
Apollo zelf - men gelieve dit te onthouden - komt aan den aanvang ons verhalen,
dat hij voor zijn vriend Admetus verkregen heeft, dat hij nog niet behoeft te sterven,
wanneer iemand anders het in zijn plaats wil doen. Zijn vrienden, zijn zeer bejaarde
ouders zelfs, weigeren; Alkestis echter is bereid bevonden. Vervolgens licht het koor
ons in: reeds voelt zij zich ziek en zwak; ze loopt door het huis met klagend geween,
nu eens het huwelijksbed omhelzend, dan weer haar kinderen. - Eerste grond tot
verwondering! Welke Westersche dramaturg zou deze offervaardige niet hebben
voorgesteld als wachtende rustig en waardig op den dood? Doch de verwondering
verdwijnt bij het licht onzer hypothese: het wezen der tragedie is
hartstochtelijk-gedragen gevoelsuiting; niets kon minder worden weggelaten in een
‘Alkestis’ dan de ontboezeming van Alkestis' klacht. - Nu verschijnt ze met den man,
waarvoor ze zich opoffert, in de poort van het paleis: ‘O! zon, o! licht des daags,
hemelsche wentelingen eener ijlende wolk...’ - Ach - komt Admetus er tusschen wij beiden lijden onverdiend!
... ‘en gij, aarde, en dak mijner woning, en gij, bruidsbed in het verre Iolkos...’
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- Vat moed - zegt hij - en beheersch U! Gij moogt niet sterven, gij zoudt er mij te
veel verdriet mee doen. Hoe moet ik hier leven, als gij ons verlaat?
Maar Alkestis vergeet zich zelf evenmin. Bedenk nu wel, zegt ze, dat ik geheel
vrijwillig voor je sterf, en dat je een buitengewone vrouw gehad hebt; je vindt er zoo
geen tweede. Beloof mij tenminste, dat je niet hertrouwen zult. En dat doet hij, en
zij sterft. Wie denkt, dat het treurspel nu uit is, vergist zich deerlijk; dit stuk, dat naar
onzen maatstaf reeds uit was eer het begon - immers de beslissing was gevallen - is
thans zijn tweede derde genaderd. Er volgt dus nog tweemaal zooveel als wij reeds
aanschouwden. Wij zien Heracles verschijnen, op weg naar een zijner heldendaden.
Admetus geraakt in verlegenheid; zulk een gastvriend wegsturen wil hij niet, en toch
zal Heracles in een door sterfgeval bezoedeld huis zijn intrek niet willen nemen; hij
zal vreezen te veel te zijn. De gastvrije Admetus (deze herinnering aan den doodengod
is nog gebleven!) geeft voor, slechts over een slavin te rouwen en laat Heracles in
een ander gedeelte van het paleis onthalen. De waarheid komt evenwel aan den dag
en de ontroerde Heracles besluit een zoo gastvrij man te helpen, het koste wat het
wil. Hij gaat worstelen met den dood en haalt Alkestis uit haar graf terug. Het einde
is een blij tooneel: de arme Admetus, zoo zwaar beproefd, krijgt zijn beweende vrouw
opnieuw in zijn armen. Zoo wordt de gastvrijheid beloond!
Er zal wel geen Westersch lezer zijn, die niet tot het einde toe gewacht heeft op
de afstraffing van den lagen egoïst Admetus. Maar noch van het koor, dat in de
Attische tragedie anders die taak vervult, noch van Heracles krijgt hij er een hard
woord over te hooren. Vreemd? Niet voor de Hellenen der vijfde eeuw. De goden
hadden beschikt, dat een ander voor Admetus zou sterven. Dat stond dus vast;
daarover viel niets meer te zeggen. Apollo zelf had het ons aan den aanvang verkond!
Admetus is geen egoïst, zoomin als de man die zijn rijk beladen boomgaard leegplukt,
terwijl die van zijn buurman verdord is. Van alles wat een Westersch toeschouwer
verwachten zal, die een ‘Alkestis’ gaat hooren, was niets in den Griekschen geest
aanwezig. De dichter verhaalt nu deze
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gebeurlijkheden, ditmaal met een blij-eindend slot - dat deed immers niets ter zake
- en zong de klachten, die den mensch, den hoog-gestemden mensch, daarbij op de
lippen komen. Ziedaar een tragedie.
En toch was die andere, ons begrijpelijker opvatting, de vulgaire, zou Sofokles
gezegd hebben, wel aanwezig, en wordt ook door Euripides wel even gereleveerd.
Het egoïsme van Admetus is in de dialoog wel ondeugend onderstreept. En er is een
tooneeltje tusschen hem en zijn vader, dat bijna uitspreekt wat wij gevoelen. Na de
begrafenis van Alkestis komt de oude Feres goed van haar spreken. Wat een
voortreffelijke vrouw heeft Admetus verloren! Ze heeft niet gewild, dat hij, Feres,
op zijn ouden dag kinderloos zou zijn! - Daarover mag Feres wel zwijgen, meent
zijn zoon; hij, die zijn paar laatste dagen niet voor zijn eigen bloed heeft over gehad!
- Nu nog mooier, zegt Feres, sinds wanneer is het in Hellas plicht, dat een vader voor
zijn zoon sterft? Een ander heeft de zon even lief als jij, vriend; bedenk dat wel! Verder gaat de dichter hier niet. Doch een eind verder schijnt toch iets als zelfverwijt
indirekt bij Admetus voor den dag te komen. Hij jammert, dat hij niet weet waarheen
zich te wenden. In huis herinnert hem alles aan haar, en op straat zouden gemeene
lieden hem wel eens kunnen naroepen als den man, die zijn eigen leven redde ten
koste van dat van zijn vrouw. Het is alsof de dichter goed op weg is naar de ‘vulgaire’
levensopvatting. Er is trouwens meer opgemerkt, dat Euripides niet heelemaal
vol-tragisch was; na zijn dood is het echte Grieksche treurspel verdwenen.
Ten slotte nog een voorbeeld van Sofokles. Men heeft misschien opgemerkt, dat
de Grieken op twee gedachten hinkten: de ondergang van den mensch wordt
veroorzaakt door de overtreding van het thesmon, of ook wel door den
ongemotiveerden wil der godheid. Juist zoo als de Christenen nu eens spreken van
‘loon naar werken’, dan weer van ‘Gods ondoorgrondelijk raadsbesluit’. Sofokles'
‘Trachinische vrouwen’ is een mooi voorbeeld van de eerste kategorie.
Deïanira verhaalt haar vrouwen haar leven. Als meisje werd ze gevraagd door den
stormgod Acheloüs; hij had den kop van een stier en onder zijn baard uit liep
voortdurend
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water. - Men stelle zich zulk een verhaal voor, bij een zoo hoog ontwikkeld en zoo
kritisch-lachzuchtig publiek als het Atheensche! - Maar Heracles verjoeg hem en
maakte haar tot zijn vrouw. Helaas, hij is altijd op reis, bezig met zijn twaalf
heldenwerken, en tusschendoor krijgt hij die treurige ziekte, dat verslingerd zijn op
andere vrouwen. Ze oefent geduld, zooveel ze kan. Eindelijk is dan toch zijn taak
voleindigd. Nu moet, volgens een orakel, beslist worden, of hij sterven zal, dan wel
lang en rustig bij haar leven.
Daar wordt een jonge vrouw binnengebracht. Het blijkt, dat Heracles deze Iölee
tot bijvrouw heeft gevraagd aan haar vader, en op diens weigering zijn zoon
doodgeslagen. Voor straf is hij een tijd slaaf geweest van Omfalee, hetgeen hem
echter zoo weinig heeft bekeerd of geleerd, dat hij nu Iölee's stad heeft verwoest,
haar vader gedood, en haar als slavin meegevoerd. Deïanira is wanhopig. Hoe zal ze
tegen die jonge vrouw op kunnen?
Daar valt haar iets in. Een natuurmonster, dat haar bedreigde, en door Heracles
gedood werd, heeft haar aengeraden, zijn bloed te smeren binnen Heracles' mantel,
als ze ooit van den trouw van haar man zeker wilde zijn. Dit doet ze nu, en moet
aldra vernemen, dat het gif in zijn lichaam dringt, ten doode toe. Wanhopig berooft
ze zich van het leven. En nu komt Heracles, stervend, geeft Iölee aan zijn zoon ten
huwelijk, niet verzuimend de in onze oogen even overbodige als aanstootelijke
mededeeling, dat ze zijn bed alreeds bestegen heeft, en laat zich op den brandstapel
brengen, waar hij, van wien wij in dit stuk niets dan alleronsympathiekste dingen
gehoord hebben, ten hemel stijgt, om onder de goden zijn plaats in te nemen.
Hoe kan men, zooals nog niet lang geleden Vürtheim deed, in deze tragedie de
bestraffing prijzen voor de eenige egoïstische daad, die Deïanira - immers zonder
kwaad te kunnen bedoelen - in haar leven van zacht dulden bedreven heeft? Men
staat verbaasd over de lichtzinnigheid, waarmede de antieke literatuur wordt
goedgepraat. Met haar dood, zegt die overigens verdienstelijke geleerd, is voor ons
de tragedie uit; ja, maar voor Sofokles duurt ze nog driehonderd verzen, bijna een
vierde van het geheel. En toch staat Sofokles niet
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bepaald als een onhandig knoeier bekend. Zijn titel ‘Trachinische vrouwen’ is, evenals
bij de ‘Alkestis’, de naam der personen, waarom zich de lyrische klacht groepeert.
Doch er is ditmaal wel schuld. Heracles stond in gansch Hellas bekend als de uitroeier
van natuurmonsters, de voorvechter der goddelijk-menschelijke wereld tegen die der
Titanen. De woeste stroomgod, in den aanvang vermeld, herinnert er aan. En nu heeft
Deïanira iets uit die vijandige wereld, dus een athemiston, op Heracles aangewend.
Ze bedreef een goddelooze daad, opzettelijk of niet, wat doet het ter zake? Heracles
is daaraan onschuldig en stijgt ten hemel, na eerst eens andere schuld, het athemiston,
in duldelooze pijn en op den brandstapel geboet te hebben. Vooraf zorgt hij
voortreffelijk voor Iölee: ze komt door het huwelijk met zijn zoon in de familie,
zooals thesmon was. De zoon had hier een heilige plicht te vervullen. Menschelijke
bedenkingen hebben niets te beteekenen, in de Attische tragedie zoo min als in de
werkelijkheid.
In de Attische tragedie openbaart zich het zelfbewustzijn der persoonlijkheid,
zooals het bij de Grieken nog in de vijfde eeuw bestond; in haar is het tot kultuur
geworden. De treurspeldichters hebben het daar over, en over niets anders. Het leven
werd door geen zedelijke macht geregeerd, al dachten vulgaire menschen wel eens
anders; en geen zedelijke processen brengen het tot ontwikkeling.
De Griek der vijfde eeuw staat met zijn rug tegen den muur van zijn oorsprong,
geduldig te wachten op de stooten, die de godheid hem door dien muur heen toe zal
brengen, met de stomme onderwerping van een wilde. En daar hij geen wilde meer
is, doch integendeel zeer fijn besnaard en psychisch georganiseerd, behoeft hij de
uiting, en die uiting stijgt op als de luide, gedragen klacht van het treurspel. Geen
Westersch dichter kan dat evenaren. Want de Westersche mensch voelt zich met
duizend draden aan verleden en toekomst gebonden. Hij denkt aan zijn
bovenzinnelijken oorsprong, aan de zedelijke waarde van leed en kwaad, aan de
gevolgen zijner ervaringen, en nog aan veel meer, en langs al die banen vloeit zijn
psychische energie weg, die bij den treurspeldichter zich opstuwt in het schoone
menschenlichaam. Zooals uit dat lijf, door een wond geschonden, de bloedstroom
opwelt, sterk en

Groot Nederland. Jaargang 27

550
gestadig, zoo ontspringt aan de Grieksche ziel de klacht, onvermengd en ongebroken,
in onnavolgbare schoonheid.
De personen der Attische tragedie zijn dan ook nooit menschen, waarmede wij
zouden kunnen omgaan. De Electra van Sofokles is een meisje, dat niet vriendelijk
wil zijn tegen de moordenaars haars vaders. Ze is sterk van karakter, maar dat komt
bij ons ook voor. Toch zal niemand haar in ons midden mogelijk achten. Het koor,
ja, dat is gewoonlijk wel zoodanig, dat een Westerling er een praatje mee zou kunnen
maken; de hoofdfiguren echter zijn voor ons geen menschen, doch standbeelden.
Grieksche standbeelden. De antieke plastiek der vijfde eeuw heeft voor ons dezelfde
ongenaakbaarheid als de helden der tragedie. Ze zijn er dan ook het natuurlijk
aequivalent van. Overheerscht in het treurspel de klacht, in de plastiek uit zich de
vreugde over de schoonheid van het bestaan, over de kracht van het leven, met
diezelfde geconcentreerde energie, die wij in de tragedie bewonderen.
Tegen het einde der vijfde eeuw ondermijnt de wijsbegeerte de oude
wereldbeschouwing, en verandert dus ook literatuur en plastiek. Niet omdat het nu
naderend Hellenisme individualistisch was, - hoewel ook dat zich heeft doen gelden,
- doch in hoofdzaak omdat de ‘vulgaire’ opvatting, dat Zeus den goede bijstaat en
den kwade straft, de overhand krijgt. Het ‘pathei mathos’ (door lijden leering) dringt
uit het koor in de hoofdfiguren, de kultuurdragers. De ethische strooming zwelt aan,
en sleept eindelijk allen mee naar den oceaan der ethische godsdiensten, waaronder
het Christendom de overwinning zou behalen.
In de volgende hoofdstukken zullen wij nagaan, hoe het zelfbewustzijn der
persoonlijkheid zich in het Christelijke Westen openbaarde.
Dr. F.H. FISCHER
(Wordt vervolgd.)
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‘Im westen nichts neues’1)
Het valt niet te verwonderen, dat Erich Maria Remarque's, onlangs in Duitschland
verschenen, boek: ‘Im Westen nichts Neues’ zulk een opgang maakte en het Duitsche
publiek stormenderhand veroverde.
Er zijn vele boeken, betrekking hebbende op den wereldoorlog, verschenen en ik
ben eerder geneigd al deze producten, gepubliceerd lang nadat deze verbijstering
voorbij was, te verwerpen, omdat zij, elk op hunne wijze, maar weer herinneren aan
een tijd, die beter zoo snel en afdoende mogelijk vergeten dient te worden. Men weet
het nu langzamerhand wel: de plat-geschoten steden, de verminkte ledematen en de
ethische praatjes, die overblijven als eenige ‘winst’ uit dit helsch gebeuren. Het
behoeft ons niet telkenmale wederom gedemonstreerd te worden, in woord en in
beeld.
Waarom ik dan Erich Maria Remarque uitzonder? Ik heb er mijn zeer bepaalde
en grondige redenen voor.
Remarque behandelt deze stof uit een geheel nieuw gezichtspunt. ‘Im Westen
nichts Neues’ heeft niets van een gewonen roman (de man aan het front, de vrouw,
die achter-bleef). Wat hij ons enkel, en dat zéér beslist, wil teekenen is de verwording,
de geestes-gesteldheid van een generatie, die de schooljaren ternauwernood achter
den rug heeft en die daarna niets anders meer weet dan den afschuwelijken droom,
die oorlog heet.
Hij zegt het immers zelf: ‘Dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein
Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten,
die vom Kriege zerstört wurde - auch wenn sie seinen Granaten entkam.’
***
Remarque volbracht zijn taak met een prijzenswaardigen eenvoud van handeling en
eenvoud in stijl. Nergens bezweek

1) Im Propyläen-Verlag. Berlin.
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hij voor de ongetwijfeld groote verleiding de gebeurtenissen erger te maken dan zij
waren. Nergens ook trachtte hij een visie te geven van al datgene wat om hem heen
geschiedde, die de verschrikkelijkheid daarvan zou evenaren. Hij vertelt maar zoo
simpel mogelijk en zie: het resultaat blijkt aangrijpender dan alles wat ooit op dit
gebied verscheen.
In zijn korte en beklemmende zakelijkheid stijgt ‘Im Westen nichts Neues’ somtijds
tot de waarde eener noteerende, documentaire film. Het verergert de zaken niet en
het vermooit hen niet. Het is, kortom, van een vernietigende waarachtigheid.
Men zal er goed aan doen te beseffen dat deze beperking in de behandeling der
materie slechts pleit ten gunste van den auteur. De lichtvaardigheid en de
roekeloosheid, waarmee vele auteurs dikwijls de draagwijdte van hun onderwerp
trachten te verruimen door dit te behandelen (en hoe dikwijls kwam zulks niet voor
juist bij dit gegeven!) met een pathos en in een gezwollen stijl, die automatisch den
indruk verslapte, bleef Remarque vreemd.
Hij was er zich volkomen van bewust, dat het onderwerp voldoende kracht
uitstraalde om zijn verhaal daardoor te versterken. Hij wist dat hij al deze
hulpmiddelen (een fraaie stijl e.a.) in dit geval niet van noode had. En juist om dèze
reden werkt zijn boek aangrijpender dan welk ander ook over deze materie.
***
Regelrecht van de schoolbanken, na een haastige, oppervlakkige, militaire opleiding,
wordt de groep jonge mannen, waarvan hij vertelt, naar het front gezonden. Het zijn
heelemaal geen bijzondere wezens, zij gelijken precies op elk ander. Ontvankelijk
als zij nog zijn, weten zij welhaast niet beter of het hoort zoo. In de loopgraven is al
hun doen en laten er op gericht het eigen leven zoo veilig mogelijk te stellen, tenzij...
tenzij een vriend in gevaar is. Want als er iets is wat Remarque ons heel duidelijk
voor oogen wil stellen, dan is het wel de vriendschap, het
zich-met-elkander-éénvoelen.
Achter het front eten zij en spelen zij kaart. De belang-
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stelling voor diepere aangelegenheden verdween of liever: verdoofde. Zij willen er
niet aan denken, zij zijn bevreesd dat dan deze gevoelens de overhand zouden nemen
en waar bleef dan de onverschilligheid, de gelatenheid, die het hun mogelijk maakt
een moeilijk lot te dragen? Als de laatste dag van zijn verlof is aangebroken schrijft
hij:
‘Das Zimmer ist dunkel. Der Atem meiner Mutter geht darin hin und her.
Dazwischen tickt die Uhr. Drauszen vor den Fenstern weht es. Die Kastanien
rauschen.
Auf dem Vorplatz stolpere ich über meinen Tornister, der fertig gepackt daliegt,
weil ich morgen sehr früh fort musz.
Ich beisze in meine Kissen, ich krampfe die Fäuste um die Eisenstäbe meines
Bettes. Ich hätte nie hierherkommen dürfen. Ich war gleichgültig und oft hoffnungslos
drauszen; - ich werde es nie mehr so sein können. Ich war ein Soldat, und nun bin
ich nichts mehr als Schmerz um mich, um meine Mutter, um alles, was so trostlos
und ohne Ende ist.
Ich hätte nie auf Urlaub fahren dürfen.’
Zij verharden door dit leven. Wien de dood een dagelijksch metgezel is ziet de
wereld met andere oogen. En in zulk een bestaan krijgen - wonderlijk! - de kleine,
materieele dingen een onvermoed-groote beteekenis. Van veel waarde achten zij den
blijvenden klop van hun hart niet - vandaag hij, morgen ik - maar alles zetten zij er
op om ergens een paar vette ganzen machtig te worden. Dergelijke kleine, schijnbaar
onbeteekenende, feiten verschijnen in Remarque's boek in een ongekend helder licht,
dat hun beduiden op magische wijze vergroot.
Zij zijn practisch: naast hun leed om den dood van een geliefden kameraad staat
onmiddellijk de nuchtere vraag: wie krijgt zijn laarzen, zijn prachtige, sterke laarzen?
‘Wenn Müller gern Kemmerichs Stiefel haben will, so ist er deshalb nicht weniger
teilnahmsvoll als jemand, der vor Schmerz nicht daran zu denken wagte. Er weisz
nur zu unterscheiden. Würden die Stiefel Kemmerich etwas nutzen, dan liefe Müller
lieber barfusz über Stachel-draht, als zu überlegen, wie er sie bekommt. So aber sind
die Stiefel etwas, das gar nichts mit Kemmerichs Zustand zu tun hat, während Müller
sie gut verwenden kann. Kemmerich wird sterben,
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einerlei, wer sie erhält. Warum soll deshalb Müller nicht dahinter her sein, er hat
doch mehr Anrecht darauf als ein Sanitäter! Wenn Kemmerich erst tot ist, ist es zu
spät. Deshalb paszt Müller eben jetzt schon auf.
Wir haben den Sinn für andere Zusammenhänge verloren, weil sie künstlich sind.
Nur die Tatsachen sind richtig und wichtig für uns. Und gute Stiefel sind selten.’
Afgesloten van het vaderland, levend binnen een eigen, hecht verband kennen zij
eigenlijk geen grootere vijanden dan zij, die achterbleven. Die hen, als zij met verlof
zijn, tracteeren op biertjes en dan zeggen dat ze daar aan het front niet zoo moeten
talmen. Hun beleedigende jovialiteit valt moeilijker te ondergaan dan het hevigst
trommel-vuur.
Zij voelen zich vervreemd. Nauwelijks van de school weten zij zich niets meer te
herinneren van al het overtollige daar geleerd: ‘Von dem ganzen Kram wissen wir
nichts mehr allzu viel. Er hat uns auch nichts genutzt. Aber niemand hat uns in der
Schule beigebracht, wie man bei Regen und Sturm eine Zigarette anzündet, wie man
ein Feuer aus nassem Holz machen kann - oder dasz man ein Bajonett am besten in
den Bauch stöszt, weil es da nicht festklemmt wie bei den Rippen.’
Dèze kennis hebben zij noodig. De rest is quatsch! Wat daarvoor gebeurde zijn
zij vergeten. De ouderen lieten vrouw, kinderen en een positie in den steek, die hen
durend daaraan herinneren en die zij terug zullen vinden als de oorlog voorbij is.
Maar zij? Wat moeten zij beginnen? De oorlog heeft hen bedorven:
‘Wir sind keine Jugend mehr. Wir wollen die Welt nicht mehr stürmen. Wir sind
Flüchtenden. Wir flüchten vor uns. Vor unserem Leben. Wir waren achtzehn Jahre
und begannen die Welt und das Dasein zu lieben; wir muszten darauf schieszen. Die
erste Granate, die einschlug traf in unser Herz. Wir sind abgeschlossen vom Tätigen,
vom Streben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht mehr daran; wir glauben an den
Krieg.’
***
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De wijze, waarop Remarque zijn gegeven behandelde, overtuigt. Zij duldt geen critiek
omdat zij niets verbloemt, omdat zij (letterlijk) ter zake dienende is.
Hij vertelt van den ondergang eener gansche generatie helder en feitelijk en men
legt dit boek uit handen met de wetenschap dat zich aldus een noodlot voltrok. Het
geeft den oorlog zooals deze is, zonder verderen omhaal, en wie niet ontvankelijk
zou zijn voor deze nuchtere aanklacht, verdient geen beter lot dan al dit leed nog
eens aan den lijve te ondergaan.
JAN R.TH. CAMPERT
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Literatuur
Ambtsgeheim, door François Pauwels. A'dam, Scheltens & Giltay; z.j.
Dit bundeltje schetsen uit de wereld des rechts - welke een andere is dan die der
gerechtigheid - is genoemd met den niet zeer eigenaardige passenden, maar wel
‘aantrekkelijken’ titel van het eerste der vijf verhalen. Dat eerste verhaal is qua
gegeven het belangrijkste, maar de auteur heeft dat gegeven - het een-worden van
eigen vaag verlangen naar een bepaalde misdaad met de daad zelf, waarvan een ander
komt verhalen - niet aangekund. De novelle is geschreven in over 't algemeen vlotten
verteltoon, die evenwel de schemer- en gloed-verschieten van misdadig
onderbewustzijn niet suggereert. De tweede novelle, ‘Weldoeners’ - ook niet de
meest karakteristieke titel, die zich denken laat - is een ontroerend verhaal van een
goed-en-zwak man, die zich aan de kas vergreep, en van zijn liefderijk vrouwtje;
daar-gelaten dat de ellende van den man bij en na de ontdekking wat mat is
weergegeven, heeft in zijn eenvoud het geheel me wel geboeid en ontroerd. ‘Het
wonder’, schets 3, is een verhaal van griezelig-schunnige gevangenis-comiek: de
historie van de langen tijd onbegrijpelijke zwangerschap eener vrouwelijke gevangene;
welke oorzaak wordt van geïntrigeer van den adjunct tegen den directeur. ‘Het bureau
Securitas’, verhaal 4, is een plezierig-cynisch vertelsel over succesrijke
zaakwaarnemerspractijken. Verhaal 5, het grootste, ‘De cause célèbre’, toont, in een
wel kort bestek samengetast, allerlei rechterlijk onrecht: den dwang van
rechter-commissarissen, de meineedigheid van agenten, de oneerlijke leiding van
den president der rechtbank, allerlei gedoe van op eens collega's succes jaloersche
advocaten en van rechterlijke ambtenaren. Ik ben, op grond van wat ik zelf jaren
lang van onze rechtspraak heb gezien, overtuigd dat een niet al te zwart beeld van
onze rechtspraak-practijken wordt gegeven; ieder trouwens die oogen heeft om te
zien en ooren om te hooren, weet - om een enkel detail te noemen - van het politioneel
onrecht dat dagelijks in ons land wordt gepleegd, en van de schandelijke wijze waarop
de lichtvaardig verklarende politie gesteund en gestuwd wordt door de rechterlijke
macht; die ook steeds gereed staat de misslagen - en de raakslagen - der politie te
verdoezelen of zoo licht mogelijk te straffen. Er staat dus veel in dit verhaal, dat me
uit het hart gegrepen is; maar toch: de schrijver maakt het te erg, niet in de feiten
zelf, maar in de samendringing van zooveel schandelijks in zoo klein bestek. Het is
aldus, helaas, ietwat te sensationeel geworden. Maar toch wou ik, dat dit boekje
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veel gelezen werd. De schrijftrant is - nooit fijn, meer advocaatsch, levendig pratend
- zeker bevorderlijk aan dezen wensch.
Het omslag vertoont een rechterlijk voorkomen, dat sterk aan dat van een onzer
rechtbank-presidenten herinnert.
J.W.

Van vier Pelgrims door Antoon Thiry. - Em. Querido. Amsterdam. 1928.
Deze Vier Pelgrims zijn vier wonderlijke, uitzonderlijke personages in het Vlaamsche
stedeke, dat Antoon Thiry eens bewoonde. Hun allen gemeen is een zekere drang,
een ‘bezetenheid’, een geest-drift, die eenigszins vreemde wegen kiest, doch hen in
elk geval boven de massa uittilt. Daar is de Kinderbiddelaar, die uit een diepe, met
berouw gemengde smart om eigen door verwaarloozing verloren kinderen, zijn leven
in eenzaamheid doorbrengt en des nachts komt bidden voor het huis van elk ziek
kind in het stadje. Men kan denken in welk spookachtig romantisch aureool zijn
medeburgers en speciaal hun kinderen hem zien... dien zij eigenlijk nooit zien. Menig
hunner had echter de genezing aan hem en zijn voorbede te danken, en als hijzelf
sterft, is de rouw in het stadje algemeen.
De tweede Pelgrim is een verwonderlijk erudiet schoenmakertje, een kunstzinnig
mannetje, die in een soort van reliquiekastje uiterst fijn de stal van Bethlehem met
zijn toebehooren namaakt, om er zijn medeburgers op te vergasten. Met den oorlog
is deze eenzame en nederige kunstenaar verdwenen en zijn kleinood met hem.
Van de beide laatste Pelgrims is de een een fantastisch omroepertje, die in zijn
eigen verhalen zich verdroomt en een tragischen dood sterft. En de laatste is een
aristocraat, een hooghartig zich isoleerend kunstenaar, ontzien en geëerd in beide
qualiteiten, die de stedegemeenschap aan zich verplicht door zijn wat ouderwetsche
‘peinture’ voor haar beschikbaar te stellen. In dienst van die kunst sneuvelt hij.
Van deze vier vreemde figuren verhaalt Thiry in zijn gul en vol beeldende
Vlaamsche manier, met romaneske visie en accenten, gevoelig op het sentimenteele
af. Wonderlijk goede vertellers zijn die Vlamingen. Hun kijk is vaak niet subtiel,
maar altijd echt en gevoelig en in hooge mate beeldend; het sappige, leutige, rijke
leven in lengte en breedte gezien.
F.C.

Drie Iersche legenden door Juul Roggeveen. - Uitgev.-Mij. Elsevier. 1928.
Juul Roggeveen is een nieuwe verschijning in onze letteren en dit boekje haar debuut.
Wie zulke oude verhalen bewerken wil, kan natuurlijk volstaan met een min of meer
letterlijke vertaling, min of meer gecommentarieerd. Doch wie jong is en zijn
phantaisie levend voelt, neemt geen genoegen met zulken folkloristischen en
philologischen arbeid. Hij zal den allicht zeer beknopten of zelfs fragmentarischen
tekst eigen leven willen geven en aldus het verhaal zelf herscheppen, als 't ware, met
huid en haar. Dit heeft dan Juul Roggeveen gedaan met behoud van het enkel feitelijke
der histories, die alle drie de tragedie
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vertolken van menschelijke zwakheid, ijdelheid en onbeheerschte driften. Dit
onvermijdelijk tragische vormt den achtergrond, waarop dan het wisselende,
kleurrijke, fantastische van personen en gebeurtenissen uitkomt, en dat is hetgeen
de bewerker enkel zelf kan scheppen. Wat de bundels oude sagen en legenden, door
de firma Thieme ijverig en volledig uitgegeven, vaak zoo leeg en duf en kleurloos
maakt, omdat de bewerkers geen artisten zijn, dat is hier in dit boekje bloeiend, zelf
gevoeld en sterk suggestief. Met andere woorden: Juul Roggeveen bezit de dichterlijke
aanvoeling voor de dingen der natuur en zij kan ook het mystische, buitenissige voor
ons reëel maken in de treffende openbaring van haar woord. Zoo worden deze
legenden als natuurgedichten, waarin men van stemming tot stemming zelf kan
meeleven en het verre en vreemde een vertrouwden klank krijgt. Ik geloof wel dat
dit de schrijfster gelukt is. Er zijn doode plekken in haar proza, maar de zoete
sensualiteit van het tweede verhaal (welks conceptie een beetje verward lijkt) en den
herfstweemoed van het laatste heeft zij sterk genoeg gegeven om in onze litteratuur
met de besten - Van Schendel, Aart v.d. Leeuw - te wedijveren. Wij zullen met groote
belangstelling afwachten of de jonge schrijfster ook nog meer te toonen heeft dan
deze, haar bekoorlijke natuurpoëzie.
F.C.

Liefde Overwint door Josef Cohen. - Mij. voor g. en g. lect. Amsterdam.
1928.
Van al de oorspronkelijke romans, die de Wereldbibliotheek het vorige jaar met zoo
milde hand verspreid heeft, is dit zeker een der beste, zoo niet de beste. De schrijver,
Josef Cohen, die een tijdlang proeven nam met een zeer weinig levende
boeren-romantiek, - ruige verhalen van onmogelijke Twentsche reuzen - is thans tot
zijn blijkbaar ware vaderland teruggekeerd, tot dit grauwe, harde realisme, dat zelfs
door den humor niet sappiger wordt. Het is, eerlijk gezegd, geen erg pleizierig boek,
dat de heer Cohen geschreven heeft. Het gaat over heel arme, heel onbelangrijke
menschjes en er gebeurt ook niets van belang in het boek, naar de gewone opvatting
der dingen. Een niet zeer begaafd jongetje uit den kleinen burgerstand groeit op van
kind tot jongen man, en het is zijn grootmoeder, die hem in staat stelt, die hem er toe
drijft, zich boven dien stand te verheffen. Inderdaad niets bijzonder. En Josef Cohen
vertelt dit alles op de eenvoudigste wijze, met zekeren drogen humor, die de figuren
en de sfeer vooral, de armoedige, glanslooze levenssfeer, haast pijnlijk duidelijk
maakt. Men voelt menschen en gebeurtenissen aan als nuchter levenswaar, doch
blijft eenigszins in twijfel of het heele geval wel belangrijk genoeg was om vermeld
te worden. Tot men zich rekenschap geeft, dat hier in de grootmoeder iets zeer
belangrijks van zuivere menschelijkheid werd gegeven.
Want niet om den middelmatigen jongen, niet om zijn passende, zeer levende
omgeving in de provinciestad, gaat het ten slotte, maar om dat fanatiek liefhebbende
oude vrouwtje, dat ontbering, leugen, bedrog, intriges, nooit eindigende zorg en getob
en zonderling godsdienstige wanhoopspogingen er voor over heeft, om dit kind boven
zijn stand op te voeden, en sterft, als hij de poort van die vurig begeerde wereld
bereikt heeft, waar hij als ‘heer’ nu binnen zal gaan. Dat is de Liefde,
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die Overwint, dit vreemdsoortig heroisme, dat niettemin bergen verzet om het kind
van haar voorkeur groot te zien. Eerzucht, idealisme, vreemde preferentie, waarachtig
liefdegevoel, dat alles komt hier samen om van een uiterlijk klein, ongeacht,
onbelangrijk leventje een wonder van doelbewuste, nimmer wijkende, taaie volharding
te maken, een stage, stille vlam van hartstochtelijk willen, die het vrouwtje in verstand
en begrip en daad boven haar zelf verheft. Zoo iets is in wezen even interessant als
welk verhaal van groot doelenden geestdrift ook en Josef Cohen heeft het gezien en
begrepen. Hij heeft inderdaad het groote in het kleine aanschouwd en vertoont het
ons hier als een staal van, zoo niet sympathieke, dan toch zeer bijzondere en
verwonderlijke menschelijkheid. En tegelijk is zijn boek een schildering van klein
provinciaal leven, niet bepaald aanvallig, maar in hooge mate levend.
F.C.

Deirdre en de Zonen van Usnach door A. Roland Holst. - Hyman, Stenfert
Kroese en H. v. Zande. Arnhem. 1928.
De eerste uitgaaf van deze bewerkte Iersche legende is in de bekende Palladiumserie
verschenen in 1920. Deze tweede druk is een keurige, zij het minder artistiek
verzorgde, uitgave van de Arnhemsche firma. Het kan interessant zijn deze bewerking
van een legende te vergelijken met die van Juul Roggeveen van recenter datum, een
vergelijking als van romantiek en realisme, zou men zeggen. Want trots het
onvermijdelijk en onafscheidelijk romantisch karakter aan legenden van nature eigen,
kan toch de aard van Juul Roggeveens bewerkingen realistisch genoemd worden,
wijl zij haar fantaizieën tot zuivere werkelijkheidsbeelden tracht te vormen, wijl zij
hen zintuigelijk poogt waar te maken. Dat geeft dan ook het leven aan haar verhalen,
dat zij nergens abstract in de woorden blijven hangen, doch op de aarde schijnen te
wandelen als gewone werkelijkheden. Doch overigens is het verloop der
oorspronkelijke legende bij haar nog overal merkbaar. En dit is bij Roland Holst niet
meer het geval. Wat in dit verhaal van Deirdre en Usnachs Zonen tot de overlevering
behoort en wat van hem persoonlijk is, blijkt niet duidelijk, en aldus verkrijgt het
heele geval iets hybridisch, iets onzekers, dat ook onze waardeering onzeker maakt.
Temeer waar alles in een late romantiek ‘gedoopt’ is. Suggestief, maar aldra eenigszins
armoedig levende van te vele herhalingen. Zie hier een tamelijk volledig staal. ‘Maar
het woei door den nacht grootsch en eentonig, een sombere eindelooze muziek, die
van de wereld niet meer wist, en geen herinnering meer had van puinen van hooge
muren, van omgevallen tronen, van het goud der kronen onder waaiend zand, noch
van de harten, die gebroken waren als bleek schuim tusschen zee en wind.’
Dit is, in het kort, de leege welluidendheid van dit proza, dat om de wil der
vervoering zelve zich spant en opjaagt tot deze ietwat goedkoope hevigheden, die
aan hoegenaamd niets vast zetten. Natuurlijk vinden dergelijke romantische
gestemdheden in het simpel en groot gebaar van zulk een Iersche legende een
dankbaren voedingsbodem, maar zij drukken die legende tegelijk een beetje dood
door overdrijving. En dat is het wat men hier R.H. verwijten moet, dat zijn luide en
zware
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romantische ‘verlorenheid’ de eenvoudige tragedie van deze jonge vrouw, wier
schoonheid haar noodlottig werd, heeft ontwricht tot er enkel iets vormloos overbleef,
als een vervaarlijke onweerswolk, die ten slotte niet heelemaal echt lijkt. Het is alles
te gezwollen en te groot van gebaar voor de naieve menschelijkheden, die zich hier
in een zeer natuurlijk verloop voltrekken. Men kan zoo'n oud verhaal ook
overbewerken en verkrijgt dan zoo iets als een kind met een waterhoofd.
F.C.

De Lift, door Frank van den Wijngaert. De Wilde Roos - Brussel; 1928.
Eigenlijk is dit niet meer dan een poging, een praeludium, een opzet, en moet het
heusche boek nog volgen. Daarom is het een jong boek, misschien wel een eersteling,
dat als vele baby's wel wat voor de toekomst belooft. De auteur wenscht in elk geval
zijn grenzen wijd uit te zetten en geeft alvast vlotte vertellingen, lichte lectuur van
velerlei couleuren. Iets van heimelijk psychologischen aard wil het eerste verhaal
zijn: een geacht man met een moord op zijn geweten. Dan volgt het
herviek-sentimenteele van een grimmigen dokter in de Congo, die een menschenvriend
blijkt. Het mysterieuse van occulte zaken komt hierna en spitst zich toe tot het
griezelige in De Lift. Waarop dan als verzoenend slot een weemoedige familiehistorie
volgt. De ontaarde zoon van een oud geslacht, die het leven niet mee aankon en
tegelijk familienaam en traditie afsluit.
Dit alles beduidt niet weinig, doch het is slechts in aanleg gegeven en nergens
waarlijk gerealiseerd. Wij vernemen het, maar het laat ons koud en het wachten is
nu op het volgend werk van Frank van den Wijngaert, dat ons de dingen ook zal doen
beleven, gelijk hij ze zelf beleefd heeft. Tot nog toe was enkel de litterator aan 't
woord, de ‘letterkundige’, die gevallen kan uitdenken en opzetten en zelfs niet kwaad
vertellen. Vandaar tot den kunstenaar is echter nog een groote stap.
F.C.
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Ad majorem Dei gloriam
Een Nederlandsch treurspel in vijf bedrijven
Vierde bedrijf.
De morgen van den tweeden October 1572.
Kamp der Duitsche knechten bij Muyssen. Op den achtergrond onder boomgroepen tenten,
marketenter-, en legerwagens. Op den voorgrond MELCHER, de weifel, SCHRAMMFRITZ,
TRUTZER, SCHLICK, KRETZHANS, WEIBOLT, JURGEN en KUNZEL.

Jurgen:

De duivel zal mij halen, ik ben het zat hier bij de mesthoopen te kampeeren.
Schlick:

Wij liggen hier zoo stil als het braadspit op Aschwoensdag.
Kretzhans:

Mijn laatste stuiver is al lang naar de weerlicht.
Kunzel:

Met beloften laten wij ons niet meer paaien.
Tr u t z e r :

Sla met de donder, ik ga bij Oranje dienst nemen.
We i b o l t
(tot Schrammfritz):

Gij zijt nog een banjaard. Gij hebt nog uw gouden miskelk.
Schrammfritz:

Pots krisement! Toen de marketenter hem woog, was hij van koper. Die satansche
paap heeft mij bedrogen. Geen pint brandewijn bracht hij mij op.
Schlick:

Ik kreeg heden nog geen druppel over mijn tong. Het is God geklaagd.
Melcher:

Als de varkens droomen, is het van draf.
Schrammfritz:

Pots krisement! Wat zegt ge daar, hondsvot?
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Melcher:

Dat gij uw verdiende loon hebt voor die miskelk.
Schrammfritz:

Pots krisement! Ik zal u ranselen als een dansbeer!
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Kunzel:

Laat den ouden weifel loopen.
Schrammfritz:

Pots krisement! Zijn bakhuis zal ik kerven!
Kretzhans:

Laat hem leuteren, den weifel. Hij wordt kindsch.
Melcher:

Zijt gij soldaten? Zuipers zijt gij! 's Morgens niet nuchter, 's middags beschonken en
's avonds stervend van dorst. Dan ging het eertijds anders toe.......
Jurgen:

Haha, hoort hem weer!
Schrammfritz:

Pots krisement! Ophangen moesten ze hem als dien Spaanschen hopman
hedenmorgen.
Schlick:

Zuipers wij? Zijn eigen neus is zoo rood als de feestdagen op een boerenkalender.
Melcher:

Bij mijn zaligheid, dan ging het eertijds anders toe onder den goeden Carolus Quint,
zaliger memorie
Jurgen:

Scheer u weg met Carolus Quint!
Schrammfritz:

Vaar ter helle met Carolus Quint! Pots krisement.
Kretzhans:

Ja, anders zal het toegegaan zijn onder Carolus Quint. De soldij zal uitbetaald zijn
onder Carolus Quint. Maar Toledo laat ons met smalhans confereeren.
Jurgen:

Wij zullen hem dwingen.
Kunzel:

Soldij moeten wij hebben.
We i b o l t :

Blik moeten wij zien.
Tr u t z e r :

En Mechelen moeten wij hebben! Sla me de donder!
We i b o l t :

Ja, Mechelen moeten wij hebben.
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Kretzhans:

Komt mee naar den veldheer.
Schlick:

Wij zullen hem het vuur aan de schenen leggen.
Jurgen:

Wij zullen hem een warm papje roeren.
Kunzel:

Onze soldij moeten wij hebben.
We i b o l t :

Mechelen moeten wij hebben.
Schrammfritz:

Wij moeten het hebben! Pots krisement.
Tr u t z e r :

Wij zullen het plunderen! Sla me de donder, anders ga ik naar Oranje!
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(JOCHEM komt haastig van links op, waar zich ook MATHILDE WASTEEL vertoont.

Jochem:

Makkers! Bij alle heiligen, is dat niet die deerne van den Spaanschen hopman? Ik
zag haar uit het kwartier van den veldheer komen.
Schlick:

Bij Toledo is zij geweest?
Schrammfritz:

Pots krisement! Ligt de haas daar in de peper!
Jochem:

Ja, die likt de boter, terwijl wij verhongeren.
Tr u t z e r :

Maar nu is de kluif voor ons. Sla me de donder!
We i b o l t :

Die wordt ons toegeworpen. Nu zullen wij haar een bedje spreiden.
Kretzhans:

Pak aan! De gelegenheid heeft alleen van voren haren, van achteren is zij kaal.
Schrammfritz:

Achter de wagens met haar! Pots krisement?
Melcher:

Kameraden, luistert. Eertijds...
Jurgen:

Het helsche vuur in uw hals, oude vent!
Schrammfritz:

Vooruit! Sleept het karania weg! Achter de wagens met haar! Pots krisement!
Kunzel:

Wij zullen om haar dobbelen.
(Zij omringen dreigend MATHILDA, die nader gekomen is. Plotseling komt NOIRCARMES
van rechts).

Noircarmes:

Halt!
Jochem:

Noircarmes!
Kunzel:

De generaal!
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Mathilde:
(snelt naar Noircarmes):

Heer, red mij, verlos mij uit hun handen!
Noircarmes:

Dit laatste zal geschieden, senorita. Het eerste kan nimmer met mijn bedoelingen
strooken. - Terug van deze vrouw!
Schrammfritz:

Waarom? Waarom, vraag ik? Pots krisement.
Noircarmes:

Daar zij mij toebehoort.
Jurgen:

Moeten wij dan van den wind leven?
Schrammfritz:

Pots krisement! Dat laten wij ons niet welgevallen.
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Noircarmes:

Een wenk van mij, Duitsche grootmuil, en gij zult u de boeien moeten laten
welgevallen.
SCHRAMMFRITZ treedt achteruit. MATHILDE is op den voorgrond tot gebed nedergeknield).

Kunzel:

Sedert drie weken hebben wij geen soldij gehad, senor.
Noircarmes:

De soldij zal u uitbetaald worden.
Jochem:

Dat kennen wij.
Kretzhans:

Met beloften laten wij ons niet meer vangen.
Tr u t z e r :

Sla me de donder! Anders ga ik bij Oranje dienst nemen.
We i b o l t :

Mechelen moeten wij hebben.
Tr u t z e r :

Ja, Mechelen willen wij plunderen. Sla me de donder!
Noircarmes:

Ook Mechelen zult gij hebben.
Kretzhans:

Beloften.
Noircarmes:

Nog heden zult gij Mechelen hebben.
Kunzel:

Nog heden, Senor?
Schlick:

Is dat waar, heer?
Noircarmes:

Nog heden. Mijn zegel hang ik aan dit woord. Nog voor de zon ondergaat zult gij
Mechelen hebben. Daarvoor zal deze vrouw zorg dragen.
Jochem:

Een Hosanna voor haar, als het waar is.
We i b o l t :
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Hoort gij het? Wij zullen Mechelen plunderen.
Schrammfritz:

Pots krisement! Onze dag zal nog goed worden.
Schlick:

Komt, daarop kunnen wij bij voorbaat een vaatje borgen.
Kretzhans:

Ik ga mijn rapier slijpen.
Tr u t z e r :

Als het niet waar is, verhuur ik mij morgen aan Oranje. Sla me de donder!
Schlick:

Komt mede.
Melcher:

Bij mijn zaligheid, dan ging het eertijds anders toe onder den goeden Carolus Quint,
zaliger memorie.
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(De DUITSCHE SOLDATEN begeven zich achter de wagens op den achtergrond, waar men
hen nog eenigen tijd hoort tieren. MATHILDE ligt nog steeds roerloos, in gebed verzonken,
nedergeknield).

Noircarmes
(na haar eenige oogenblikken zwijgend gadegeslagen te hebben):

Hoe vroom ligt gij daar in gebed verzonken, madonna. Men zou waarlijk wanen, in
een bagijnenklooster, inplaats van in een soldatenkamp te zijn. Gij wilt wel de vesper
inhalen, die een genoeglijk samenzijn u gisterenavond deed verzuimen.
(MATHILDE blijft onbeweeglijk).

Deze onbegrensde schaamteloosheid verrast mij toch waarlijk, ik wil het bekennen.
Op smeekbeden en tranen had ik mij nu voorbereid. Maar ik doorzie uw taktiek,
senorita. Zij zal u niet baten, want mijn hart heb ik gepantserd tegen u en zoo min
als geween en gejammer zal dit schijnvertoon van de innigste vroomheid het
verteederen.
Mathilde
(opstaand):

Indien gij een Christen zijt, heer, wanhoop ik toch niet, door mijn vast vertrouwen
op God en alle heilige middelaars, dat mij de kracht geschonken zal worden, te
spreken, wat u ontroeren moet.
Noircarmes:

Zij zal u niet geschonken worden. Gij kunt u de moeite besparen. Mijn besluit omtrent
u staat onwrikbaar. In het kort: beveel God uw ziel.
Mathilde.

Voor mijzelve, heer, wil ik geen woorden zoeken. Dat mijn arm lijf verloren is, weet
ik. Als ik nochtans spreken moet, dan is het voor mijn rampzalige stad, voor Mechelen.
Noircarmes:

Ha zoo, senorita, een nieuwe taktiek, het heroisme. Opgeofferd hebt gij u voor uw
stad, de Judith hebt gij hier willen spelen. Bij Sint-Jozef, dan moet gij nu zeker
bemerkt hebben, dat gij den rechten Holofernes gemist hebt.
Mathilda:

Heer, gij wordt geroemd als een onvermoeid en onversaagd strijder voor de glorie
der eeuwige kerk...
Noircarmes:

Nu gaat gij over tot de taktiek, waarin gij zeker het meest bedreven zijt, de vleierij,
de honingzoete
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woordjes en lachjes, niet waar, waarmede gij jongelingen en zelfs grijsaards het
hoofd op hol weet te brengen, dat zij verdwaasd in hun verderf tuimelen, (naar den
achtergrond wijzend: Zie, daar tusschen die boomen kunt gij de galg ontwaren en
daaraan, - ziet gij het? - een ouden soldaat, dien uw verleidingskunsten tot verzaking
van zijn plicht gebracht hebben.
Mathilde:

Beltran! - Om mij! - Zijn brave ziel zal vrede vinden bij zijn kind in het paradijs (in een plotselinge opwelling): Heer, gij, - gij zijt geen Christen, gij zijt geen mensch.
Een beul zijt gij!
Noircarmes:

Ha, nu laat gij eindelijk alle nuttelooze taktiek varen en vertoont u in uw ware
gedaante; nu schiet de slang te voorschijn en slangen slaat men dood. En daarbij, dat is nu mijn taktiek, - kan ik als Pilatus mijn handen wasschen, want om dit te doen,
met wellust te doen, slang, bood zich iemand aan, een uit de reeks van uw slachtoffers,
dien gij hier niet verwacht zult hebben. O, gaarne gun ik hem dit laatste genoegen,
vóór hij Beltran zal helpen, de raven te spijzigen. Laat zien nu, hoe de kracht u
geschonken wordt. Sta vast op de rots nu, want de hand zal ik opheffen en de storm
zal losbarsten en de watervloed zal u overstroomen en de diepte zal u verslinden.
Hij wenkt naar rechts BERNARD DORFENDAEL treedt te voorschijn).

Mathilde.

Bernard!
(zich voor Noircarmes werpend)

Genade!
(Zij bezwijmt.)

Noircarmes:

Zie hier, Geus, ik lever haar in uw handen. Neem dezen ponjaard en dood haar.
Bernard:

Bewusteloos. Zulk een dood is geen straf. Heer, een Geus smeekt niet, maar nu smeek
ik u, heer, laat mij eenige oogenblikken alleen met haar.
Noircarmes:

Ik zal het u toestaan, ik zal u nog meer toestaan, Geus. Voor uw redding en vlucht
sta ik borg,... als gij uit uw en mijn herinnering deze vrouw zult weggerukt hebben.
Bernard:

Uit mijn herinnering? Onmogelijk. Dan
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moest ik uit het verleden den dag kunnen rukken, toen ik haar voor de eerste maal
aanschouwde.
Redden wilt gij mij? Kunt gij wonderen doen? Kunt gij veinzerij en bedrog in
deugden en de werkelijkheid in een bangen droom omtooveren? Neen, ik ben niet
meer te redden, slechts nog te wreken.
Noircarmes:

Wreek u dan. Hier is onze krankheid en dit het medicijn, dat de wraak u reikt.
(hij reikt hem den dolk).

De gelegenheid keert niet weder; haast u dus. Gij zult niet gestoord worden.
(Hij verwijdert zich naar rechts.)

Bernard
(Mathilde beschouwend):

Het zijn dezelfde trekken nog. Dat zulk een mond liegen kan, dat een zoo diep
verdorven ziel zich achter zulk een masker van vroomheid en onschuld verbergen
kan. - O, wie mij voor enkele weken een liedje van den Geuzenhopman en zijn lief
gezongen had. Voor een waanzinnige had ik hem verklaard. En nu? - Ben ik zelf nu
door waanzin aangegrepen? - Nu - hier neem ik u in de armen, - mijn lief, - mijn
bruid, - om met u vereenigd te worden - door den dood, - want inplaats van een kus,
- in plaats daarvan - schenk ik u - dit!
(Hij heft den dolk op. MATHILDE opent de oogen).

Mathilde:

Bernard!
(biddend):

- O, mijn God, op U heb ik gebouwd. Vraagt Gij niet naar mij daarboven? Ben ik
afgesneden voor uw oogen. Ik wacht naar uw licht en ontvang het niet. De stem
mijner smeekingen hoort Gij niet. Hebt Gij mij dan gansch verlaten?
Bernard:

Houd op, vrouw! Voor verworpen schepsels als gij is de hemel gesloten.
Mathilde
(biddend):

O, Heer, hopende op U heb ik alle beproevingen geduldig geleden. Gij weet mijn
versmaadheid, mijn schaamte en mijn schande.
Bernard:
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Uw schande, ja! En gruwel heeft Hij aan u. Die aan de poort zitten klappen van u en
al het volk zijt gij tot een snarenspel geworden.
Mathilde
(biddend):

O, Heer, Gij zijt sterk en ik ben zwak. Help mij, richt mij op, dat mijn ziel niet
vertwijfelt en mijn geloof in bitterheid vergaat.
Bernard.

Ook mijn geloof is vergaan, het geloof in liefde, het zalige sprookje in mijn hart.
Wat is het nu?
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Vretend gif in mijn aderen en in mijn hart de verwoesting.
Mathilde
(biddend):

O, dit, ik gevoel het, is meer, dan ik dragen kan. De maat is volgemeten, de wateren
zijn gestegen tot aan de ziel, aan de grens van mijn kracht ben ik gekomen. O, Heer,
tot U roep ik, reik mij uit de wolken nu uw hand!
Bernard:

Genoeg! Lastering is het in den mond van een liederlijke deerne als gij, die zich aan
den vijand verkoopt.
Mathilde
(biddend):

Tot U schreeuw, ik, mijn God, nader tot mijn ziel, steun mij, steun mij...
Bernard:

Lastering, lastering in den mond van een verachtelijke lichtekooi als gij, die haar
stad en haar volk verraadt!
Mathilde
(zich plotseling oprichtend):

Houd op! Neen! Dit verwijt, smartelijker, ach, dan een dolkstoot, - dit verwijt, - voor
geen afgrond tusschen hemel en aarde deins ik terug, om het af te werpen. Onverdiend
is het! Niet waar is het! Ik een verraadster aan mijn stad en mijn volk! Wanneer ik
een man was, stortte ik voor hen mijn bloed; ik deed als vrouw meer. Als een dief
van mijn eigen geluk, ontroofde ik mijzelve alles, - alles. O, zijn jong leven offeren
is wel zwaar, maar alle zon, alle eer, alle liefde er uit te rukken en toch voort te leven,
dat is zwaarder, oneindig zwaarder.
Bernard:

Gij staat voor de eeuwigheid. Wilt gij leugens vooruitzenden? Bij het aandenken aan
uw ouders, - misschien, verdorvene, die voor niets meer eerbied toont, dat uw
verstokte hart door de herinnering aan hen nog tot inkeer komt, - bij het aandenken
aan uw ouders...
Mathilde:

Bij het heilig aandenken aan mijn ouders, ja! O, kon ik hen uit hun graf tot getuigen
oproepen. Zij alleen zouden door hun liefde, door hun vertrouwen in hun kind
gevoelen en begrijpen, waarvoor de levenden, de vreemden blind zijn.
Bernard:

Gelukkig de dooden! Glukkig, dat hun het wreede leed bespaard gebleven is, u zoo
te kennen. Vol verdriet en afschuw zouden ook zij zich van u afwenden.
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O, dat gij mij het geloof aan de menschheid ontstolen, dat gij mij in mijn diepste
innerlijk gebroken hebt, dat kan u
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wellicht nog vergeven worden, - ik vergeef het u, - maar dat gij u door de hand laat
streelen, die de brandfakkel in onze steden werpt, dat gij u door de lippen laat kussen,
die het bloedvonnis over haar burgers uitspreken, dat zal u nimmer vergeven worden,
dat is een schandvlek op uw gansche volk en een plicht, een verdienste is het, haar
uit te wisschen en u te verdelgen.
Mathilde:

Verblinde! Kunt gij, - wilt gij dan niet inzien, dat ik Mechelens laatste hoop was!
Wilt gij dan niet begrijpen, waarom ik de stad en u verliet, waarom ik mij hierheen
begaf! Toen trommels en trompetten hun ijselijken doodenzang aanhieven, toen
zwaarden en pieken ter bloedige slachting geveld werden, wie hield toen het
moordtuig tegen, wie riep de krijgers terug en redde de stad van den gruwzaamsten
ondergang? Aan mijn wil hing haar lot; als ik u volgde, was zij verloren, als ik Beltran
volgde, was zij behouden. Toen bracht ik mijzelve haar ten offer, tot haar redding
werd ik het rantsoen.
Bernard
(verstijfd, toonloos):

Ontzettend...
Mathilde:

Zie, daar ginds, daar ligt zij. Hoe vredig rusten haar huizen weer in den zonneschijn,
hoe veilig gedrongen onder de schutse van de grijze kathedraal. De jammerkreten
zijn verstomd, de stervensangst is geweken, rust, geluk en zorgeloosheid zijn
weergekeerd, terwijl ik... O, Mechelen, met mijn hartebloed drenk ik ieder uur!
Bernard:

Mathilde! Ongelukkige...
Mathilde:

Ongelukkige, - ja, gij moogt het weten. Ongelukkig ben ik, diep rampzalig, want het
vertrouwen, het geloof, door welke ik blijmoedig en sterk, zeker van den eindelijken,
heerlijksten zege, mijn besluit nam, mijn lijdensweg betrad, - immer meer voel ik ze
mij ontzinken, immer vaker voel ik den twijfel, den angst zich aan mij opdringen,
of het geen vreeselijke dwaling was, mij voor de geroepene te houden, of het geen
zondige vermetelheid was, God in den arm te willen grijpen, en of daarom, ondanks
alles, - Mechelen toch niet verloren is.
Bernard
(vol overtuiging):

Onmogelijk! Als dat geschieden kon, dan was de aarde niet vast meer onder onze
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voeten, dan waakte er geen Voorzienigheid meer over haar! Onmogelijk! Neen, heil
Mechelen...
Mathilde:

Gelooft gij dat?
Bernard
(in extase):

Heil Mechelen! He uitverkorene des Heeren heeft het voortgebracht, op wie Hij zijn
geest gelegd heeft en die het oordeel zal verkondigen.
Mathilde:

Dat gelooft gij? Dat spreekt gij? O, stem van boven, straal van licht!
Bernard:

Heil Mechelen! Vast staat het in het welgevallen des Heeren. Zijn banieren wapperen
op de wallen en zijn cherubs bewaren de poorten.
Mathilde:

Bernard, zoo spreekt gij? Ik, wankelmoedige, ik vertwijfel, en gij komt, - gezonden
wordt gij mij, - om mij weer op te richten.
Bernard:

Om u te dooden, was ik gekomen. Een bezetene was ik, die ziende niet zag en
hoorende niet hoorde. Een wonder heeft zich aan mij geopenbaard, het wonder, dat
gij zelve zijt, en heeft mij genezen. Uitgeworpen is mijn razernij, in vereering is mijn
haat verkeerd - O gij, vergeef mij, vergeef mij de lastering, de bezoedeling.
Mathilde:

Danken moet ik u.
Bernard:

Gij mij danken! Gij, tot wie een geheel volk lofzingend optrekken moet. In vereering
is mijn haat verkeerd, in vereering en - in weemoed tevens.
Weergevonden heb ik u en ach, ik heb u opnieuw verloren.
Mathilde:

Neen, niet verloren, Bernard. De schoone droom uit onschuldige, gelukkige dagen
is met die dagen vervlogen, maar niet met weemoed mag ik hem gedenken, - vergeten
moet hij zijn, want hoe diep gevallen ook...
Bernard:

Neen, hoog, onbereikbaar hoop op de toppen der menschheid!
Mathilde:

.... Droom ik, droomen wij, Bernard, een zaliger droom, die eenmaal, - ik geloof het,
door u geloof ik het weer, - die eenmaal blijde waarheid worden zal, den droom van
vaderland en vrijheid.

Groot Nederland. Jaargang 27

Bernard:

Vaderland en vrijheid.
Mathilde:

En al moeten wij nu weer scheiden, toch zullen wij immer vereenigd blijven. Deze
droom is het, dit
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geloof, deze liefde, die ons samenbinden. Ik dien hier, - gij daar ginds...
Bernard:

Getrouw tot den bedelzak, tot den dood! O, ik verdwaasde, die mijn vaan verlaten,
mijn plicht verzaken kon! Nu ken ik haar weer en goedmaken zal ik, duizendvoudig
goedmaken, dat zweer ik!
Mathilde:

Vaarwel dan, Bernard. Oranje roept u, wacht u.
(Zij weent).

Bernard:

Deze traan, Mathilde, - als een druppel bloed van uw hart, welt hij uit uw oog. Zoo
drink ik hem in dezen kus en zoo draag ik met mij in den strijd uw moedig, geliefd
hart en als de levende polsslag in mijn lichaam, zal steeds uw verheven voorbeeld
met mij gaan.
Mathilde:

Vaarwel, Bernard. Laat het woord, waarin ons het verleden en heden besloten ligt,
het woord, dat alleen ook de toekomst gebieden zal, laat het ons verheven, laatste
afscheidswoord zijn, - vaderland en vrijheid.
Bernard:

Vaderland en vrijheid! - Hoort gij het zwijgen om ons heen? Dat is de wereld, die
luisterend den adem inhoudt. Vaderland en vrijheid! - Mathilde en Mechelen! Dit
woord, eerbiedig gefluisterd hier, klinken zal het als de machtige leuze van een volk,
schallen zal het als de moedige krijgsroep van een leger, jubelen zal het als het
daverend bazuingeschal van de overwinnaars!
(MATHILDE heeft zich onder deze laatste woorden naar links verwijderd. BERNARD ziet
haar nog eenige oogenblikken na, dan stormt hij plotseling naar rechts, maar wordt door
NOIRCARMES tegengehouden).

Noircarmes:

Halt! Waarheen?
Bernard:

Ha! - Gij! - Hier bevind ik mij nog!
Noircarmes:

Hier bevindt gij u nog, ja, Geus. Nog! Misschien zult gij weldra vrij zijn. Spreek. Is
zij dood?
Bernard:

Zij leeft.
Noircarmes:
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Zij leeft? Vervloekt! Het onkruid was aan uw voeten, de sikkel was in uw hand, het
uur en de gelegenheid, om te wieden, waren aangebroken. Waarom hebt gij haar niet
gedood?
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Bernard:

Daar zij onschuldig is. Gods engelen kunnen niet reiner zijn dan zij.
Noircarmes:

Zij heeft u bedrogen en verlaten.
Bernard:

Met een koningsblik ziet dit bedrog op ons neer.
Noircarmes:

Ha zoo, zij heeft de taktiek van het heroisme weer toegepast en nu met succes
blijkbaar. In het vuur der bewondering is uw haat als rook vervlogen.
Bernard:

Slechts een steen en een heilige zouden niet gloeien bij haar daad.
Noircarmes:

Voor een heilige houd ik mij niet, dus moet ik een steen zijn. Goed, laffe
vrouwenslaaf, dan zal ik het zijn en gij zult mij als zoodanig leeren kennen.
(Hij wenkt naar rechts. DRIE SOLDATEN treden te voorschijn).

Soldaten, bindt hem. - Ginds komt de veldheer. Hij zal hem vonnissen.
(DE SOLDATEN binden BERNARD, die dit gewillig laat geschieden. Van links komt DON
FREDERIK. NOIRCARMES treedt hem tegemoet).

Noircarmes:

Senor.
Frederik:

Senor, gij bij mij? Zijt gij dan bereid, mij nu genoegdoening te schenken?
Noircarmes:

Ik zeide u reeds, senor, dat ik daartoe gaarne bereid zou zijn, nadat wij ons
verantwoord zouden hebben.
Frederik:

Ik ben begeerig te vernemen, senor, wanneer deze verantwoording plaats vinden zal.
Noircarmes:

Mijn verantwoording, senor, begint nu en hier
(met nadruk:)

zij zal eindigen te Brussel.
Frederik:

Welnu dan, ik luister.
Noircarmes:
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Senor, de gevangene, die gij hier ziet, is een Geus.
Bernard:

Een hopman van den prins van Oranje. Ik ben er trotsch op, mij zoo te mogen noemen.
Frederik:

Dien trots zal ik u weldra afleeren, oproerling.
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Bernard:

Ik vrees u niet, beulen en tirannen, want ik weet, dat de victorie ons wezen zal.
Frederik:

Kettergesnoef.
(tot Noircarmes:)

Een werver?
Noircarmes:

Neen, senor.
Frederik:

Een brieflooper?
Noircarmes:

Neen, senor.
Frederik:

Een spion dan?
Noircarmes:

Ook niet, senor.
Frederik:

Voor den donder, wat voerde hem dan hierheen?
Noircarmes:

De liefde, senor.
Frederik:

Hoe?
Noircarmes:

De gek is verliefd, senor, en was op zoek naar zijn verloren lief.
Frederik:

Een zot inderdaad, als dat zoo is.
Noircarmes:

Hij was gekomen, om zijn weggeloopen bijzit terug te halen.
Bernard:

Gij liegt! Gij liegt! Ik heb haar lief, ja, ik aanbid haar, maar hoog, onbereikbaar hoog
staat zij, stond zij altijd boven mij verheven.
Frederik:

Bij Sint-Jozef, de ketters hebben ook reeds heiligen! - Heeft hij haar teruggevonden?
Noircarmes:
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Zooeven lag zij hier in zijn armen senor.
Bernard:

Ha, als ik vrij was, schurk!
Noircarmes:

Ik lach om u, Geus. Vane sine viribus via is de spreuk van vriend Granvelle.
Frederik
(tot de soldaten):

Snoert hem den mond en wacht daar.
Bernard:

De steenen zullen roepen!
(De soldaten beletten hem te spreken en plaatsen zich met hem op den achtergrond).

Noircarmes:

Toen zij hem ontwaarde, smeekte zij mij om genade voor hem en wierp zich in zijn
armen.
Frederik:

Waar bevindt zich deze madonna?
Noircarmes:

In gindsche woning, senor.
Frederik:

Wie is het dan?
Noircarmes:

Zij!
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Frederik:

Hoe? - Wie?
Noircarmes:

Het meisje uit Mechelen, senor.
Frederik:

Die? - Die kwezel? Zoo koel als de nevelen in dit vervloekte land.
Noircarmes:

Vol vuur en hartstocht zooeven, senor. Vol vuur en hartstocht ook toen er sprake
was van..... Beltran.
Frederik:

De huichelares! - Van Beltran! - Haha, de oude Calisto. Nu, ik gun hem zijn Melibea.
Zij behaagt mij niet, ik ben haar zat. Waar is hij?
Noircarmes:

Dezen morgen heb ik hem laten ophangen, senor.
Frederik:

Daartoe hebt gij bevel gegeven, senor?
Noircarmes:

Ja, senor, op mijn ban en boete heb ik dit gedaan. Voor mijn christelijk geweten,
voor uw vader en voor den kardinaal zal ik het rechtvaardigen en daarna zal ik mij
gaarne tot uw beschikking stellen, senor, - indien de omstandigheden mij daartoe de
gelegenheid alsdan niet zullen hebben benomen. - Mijn verantwoording voor u is
thans ten einde, senor. Den gevangene stel ik hierbij in uw handen. - Senor, ik heb
de eer.
(Hij doet, alsof hij wil heengaan).

Frederik:

Senor, een oogenblik! - Meent gij niet, dat dit... verschil van inzicht, hoe gering ook,
tusschen een alom zoo hoog gewaardeerd krijgsman als gij en mij, den veldheer, op den duur niet geschikt zou kunnen zijn, het ons beiden verschuldigd respect in
het leger en elders te bevorderen, - over het algemeen, - kortom, senor, de heilige
zaak, waarvoor wij optrekken, niet dienstig zou kunnen zijn.
Noircarmes:

Mijn meening, senor, heb ik u gisteren klaar te verstaan gegeven.
Frederik:

Ik moet bekennen, senor, dat het mij nu, - bij nader inzien, niet onwaarschijnlijk
voorkomt, dat gij - wat betreft dit meisje niet geheel en al ongelijk gehad hebt.
Noircarmes:
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Daarvan ben ik onveranderlijk overtuigd, senor, en veronderstel, dat ook de
landvoogd, uw vader.....
Frederik:

Een oogenblik, senor! Ik bedoelde, dat gij
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wat betreft dit meisje, - te oordeelen namelijk na deze ervaringen met den Geus - om
kort te gaan, senor, ik ben haar zat.
Noircarmes:

Met eenige voldoening meende ik dit zooeven reeds te vernemen, senor.
Frederik:

Welnu, senor, een jeugdige onbezonnenheid, - een galant avontuur, niet waar?
Noircarmes:

Zoo zou men met veel toegevendheid wellicht geneigd kunnen zijn, het te noemen.
Frederik:

Behoeft toch waarlijk geen aanleiding te zijn tot een betreurenswaardige verwijdering
tusschen ons.
Noircarmes:

Ik moet u er op opmerkzaam maken, senor, dat ik mij geen haarbreed verwijderd
heb van het eenige en onveranderlijke standpunt, waarop een dienaar van kerk en
koning behoort te staan.
Frederik:

Ik moet toegeven, senor, dat ik mij door een kortstondige begoocheling van mijn
zinnen, een sluwe bezoeking van den satan ongetwijfeld, - helaas heb laten verleiden,
van dit standpunt een oogenblik af te wijken.
Noircarmes:

Daarmee hebt gij toegegeven, senor, dat de naam, die ik u toevoegde, en die u zoo
zeer vertoornde, juist is geweest.
Frederik:

Om u tegemoet te komen, senor, en u mijn inschikkelijkheid, mijn milde gezindheid
jegens u te toonen, ben ik bereid, u den schimp, mij als veldheer en Kastiliaansch
edelman aangedaan, te vergeven. - Gij zwijgt, senor. - Wat is daarop uw antwoord?
Noircarmes:

Het verloren schaap is weergekeerd. Er zal meer blijdschap zijn over eenen zondaar,
die zich bekeert dan over negen en negentig rechtvaardigen.
Frederik:

Ik ben een mensch op de aarde. De geest was gewillig, maar het vleesch was zwak.
Noircarmes:

Doe boete, mijn zoon, doe boete en zondig niet meer.
Frederik:

Als wij het oproer bedwongen hebben, zal ik een bedevaart naar Compostella
ondernemen.
Noircarmes:

Dat is een gelofte op een te verre toekomst. Zij, die berouwen, haasten.
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Frederik:

Vijftig kaarsen zal ik schenken op het altaar van het allerheiligst sacrament.
Noircarmes:

Kaarsen zijn offers van devote maagden en benauwde wijven. Kaarsen zijn billijk
en schijnen mat.
Frederik:

Wat moet ik offeren, senor!
Noircarmes:

Een veldheer offert geen kaars, hij ontsteekt een flambouw, die tot de wolken straalt.
Gloria in excelsis!
Frederik:

Een flambouw?
Noircarmes:

Christus bevestigde zijn koninkrijk door de verdelging der heidenen, - de veldheer
van het leger der wrake ontsteekt een mutsaard, die de afgodendienaars verteert.
Frederik:

Waar bouw ik den mutsaard? Zeg het mij.
Noircarmes:

De mutsaard, hij ligt reeds bereid, senor.
wijst naar rechts)

Zie, ginds! Mechelen!
Frederik:

Mechelen! Ha, hoe haat ik het woord, hoe haat ik de stad, hoe haat ik alles, wat uit
haar voortkwam. Branden zal zij, branden als een zoenoffer!
Noircarmes:

Een auto-da-fé.
Frederik:

Een luisterrijk auto-da-fé, bij alle heiligen! Nog heden, zonder uitstel. Tor quemado
zal overtroffen worden.
Noircarmes:

En die daar, - de Geus, senor?
Frederik:

De Geus? - Hem zenden wij naar de stad, de minnaar van haar beschermheilige
zenden wij naar de stad, om onze komst, om haar lot te verkondigen.
Noircarmes:

Hoe, senor, de ketter, - ongestraft wilt gij hem loslaten?
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Frederik:

Ongestraft? - Neen, niet ongestraft!
(na een oogenblik nadenken tot de soldaten:)

Steekt hem de oogen uit!
(Terwijl de soldaten hiertoe overgaan, valt het gordijn).
J.W. VAN CITTERT

(Wordt vervolgd.)
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De ontmoetingen van Rieuwertje Brand (Dit is het boek van
Rieuwertje Brand - van Rieuwertje die zoo graag Vadertje-God
ontmoet en zoo dikwijls de duivel tegenkomt.)
(Fragment uit een Enkhuizer roman)
De lieve-Heer deed Zijn hand wijd-open...
Daar was de morgen: wit, stil en zonnig. Over de verweerde torens en de oude
nadenkende huizen viel een wonderbare glimlach heen, de straatjes gingen leven, de
zee schrok wakker.
Hijgend liep de broodventster tusschen haar groote volle hengselmanden in, de
smid klopte een staaf ijzer recht op zijn aambeeld, haperend ratelde een wagentje
over de bultige keien heen.
Maar niets in die kleine leef-geruchten gaf een helder geluid, een dag-geluid...
Iets heiligs hield dat tegen.
Wie zou zeggen wat er in dat heilige besloten was?
Het kon de lieve-Heer zèlf wezen...
Een diep-ademende stilte suist over de blanke ochtendstraten, op een blinkende
lichtstraal glijdt een vriendelijke droom voorbij...
De droom zweeft ook, in een warme zomergeur, over de waakzame schuttingen
van Rieuwertje's binnenplaats heen, en raakt Rieuwertje aan, en neemt hem mee.
Waar is hij nu toch?!
Al bijna een uur lang zat Rieuwertje op zijn kleine manke bank, achter de spleetbak
met het wonderlijk door-een-gewoelde vischwant en hij wikkelde behendig de gele
snoeren met de leege hoeken uit het verwarde bolk1) en slingerde onachtzaam de
schelpen, de dodden zeewier en de halfdooie krabben opzij.

1) Koordachtig touw.
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‘De groenbaas1) is er ook weer,’ dacht hij nog, ‘alles is in 'n tis2) 'loopen, gustere.’
En toen ineens - al bleven zijn handen gedwee aan het werk - was hij er niet meer.
De onzichtbare Rieuwertje werd uit de zichtbare weggehaald en dwaalde, een
tijd-lang, in een raadselachtige onbestemdheid rond. Goed en mild was het daar, als
in het binnenst van een vredige gedachte, en met de aarde en het aardsche leven had
dat onbestemd-vredige niets uit te staan.
Er huppelde een liedje door de bolle kruin van de gebochelde appelboom, zon was
er in dat liedje, zómer... Een zoemende groene mug streek neer in de holte van een
rose schelp, en scheen zich trillend en blinkend op de een of andere vreugde te
bezinnen.
Rieuwertje zag noch hoorde...
Hij was er niet.
Zijn ruige vochtige vingers bewogen maar machinaal over het want. Hij trachtte
een listig-verzonnen knoop uit de war te pluizen - boog zich daar toen toch nog een
gedachte over heen? ‘Wie drommel, dee' onder water zoo'n knoop in 't bolk...?’ Och,
maar wat een afstand lag er tusschen hem en die vraag!
Hij reeg een nieuwe hoek aan een afgesneden snoer, en gooide een dot groen op
de klinkers van het straatje, uitdrukking kreeg zijn klein glimmend gezicht daar niet
bij.
En wat ook al zoo vreemd was, de rimpels tusschen zijn oogen en om zijn mond
en over zijn konen schenen in te slapen. En als die rimpels sluimerden, leek er een
boos merkteeken uit Rieuwertje's gezicht te verdwijnen.
Van dat merkteeken zegt Vrouwtje Slof - die een kol is - ‘'t stempel van de Baas,’
en als ze dat zegt, legt ze haar hand schuw over haar mond.
Als Vrouwtje Slof in de buurt is, wordt Rieuwertje dat altijd gewaar: dan gaat hem
een kouë rilling over zijn rug.
Maar dien ochtend merkte hij niemendal.
Het licht werd warmer, diep leunde het over de schuttingen heen.

1) Lastig veel zeewier.
2) In de war.
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Rieuwertje's schichtig-weg-buigende neus gloeit en prikt van zon - hij voelt het niet.
Een vlieg klemt zich vast aan het zwellende lelletje van zijn linkeroor - hij heeft er
geen erg in. Klam hangt het kroezig-zwarte haar van zijn loszinnig omlaag zwaaiende
kuif op zijn voorhoofd - zijn hoedje staat veel te veel achterover - hij heeft er geen
last van.
Hij is immers ver van huis, al lijkt dat zoo op het oog niet waar...
Nebekadnezer kon dat ook niet weten, die kwam op de schijn af! Traag dribbelde
hij uit de groene schemer van de uitgebloeide vlier, naar het rommelige klinkerpaadje
bij de bleek, waar bezijden de regenbak de baas zat.
Een mooi hondje was Nebekadnezer niet. Goor en grauw zag hij er uit, hij had
leep-oogen en ook een zeer oor en hij hinkte een beetje. Maar hij mopperde nooit,
en wat minachting was wist hij niet, ook kon hij geen leelijke woorden zeggen - een
best beest die Nebekadnezer!
Onder het naderen snoof hij verkennend aan de voetafdrukken in de aarde, en
onverhoeds - enkel om Rieuwertje's aandacht te trekken - krabbelde hij met zijn
baldadige achterpooten een hoopje modder omver in het hoekje van de goudsbloemen.
Zijn gezonde oor stak hij daar waakzaam bij overeind, het zieke liet hij stilletjes
liggen en pienter-onderzoekend gluurde hij door de groezelige franje van zijn
smausjeshaar naar de baas.
Maar die verbood hem niet.
Toen was de aardigheid er dadelijk af voor Nebekadnezer. Zijn linker
voorpoot-die-wat-te-kort-was beurde hij nadenkend op, zijn kop hield hij scheef, net
of hij op een beentje kloof, en tot tweemaal toe maakte hij een raar niesgeluid dat
toch wat joligs had.
Maar Rieuwertje sloeg er geen acht op. Rieuwertje leek opeens wel stokdoof, en
stom ook, geen kik gaf hij.
En Nebekadnezer was oud, de fut was er uit bij hem, hij gaf het op... Wijs-gelaten
zocht hij een plaatsje uit in de zon. Eerst wou hij daar nog ordentelijk recht-op blijven
zitten, maar de glinsterende warmte duwde hem omver. Toen ging hij pleizierig op
zijn zij liggen, strekte zijn pooten en zijn staart zoo lang mogelijk uit, en dommelde
een beetje.
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Kleine geluidjes scharrelden in het rond en aan al die geluidjes zat zon en warmte
vast: er piepten kuikens achter een schut, een kloek tokte, genoeglijk mummelde een
oudvrouwenstemmetje een vertelsel... en àlles wat dat goeie beef-stemmetje
mummelde klonk zoo argeloos - een kind had er naar kunnen luisteren.
Maar over het achter-schut sloop een zwarte kat - een kat met groene gnuiverige
oogen, die menschelijk-aandachtig naar Rieuwertje en Nebekadnezer loerden...
Doch zij merkten het geen van beiden...
- En met Rieuwertje was het zoo raar gesteld! Hij liep langs hooge muren van
goud, langs vensters van geslepen juweel: regenbogen keken er door heen... Zijn
oogen deden zeer, hij moest voor zich neer zien, maar daar beneden flonkerde het
ook... Over een blinkende gouden straat liep hij, en elke steen in die straat was net
zoo mooi gegraveerd als het deksel van zijn tabaksdoos. Rieuwertje rilde van
eerbiedigheid. De paarlen poorten van de Hemel bekeek hij... Van vlakbij zag hij de
parels: rossig en glad of zilver-grijs. Het leken vriendelijke oogen, die parels, dat
vriendelijke, dat erg-goeie deed pijn. Hoe dat zoo was...? En verweg zongen de
zaligen een psalm. Hij wou meezingen, maar de wijs was hem vreemd. Hij wou
dichterbij komen, maar hij kon niet - hij mocht niet... De regenbogen werden Engelen,
die Engelen verboden het... Ingespannen tuurde hij in de gouden verte van de Hemel.
Zijn Moeder zat daar ook. ‘Me ouwe minschie,’ prevelde hij in zichzelf, ‘me ouwe
minschie.’
Een pijn ging razend te keer in zijn hart, die pijn leek van dorens gemaakt. Hij
wist niet goed de herkomst van die pijn... Aldoor keek hij naar zijn Moeder: hij kon
haar zien van terzij. Bleek en strak was haar gezicht, maar met een glans van parels.
Ze had haar lintenmutsje op, en haar zwarte schouderdoek om, ze vouwde haar
handen nog net als toen ze op aarde was. En op een hooge troon glinsterde de zon.
Nee, de zon was dat niet, het was de lieve-Heer... De lieve-Heer zocht hèm, zocht
hèm met Zijn oogen...
En Rieuwertje keek om, naar iets waarachter hij zich verbergen kon, maar dat was
er niet. Benauwd-warm kreeg hij het toen, zoo of hij over heel zijn lijf rood werd...
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Maar opeens kwam er ergens wat kouds vandaan: dat kouë was de adem-van-de-zee,
en dat kouë trok hem wèl uit de Hemel vandaan, maar niét uit zijn droom.
Hij kuierde de zee op in zijn vletje. De meeuwen zaten snaterend te hoop op een
zandige ondiepte, het water kabbelde... het stadje gluurde tusschen de boomen door
naar hem. ‘Lekker-lekker,’ zei hij zacht voor zich uit, ‘lekker...’
Nebekadnezer was er ook bij.
En dadelijk er op, zat hij in de Zuiderkerk - hij had daar een eigen plaats, heel
achteraf in de tocht, en de Dominé kon hij daar niet al te best verstaan, maar het was
in elk geval zijn éigen plaats... Duidelijk hoorde hij daar de hel knetteren - dat was
een goeie afschrik. En goeie gerustheid was er toch ook wel, de duivel kan immers
niet over een kerkedrempel komen?
Op andere dagen moest Rieuwertje meer dan eens afdalen in de hel - nu niet. Maar
hij zweette even erg. ‘Dat er 'n duvel wezen moet,’ tobde hij ineens raar-verwonderd,
‘'n duvel... dat is toch wel ieselijk...’
En dadelijk kwam hij daar ook weer tegen op. ‘Gebruuk je verstand. 't Is
rechtveerdig, man, jaat, 't is ommers rechtveerdig? Pik en vuur, dood en verdarf,
veur de zondeers die hullie niet bekeere...!’ Hij knikte daar ook nog bij, maar een
frons groef zich diep tusschen zijn wenkbrauwen in, en al zijn rimpels werden wakker:
want die gedachte ging dwars door een zeerigheid heen, binnen in hem.
Ineens stond hij toen zelf op een spreekgestoelte - een getimmerte van ongeverfd
hout - hij droeg een stijve blauwe pet met een roode band, op die band stond: ‘Bloed
en vuur’.
‘Minsche,’ preekte hij, ‘as jullie je niet bekeere, gaane jullie regelrecht na' je
verdarf, reken maar... deer is gien lieve-moedere an, weet wel wat jullie doene.’
Toevallig keek hij op.
En al de menschen naar wie hij keek, hadden zijn eigen gezicht. ‘O God,’ zei hij
zacht. Het was of er ijskoud water over zijn warme rug liep.
Toen leek hij te vluchten.
Maar op ‘'t Zuud’, stond hij stil, daar op de klapbrug tusschen zijn maats voerde
hij het hoogste woord, en tegen wie
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hij het eigenlijk had, wist hij zelf niet. ‘Wat praat je,’ blufte hij, ‘ik zel 't je starker
vertelle. Mijn Oome Aai, dat was 'n Oostganger, en die lag bij de Radja van Lombok
as kind over huus - 'k heb 't de man duzende male hooren vertellen - inplaats van mit
vurreke atte ze deer mit stokkies en alles dik onder de peper, tot de karnemelksche
pap an toe. En as er ruzie 'weest was, rookten ze de vredespiep, 'n hemelsche lange
steel had die piep, en 'n kop zoo groot as 'n theestoof, wat praat je?’
Een wonder leek het - zoo was hij hier en zoo daar... Alles gebeurde in de verte
en onder alles door spleetten zijn handen ijverig voort. De glinsterende hoeken leken
vurige vraagteekentjes, de afgebeten garnalen werden doorzichtiggeel, in de schelpen
lagen witte lichtvonken.
Rieuwertje merkte toen ook - zooals een mensch dat merkt, die bijna wakker is dat het ochtend was, en dat de zonneschijn wit, scherp en dringend op hem stond.
Gelijktijdig was hij ook nog doende in zijn hang: hij stak bokking aan de speet,
en dekte het onrustige vuurtje toe met een paar handen vol turfmolm.
De reuk van pas-gewasschen goed kwam door het open luikje naar binnen. Zonder
te kijken zag Rieuwertje toch wel een en ander... Op het onbeschutte achteruit kamde
de dochter van de broodventster haar lang ouwelijk-wit haar uit, glinsterende dunne
draadjes krinkelden door de zonneschijn; het viel erg uit, dat haar... De verflenste
roode rozen, op de witte lei-latten van een schuurtje, zagen er uit of ze gekruisigd
werden, en onder het dichte lommer van een notenboom school iets weg dat aan
nacht en heimelijkheid deed denken. Het meisje op de binnenplaats mompelde stroef
wat voor zich uit, zonderling klonk dat... En amper was ze door de keukendeur het
huis binnen gegaan, of Vrouwtje Slof kwam sluiperig als een loerende kat, het
achteruit op. Eerst keek ze schichtig links en rechts, toen zocht ze de haren bijeen
die het meisje had laten vallen, en nam ze mee. Haar grijnzende mond werd een
donker gat.
‘Abberdoedas,’ sputterde Rieuwertje nijdig.
- En meteen was hij thuis. Zijn oogen liepen over van verwondering, hij zat op de
bank, achter zijn spleetbak, en had
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zijn lijntje temet af... ‘Wat weerschoen,’ prevelde hij en hij zuchtte van bevreemding,
afwezig lei hij twee halve-steken om het spleethout heen. ‘Heb ik nou' droomd?’,
sufte hij, ‘en die duvelsche Vrouwtje Slof, heb ik die 'zien, of...?’
De vraag viel weg.
Hij keek zoekend om zich heen; en verbaasde zich weer.
De wereld was zoo wonderbaar-wit en zoo stil, het leek wel of de lieve-Heer zijn
beide handen zegenend om het aardrijk heen gevouwen had. Argeloos zagen de
boomen er uit, de spitse daken van de vergenoegde huizen ook. En voor de zonde
was er geen schuilplaats meer.
Rieuwertje stond op, en daar werd hij niet veel grooter van, hij was maar klein
van stuk.
Zorgzaam hing hij zijn lijntje op aan een spijker in het schut, keerde zich om en
vergat door te loopen.
Op elke grashalm in de bleek en op elk blad van de gebochelde iep, zat de
aandachtige zomer.
‘Jeemig,’ zei Rieuwertje kinderlijk-verbaasd bij zichzelf, ‘wat 'n hette.’ Hij tuurde
naar een zonnevlek onder het loover van de volle zware iep - en hij zag de wereld
glinsteren: wit en heet waren de horizonnen, de zeeën bliksemden, de groene
weilanden glansden... Vet vee scharrelde in het rond, eenden snaterden, bloemen
wiegelden, als een gouën heg stond het lisch aan de groene boerenslooten. En zelf
liep hij achter zijn blauwe vischwagentje en ventte, en bedacht grollen en kwinkslagen
om de menschen aan het lachen te brengen. Want, als ze eerst maar lachten, die
menschen, dan kochten ze ook wel.
Met de rug van zijn hand streek Rieuwertje over zijn natte voorhoofd. ‘Tjee,’
zuchtte hij glimlachend.
En dadelijk was hij weer op de binnenplaats terug.
Hij zag Nebekadnezer als dood op het pad liggen. ‘Zeun,’ fleemde hij liefkozend
in zijn gedachten, ‘taatjen1)...’
Hij hoorde een zwak geritsel van steenwerk, in de keuken, dáar was Engel doende...
Een beetje pinkte hij toen, net of hij schrok. Raar was dat ook: achter de blinde
zijmuur van de keuken, zag hij zijn vrouw druk bezig. Groot was ze, forsch gebouwd,
en haar handen werden gauw vuisten. Een rijtje

1) Maat.
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witte knoopen glinsterde van voren op haar bont-geruit jak, ze had een hooge kam
achter de dot vlechten op haar kruin gestoken, en ze liep met zware balsturige stappen
door het huis, haar zwarte wije rok bleef overal aan haken...
Voor Engel wist Rieuwertje geen liefkozende naam...
Hij keek naar het flikkerende dansen van vliegen in de zon, en hij oogde een vogel
na, in de lucht, ook gaf hij acht op de drogende scharren aan de waschlijn...
En op dat oogenblik was Rieuwertje een gewoon mensch: de duivel maakte het
hem niet lastig, die morgen...
Al wat hem ook nog terneer drukken kon, ging opzij.
Hij dacht aan zijn kleine vischnering - en die bloeide.
Aan zijn kinderen dacht hij ook - alles was goed. Eén voor één trokken ze hem
voorbij in zijn verbeelding, van de jongste tot de oudste toe.
Springend huppelde Koosie langs hem heen: ze kwam toch wat aan... Rooie koonen
had het kind, gezond was ze. Toen kwam Kako - die op het timmervak was - hij had
zaagsel in de plooien van zijn eerste lange broek, hij liep parmantig. ‘Vader,’ zei hij,
dat klonk als muziek. Er was heelemaal geen haat in Kako's oogen, heelemaal niet...
Die rare zeere plek in zijn linkerbeen was ook maar een onbeduidend iets - die zou
gauw beteren, en zijn mager gezicht was gerust niet zoo schril-doodshoofdachtig.
Leen volgde: ze stapte als een recruut, glashelder waren haar oogen, ze had geen
verkeerde uitdrukking in haar oolijk-rond gezicht en er kroop ook wezenlijk niet wat
aanstootelijks uit haar glimlach vandaan. Rikkert liep achter haar aan - Rikkert die
al ‘inbracht’, die dekzwabber was op de Staversche veerpont. Een meheertje was
dat! Een rechte burgemeestersrug had die jongen! Hij trok nou ook geen leelijk
gezicht en hij maakte geen rare geluiden... Best zag hij er uit, bruin en stevig, een
klein zwart kneveltje had hij en tanden zoo wit als krijt, en een horloge op-zak... Hij
was de gezondste: hij was de oudste ook.
Even moest Rieuwertje fronsen, éventjes maar.
Het was een oogenblik, of er een stekelige pijn bij hem aanklopte van binnen,
maar die pijn hield niet aan. Er
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kwamen ook geen verwijten op hem af, zooals anders, wanneer hij aan zijn kinderen
dacht.
Er stond zelfs geen aanklacht van verre.
De zon leek binnen in zijn hoofd te schijnen en binnen in zijn hart ook. Stuntelig
neuriënd trok hij een grasspriet, tusschen de klinkersteentjes uit, en beet er op, zijn
zwarte oogen glommen...
‘Hè-hè,’ rekte hij opeens, en een paar maal snoof hij diep. Een prikkelende
koffiegeur drong in zijn neus, die geur trok hem naar het keukentje toe...
Maar eerst stiet hij toch nog het hondje aan: ‘Kom me jonge, gaan mee.’
Nebekadnezer maakte een verschrikt geluid. Hij deed moeizaam zijn plakkerige
oogen open en kwam langzaam thuis. Onbeholpen-gewillig scharrelde hij overeind,
en volgde Rieuwertje. Maar zijn ooren sliepen door op zijn hangende kop en zijn
staart sleepte haast.
Rieuwertje lette daar zoo niet op.
Hij knikte tegen een vuurroode geranium in het bleekje, als tegen een oude kennis,
en de goudsbloemen aaide hij met zijn oogen.
Opgeruimd kwam hij de keuken in. Schemerig was het daar, warmte sloeg hem
tegen. Op het drie-pits-olie-stel pruttelde de koffie.
Zoekend keek Rieuwertje rond, zelfs de blinkende dingen aan de wand - de
poffertjespan, het groenige spiegeltje en het pannekoekmes - waren niet goed te
onderscheiden. Er hing een dicht gordijntje voor het smalle raam en de deur was
weer toegevallen.
Bij de tafel - van hem afgekeerd - stond Engel. Die rechte rug had Rikkert van
haar! Ze streek het waschgoed, maar ze boog er niet bij.
Rieuwertje moest bij haar opkijken: ze was wel een kop grooter dan hij. ‘Koffie
bruun?’ vroeg hij schuw.
En Engel zette hardhandig haar bout op het gas. ‘Ruuk jij weer wat?’
Hij haalde zijn neus op: bleekpoeder rook hij, loog, zeep, waschgoed, maar de
geur van de koffie drong opbeurend door alles heen. ‘Zeker en wis,’ beaamde hij,
‘ruuk ik wat.’
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‘Hû,’ zei Engel. Een onaangenaam keelgeluid was dat. Ze vatte de bout al weer aan,
en zette de deur open.
Dichtbij tikte een klok, de ronde gasvlam suisde, Nebekadnezer ademde zoo zwaar
en diep als een mensch, en over de gebarsten tegels van de vloer wandelde een makke
bromvlieg. Alles had wat looms en slaperigs; alles luierde zoo'n beetje.
Maar Engel niet, Engel streek driftig-vlug een wit boezelaar. Dat boezelaar was
van Leen - drié had ze er zoo - die droeg ze in haar dienst.
Goedmoedig zat Rieuwertje het kantje aan de strook te bewonderen. ‘Hoe kriege
de minsche zoks...? zoo fien, allegaar mesiene-wark.’ Hij knipoogde tegen het licht
en keek plurend rond.
Naast de deur stond een zinken tobbe, die tobbe had een kapot deksel...
Voldaan werd Rieuwertje dat gewaar.
‘Stil er 's effe,’ dacht hij vergenoegd, ‘ik ken wat goeds doen.’
‘Wat... wat ik zegge wou,’ begon hij stuntelig, ‘zel ìkke... zel ìk zoo metien dat
tobbedeksel veur je opkallefatere?’ Hij wou zich opeens graag verdienstelijk maken.
‘En most er ook nog gien splis leit worden in 't touw van 't juk?’
Engel tilde haar bout op, en keek naar hem om. Ze had achterdochtige oogen. ‘Wat
bin jij vrindelijk!’, hoonde ze.
Haar verweerd-bruin gezicht was wel wat rimpelig, en in haar bovenlip viel een
kleine deuk - want ze miste een paar voortanden - maar leelijk was Engel toch niet,
en ook nog niet oud: ze hield van opschik. De hooge kam, achter de dot vlechten op
haar kruin, schitterde oranjeachtig in de zon. Er liep een smalle scheiding door haar
dichte haar en weerzijds van haar voorhoofd lag een dikke golf, heelemaal zwart was
haar haar nog.
En Rieuwertje vond het zelf méer-dan-raar, maar op die mooie rechte scheiding
in Engel's volle haar, kon hij bij-tijden nòg verliefd worden! En ook op heel andere
dingen-van-haar: een netjes-gestrikte boezelband, een moedervlek op haar keel, zelfs
op haar Zondagsche hoedje met de rosse vergeetmenieten...
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Maar dáar zou hij nooit voor uitkomen: aan de achterbaksche kant was hij nogal...
Hij deed zijn oogen haast heelemaal dicht, toen Engel maar naar hem kijken bleef.
En zij spotte opnieuw. ‘Bezonder vrindelijk! bezònder...!’
‘Nou,’ zei Rieuwertje toen benepen, ‘is dat den soms 'n zonde?’
‘Hû,’ smaalde Engel weer.
Maar de wit-steenen knoopjes op haar geruite jak bewogen onrustig, net of ze diep
ademde.
Van die onnoozele knoopjes kon Rieuwertje soms ook veel houden...!
‘Toe,’ verzocht hij kleintjes, ‘geef me nou 'n tas koffie, Engel, ik hew er zoo'n zin
in.’ En hij dacht nog: ‘Om me dwars te zitten, zel ze 't inspres niet doen.’
Maar dat viel anders uit.
Engel maakte enkel maar een grijp-gebaar naar de bout op het gas, ze raakte hem
niet aan.
Beredderig haalde ze kop-en-schotels uit de voorkamer, de suiker vergat ze bij
het inschenken, ze gaf ook maar een zuinige scheut melk, en norsch zette ze de volle
kom voor Rieuwertje op tafel. ‘Déer...!’
‘Dank-ie,’ zei Rieuwertje en hij smakte bij elke teug, want de koffie was toch
evengoed lekker.
‘Minsch,’ noodde hij Engel, ‘gaan toch ook 'n oogenblikkie zitten: 'n dronk is 'n
zit weerd.’
Maar Engel deed net of ze stokdoof was, staande dronk ze haar koffie uit en
stuursch-fier stond ze op haar stevige beenen. Ze had roode pantoffels aan winterpantoffels nog - op de eene zat een groote gele rozet, op de andere was daar
geen rafel van overgebleven. Gaatjes had ze toch niet in haar eigen-gebreide kousen,
wel verscheiden winkelhaken in haar zwarte rok, maar die waren allemaal genaaid
en haar jak was brand-helder.
Rieuwertje's oogen klommen bij haar op.
De bloedkoralen belletjes in haar ooren leken doorschijnende aalbessen en ze
beefden een beetje. Onder haar kin flikkerde een metalen kruis - een speldje van een
liefdezuster was dat: ze had het op straat gevonden - het stond haar best.
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Zoo, onder het kijken naar haar, werd Rieuwertje nog gedienstiger. ‘Zel ik 't den
timmeren?’, hield hij aan, ‘dat deksel...? Zel ik den...?’
Toen was het of Engel begon te blaffen. ‘Tjèkkig,’ sputterde ze netelig, ‘zanik
niet zoo! Doen 't, of doen 't niet, mijn 'n zorg!’
Aarzelend kwam hij bij haar staan, en zachtzinnig streek hij over haar mooie rechte
rug. ‘Je moete niét zoo... zoo niedig...’
Maar Engel liep kribbig bij hem vandaan. ‘Ja, dàt kenne we! handen thuus,
asjeblieft! gien malaberigheid... as je dàt maar weten...’
Rieuwertje probeerde argeloos te kijken, maar daar had hij geen slag van. ‘'k Weet
niet weer je an denke,’ pruttelde hij schroomvallig, ‘je moete gien hau roepe, veur
je 'slagen worden.’
Engel schokte met haar schouders, maar ze antwoordde niet. ‘Je binne mijn te
ieverig,’ dacht ze nog.
In de stilte tikte de klok duidelijker, suisde de gasvlam sterker...
Beteuterd-zoekend keek Rieuwertje naar zijn hamer om, naar de zak met spijkers.
Maar de rechte lust in het karweitje, had hij toen al niet meer.
‘Vemiddag den,’ stelde hij uit, ‘ik mot nou effe na' de ofslag, kieke of er wat
visschies anbrocht binne.’
Engel streek al weer. Met vinnige rukken stuurde ze de bout over het gladde heldere
goed, en het was of haar kleine rechte neus te krap werd voor haar felle adem, zóo
bol stonden de vleugels, en in haar pittige donker-grijze oogen kwam een
onheilspellende blauwige weerschijn.
Maar Rieuwertje kon haar gezicht niet zien, daarom durfde hij toen ook nog ergens
om vragen. ‘Zeg,’ bedelde hij deemoedig, ‘kriegt me beest nou gien druppie melk
van je...?’ En hij wist niet hoe gauw hij wegkomen zou.
Want Engel speelde verschrikkelijk op. ‘Watte?, dat ouë knekelhuus, dat karrekas,
mot dié melk?, bin jij nòu heelegaar...?’
Rieuwertje was al haast bij de achterpoort van de binnen-
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plaats, toen Engel nog aan de gang was. ‘Jeemig,’ hijgde hij, ‘die vrouwminsche
toch...’
Op een stuntelig drafje holde Nebekadnezer achter hem aan. Hij hield zijn
neerslachtige staartje en zijn armtierige rompje scheef, zoo zag hij er net uit of hij
een schop gekregen had. Hij grommelde ook als een oud mannetje: diep in zijn keel,
en zijn ontstoken oogjes traanden erg.
Begaan hurkte Rieuwertje bij hem neer. En even was het toen of er iets rimpelig
te zamen trok in zijn gemoed.
‘Knapie,’ troostte hij Nebekadnezer, ‘hou jij je maar jakes hoor, we zelle zoo
metien 'n maatje varsche melk veur je koopen, heelegaar veur jou allien, den ken je
zupen na' 'artelust, den ken je...’, schrik verstoorde dat.
Hij zag opeens de loerende zwarte kat op het schut, geen wit haartje had dat beest
op zijn bast, zijn groene schuine oogen lachten menschelijk, uitdagend slingerde hij
met zijn zwellende staart.
Een oogenblik was het toen of Rieuwertje versteef. Uit zijn keel kroop een
wonderlijk-onbeholpen geluid: ‘Oej... eh... uih!’ En amper wist hij wat hij stamelde:
‘Duvekater... snàrg!’ Hij bukte om een steen op te rapen van het weggetje, en toen
hij weer omhoog keek, was de kat weg.
Nebekadnezer's lange grauwe haren waren overeind gaan staan op zijn rug, raar
reutelde het in zijn neus. Dat hondje zag meer dan een mensch...!
Behoedzaam zette Rieuwertje zijn pantoffelvoeten op de graszoden neer, op zijn
teenen sloop hij voort, en wijd doch geluidloos duwde hij plotseling de poortdeur
open.
Maar de kat was er niet meer: links noch rechts was er een levend schepsel te zien.
Uit de verstolen tuintjes klommen verwilderde boomkruinen op: flets-groen licht
viel daar slaperig doorheen, en rustte ziekelijk-bleek uit op de verzakte klinkertjes
van het smalle straatje. Tusschen die ongelijke steenen schoot teringachtig het onkruid
op: magere slingerplanten en bitse brandnetels. Ook groeven zich grauwe
wortelknoesten als klauwen door de aarde heen, en als nieuwsgierige vrouwtjes
gluurden roode en witte stokrozen over de randen van een rappig schut...
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Verwonderd stond de zomer stil in het nauwe steegje, een geheimzinnige, mijmerende
zomer was dat...
‘Allaah,’ zei Rieuwertje tegen Nebekadnezer, ‘kom mee!’ Hij rilde een beetje en
hij wist ook wel waarom. ‘Die kat en Vrouwtje Slof - zijn kop er of! - as dat niet ien
en dezelfde... hu-hu-u...!’
Uiterst traag kwam Nebekadnezer naar buiten. Hij besnuffelde alles wat hij
passeerde en stak zijn staart tusschen zijn achterpooten in. Wie zal zeggen wat dat
hondje zag!
Doch Rieuwertje was maar een mensch. Argeloos liet hij de poortdeur dicht vallen...
En op hetzelfde oogenblik maakte zich iets-als-een-schaduw los van het schut daar
naast - en dat verschoof...
Met een zwenk zag Rieuwertje het, hij keek er schichtig naar om en bijna gaf hij
een schreeuw.
Een klein vrouwtje in het zwart stond daar, ze wou hem voorbijgaan, maar ze kon
niet. Een spits hol-geel gezicht had ze - een gezicht als een aangestoken vrucht - en
een griezelig-plat lijf. Griezelig was alles aan haar: zelfs haar zwarte muts met gitten.
Tersluiks-tartend grinnikte ze tegen Rieuwertje, tanden had ze niet meer, ook geen
kiezen, raar spartelde haar tong in de rosse leegte van haar mond. Haar oogen deden
aan zwarte spinnen denken.
Het was Vrouwtje Slof.
Rieuwertje maakte eerst een geluid dat nergens op leek, toen brabbelde hij
schuw-nijdig: ‘'n... 'n Broeksknoop mag ik worde, as ik niet docht dat jij... dat jíj 't
wasse, deer passies, op 't skutting.’
Mal bewoog het vrouwtje haar rupsachtige wenkbrauwen. ‘Wàt...?’
Bescheid kreeg ze niet.
Toen verdedigde ze zich: ‘Man, weer hew je 't over? ik gong opzij staan... as je
dàt miene? ik docht dat jij er deur moste! hiér kenne mekaar gien twee minsche
passeere! Deer is toch niks gien bezonders an?’ De spinnen in haar oogen rekten zich
uit, de punt van haar tong wipte als een vies kleverig diertje op haar dorre onderlip.
Geheimzinnig-vroolijk was ze, zelfs de dikke rooie randen om haar oogen lachten.
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Rieuwertje merkte dat allemaal wel op, en hij trilde er van, over al zijn ledematen
trilde hij... hij was bang van haar. Zij kon immers meer dan gewoon?
Toch wou hij zeggen, wat hij op zijn hart had. ‘Gien bezonders an jóu?! weet je
wat er mit jou 'beuren zou, as je in vroeger tied 'leefd hadde? den... den zouë ze je
in 'n vurige ovend op'sloten hebbe, den zou je brandmarrekt worre, den gong je in
'n iezeren ketel mit kokende olie! ja - jij - jij - aas van de duvel!’ Heftig knikte
Rieuwertje, hij had een felle vreesachtige hekel aan haar, en zijn moed overrompelde
hem.
‘Wat durf ik,’ verbaasde hij zich ook nog, ‘wat durf ìkke.’
Want het kleine vrouwtje werd bleek tot in haar lippen. ‘Sappitouwer,’ foeterde
ze, ‘rebouw.’ Een wonderlijk gebaar maakte ze - net of ze een vlieg ving in de vlucht!
Rieuwertje zag dat en hij kreeg al weer spijt van zijn uitval. ‘'t Was er zoo mee
'steld, je zeeje gauw te veul teugen zoo-ien... en wat kwam je er varder mee? gien
selabe!’ Hij floot Nebekadnezer, maar die stond al aan het einde van de steeg op hem
te wachten.
Zwaar-stappend liep hij toen ook daar heen, zweeterig was hij en kouelijk tegelijk.
‘As ze me nou maar niet bekolt,’ tobde hij. Zijn beenen werden loodzwaar en het
was of de straatsteenen tegen zijn voeten opsprongen.
Eensklaps leek alles mogelijk.
Het was niet eens meer zoo heel erg onaannemelijk dat het verschrompelde
pruimenboompje, daar achter het hek bij Trin Uutkiek, plotseling veranderen zou in
een oud heertje met een snuifdoos en een hooge hoed, en het kon ook best wezen
dat die volle ronde bessenstruik bij Stille Veronica een dik oud vrouwtje worden
zou, in een groene omslagdoek met kleine roode bloemen!
In dat peinzende doezelige licht van het steegje met Vrouwtje Slof vlak-bij, kon
er van alles gebeuren. Waarom zouën die brandnetels een mensch niet aanroepen?
en die listige slingerplantjes niet fluisterend waarschuwen voor een gevaar?
Een kip kakelde ergens, en dat kakelen klonk anders dan gewoon!
Rieuwertje liep onzeker.
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Een oogenblik was het hem of hij overal de spinachtige oogen zag van Vrouwtje
Slof: op de begroeide straatsteentjes en op de dood-stille boomblâren, ja zelfs op de
neuzen van zijn pantoffels. De spinnen hadden witte lichtstippen op hun rug, dat
waren de oogappels, en de ooghaartjes dat waren de pooten...
Even werd het toen zoo vreemd met hem: net of hij tusschen waken en droomen
in was, of een nachtmerrie met hem wegliep...
De leege lach-mond met de bewegelijke tong van het vrouwtje, was vlak voor
hem: die mond hapte wijd-open en groeide, groeide... poorten werden die lippen,
valdeuren... en de tong veranderde in een gedrocht.
‘Jemig,’ mompelde Rieuwertje benauwd, ‘jemig.’
Het vrouwtje slofte nadrukkelijk achter hem aan, het was of dat geslof hem
uitgrinnikte.
‘O lieve-Heertje,’ bad hij nederig, ‘stuur dat wuufie1) toch assiblift 'n are kant uut.’
En buiten het steegje, kreeg hij verluchting: het bronzen grachtwater lag daar rustig
te glanzen tusschen de tintelende straatjes-weerzijds. Frisch-groen stonden de
boomregels op de wallen.
Rieuwertje sloeg rechts af, Vrouwtje Slof links.
Maar eerst mompelde zij nog iets... duister klonk dat, dreigend...
Rieuwertje hoorde het best en hij zei bij zichzelf: ‘Ik mag nou wel op alles verdocht
wezen.’ Forsch schoof daar zijn verwondering door heen. ‘Jemig-jemig,’ dacht hij
als van ouds, ‘dat zòkke dingen bestane, jemig-jemig...’
Maar dat drukkende gevoel gleed toch van hem af: een bevrijd mensch voelde hij
zich... Hij zette zijn hoedje nog wat meer achterover, van alle kanten kwam zijn
krullend zwart haar toen te voorschijn. Zijn hoofd hield hij wat rechter-op, en de
beide bol-gouden knoopen, op het roode boord van zijn baaien hemd, begonnen hel
te flonkeren. Hij had ook een nieuwe trui aan, en een schoone pilowsche broek en
gepoetste pantoffels... Hij voelde dat hij er knap uitzag,

1) Wijfje.

Groot Nederland. Jaargang 27

593
heel en schoon als een ordentelijk mensch. Daar kreeg hij dan ook een hoovaardige
glimlach van.
‘Die kòl,’ mopperde hij nog, maar zijn kleine zwarte oogen kwamen tot rust, hij
was over de eerste schrik heen.
Bij Nebekadnezer was dat niet zoo, die bleef telkens nog knorrig staan, keek om
en kefte.
‘Bedeerd an, me jongen,’ suste Rieuwertje, ‘ze is al veer weg - 't wùf!’ Zijn breede,
opwaarts-wippende lippen lachten tegen het hondje, en zijn gedachten lachten tegen
de naam van het hondje.
Eenmaal had hij - bij een preek - een welluidend woord gehoord, een naam als
een liedje! Die naam had een mooie beteekenis: ‘Tot hiertoe heeft ons de Heere
geholpen.’ Rieuwertje schilderde die naam op zijn vletje en het hondje dat eerst maar
doodgewoon ‘Sorrie’ heette, noemde hij ook zoo. Als hij in die tijd een kind-er-bij
gekregen had, zou hij dat kind óok vernoemd hebben...
Eerst na een poosje hoorde hij, dat hij die naam niet goed onthouën had, het was
niet Nebukadnezar maar Ebenhaëzer. Het vletje is toen omgedoopt, het hondje ook
- maar zijn bij naam hield hij.
‘Och, veul verschil is 't niet,’ dacht Rieuwertje nog, ‘zoo op 't geluud of.’ Zoetjes
liep hij onder de boomen door.
Witte zonne-plekken dwarrelden op hem neer, schaduwvlokken schoven over hem
heen, het was of iets hem dwong om stil te loopen.
Kleine verre geruchten drongen de dag in, en bleven ergens steken. De torenklokken
waren eigenlijk dichtbij - zij zongen toch in de verte... Het donkere binnenwater
maakte een geluid of het adem haalde: eens, twee-, driemaal, toen zweeg het weer.
Nauw sloot de stilte zich om de bejaarde ernstige huizen heen.
Rieuwertje luisterde, hij wist niet waar naar, hij verstond zijn eigen eerbiedigheid
niet, vage gedachten trokken door hem heen, een zachte verwondering hield de
overhand. ‘'n Goeie beste wereld toch... 'n kostelijk ies 't leven, de aarde - net 'n groot
parredies...’ Vluchtig zag hij Adam en Eva in de hof van Eden: groote roode appels
hingen in
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een torenhooge boom, de slang redeneerde als een marktjoodje. Maar zij luisterden
niet, zij beten niet toe...!
‘Vezelf niet,’ soesde Rieuwertje.
Stille Veronica liep voor hem uit, ze was een weduwvrouw en betrekkelijk nog
jong: een stemmig gezicht had ze en bleeke oogen, glad-weggestreken haar. Maar
in haar glimlach en in haar gang was wat prikkelends: als de aandacht van een man
er opviel, naderde de Booze...
Doch Rieuwertje zag haar niet.
In geen weken zag hij haar soms - al praatte hij met haar, al keek hij haar recht in
de oogen.
Die morgen ook niet... ‘Gedag,’ zei hij, ‘mooi zeumerweertje, hee?’ Maar erg had
hij niet in die vrouw. Hij stak zijn handen in zijn broekzakken, en zijn oogen stak
hij in de verte, en hij mijmerde over de dingen die hem aangenaam waren. ‘Kippen
most hij ook nog-er-'s hebben, 'n mooie gezonde toom kippen, in 'n groote groene
ren - ja. En ook 'n bel an z'n deur, 'n kóperen bel - já. En 'n naambord, met z'n naam
er vol-uut op: Rieuwert Brand Rieuwert-zeun, ja, as je 'n zakie hadde, diende dat
wel. Sommige minsche konne je aars niet iens vinden, dat kwam niet te pas... En wat
er ook nog 's wezen most?, 'n mooie wandspiegel veur Engel, ientje van dik-'slepen
glas mit 'n vergolde veugel op de liest, net as hij lest 'zien had in 't Streek... Maar 't
was zoo gelegen: je konne je mit die snipsnaarderij niet skoon uutgeve, en toch - 't
begeeren was meer den 't hebben, ferachtig weerheid, ferachtig! Allien as hij nou er
's 'n extraatje had, in 't spok ston'1) - dèn zou 't 'beuren.’
Zijn oogen kwamen - als met schrik - uit de glanzende verte vandaan, en keken
pinkend rond.
Geen blad aan de boomen bewoog, en onder de groen-verweerde waterpoort
vlakbij, lag doodstil een bootje: schaduw overdekte het, gammel zag het er uit.
Rieuwertje bukte zich wat, en bleef er een poosje naar staan kijken. ‘Wat mot dat
vletjen deer nou?’, vroeg hij zich af, ‘van wie ken 't wezen?’
En dàt was zoo vreemd: al-turend leek hij even in te dommelen - hij zag dingen
onder water, een koolstronk, een

1) Goede vangst, ook: voordeeltje hebben.
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dooie visch, een pan zonder ooren... En ineens lag hij daar zelf ook: bleek, rimpelig,
met groot-open oogen... een spinop-pantoffels danste om hem heen: een gezicht keek
op, onder een lintenmutsje uit: Vrouwtje Slof...
Van ontsteltenis deed Rieuwertje een stap achteruit. ‘Hè,’ mompelde hij slaperig,
‘gosterdankie...’ En hij was alweer vergeten waar hij naar keek.
Een scherpe reuk dwaalde om hem heen, en kwam gluiperig dichterbij, opeens
leek die reuk hem aan te stooten... Langzaam draaide hij zich om, toen bromde hij
wat onverstaanbaars...
Onpleizierig-rood stond daar op de grachthoek het café van dikke Woutjen te
glinsteren.
Van onder tot boven nam Rieuwertje het op. ‘'n Vuul hok,’ vitte hij. Zijn rimpels
trilden, het merkteeken kromp in-een, als gestoken...
Hij zag de gebarsten ruiten van de gelagkamer, de geel beloopen reclame-prenten,
het gefriemel van de vliegen... en achter een ‘stukkend’ hor, de kale schurftige poes
van de kasteleines. Een oogenblik was het toen of hij het zand van de vloer-dáar
onder zijn voeten hoorde knarsen, of hij de vliegen voelde prikken.
‘'n Smerig vuul hok,’ smaalde hij weer. En hij spuwde op de straat, ver voor zich
uit, links, rechts... Hij kreeg opeens veel speeksel in zijn mond.
‘Arretjakkig,’ mompelde hij.
Naar Nebekadnezer keek hij niet meer om, gebogen liep hij voort. Het was net of
er nu iets gebeuren moest, iets verschrikkelijks en onverwachts... waar hij niet tegen
op kon.
Maar er gebeurde niets.
De koperen bekkentjes voor het raam van Timmen de barbier, leken twee kleine
zonnetjes, en de pottenkast van manke Grit, het groentevrouwtje, was precies een
tuin, hopen peulen lagen er en nieuwe aardappels, stapels komkommers, bossen prei,
aardbeien en worteltjes.
Rieuwertje haalde diep adem, toen hij daar langs kwam. ‘Lèkker-lekker,’ zei hij
in zichzelf, ‘lèkker.’
En bij het muurtje, naast de klapbrug, zag hij meteen zijn confraters: de Knaak en
de Cosmopoliet.
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De familienaam van die twee mannen was bijna niet meer bekend...
Die eene had - jaren geleden - 's gezegd: ‘Ik bin 'n wereldburger, ik bin net as 't
schip dat deer gaat: 'n Cosmopoliet.’
En van die tijd af, heette hij zoo.
De andere had in zijn jonge jaren, bij wijze van grap 's gesnoefd: ‘Veur 'n knaak
doen ik alles.’
Toen wàs hij ‘de Knaak’.
Mager en lang was de Cosmopoliet, vaal, grijs en kaduuk - net een bouwval.
Maar de Knaak was breed, op het vierkantige af en rood als baksteen. Zijn puilende
dikke koonen zagen er uit, of hij altijd de bof had. Zijn oogen konden niet anders
dan pluren.
Rieuwertje kwam bij hen staan, hij vergat te groeten, mijmerend keek hij uit.
Achter het muurtje blonken de sluizen, en achter de sluizen glinsterde de zee.
Alle-drie tuurden ze soezerig naar die tintelende levende vlakte.
Breed lag de zon over de stilte heen, kalm wandelde de vriendelijke koelte door
de zilveren ruimte, in de witte verte schoven nietig de schepen voorbij.
De drie mannen werden net zoo stil en verzonken als de droomerige zomerochtend
zelf, de witte zonnegloed hing zwaar op hun dikke oogleden.
Pijnlijk-fel schitterde de grauwe muur, de witte wipbrug ook en de bolle toren die toren had inwendig schik achter zijn groene vensters.
‘Hew jij je linnen1) al of?’, vroeg de Knaak. Het scheen hem moeite te kosten dat
te zeggen.
Rieuwertje knikte. ‘Weljaat, die stuk of wat lintjes...’ Een wrak pufgeluid maakte
hij. ‘Hew jullie je wantjen al in 't aas...?’
Antwoord kwam er niet.
‘'t Zel wel niet...’, dacht hij. In de stovende warmte klampte de loomheid zich al
steviger aan hem vast. Een nijdige vlieg, een vlieg met een vergiftige rooie kop en
groene

1) Lijnen.
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vleugels, liep krieuwelend over zijn hand, maar hij verjoeg hem niet. Hij had zin in
een pruim - de tabaksdoos zat in zijn rechterbroekzak - maar hij haalde die niet te
voorschijn. Het was of zijn handen ook ingedommeld waren en zijn armen...
‘Weer is me beest?’, soesde hij.
Maar hij keerde zijn hoofd niet om naar Nebekadnezer. ‘'k Wou dat er maar zoo'n
luzige1) Urker kwam mit scholletjes... dat ik morrege vente kon,’ mompelde hij.
Geen kik kreeg hij daar op terug.
‘As ik maar 'n paar handjes-vol garnille had,’ verzuchtte hij toen weer, ‘den gong
ik azen... gong ik me wantje schieten. 'k Verveel me...’
De warme stilte leek die woorden naar een diepte te duwen, lui bleven ze daar
liggen op een duistere bodem: ‘Garnille... azen... 'k Verveel me!’
Ook scheen het wel of er van allerlei gebeurd was - eer de Cosmopoliet antwoordde:
‘'t Water is zoo glad as 'n iekel2), man, we kenne wel er 's lang op de garnille-visscher
motte wachten.’
Onderdrukt werd dat gezegd, geheimzinnig klonk het.
De Knaak maakte een snurkend geluid.. hij keek toch nog.
Slaperig waren ze alle-drie, hun handen leken in te dutten op de heete muur, hun
stuttende knieën dommelden.
Maar binnen in Rieuwertje's hoofd bleef het niet lang stil: hij deed nog van alles...
Rikkert en Leen kibbelden - hij kwam tusschenbeide... Op het Hoofd, bij de Harlinger
boot, praatte hij een verlept mijnheertje een paar oudbakken poonen aan. Vlak er op
stond hij met Koosie voor de snoepwinkel van Ant-Nuuw-testementje. ‘'k Wil
wonderballen,’ bestelde Koosie, ‘en zoo'n fluutje van rosse suker...’ ‘Kom an den,’
zei hij. En meteen gluurde hij bij Vrouwtje Slof door het raam. Ze zat met al haar
katten aan tafel en ze praatte en gichelde tegen die katten of het menschelijke wezens
waren... Maar dat was zoo merkwaardig: Vrouwtje Slof keek hem pal-recht aan, en
die zwarte oogen van haar werden zoo groot als ruiten. Hij kon er doorheen zien:
daar van binnen vielen rare dingen voor. De duivel kwam naar

1) Luizige.
2) Eikel.
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voren: zes zielen had hij in zijn hand. ‘Wat veur piene zelle we die andoen?’, vroeg
de duivel. En de zielen kronkelden van benauwdheid - als pas gevangen palingen...
Een gordijn van vlammen woei heen en weer, een pot met vuur stond er achter, en
ook een doopvont... Wat in 's Heerennaam moest dat allemaal? - ‘Ze het haar ziel an
de booze verkocht,’ zei opeens een stem vlakbij. En meteen kuierde er een vlam naar
het ruit: ‘Rieuwertje Brand, heb ik gien kennis an jou?’ Ontzet week hij uit.
‘Huu...’, griezelde hij.
Toen hing hij weer - of er niets gebeurd was - over het muurtje bij de brug. Gedempt
spraken de Knaak en de Cosmopoliet met elkaar. En hoe ze daar zoo opgekomen
waren..!, maar ze hadden het druk over het socialisme.
‘Den moet alles issendal1) op 'n are leest 'schoeid worden,’ verkondigde de Knaak,
‘de heele maaschappij.’
‘Gelieke munnike gelieke kappen,’ zanikte de Cosmopoliet, ‘alles geliek opdeele...’
Ze keken ook naar Rieuwertje.
Maar Rieuwertje deed net of hij niets hoorde.
Het was een geheim - geen schepsel wist er van af - hij had hònderd vijf en zéventig
gulden op de postspaarbank. ‘'k Zel wiedes wezen,’ dacht hij smalend, ‘geliek
opdeele...! Ja, ik bin niet gek... 'k mot niks van 't soesilisme hebbe!’
ALIE VAN WIJHE-SMEDING

(Wordt vervolgd,)

1) Heelemaal.
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De vos
Voor het lage, donkere deurgat van den koeienstal stond in hel-blauwen werkmanskiel
de forsche figuur van Brink. Groot en breed was hij - te groot voor z'n kleine
boerderijtje - en hij wìst het. Waar hij ook keek over z'n dertig bunders land, overal
zag hij grenzen: hìj hoefde niet, als de boeren van Uskwerd, aan zijn gasten een
verrekijker te leenen, om de uitgestrektheid zijner velden te toonen! Een spijtige
glimlach gleed over z'n gezicht, strakker sloot de mond, die aan vreemden door woord
nòch teeken z'n begeerten zou verraden. In z'n groote, lichtblauwe oogen lag de koude
glans van wie veel staren en onverschillig heeten bij de menschen. Toch, als hij zoo
in de staldeur stond, de vuisten ineengeslagen op den even gebogen rug, droomend
in de verte, schijnbaar onbewogen als een koe bij een weidehek, draaiden z'n
gedachten traag, maar zeker, aldoor om dat ééne punt: uitbreiding van land,
vermeerdering van bezit. Hij hoorde tot de kleine boeren van het Noordelijk
Westerkwartier, hij woonde aan den ‘verkeerden’ kant van Oldehove. Ginds, in 't
Noordwesten, daar zaten ‘de dikken’, in 't vette polderland, daar was je met vijftig
jaar rentenier en hij moest ploegen met vier paarden door te zware akkers en kocht
zich arm aan kunstmest.
Als jonge boer was hij begonnen met twintig H.A., in ruim dertig jaar had hij er
tien bij veroverd, maar hij had het tot zestig willen brengen en dan niet in 't
Humsterland, maar ginder, òver den toren en de twee molens, aan den ‘goeien’ kant
van 't dorp, tusschen de dijken van 't Reitdiep. Twee getallen lachten hem uit, z'n
leeftijd en z'n kapitaaltje. 't Was voorbij - hij zou niets meer bereiken, een lichte
pijnscheut in de hartstreek waarschuwde hem zelfs af en toe voor zwaar werk. Door
de breede neusgaten stootte even z'n adem, met een ruk draaide hij zich om en
verdween in den stal.
Ouwe Jelle sleepte de melkbussen al aan, Martje, meid en huishoudster tegelijk,
kwam met de rinkelende emmers, en
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Jaap, zijn groote, sterke Jaap, z'n eenigst kind, was al begonnen. Altijd de eerste,
altijd de vlugste, hij molk er twee tegen de anderen één. ‘En al werkt hij met
driemanskracht’, dacht de vader, ‘dan brengt hij 't nog niet verder op deze plaats’,
en hij schoof met een nijdigen klomp een hoop vuil in de goot.
‘Vader!’ riep Jaap, toen hij klaar was, ‘breng de beesten buiten, 't wordt ze hier te
benauwd, ze ruiken 't voorjaar, Zwartje begint zelfs te schoppen!’ ‘Met drie weken’,
klonk het kort. Even gleed een trek van misgenoegen over Jaaps gezicht, een trilling
van wenkbrauw en rechtermondhoek. Toen liep hij fluitend de deel af, het licht
tegemoet, het laatste licht van dien zoelen voorjaarsdag en bij den eersten diepen
teug in de lauwe lentelucht vergat hij zijn moeilijken vader, hij vergat de koeien, de
paarden, heel de boerenbeweging, voelde alléén de wijde, wijde lentewereld: o, hoe
ver leken nu de velden, hoe eindeloos ver de horizon en hoe wonderlijk stil lag het
land, als in een open glimlach naar den rooden gloed in 't Westen. Bedwelmd stond
hij tegen den deurpost met geen ander verlangen, dan den arm uit te slaan en de hééle
natuur te omvangen in één jubelenden vreugdekreet over de heerlijkheid van te
leven!...
Het was hem, of hij iets hiervan grijpen moest en vasthouden en wegdragen in
teedere koestering naar een veilige plek, waar het van hèm alleen bleef, als een zoet
geheim, een Wonder, dat hij mocht aanbidden, zoo vaak zijn ziel hem daartoe dreef.
Want in die forsche spieren, van Vader geërfd, lag het weeke hart van Moeder, die
al lang dood was, het hart, dat licht en liefde zocht, dat al open brak bij een zweem
van een glimlach, bij een enkelen zonnestraal - maar dat zou kwijnen en
verschrompelen, indien het ooit eenzaam mocht worden.
‘Mag 'k er even langs?’ vroeg Martje met zachte stem. Hij schrok op, had haar
niet eens gehoord, ze liep op klompen als een ander op pantoffels. Vlug gleed ze
voorbij, hij zag haar neergeslagen oogen - nòg was ze verlegen, en al een half jaar
hier als huishoudster - zacht vrouwtje toch -, stil en bescheiden, altijd bezig zonder
woorden of omslag. Daar bleef
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ze staan, keek de ree af en met een haastig: ‘Visite Jaap!’ liep ze vlug naar 't voorhuis.
Twee figuurtjes op de fiets, zwart en wit - Jaap begreep: boer Dijkveld met z'n
dochter Jantine, want zij alleen in 't dorp had een witten mantel. Hij waarschuwde
z'n Vader, die naast hem kwam, om samen het bezoek af te wachten. ‘Ah!’ zei de
oude, ‘die wil de Witkop koopen!’ Een trotsche glunder blonk in z'n oogen: die
rijkaard met zeventig bunders best bouwland zou bij hèm aankloppen! Toon en klank
waren Jaap niet ontgaan, doch zijn aandacht was bij Jantine... waarom kwam ze mee?
Daar hij niet antwoordde, sprong Vaders gezicht met een ruk weer in de strakke
plooi. Niet lang duurde het zwijgen, want: ‘Zoo Brink, hoe gaat het er mee?’ klonk
de hartelijke stem van Dijkveld en twee vuisten sloegen in elkaar. ‘Dag Jaap, hier is
Jantine ook, 't was mooi te fietsen vanavond!’
Jaap gaf Jantine een vluchtige hand, ze noemden kort elkanders namen en werden
door Vader ‘naar voren’ gestuurd.
In de lage huiskamer was Martje bezig met het koffiegerei. De zwarte kraantjespot
met zilveren sterretjes stond al op 't koperen komfoor, waarin turfkooltjes glommen,
en vijf stoelen met bolle kussens, pas opgeschud, wachtten om de groote, vierkante
tafel. Jantine ging zitten, Martje moest nog even naar de keuken en Jaap schoof z'n
stoel iets achteruit, dicht bij een raam, half achter de kachel. ‘Mooi weer vandaag
Jantine!’ ‘Ja, fijn, ik ben zoo warm van 't fietsen’, zei ze met dunne, hooge stem en
nam uit een klein grijs taschje een zakdoekje met kantjes, om haar voorhoofd af te
vegen. Wat een dametje was ze toch met dien witten mantel en dien grooten, blauwen
vilthoed! Jaap dacht na, wat hij verder nog zeggen zou, hij kende haar zoo weinig
en ze zweeg, had blijkbaar haar woordenvoorraad al verbruikt.. Gelukkig, daar kwam
Martje. ‘Wil Jantine hoed en mantel niet even afdoen?’ ‘Jawel...’ was 't antwoord.
Bedaard stond ze op en gaf voorzichtig de kleeren aan Martje over. Jaap kleurde, dat
had hij moeten vragen, nu zou ze hem wel erg onbeleefd vinden en hij durfde niets
meer zeggen, keek 't raam uit naar de wit-en-rose vederwolkjes, maar zag ze niet.
Toen hij vaag hoorde, hoe Martje
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over de schoonmaak praatte en Jantine iets van stofzuigers zei, begon hij in zijn
verbeelding de fout te herstellen: hij nam den zachten, witten mantel van haar
schouders, was plotseling welbespraakt en maakte grapjes en lachend keek ze hem
in de oogen... Nog eens en nog eens, tot driemaal toe, doorleefde hij den droom, tot
Martje hem wakker riep, door zijn kopje koffie voor hem neer te zetten.
Schuchter gleed zijn oog over die twee, beide jonge meisjes, maar hòe verschilden
ze! Jantine zoo deftig in zwart fluweel, groot en kaarsrecht, net als 's Zondagsmorgens
in de kerk op hun hóóge familiebank, waar Jaap dikwijls haar fijn gezichtje had
bewonderd, dat altijd strak en stil naar den dominee was gewend. Maar nu trof hem
ook als een wondere verrassing haar weelderig haar, goudglanzend in den gloed van
de laatste zonnestralen golfde het over haar ooren tot onder de twee zware blonde
vlechten, die als twee kransen rondom haar hoofdje lagen. En die kleine Martje, och
hoe poover zat ze op den hoek in haar simpele, bruine jurk, haar wangen en voorhoofd
leken bleek en mat naast het blankrose van Jantine, en haar donker, steil haar was
strak naar achteren gekamd. Jantine zweeg - zìj babbelde, àl maar door; haar oogen
tintelden, groot en donkerbruin, vol gloed en zachtheid tegelijk, één en al ziel. Voor
't eerst zag Jaap, dat die van Jantine héél klein waren en grijs en stil; ook als ze
glimlachte, bleven ze stil, als in de kerk...
In de gang klonken stemmen, lachend en luid, als riepen ze over 't vlakke veld:
de beide boeren stapten binnen, Dijkveld vroolijk en druk als altijd, Vader Brink
ongewoon in z'n nopjes.
‘Verkocht Jaap!’ ‘Da's gauw!’ zei Jaap zonder z'n opluchting te laten blijken. ‘Ja!’
lachte Dijkveld, ‘gauw verkocht, maar nog niet betaald! Jij zou even mee Jaap om
de jonge vos te laten draven en jij ook Jantine, 't is een prachtbeest, ze hebben hier
verstand van de fokkerij!’ Staande dronken de vaders hun kopjes leeg en even later
was Martje alleen.
‘Wat was Jaap stil’, dacht ze. ‘Jantine is mooi en rijk, och ja, natuurlijk, wie ben
ik?’ en ze staarde op haar werkhanden en dacht aan Vader en Moeke in 't
arbeidershuisje, die zoo blij waren geweest met deze mooie betrekking voor hun
oudste dochter!
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Huishoudster was toch héél wat meer dan gewone melkmeid, ja, ja, ze zou ook goed
haar best doen en Jaap nòg meer uit den weg gaan, niet naar hem kijken, gauw
vergeten en hard, hàrd werken. Jaap was al de anderen vooruit gesprongen, draven met den vos, ha! dat zou er
van langs gaan! Hij greep een halster en gooide 't hok open. Daar kwam hij al, zijn
vos, die Vader hem vijf jaar geleden als veulen gegeven had, hij kende z'n baas,
trappelde en snoof en sloeg en draaide met z'n kop, z'n oogen stonden gróót en wild,
hij sprong, toen hij de banden voelde, maar Jaap krabde sussend z'n manen, klopte
hem op den nek en gooide handig den halster over. Vader sloeg de wijde schuurdeuren
open en in sukkeldraf liepen Jaap en z'n vos het erf op. Vreugdesteigerend sprong
het dier hóóg op z'n achterpooten en hinnikte luid en lang z'n wilde blijdschap uit.
‘Houd hem! houd hem!’ riep Dijkveld, maar de krachtige kop had zich losgerukt,
het touw schuurde heet door Jaaps hand, toèn sprong hij zelf hoog op, greep met
harden ruk den breeden halsterband terug en rende mee naast het weghollend paard,
de roode ree op.
‘Gaat dat goed Brink?’ vroeg Dijkveld, trillend van spanning. ‘O ja’, zei de vader
kalm, ‘wacht maar.’ Doch bij het witte weidehek steigerde de vos opnieuw en Jantine
greep gillend haar vaders mouw. Ze zag, hoe Jaap z'n arm weer rekte, hij liet niet
los, maar hing bijna aan het paard - àls hij toch een schop kreeg - dààr draafden ze
weer door, iets langzamer nu, nòg langzamer - toen, bij de bocht, stonden ze stil.
‘Da's mooi!’ lachte Dijkveld, ‘da's een kerel!’
‘Moèt ook!’ zei Brink, maar Jantine was bang, wou, dat hij maar weer terug was.
En op zij van de schuur stond nietig en alleen het kleine Martje... Haar borstje
zwol van trots, o, wat een vent en wàt een heerlijk dier, één waren ze, even mooi,
even sterk, even dapper... Daar kwamen ze weer, in langzamen draf, beurt om beurt
de lenige knieën hoog op, prachtig gelijk, de vos met sierlijk gebogen nek, het blonde
hoofd van Jaap opgeheven naar de oogen van z'n vriend - vlugger en vlugger tot het
paard weer sprong in galop en Jaap moest rennen, rennen met gestrekten hals en
vliegenden voet om bij te blijven.
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Kort bij 't erf hield hij met alle macht tegen, liet zich achterover hellen, z'n rug
slingerde bijna tegen de flanken, nog een paar harde ploffen van z'n zware schoenen
- Jaap stond. De vos sprong nog een halven cirkel om hem heen, stak z'n kop recht
vooruit en schudde z'n warme lijf op de hooge, dunne pooten. Nog een kort gehinnik,
diep uit de keel, tevreden, voldaan, de lenteroes was uitgevierd. Jaap hijgde, maar
stond rechtop naast z'n beest, hoorde niets van Dijkvelds uitbundige lof - zag alléén
Jantine en keek met een gelukkigen lach in haar bewonderend gezicht.
‘Kom’, zei Vader, ‘nu maar in huis, ga je wasschen Jaap, wij brengen den vos wel
naar 't hok.’ En zoo gebeurde het, dat Jantine met Jaap de achterdeel op liep en bij
de pomp bleef staan, waar hij de groene zeep nam en hoofd en handen beide onder
de kraan hield. Toen hij den blauwen handdoek aan den spijker hing, stond hij vóór
haar als een stralende overwinnaar, z'n blanke voorhoofd rood, z'n oogen groot en
lichtend in het donker van den stal. Een donkere bloedgolf rees in hem op, 't was of
een sterke Macht hem op dat oogenblik het stuur van z'n leven ontnam - hij leek zich
zelf willoos - hij dreef - en wist noch vroeg waarheen. Met een verlegen lachje vroeg
ze, of hij niet moe was en vlak bij haar blonde vlechten klonk het: ‘Moe Jantine? ik?
ik zal je Paaschmaandag duwen op de fiets, in den wind op, naar Midwolde of Leek,
is 't goed?’
Ze zweeg, keek schuw naar hem op, toen, bijna fluisterend: ‘Ja - om twee uur? bij 't kerkhof? -’ en meteen vluchtte ze naar voren. Martje was vlug in huis geloopen,
een snik haakte in haar keel. ‘Dwaas, dwaas!’ spotte een stem in haar binnenste...
Nog even dronken ze koffie, de meisjes waren stil, Vader Brink rookte z'n pijp en
keek telkens even naar Jantine, Dijkveld en Jaap voerden een druk gesprek over
zaaikoren en 't jonge vee - toen nam de visite afscheid.
Op het erf stond Jaap ze na te kijken, lang bleef het mantelwit zichtbaar tot het in
den stillen avondschemer werd opgenomen. Slank en rijzig had ze voor hem gestaan,
als een fee uit een sprookje, en ‘ja’ had ze gezegd... maar bij 't afscheid was haar
glimlach klein, haar hand slap en haar oogen bleven
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kleur- en lichtloos. Droomerig gleed z'n blik over de grijze dampstreken boven de
slooten, nevel trok over zijn denken, nevel over z'n nauwelijks geboren geluk.
Werktuiglijk liep hij nog even de schuur in, dadelijk stak de vos z'n kop over het
hok en Jaap sloeg den arm om z'n nek: ‘Vosje, m'n jongen, bèste kerel, mijn beste
kerel!’ Toen nog een greep in de haverkist en gretig likte de vochtige snuit de lekkere
bruine korrels uit z'n gulle hand.
Met stijgend verlangen zag Jaap den Paaschmaandag tegemoet. Hij zou haar nog
eens zijn kracht toonen, haar duwen als een veertje, gonzen zouden de harde banden
over den vlakken, zonnigen weg. Hij zag haar komen, wuivend al uit de verte, hij
hoorde haar met vroolijke, lieve stem: ‘Dag Jaap, hier ben ik!’ Ze sprong van de fiets
en greep z'n hand en straalde van blij geluk, zon glansde over haar krulletjes en blonk
in haar oogen en schertsend lachte ze: ‘Dadelijk opstappen?’ Hij sloeg z'n arm om
haar schouders, hij jubelde, hij fluisterde, hij lachte en snikte: ‘Jantine!’ - dan brak
z'n droom - begon van voren af aan...
Hij werkte den Zaterdagavond vóór Paschen twee uur aan z'n oude fiets, zoodat
Vader onnoozel vroeg: ‘Uit vrijen Jaap?’ Verrast sprong hij op, z'n kleur verried
hem, Vader glimlachte en wees met de pijp vragend naar 't Noordwesten. Jaap knikte.
Toen rees de figuur van den vader hoog op naast z'n zoon, en kort en krachtig riep
hij: ‘Geluk!’ - ‘En rij nu maar gauw op die ouwe kar naar 't dorp en ruil hem bij
Hendriks tegen de beste nieuwe, die er is!’
Jaap stond perplex. Een maand geleden had hij er om gevraagd, toen had Vader
kortaf gezegd: ‘Je oudje kan nog wel een jaartje mee!’
‘Ga je nou, of ga je niet, ik zeg het toch?’
Jaap liet z'n poetsdoeken vallen en liep langzaam naar binnen, om zich in de
opkamer te verkleeden. Waarom was Vader zoo haastig? Hield hij zooveel van
Jantine? Of zag hij in haar den rijkdom, de deftigheid, en moest Jaap daarom pronken
met een blinkende, nieuwe fiets? meneer spelen, omdat zij dame was? nee vader,
nee, waarachtig niet, dat nooit, liever in m'n gewone avondpak naar Jantine en dan
zeggen: ‘Wil je me zóó? anders maar niet...’ Hij trok z'n
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jas niet uit, ging het trapje weer af om met Vader te praten. Hij zou 't voorzichtig
aanleggen, omdat de dokter Vader ernstig gewaarschuwd had voor opwinding.
De oude Brink had zelf de poetsdoos weggezet en de banden opgepompt, hij vergat
z'n pijp in de vensterbank en riep door de gang met zwaar geluid: ‘Ga je nou? De
mooiste hoor!’ - ‘Nog niet klaar? wat zoek je?’ ‘Jou Vader’, zei Jaap zacht, ‘loop
even mee naar achteren.’ Maar in 't karnhuis bleef Brink al staan en vroeg ongeduldig:
‘Wat is er nou nog?’ - ‘Vader, ik ga Maandag liever niet met een nieuwe fiets naar
Jantine, dat kan later nog wel eens.’ Brink begreep er niets van. ‘Kerel, je bent gek!
Wou je soms in je blauwe kiel gaan? Ga je naar je meisje of naar de markt?’ ‘Beide
misschien’, dacht Jaap, maar hij zei kalm: ‘Ik wil me niet extra oppoetsen, ze zal
niet denken, dat ik zoo mijn best doe, om 't heertje te lijken naast háár - 'k ben in m'n
bruine jas en op m'n ouwe fiets netjes en eenvoudig en zóó moet ze me willen
hebben!’ - ‘Stijfkop!’ riep Brink in opkomende drift, ‘heb jij ondervinding, ken jìj
de meisjes, weet jìj, waar ze naar kijken? Weet je, wat er op het spel staat voor jou?
Op wat voor een plaats of jìj boer kunt worden, als je wil?’ - ‘Ja, ja Vader, stil non
maar, zoo ver zijn we nog lang niet, maar één ding!’ en z'n stem trilde van moeilijk
te beheerschen verdriet, ‘voor “mijnheer” spelen kan ik niet, daarvoor ben ik niet
geboren, 'k ben een eenvoudige boer als jij en dat blijf ik!’ - Toen bulderde Vaders
stem: ‘Jij? Jij bent een eigenwijze stijfkop, maar verliezen doe je 't!’ Krakend viel
de oude deur achter hem dicht. De blauw-en-witte tegels van den vloer dansten Jaap
voor de oogen. Hij rukte de deur open; doodelijk beangst voor een hartklopping, wou
hij hem grijpen, hem steunen... De gang was al leeg. In de kamer zat Vader, in z'n
groote kraakstoel, bleek, hijgend, de handen voor de borst. ‘Vader! Wat is er?’ ‘Niets!’ en hij wenkte met de hand, dat hij niemand noodig had.
Toen de benauwdheid over was, liep Jaap het erf op. Waar ging het eigenlijk om?
Allemaal om die fiets? Zoo'n bagatel? Een schampere glimlach gleed onmiddellijk
terug voor een trek van pijnlijk verdriet: Vader kreeg z'n zin niet en was
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bang voor 't ontglippen van zóó'n schoone kans - een huwelijk met den rijkdom!
Op den morgen van Paaschmaandag, een grijzen, triesten morgen met losse, kille
nevels, telkens verwaaiend en toch blijvend, bracht de smid een nieuwe fiets en nam
de oude mee terug, zwijgend en ongezien. Toen Jaap tegen den middag met z'n Vader
de achterdeel af liep langs de nu leege en schoone stallen, trof hem plotseling de
glans van 't blinkende nikkel als een weerlichtstraal.
‘Vader!’ riep hij met overslaande stem, ‘ik ben geen kwajongen meer!’
‘Wil je hem niet’, klonk het stijf, ‘dan blijf je maar thuis.’
‘En de ouwe dan?’
‘Die is weg.’
Verbluft keek Jaap z'n Vader aan en zag een strak gezicht met harde, staalblauwe
oogen recht in de zijne. ‘Jij zult het verliezen!’ stond er in te lezen. Maar Jaap zocht
het vaderhart en hakkelde met schorre stem: ‘Vader, voel je niet, dat er iets kapot
gaat zoo, je bréékt wat, je breekt...’
‘Dat doe jij, snotneus, als je 't beter weten wilt!’
Jaap zweeg, liep den hof in - een koude motregen viel op hem neer.
Paaschmaandag! De lang verwachte vreugdedag! Niets bleef er van over, alles was
al bedorven. Alles? En als ze dan kwam, ondanks den regen, en als ze blij was en
gul en hartelijk, omdat ze ècht van hem hield, zooals hij van haar, och, dan was 't
immers goed - dan was àlles goed, met Vader ook, dan waren ze allemaal tevreden
en gelukkig. Maar Vader had het zoo ‘làm’ aangepakt - èrgens bleef een scheur...
Hij ging dan op z'n nieuwe fiets, onwennig, en aldoor met iets van schaamte voor
grootdoenerij. Modderplassen en aanhoudende regen ontnamen tot zijn voldoening
het pralerige aan z'n karretje en bij iedere onderdompeling van het velgenblank
glimpte een ironische lach om z'n mond. Zou ze komen? Om twee uur bij 't kerkhof.
Hij was er twintig minuten te vroeg, stapte af, liep door tot aan het dorp, toen weer
terug, keek beurtelings op z'n horloge en over den glimmenden weg, maar bleef
alleen. Toen het half drie werd, fietste hij het dorp door, sloeg links af en reed een
eindje den weg op naar de groote
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boerderijen. Heel in de verte zag hij haar huis, onwillekeurig sprong hij af. Boven
den dijk uit rekten zich blauw-grijs de daken van de twee lange schuren achter elkaar,
daarnaast nog de groote bijschuur en links het hooge, witte voorhuis met twee
verdiepingen. ‘Nee, nee’, mompelde hij, ‘ze zal me niet willen...’ Hij tuurde nog
eens den eindeloos langen boomloozen weg af tot aan de bocht bij 't huisje van Martje
- niets. Geen moed had ze, dus geen verlangen? Langzaam reed hij terug, leeg en
grijs van binnen als de straten in 't stille dorp, waar alles scheen te slapen. Bij 't
kerkhof keek hij nog even om - een lange, donkere gestalte op de fiets in vlugge
vaart, daar was ze! Z'n hart stond stil. Toch nog! Ze remde lang, stapte voorzichtig
af, glimlachte, trok haar natte handschoen uit en stak hem haar blanke vingers toe.
‘Daag!’ zei ze, ‘wat jammer hè, nu kunnen we niet gaan!’
Hij sprak niet, keek verliefd en bewonderend naar de blonde krulletjes, die
overdadig en wild onder het zwart fluweelen mutsje uit sprongen, naar haar frissche
wangen, naar haar oogen... hij zocht, wat hij zich ruim drie weken had gedroomd...
stil en grijs keken ze hem aan, vriendelijk misschien, verder niets. Hij liet haar hand
los, voelde zich onzeker, maar vroeg op den man af:
‘Waarom ben je dan toch nog gekomen, Jantine?’
‘Vader zei, dat ik je niet mocht laten wachten in den regen.’
‘O, zei je Vader dat, dus die wist het?’
Ze knikte. Hij raakte de kluts kwijt, stond houterig naast z'n fiets, ze wàs er - en
ze was er niet -, hij vergat alles, wat hij had willen zeggen en zwijgend stonden ze
tegenover elkaar. Een motor kwam aansnorren, Jaap herkende Herman Bosch, een
verwaand heertje, z'n Vaders land grensde aan dat van Dijkveld. Hij schoot voorbij,
met een spottend lachje naar Jaap, zonder groet. ‘Waarom groet hij je niet?’ vroeg
Jaap. ‘Och’, zei Jantine en keek verlegen op den weg, ‘hij is boos, hij heeft me
gevraagd en ik heb “nee!” gezegd..’ ‘Waarom?’ vroeg Jaap snel. ‘Omdat - nou ja!’,
ze keek hem aan en glimlachte met donkeren blos. ‘Om mij? Jantine? zeg dat het
waar is, zeg dat het wààr is, Jantine!’ en hij greep haar bij den arm. ‘Dat wist je toch
al?’ zei ze kalm. ‘Nee, nee, dat wist ik juist niet!’ riep hij en nam haar hand en liep
met haar
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den weg af, z'n hart sprong open als de lang gesloten knop bij de eindelijke beroering
door het eerste lentewarm. Alles biechtte hij op, z'n droomen en verlangen, z'n zorg
en twijfel, telkens moest hij haar aankijken, zoo stil en zacht liep ze naast hem, zijn
wonder, zijn geluk, hij kòn het niet gelooven, ze hield van hem, ze had hèm gekozen.
‘Waarom dan Jantine, waarom juist mìj, ik ben maar een arme boer!’ - ‘Omdat je de
knapste en flinkste bent van allemaal’, zei Jantine, ‘Vader zegt het ook!’ Hij dacht
aan de wilde ren met z'n vos en vroeg haar plotseling: ‘Zeg, rij even mee voorbij het
tolhek, een kwartiertje, de vos is in 't land, je moet hem eens zien, nu hij vrij is!’
Maar Jantine had bezwaar, 't regende nog steeds, ze moest nu maar weer naar huis,
een volgenden keer. Hij drong aan in sterk verlangen: ‘Toe Jantine, hij is zoo mooi
buiten, 't is een èchte brandvos, had je 't wel gezien aan z'n manen en pooten? Allemaal
dezelfde kleur, en hij is zoo trouw, als ik bij 't hek sta, komt hij er aan vliegen, toe,
even nog?’ Maar ze schudde het water van haar gummijas en keek verdrietig naar
de modderspatten op haar rok. ‘Ik ben al zoo nat’, zei ze met een pruilmondje, ‘en
ik kan de vos nog zoo dikwijls zien.’ Jaap keerde z'n fiets: ‘Vooruit dan maar!’ en
in stevige vaart bracht hij haar tot aan den dijk. ‘Tot Zondag!’ was z'n laatste roep.
Ze knikte en wuifde, éénmaal. Nog even bleef hij in het dijkgat staan, maar ze keek
niet om.
Hij reed niet naar huis, zooals het had kunnen zijn met een gelukkigen lach en een
droom in z'n oogen, wereld, leven, àlles vergetend voor dat ééne beeld..., hij voelde
wind en regen, een kille huivering gleed over z'n schouders, z'n jas was druipnat en
aan den voorkant bijna zwart doorweekt. Jantine had het niet gezien of er niet op
gelet, ook niet op de fiets -, waar lette ze eigenlijk wel op? Ze was mooi, verrukkelijk,
in den regen nog mooier dan in de zon, maar stil, afgetrokken, zoo weinig spontaan.
Was ze trotsch? Dan trok hij zich onmiddellijk terug. Maar ze hièld immers van hem,
zoo arm als hij was en had zelfs Herman Bosch de bons gegeven. Verlegen misschien?
Hij lachte. Zij verlegen voor hèm? Onmogelijk. En als het zoo mocht zijn, dan zou
hij haar Zondag tienmaal sterker zeggen, hoeveel hij wel van haar hield, hij zou haar
knellen in zijn stevige armen, diep in haar oogen
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zien.... en dan zou ze fluisteren: ‘Bij jou ben ik thuis!’ en haar schuchter hartje zou
opengaan. Toen bloeide weer de blijheid in hem op, z'n kracht brak los en zocht een
uitweg, hij trapte, tràpte alsof hij de uren, die nog moesten komen vóór 't weer Zondag
was, in razende snelheid moest weg werken.
Langs het weiland, waar de vos liep, temperde hij z'n vaart, héél achterin zag hij
hem grazen, rustig en kalm. Even floot hij op z'n vingers - 't beest gooide den kop
op en kwam in gestrekten draf recht naar hem toe. Voor de breede sloot bleef het
staan, snuivend en brieschend, toen vloog het naast hem voort tot aan 't weidehek.
Daar sprong Jaap af en groette z'n vriend met stevigen nekklap.
‘Vosje, jij bent een baas, kerel, wat ben jij er een, arm beest, wat ben je nat, geef
je niet om hè? ik ook niet - maar je zal wat hebben, wacht maar’, en hij reed voort
naar huis.
De koeien stonden al binnen de palen, 't was melkenstijd. Vader kwam juist het
erf af, toen Jaap van de fiets sprong. ‘Is 't in orde?’ ‘Ja’, zei Jaap, ‘'t komt terecht’.
Een kwartier later had hij den vos een stuk brood gebracht en zat in z'n blauwen kiel
en gele klompen te melken, vroolijk roepend naar Martje: ‘Da's een bof voor je hè?
ga jij nou maar naar binnen!’ ‘Dank je wel hoor! mijn koeien moeten jou niet hebben,
je bent te wild!’ lachte ze terug, maar een vage onrust hing in haar hoofdje. Waar
was hij naar toe geweest in die regen op z'n nieuwe fiets? ‘'t Komt terecht,’ had ze
gehoord.
En Jaap droomde, altijd stond Jantine naast hem, grooter nog dan ze was, lenig,
rank en goud-omkranst haar blank gezicht. Dan boog ze zich naar hem over met
warmen blik en oneindig teeder voelde hij haar handen, haar armen, dan was ze zijn
prachtvrouw, die hij hooger en hooger hief, zoo ver z'n fantazieën mochten reiken.
- Maar als de zoo vurig verbeide oogenblikken gekomen waren van hun samenzijn,
hetzij in de weelderige, óvervolle pronkkamer van Dijkveld of in 't eenvoudig
opkamertje van Brink, hetzij op de fiets langs de zonnige wegen of wandelende door
den zomeravond, dan voelde hij na de eerste blijheid over 't weerzien altijd een
terugslag, als iemand, die telkens weer verlangend en verwachtend de
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ree en het erf oprijdt, maar altijd de deur gesloten vindt en nergens den sleutel weet.
Jantine was niet trotsch, hoogstens wat ijdel op mooie kleertjes, maar nooit deed
ze uit de hoogte tegenover burgers of werkvolk, óók met Martje was ze als met haar
gelijke, àltijd vriendelijk, altijd dezelfde. En ze was niet verlegen, want ze weerde
Jaap niet af en bloosde niet, als hij vertrouwelijk werd. Herhaaldelijk verzekerde ze
hem, dat ze van hem hield en volmaakt gelukkig was. En tòch bleef Jaap voor een
dichte deur, na ieder samenzijn botste verlangen met pijnlijken twijfel, een enkele
maal zelfs kwam iets van opluchting bij 't heengaan. Hij wist nog niet, hoe groot de
afstand kan zijn tusschen liefdedroombeeld en werkelijkheid, en wànneer die
overbrugd kan worden. Zoo dreef hem telkens nieuwe hoop - eens zou het wonder
gebeuren: haar gebaar, haar blik, haar woord zouden getuigen - het beeld van zijn
diepste gevoelens zou in levende gestalte voor hem staan.
J. STULDREHER-NIENHUIS

(Wordt vervolgd.)
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De neef uit Kongo
I.
Of het hagelde, bliksemde of woei, de volle lading kwam nooit op het dak van meneer
Knuyt terecht. Kalm, wit en deftig stond zijn huis dáár tusschen de boomkruinen te
schitteren. Om de twee jaar werd het in versche olieverf gestoken en in de hoving
hadt ge vruchteloos naar een overtollig grassprietje of een spinneweb gezocht.
's Morgens om halfnegen ging de dubbele deur open en kwam de eigenaar op den
drempel een luchtje scheppen. In het dorp sprak men u van ‘Knuyt’, om 't even of
het de doening of zijn bewoner gold, zoozeer waren deze beiden op elkander
aangewezen. Niemand heeft ooit meneer Prosper in staat van overdreven
uitbundigheid of zwartgalligheid aangetroffen. In de herbergen waar gediskuteerd
werd, was hij niet te vinden en de politiek vluchtte hij als de pest.
Hij was kort, rond en bijziende. Hij leed aan jicht-aanvallen en plaatste zijn geld
in soliede nijverheidsondernemingen. Hij genoot daarenboven de algemeene achting,
juist in dezelfde mate als zijn vrouw.
Madam Knuyt was lang, plat en ver-ziende. Zij leed aan 't keeren der jaren en deed
goede werken. 's Zaterdags kwamen de kostgangers, mannen en vrouwen, van het
gesticht voor grijsaards aan de dubbele deur van het kalme, witte, deftige huis hun
half franksken dankbaar in ontvangst nemen. Daar Madam Knuyt er echter weinig
voor voelde de luiheid in de hand te werken eischte zij van elk harer beschermelingen
een zekere arbeidsprestatie, hoe gering ook.
Zoo kondt ge, iedere week, in haar tuin, den ouwen dag in aktie zien. Volgens 't
seizoen werden gele bladeren saamgerakeld, rupsennesten geweerd, doornhagen
geschoren, bloemperken besproeid. In de grauwe maanden, als de groei nog in de
aarde zit, werd aan de vrouwelijke beschermelingen
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een rustiger taak opgelegd. Met paarse handen en een druppenden neus zaten ze dan,
in 't portaal, elk vijf-en-twintig Onze Vaders en Weesgegroeten af te draaien. Bij dit
zicht daalde doorgaans een zalig gevoel over de edele weldoenster neer en haar hoofd
zeeg schuins op haar schouder gelijk een roos onder 't gewicht van den morgendauw.
- Prosper, ze zijn kompleet!
Meneer Knuyt kwam naast zijn wederhelft plaats nemen en ze genoten veel bij 't
aanschouwen van die twee dozijn kreupele, verkleumde dingen, wien 't nog gegeven
was, niettegenstaande den last der jaren, gezonden arbeid te mogen verrichten.
Een der oudjes bleef gewoonlijk met den kruiwagen in 't mulle zand steken, waarop
Meneer Prosper altijd door het venster riep:
- O 't is te vele Pierken, ge gaat u nog een breuke heffen!
En hij ging buiten, naast Pierken staan, die al zijn versleten kracht nog eens
samenraapte en onder het beschermend oog van Meneer, de moeilijkheid te boven
kwam. Pierken vertrok zijn gerimpelden mond en er kwam een platte, onnoozele
lach te voorschijn.
- 't Er zit nondeku nog iets onder bij u, zei Meneer Prosper. Ge zoudt gij nog een
vrouwmensch kunnen gelukkig maken, weet Pierken.
Maar een tik op het venster riep Meneer oogenblikkelijk naar binnen en daar zat
hij weer zwijgend, kort, rond en bijzichtig naast Madam, in de omlijsting der zware,
geborduurde gordijnen. Van op straat gezien was het als een dier geschilderde
portretten die men bij een gouden bruiloft den jubilarissen aanbiedt.
Ze keken lang en hun beider oogen werden vochtig. Een traan kwam aan hun
wimpers bengelen. Het is wel zonderling, een traan. Een kristallen parel hangt vóór
uw oog en ge ziet er uw omgeving, en zelfs uw verleden, uw toekomst, uw hoop
gekleurd in weerspiegeld. Madam Knuyt zag er, als 't ware, al haar beschermelingen
in bewegen, maar oneindig vermenigvuldigd. Bataljonnen, regimenten
beschermelingen ontwaarde ze in dat petieterig kristallen druppelken. Madam Knuyt
bedreef de liefdadigheid met veldheerengeest, georganiseerd,
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planmatig. Haar tranen waren helder, gedisciplineerd en koud.
Onderwijl zat Meneer Prosper te zuchten:
- 't Is al gelijk, maar 't doet toch iets...
Met zijn traan wist hij geen raad. Zijn zicht vertroebelde geweldig en hij voelde
iets langs zijn wang heen loopen en in zijn linker mondhoek terecht komen. Het was
bitter, warm en vies.
Toen hij zijn emotie halverwege verteerd had draaide hij zich naar zijn gade om
en sprak verwijtend, met den wijsvinger vooruit:
- Dat vrouwvolk met hun teergevoeligheid hè!...
Maar in zichzelf ging hij voort:
- Wat is dat nu! Een mensch doet het goede en rechtvaardige en ge gaat er nog
verdriet in maken op den koop toe!
De ontroering kon hij algelijk niet wegpraten uit zijn binnenste en toen hij weer
opzag scheen het hem alsof sommige blikken van uit den tuin recht op hem gericht
waren, op zijn ronden, dikken buik, op zijn blozend aangezicht, op zijn propere
handen.
- 'k En hebbe ik mij toch niets te verwijten, dacht hij. Als ik veel geld heb, heb ik
er eerlijk voor gewerkt...
Hij nam, tot hulp en raad, zijn vrouw bij den arm, en getweeën gingen ze voor het
venster staan, zwijgend en roerloos, tot de vertooning onder hen in den tuin ten einde
liep.
Het gebeurde wel dat deze apotheose gestoord werd door de verschijning van
Juffrouw Pia.
Juffrouw Pia was het nichtje van den huize. Ze telde toen zeven-en-twintig jaren
en had ronde, uitpuilende oogen. Haar neus was versierd met een wip en wanneer
ze u aankeek was het alsof ze juist op u wachtte voor een suikerkluitje. Voor twee
kluitjes ging ze waarschijnlijk op haar achterpootjes staan. Haar rol was schalkschheid
en zon in huis te brengen.
Juffrouw Pia heeft de erkentelijkheid der dorpsbehoeftigen nooit naar waarde
weten te schatten. Haar gedachten zweefden steeds verder. Zij vertoefden onder de
tallooze heidenen wier zielkens nog te redden vallen. En de heidenen, dat waren, in
de eerste plants, de moorkens. Als de moorkens groot geworden zijn lasteren ze en
eten elkander op. Juffrouw Pia was er van overtuigd dat de huidskleur der zwarten
iets met
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hun verstokte goddeloosheid te zien had. Roodhuiden en Laplanders schenen haar
inderdaad reeds veel dichter bij de redding. God, in zijn toorn, had de ongeloovigen
gekleurd en de eigenzinnigsten onder hen in 't zwart geschilderd. Behalve dit
eenvoudig oordeel over de verscheidenheid der menschelijke rassen was, in Juffrouw
Pia's brein, alles in orde. Zij sprak Fransch en Vlaamsch, verkoos erwtjes boven
andijvie en was weemoedig gestemd als de novemberwinden om het huis gierden.
Ook zonder al te veel begrippen komt men rond in het leven.
Juffrouw Pia sneed, uit goedkoop katoen, hemdekes voor de missies. Zij zag weinig
op van haar werk. Als het rond Kerstdag begon te draaien gebeurde het wel eens dat
ge haar in de modderige boerestraten ontmoette. Dan verkocht ze gekleurde
prentalmanakken, waarvan de bovendruk altijd uit het verband was gesprongen,
zoodat ge er, voor uw geld, gele negers en zwarte blanken op te zien kreegt.
De familie Knuyt kende, weliswaar, niet de groote geestdrift, maar ze gevoelde
zich gelukkig en veilig. Op Nieuwjaardag kwam er een vette gans ter tafel, waaraan
men dan de gansche week at, en ook, waarom wist men nu eigenlijk niet juist, twee
flesschen roode en één flesch witte wijn. Als de flesschen ledig waren bekeek men
elkander.

II.
Den laatsten dag der Nieuwjaarsweek, juist toen Meneer Knuyt aan een overgebleven
ganzenvleugel te peuteren zat, bracht de postbode een brief uit Kongo van kozijn
Triphon. Hij schreef dat zijn zes jaren nu om waren en hij weldra de vreugde zou
mogen smaken zijn duurbare familie aan het hart te drukken. Kozijn Triphon schreef
gelijk men in de gazetten schrijft, 't is te zeggen dat hij altijd het gepaste woord vond
en ge nooit diep hoefde na te denken over hetgeen hij geschreven had.
- Hij heeft een goede pen, zei Meneer Prosper.
En alle drie waren verwonderd. Zij herinnerden zich hun neef als een niet al te
schitterend student op het kollege, zoodat zijn ouders hem zelfs na het vijfde studiejaar
van school teruggetrokken hadden. Wat er mee aan te vangen, wisten ze
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zelf niet. Eenige weken had hij op het bureel van een notaris verbleven, maar al de
akten die hij er overschreef gaven aanleiding tot betwisting. Twee jaren had hij toen
thuis versleten, zich onledig houdend met allerlei nuttelooze karweitjes. Zijn vader
werd knorrig en zijn moeder weende halve dagen, tot Triphon het zich eindelijk
bewust werd, dat hij de oorzaak was dier vergalde atmosfeer. Hij ging om raad bij
een zijner gewezen leeraars, maakte zijn koffer en scheepte in te Antwerpen.
- Is dat al zes jaren geleen! zei Meneer Prosper en alle drie schudden verwonderd
het hoofd. Madam Knuyt nam nogmaals den brief uit handen van haar echtgenoot,
bekeek hem en gaf hem weer verder aan Pia, zoodat hij gedurende minstens een uur
van den eenen naar den anderen schoof gelijk pijkenaas in een kaartspel.
Wie had dat ooit kunnen peinzen van Triphon! Als men vroeger bij zijn ouders
op bezoek kwam stond hij altijd met zijn neus tegen de ruit geduwd naar buiten te
kijken. Hij was nu zeker een heele heer geworden met een moustache en een ferme
positie.
's Anderdaags prijkte een oud portret van kozijn Triphon, in eerste
Kommuniekostuum, op de schouw der eetzaal. En het gebeurde dat de drie
huisgenooten zich beurtelings verzonken in gedachten voor de beeltenis betrapten.
- Ha kozijntje, kozijntje dat is wel zie! zei Meneer Knuyt toen men op zijn kap
kwam.
- Ha, 't is haast niet te gelooven, zei Madam Knuyt.
En Juffrouw Pia, opschrikkend en blozend, stamelde:
- O, 'k ben juist bezig 't stof van de schouwe te doen.
Er was nu iets gansch nieuw in hun eenvoudig bestaan gekomen. Als Meneer
Prosper tusschen de oudjes in den tuin rondkuierde en met Pierken zijn magere
lollekens verkocht, werd hij door zijn vrouw niet meer tot de orde geroepen. Op een
morgen zat Juffrouw Pia, over haar naaiwerk gebogen, zachtjes te zingen. Wat ze
vroeger alle drie voor geluk aangezien hadden scheen hun nu heel iets anders te zijn.
Er was een helderheid, een vlotheid in den dagelijkschen gang van het huis gekomen.
Het raderwerk was versch geolied en het leek alsof een vergulde, warme glans uit
de kamers en de gangen straalde. Stel u voor dat de Gulf-Stream zijn koers verlegt
en
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de toendras in een rozen boomgaard herschept. Het Knuyt'sche familiehart werd
weldra te klein om al dien jubbel en zonnige verwachtingen te omvatten. Het liep
over, als Lentewater uit zijn bedding, en deelde zijn inhoud mee aan de geburen, aan
de beschermelingen, aan het gansche dorp.
Rond het portret op de schouw kwamen zich stilaan allerlei voorwerpen scharen:
een aspedistra, een beeld van het Heilig Trezeken, een palmtak, een papieren vaantje.
Ieder der huisgenooten bracht het zijne bij, maar liefst als de anderen het niet merkten,
alle drie uit vrees een beetje kinderachtig te schijnen en de geheimen van hun hart
te verklappen. Elken dag kwam er iets nieuws bij en men ziet niet goed waar dit zou
geëindigd zijn ware niet plotseling, op een laten avond dit telegram binnengevallen:
‘Kom morgen. Kussen. Triphon.’
Madam Knuyt nam het eerste deel dezer mededeeling voor zich en liep naar den
bakker, den beenhouwer, den kruidenier, den likorist. Juffrouw Pia, schuchter,
gloeiend en onbedachtzaam, wierp zich, vóór zij het zelf wist, op de ‘kussen’ en
Meneer Prosper liep gedurig rondom het huis al neuriënd:
- Triphon, Triphon, Triphon...
In den nacht die zijn komst vooraf ging, werd de woning der familie Kniuyt door
allerhande vreemde wezens bezocht. Apen, panters en olifanten liepen op het bed
van Meneer Prosper rond.
- Schiet Triphon! riep hij, en een krokodil viel uit een kokosboom. Madam Knuyt
sprong ervan recht.
- 'k Droomde dat er wel honderd moorkens aan zijn vest hingen en hem niet lieten
vertrekken, hijgde ze, terwijl haar man, van benauwdheid, nog naar zijn adem lag te
snakken.
Wat Juffrouw Pia betreft, zij droomde niets. Den ganschen nacht lag zij met haar
ronde, uitpuilende oogen naar de gordijnen te kijken waar de zon zoo lang weg bleef.

III.
Op de canapé, in een hoopje gezakt, ligt kozijn Triphon en ronkt. Het is niet de ronk
van den vermoeide, maar het vettig, reutelend gesnork van den dronkaard. Zijn mond
hangt scheef open en zijn tong, blauw en gezwollen, zit er vóór als een prop. Hij ziet
er wel veertig jaar uit.
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- 't En kan niet zijn, 't en is niet mogelijk, zucht Meneer Knuyt die met zijn hoofd
tusschen zijn handen zit, maar hij gelooft zelf niet goed wat hij zegt.
- Toe toe, 't is een misverstand...
Madam Knuyt is krijtwit. Ook haar lippen zijn wit. Juffrouw Pia is naar boven
gevlucht.
- Toe toe... 't is een... een...
Eindelijk geeft meneer Knuyt den strijd op.
Zes jaren eenzaamheid en verveling, samen met een aangeboren loomheid des
geestes, hebben van kozijn Triphon een zuiplap gemaakt.
Een sterke jeneverlucht vult de kamer. Op de piano staat de Brabançonne-partituur
open bij de eerste bladzijde. Van den luchter is een kongoleesch vlaggetje naar
beneden gevallen en drijft hopeloos in de soep...
Het was een heel spektakel geweest. De machinist, de stoker en de ontvanger
hebben hem uit het tramken geholpen. Zij die er dichtbij stonden hebben hem hooren
brabbelen:
- Waar... waar is... die malsche poeze hier nu...
Door de raamkens lagen er wel dertig, veertig hoofden te kijken.
- Nafte! nafte! hebben er geroepen en een boer die met zijn kar voorbijreed:
- Steekt een stekske in zijn gat, hij zal rijen gelijk nen automobiel!
Het tramken is met tien minuten vertraging vertrokken en twee oudjes, die gekomen
waren met een bloemtuil, zijn niet durven naderen.
***
Wie nu aan ‘Knuyt’ voorbijgaat zal daar veel veranderd vinden. De beschermelingen
hebben er geen toegang meer, zoodat de tuin erg verwilderd ligt. De heesters, de
peerdezurkel, het gras, de vogels, de mollen, ieder doet er wat hij wil. Dagenlang
soms blijft het hek gesloten en wat Juffrouw Pia betreft, die zult ge, rond Kerstdag
vruchteloos in de boerestraten gaan zoeken. De gekleurde prentalmanakken werden
op den zolder geborgen. De muizen hebben er de helft reeds van weggehaald.
RICHARD MINNE
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De berg der gouden bloemen
In Augustus wordt de hitte in Tokio eerst recht ondraaglijk. Dan is het er zoo zwoel
en vochtig, dat de huid steeds bezweet blijft en met eczeem wordt overdekt. Mijn
hemd plakte op mijn rug, alsof ik met kleeren aan gezwommen had.
Mijn pak had niet genoeg aan den nacht om weer op te drogen. Deze vochtige
hitte maakt, dat de plantengroei in Japan zoo uitbundig is. Op ieder rotspuntje groeit
een boom. In een nacht waren mijn schoenen met een vochtige, groene schimmellaag
bedekt. Als ik mijn kleeren wat lang in de hangkast liet, vond ik ze met champignons
versierd terug.
Als ik een stel biljartballen in den tuin had gegooid, zou ik zoowel op de witte als
op de roode een miniatuur-den gevonden hebben.
Mijn koerslijnen door het uitgestrekte Tokio waren bestippeld met halten in de
kleine bars, waarvan de stad wemelt.
En overal liet ik mij een fleschje gazeuze limonade openmaken. Altijd heette dit
cider, hoewel ik durf zweren dat er geen zweem van appelsap ooit inzat. Het was de
apotheose van de moderne chemie. In deze ‘dranken’ herkende ik allerlei
samenstellingen, die mij door hun gecompliceerd karakter vroeger voor mijn
staatsexamen hadden laten druipen. Ook nu weer kwam ik nooit ongestraft met hen
in aanraking. Zoodra ik ze gedronken had, kwamen, dik als nagemaakte paarlen,
zweetdroppelen aan de punt van mijn neus, aan mijn ooren, aan iedere haarlok hangen.
En dan vluchtte ik weer onder de douche. Nooit had ik mijzelf zoo kwalijkriekend
gevonden. Dadelijk na zonsondergang kwamen de muskieten. De Japanners zelf
lijden er veel minder onder, door een langzamerhand verkregen immuniteit. Ik kon
ze niet van mij afhouden. Ze sluipen door de mazen van het muskietennet of ze slapen
er overdag al in.
Ik brandde harsstokjes, welker dikke walm ze had moeten
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verjagen, maar ik verdreef alleen mijzelf. Proestend en spuwend ruimde ik het veld.
Men begrijpt, dat onder deze condities het naaktslapen onder het net en onder het
gesnor van een fan, een bezigheid is die veel toewijding vereischt. Ik smachtte naar
koelte. Een rustpoos enkele dagen, ver van deze broeiende hel, werd een heerlijk
droombeeld.
En dat kreeg naam en gedaante. Kinkasan, Berg der gouden bloemen. Vroeger
had ik er eens in een reisgids over gelezen. Het was een klein eiland aan de noordkust
van Japan. Er was geen hotel, in een tempel moest men overnachten. Ik raadpleegde
een bekende, Japanner. Die stond in voor de schoonheid en mijn besluit was genomen.
Ik had een nacht in den slaapwagen van de express naar het Noorden; ook nu sliep
ik slecht, want de chouchettes zijn hier gemaakt op maat van Japanners en ik ben
buitengewoon lang. Ik liet afwisselend mijn beenen over den rand hangen en tegen
het plafond steunen.
Om halfzes den anderen morgen stapte ik uit in Sendai, de hoofdstad van
Noord-Japan. Deze stad heeft een eerbiedwaardig verleden. Het was de zetel van
een machtig en verlicht heerscher. In den tijd der groote vervolgingen, beschermde
hij de christenen in zijn staten, tegen den wil des keizers ingaand. Hij zond zelfs een
ambassade naar het verre Europa.
Nu moest ik in ditzelfde Sendai overstappen. Ik had een uur de tijd. Hoe zou ik
dat gebruiken? Ik had gelezen dat er ook in Sendai een handelsmuseum bestond.
Daar kan men in vitrines de verschillende producten van een streek zien. De naam
van den fabrikant, zelfs de prijs is vaak aangegeven. Men kan er soms koopen en
kan er zich in elk geval vlug over de specialiteiten van een streek oriënteeren. Het
was nog geen 6 uur, maar de Japanners staan vroeg op en de stad was al in rep en
roer. Op 't stationsplein riep ik een rickshaw aan en legde den koelie uit, dat ik het
handelsmuseum wou zien.
Hij verstond mij niet. Mijn kennis van het Japansch was nog gebrekkig. Bovendien
werd ik van de wijs gebracht door de nasale uitspraak van deze provincie. Maar
hardnekkig herhaalde ik het woord museum. Onder z'n platten hoed
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krabde de koelie zich met de pink de punt van zijn neus, hier een zeker teeken van
stomme verbazing. Hij ging confereeren met een collega, scheen tot klaarheid te
komen, tenminste hij kwam terug en beduidde mij in te stappen. Dadelijk daarop
rolde ik met een flinke vaart een onbekende richting.
Zoo gingen wij door Sendai, dat meer dan 100.000 inwoners telt, maar in mijn
herinnering is achtergebleven als een uitgestrekt, zeer stoffig dorp. Na een lange rit
hield de rickshaw stil voor een groot houten gebouw, onder aan een breede trap. Hij
zette mij neer en ging alleen naar binnen. Ik wachtte. Weldra kwam hij terug. Voor
hem uit ging een personage van hoogen leeftijd en indrukwekkend voorkomen. Met
zijn geschoren schedel en zwarte kimono deed hij denken aan een oud-Romeinsch
senator in zijn toga. Hij deed mij verstaan, dat hij zeer vereerd was met mijn bezoek
en noodde mij vormelijk uit binnen te treden.
Wij doorschreden een vestibule naar een wijde ontvangzaal, waar de thee werd
gepresenteerd. Daarna maakte hij zich op, mij door de vertrekken van het museum
te leiden. Maar 't was een vreemd museum: het was geheel leeg.
Wij gingen door lange zalen met hoog plafond, daarna door kleinere, even verlaten
vertrekken, die voor kantoren hadden kunnen dienen. In elk der zalen gaf mijn geleider
lange uitleggingen; nu en dan begreep ik wel eens een woord, maar tevergeefs trachtte
ik eenig verband te vinden. Daar ik nergens eenig voorwerp uitgestald zag, kwam
ik tot de conclusie dat het museum schoongemaakt werd of verbouwd. Wij betraden
vervolgens een gebouwtje in het midden van een binnenplein. Daar stonden duizenden
boeken in lange rijen langs de muren: dit moest een bibliotheek zijn. Mijn verwarring
werd nog grooter; weer vroeg ik mij af waar ik eigenlijk was. Het scheen toch geen
museum.
Met een weidsch gebaar de boekenrijen omvattend, legde mijn geleider mij uit
dat op de plaats waar ik het voorrecht had mij te bevinden, zeer vele boeken waren.
Van zijn vele commentaren was dit de eerste, die mij geheel duidelijk werd. Want
ik wist van te voren wat het zou beteekenen. Wij gingen terug in het hoofdgebouw
en weer andere zalen door en nog altijd kon ik het niet raden. Het misverstand duurde
voort,
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half tot mijn vermaak, half tot mijn verlegenheid. Ik zou zeker mijn geleider gekwetst
hebben door op een brute wijze de vraag te stellen die het mysterie kon ophelderen.
Ik liet het op zijn beloop. Er scheen een lief zonnetje en door de hooge vensters woei
een frissche ochtendbries. Deze wandeling deed mij aangenaam bekomen van den
afmattenden treinnacht. Eindelijk, in een groot vertrek hingen twee groote gravures.
De een stelde den keizer voor in het zwart, de ander de keizerin.
Voor het portret van zijne majesteit hoorde ik mijn gids o.m. het woord huwelijk
uitspreken. Toen wist ik plotseling waar ik was. Dit gebouw was niets anders dan
het stadhuis, en dit de zaal der huwelijksinzegening.
Zoo bezag ik dus al een half uur lang zonder het te weten de bureaux van het
stadhuis. Door het vroege uur waren de beambten nog niet aanwezig. Op één na; die
zoo welwillend tot gids diende. De goede vormen verplichtten mij nu ook verder
mee te gaan, bewonderend en bedankend. Maar de rickshaw-man had mij toch slecht
begrepen. Sprak ik dan zoo slecht Japansch? Ik voelde mij vernederd. Toen wij alles
gelijkvloers bezien hadden, beklommen wij een steile trap - bijna onder het dak liet
de gids een sleutelbos uit zijn mouw glijden en mij voorgaan. En daar was toch een
museum, niet het handelsmuseum, maar een zoölogisch. Dus was ik niet verkeerd,
maar half begrepen. Daar stonden een menigte met stroo opgezette en door mot half
opgevreten dieren.
Van hun tafels, van de muren, van het plafond, waaraan zij ook hingen, staarden
zij mij aan met hun glazen oogen. Een miereneter, een paradijsvogel, een jonge
krokodil. Een wilde bunzing aan een tak, den kop naar beneden. Al deze dieren waren
mij bekend: ik houd van natuurlijke historie. Vooral voor monstervormen heb ik
respect. Er zoo extravagant uit durven zien! Zoo bewonderde ik een haan, die een 3
meter langen gebogen staart had.
Mijn gids wees echter op kristallen, elk met een onontcijferbaar Japansch opschrift
beplakt. Deze interesseerden mij veel minder dan de aftandsche dieren. Men kon
ook zien, dat ze nog maar pas waren opgegraven, voor hen was een blik genoeg en
ik liep door en kwam voor een etagère met pop-
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petjes van gekleurd gips te staan. Het was voor de Japansche jeugd bestemd: een
collectie kleederdrachten van Westersche volken.
Ik vond er den Albaneeschen bandiet met zijn opbollende broek, den Schot in
korten rok op zijn doedelzak blazend. Den Irokeeschen krijger op 't oorlogspad, met
veeren getooid, en vooral den Parijschen burger met zijn hoogen hoed, geruite broek,
monocle en sik. Ik werd enthousiast en zegende het lot, dat mij hier had heengevoerd.
De ommegang was volbracht. Terwijl ik de zaal uitging, begon het te tochten. De
dieren werden plotseling levend. De pluimen van den bunzing sidderden, de tatoe
die aan zijn draad hing schommelde en danste. Aan den muur wapperde een groote
kaart tot afscheid. Voor zoover ik in de Japansche wiskunde thuis was, moest het
een tafel van Pithagoras zijn. In mijn gebrekkig Japansch betuigde ik hem, dat ik mij
dit bezoek altijd zou blijven herinneren; ik loog niet.
Buiten wachtte de rickshaw nog, ik reed naar 't station terug.
Ik gaf hem veel te veel voor de rit, maar niet genoeg voor de schranderheid,
waarmee hij mijn duistere wenschen had weten te ontraadselen. Zelfs als ik onvoldaan
was geweest over dit bezoek, had ik mij toch edelmoedig moeten houden. Hij zou
gekwetst zijn door mijn ontevredenheid en vernederd in zijn trots op de vaderstad.
Het gerucht van mijn wrevel zou zich onder de burgerij verspreid hebben en duizenden
praatjes hebben uitgelokt. En wat een ontgoocheling voor de ambtenaren van den
burgerlijken stand, die nu reeds met trots moesten spreken over den reiziger, voor
dag en dauw verschenen, komend van de antipoden, speciaal om het stadhuis en zijn
verzamelingen te zien! In het locaalspoor dat mij verder bracht, dacht ik over alles
na. Wie zou het zijn die mij had rondgeleid? In elk geval een wellevend man, die
alles op zijn duimpje kende. Was het de secretaris, of de burgemeester, wie weet
misschien wel de prefect. Of was het de concierge maar? Ik zal er nooit achter komen.
Toen de zon al hoog stond en begon te steken, stapte ik uit in Shiogama, een typisch
kuststadje, en nam intrek in een herberg die op de haven uitzag, tegenover het hotel
‘De
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groote Kreeft’, waarvan de pompeuze naam mij waarschuwde voor fancieprijzen.
Shiogama beteekent zoutketel. Hier heeft vroeger een godin den Japanners geleerd
zout uit de zee te winnen door het water in een groote pot te koken.
Na ontbeten te hebben met een stuk of vijf kommetjes rijst, ging ik den tempel
van deze goede godin bezoeken. De historische ketel wordt er nog bewaard. Na een
lange wandeling een steil bergpad op, werd ik beloond voor mijn inspanning. De
tempel lag op een top, omringd door een grooten lommerrijken tuin, het kon niet
schooner. Door de stammen van de reuzenceders de zee tegen den horizon. De
kiezelpaden waren kraakzindelijk. Uit den breeden muil van een draak ruischte een
dunne waterstraal. Anders geen geluid dan het gekners der kiezels van het grint als
men liep.
Gepeins over de onvergankelijke dingen kwam hier vanzelf.
Voor den tempel was een oude tuinman bezig de dorre bladeren in een teenen
mand te rapen. Hij pakte ze een voor een beet met een lange dunne tang en liet ze
dan voorzichtig in zijn mand vallen.
Hij stond met zijn ronden rug naar mij toe, op zijn blauwe kiel zag ik in 't wit
karakter die zijn beroep aangaven en hem meteen een bescheiden doch smetteloos
blazoen vormden. Deze tuinman, nederig en nauwgezet, in welk een sterk evenwicht
moest zijn geest verkeeren, ik benijdde zijn lot, misschien niet langer dan eenige
seconden, maar hevig.
Weer uit den tempel komend liep ik op met een jong student. Bij wijze van
vacantie-uitspanning was hij te voet van Tokio gekomen. Ik bewonderde. Hij gaf te
kennen dat het warm was geweest en ik hoefde mij geen geweld aandoen om hem
te gelooven.
In het hotel maakte ik kennis met den bewoner van de kamer naast de mijne. Het
was heel gemakkelijk, daar wij alleen gescheiden waren door een portiëre van papier
en die stond ook nog open. Mijn buurman hurkte op den vloer, barrevoets, in een
witte pantalon en een alpaga-jas gekleed.
Hij sloofde zich af een Kodak dicht te krijgen, waarvan het mechanisme in den
knoop zat. Ik gaf hem raad, meer in den vorm van aanmoedigingen, want ik wilde
hem zelf de
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eer laten het weerspannig toestel te hebben overwonnen. Dankend voor mijn deelname
in 't gevecht reikte deze heer mij zijn kaartje. Zijn familienaam herinner ik mij niet
meer, maar zijn voornaam was Torachi, dat wil zeggen: eerste tijger. Dat beteekende
dat hij de oudste was van de familie en dat zijn vader hem voor den militairen stand
had bestemd en dus een oorlogszuchtigen naam had gegeven.
Het lot had anders gewild, het leven had hem in een vreedzaam beroep geleid:
naar zijn zeggen was hij nu leeraar in de wiskunde aan een school in Tokio. Om de
maand Augustus aangenaam door te brengen, verzekerde hij hij, heb ik vrouw en
kinderen in de omgeving van Tokio op 't strand gezet. En zelf ben ik voor 15 dagen
in deze streek, die men beslist moet hebben gezien, op excursie. Zonder vrouw en
kinderen is men veel vrijer in zijn bewegingen. En ook wilde ik onverdeeld profiteeren
van dezen nieuwen kijker, dien ik pas gekocht heb. En plechtig gaf hij mij een
prismakijker in handen. Een echte Zeiss, waarvoor hij duur had moeten betalen.
In deze noordelijke streken heeft men ook meer aan een kijker. Er zijn meer
panorama's en de atmosfeer is helderder.
Maar ik geloof dat hij dien kijker beschouwde als een gewijd voorwerp, alleen
bestemd voor het mannelijk geslacht, en vrouw en kinderen onwaardig achtte, zelfs
om te zien hoe hij er mee zag.
Ik ging eten en toen ik mijn maaltijd in mijn kamertje had beeindigd, kwam de
waard ceremonieel informeeren naar mijn welstand en mij plannen aan de hand doen
den avond aangenaam door de brengen.
In dit, ons nederig gat Shiogama, zei hij, zijn er slechts drie genoegens die uw
edelheid waardig zijn: de prostituees, de cinema en de geisha-dansen. Als uwe
edelheid een dezer drie kiezen wil, zal mijn zoon u geleiden...
Den volgenden ochtend bracht deze zelfde oudste zoon mij op het bootje, dat de
beurtvaart op het eiland van den Berg der gouden bloemen onderhield. De haven van
Shiogama was levendig en kleurig, wemelend van zeilscheepjes en motorbootjes,
die passagiers varen naar de naburige baai van Matsusima, een drukbezocht centrum
van tourisme. In deze rustige baai van de open zee, gescheiden door een scherm van
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eilanden, liggen 808 kleinere en allerkleinste, elk naar zijn rang in de hierarchie
beplant met een, twee of drie dennetjes (er zijn 808 eilandjes omdat dit een heilig
getal is en geen tourist ze na telt).
In de volle zon was ik op 't dek neergehurkt tusschen mijn bagage: een rieten valies
en een net met perziken. Deze vruchten vormden mijn teerkost voor onderweg.
De hemel straalde, de horizon was een gouden kromsabel en 't schip voer door
een rimpelooze zee. Dit overdadig licht, de zware hitte deden mijn hoofd pijn. Maar
ik kon nergens rusten: op 't schip waren nergens stoelen, omdat de menschen hier
die niet gebruiken. Het salon was berekend op hurkende gasten, de vloer en de
zoldering waren geen 1.50 M. van elkaar af.
Om mij heen op het dek hurkten eenige andere reizigers. Zij waren zeer sober
gekleed; in Frankrijk zouden zij in een dergelijk costuum reizend, bij 't eerstvolgende
station voor den strafrechter zijn geleid; het bestond uit drie zakdoeken, waarvan
twee een soort gordel vormden en een er tusschen de dijen hing. Mannen en vrouwen,
beiden hadden den schedel geschoren, een gelaat van een grijnzende expressie en de
huid guldenglanzend, alsof zij zich iederen morgen beitsten. De matrones waren
herkenbaar aan hun hangende boezems, die met het schommelen van het schip
meegingen als de slinger van een pendule.
Den heelen morgen zocht ik zonder succes een lichaamshouding waarin ik geen
rugpijn kreeg. Om er langer plezier van te hebben at ik mijn vruchten met aandacht.
Deze perziken waren de beste die ik van mijn leven proefde. Groot en van een aroma
en smaak als ik nooit weervond.
Tegen den middag meerde de boot in een kleine haven. Ik bestelde een maaltijd
in de dorpsherberg en terwijl dit werd klaargemaakt nam ik een zeebad. Ik heb altijd
een zwembroekje in een gummi zakje bij me: als ik een strand, een beek of een meer
zie, duik ik er in. De zee in de middagzon dampte een zware stank van zeewier uit,
ik werd er haast onpasselijk van. Gelukkig voor mij lagen er geen visschen te drogen,
die door 't lange liggen nog erger stinken.
Ik baadde, omzwermd door de dorpsjeugd. Mijn verschij-

Groot Nederland. Jaargang 27

627
ning had reeds groote opschudding onder hen veroorzaakt. Zij hadden zich niet,
zooals ik, in zwembroek gestoken, zwommen met het grootste gemak, duwden elkaar
onder en omstuwden mij als een schaar dolfijnen. Ik daarentegen zwom met niet
meer aanleg dan een vlieg die in de melk is gevallen. Ik maak wel veel lawaai maar
't resultaat is niet naar verhouding: ik kom haast niet verder.
Sedert heb ik ervaren dat, naarmate ik vooruit ga, de records ook opgevoerd worden,
zoodat het zwemkampioenschap wel nooit op mijn naam zal komen. Ik steeg uit het
water, de lachende kinderen bleven mij op de hielen, mijn populariteit had dus nog
niet geleden. Zij wezen elkaar met vermaak mijn linkerarm. Ik zag er zelf ook eens
naar en merkte, dat ik vergeten had mijn polsarmband af te leggen. Ik denk dat zij
dit voor een zede van het vreemde land hielden. Maar het is een verkeerd aanwendsel
van mij. Arm armbandhorloge, op den duur zal dit je wel doen verroesten.
Nu lag het eiland van den Berg der gouden bloemen voor mij, misschien twee mijl
ver, in blauwgroen profiel. Ik ging zitten in het bootje met petroleum-motor, dat eens
per dag vaart tusschen 't vasteland en het eiland.
Eenige pelgrims waren met mij. Spoedig viel het anker vlak bij het eiland. Een
woud van warrige heesters beklom de steile hellingen. Heilige reeën in vrijheid hier
levend, stonden aan den oever, op de pelgrims-landingsplaats. Een matroos nam mij
op zijn rug en waadde met mij naar de kust. De rotsen waarop ik het eerst mijn voet
zette, waren bedekt met duizendpooten, die zich vol gratie bewogen. Hun lang zilverig
lichaam, hun lenige gang, hun doelloos krioelen, alles was mij sympathiek. Als twee
bevriende duizendpooten elkaar tegenkwamen, dan hadden zij altijd ondanks hun
haast een oogenblik voor elkaar, hieven fier het hoofd en beroerden elkaars voorste
pooten alsof ze zich een stuk of tien handdrukken tegelijk gaven.
De andere pelgrims hadden niet bij deze diertjes stilgestaan. Alleen ging ik onder
de barre zon de laan in, die kronkelend naar het hart van het eiland klom. De reeën
hadden wel op mij gewacht, maar zij gingen niet mee, doch lieten mij door op
eerbiedigen afstand. Na enkele minuten, genoeg om
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weer rood en bezweet te worden, bereikte ik den ingang van het klooster. Bij de poort
was een kraam, waar men vrome beeldjes, gelukspoppetjes en ansichten verkocht.
Het breede gebouw strekte de monniken tot woning, de bezoekers tot herberg. De
tempel was er niet bij. Ver naar boven op den berg zag ik hem liggen. Een kolossale
granieten trap voerde loodrecht erheen. Men aanbad er een godin die vroeger den
menschen geleerd had goud te maken met bloemen. Vandaar kwam het eiland zoo
te heeten. Het recept is helaas verloren. Maar inplaats van het goud uit bloemen te
puren, hebben de monniken geleerd, het uit de vreemde touristen te halen. Zoo dacht
ik, maar later schaamde ik mij met deze profane gedachte het heiligdom te zijn
binnengetreden.
Het was een soort groot labyrinth van paviljoens, verbonden door lange overdekte
galerijen. Naar beide kanten zag men uit op zonnige hoven waar de kersen bloeiden,
alsof er geen droge heete zomer bestond. Een priester ging voor mij uit en liet mij
binnentreden in een groot leeg vertrek, door waranda's omringd en naar drie zijden
op de tuinen open. Dit zou mijn kamer zijn.
De monnik hurkte voor mij neer en hield een lange toespraak, waarvan ik als
gewoonlijk niets begreep. Dus glimlachte ik tot antwoord. Dit bevredigde mijn
gastheer niet, tenminste begon hij van voren af aan op dezelfden vriendelijken toon.
Langzaam den zin zijner woorden vattend, kwam ik er achter; een indirecte vraag
verborg zich in zijn discours. Ik noopte den monnik er mee voor den dag te komen,
dus zeer onheusch te zijn. Van schaamte verschoot het bruinrood van zijn gezicht
tot groen. Dit was au fond de vraag die hij mij stelde: Hoe groot is het offer, dat Uwe
Genade iederen dag aan Mevrouw de godin denkt te brengen? Ik begreep, dat ik naar
mijn offervaardigheid zou worden behandeld. Het pension zou er naar zijn.
Uit eerbied voor Mevrouw de godin, gaf ik te kennen, zou ik 7 yen per dag geven.
Dat was royaal voor deze plaats. Bij mijn antwoord boog de priester tot mijn knieën
en trok zich terug en liet mij alleen in het paviljoen.
Ik wilde mij verkleeden en schoof de schuifdeuren voor de open vensters. Zoo
was ik alleen in mijn Japansche kamer.
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Nooit had ik zoo de macht der stilte en de aandrift tot mijmering gevoeld.
De Japansche kamer is voor een wijsgeer of een mystiek aangelegde de aangewezen
plaats, volmaakt sober en zuiver. Geen enkel meubel, geen versiering leidt den
bewoner af van het bemijmeren van de motieven der eenige kakemono, die in het
vertrek hangt. Aan het plafond een kale electrische ballon. Een lampscherm zou de
zuiverheid van 't vertrek al doen wegvloeien. De mat waarop men hurkt is volmaakt
zindelijk. De houten muren en zoldering zijn niet gelakt, dat zou een smet zijn op
den simpelen, gezonden aard van het hout. De wijsgeer zit zoo in een wijde kooi,
die de kozijnen van de omringende open ramen tot staven strekken. Daartusschen
geen glas maar doorzichtig papier. Van de buitenwereld laten de papieren ruiten geen
vormen en hun omtrekken door, alleen het meest onaardsche element: het licht. En
zoo grenst het universum onmiddelijk aan de cel waarin hij peinst. Niets vertroebelt
zijn aandacht. Het heelal verlicht hem, omgeeft en beschermt hem. En hij is alleen
met een penseel en vel rijstpapier en zijn gedachten. Dat dit genoeg zij.
De rust en stilte die ik nu ademde, vaagden weg de omzwervingen en volheid der
laatste dagen. Een verre herinnering bleef van een ongebaanden weg moeizaam en
zwaar doorzwoegd. Om te komen tot deze plek, het einde der aarde. De gebeurtenissen
van mijn leven waren omgeven en opgenomen in een doorzonde mist, als het
landschap dat een reiziger ziet, die een berg heeft beklommen en zich omwendt. Hoe
meer ik mijn gedachten liet vervlieden, hoe meer ik mijzelf voelde oplossen in de
zoele lucht en het vergulde licht waarin ik zweefde.
Wie weet? Als ik langer in dit paviljoen had geleefd zou ik misschien werkelijk
een acseet of een wijze zijn geworden. Ik zou de vrede der ziel bereikt hebben, die
loon en doel beide is.
Maar mijn karakter is niet gaaf genoeg om alleen te zijn met mij zelf. Ik ging weer
de kamer uit en wandelde het eiland rond om weer dicht bij de zee te zijn, bij de
bloemen, bij de zon.
Mijn schreden voerden mij naar een boschlaan, die de flank
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van den berg omgordde en den oceaan onder zich liet. De plantengroei was weelderig,
overweldigend. Boomen en struiken dronken van bloei, omstrengelden zich wild en
onontwarbaar.
Onder hun koepels vloeiden licht en schaduw dooreen in onophoudelijk wemelen
en tintelen. Op den grond was de schaduw niet zwart maar violet of groen of
goudbruin. Achter de bevende boomtakken schitterde de zee zoo hel, dat ik mijn
oogen moest afwenden.
Alleen de insecten gaven uiting aan dit landschap. Onzichtbaar zongen de krekels
uitbundig oorverdoovend een hymne aan de aarde.
De krekels kirden als tortels op een hartverscheurende wijs. Andere insecten in
klagender mineur deden evenals droppels, snel vallend op zinken daken. Geluid van
ontstemde muziekdoozen. Windgeruisch in lommer. En dan de duistere menigte die
zonder ophouden een massale koorzang aanhield.
Eerst maakte dit samenzingen der insecten geen indruk op mijn geest, het ging
ook boven de bevatting van mijn oor, ingesteld op andere geluiden. Maar naarmate
ik aandacht schonk aan deze bovenmenschelijke tonen, hoorde ik ook het klimmen
en zwellen van dezen zang, totdat mijn trommelvliezen er bijna onder bezweken.
Het was een vloed, een vreugde, een hymne aan het aanzijn, een koor waarvan de
glorieuse kracht mij verpletterde. De mensch kan zich zoo machtig niet uitdrukken.
Deze muziek vervolgde mij waar ik liep, alom aanwezig en toch niet ergens rijzend
en dalend, machtig als de zee in haar getijden. En werd voortgebracht door dit kleine
bruine onooglijke insect, dat onder een blad kon blijven hangen zoo zonder gewicht?
Wie weet? Een angstig ontzag ging mij vervullen.
Zoo kon ik met volle teugen genieten van dit betooverend eiland. Ik was alleen
en behoefde van mijn daden aan geen familie, aan geen vriend, aan niemand
rekenschap af te leggen. Ik was vrij van alle plichten, die anders het leven alledaagsch
maken. Ik kon mij bedwelmen in wellustige vrijheid. Welk een gelukskans. Maar
reeds begon een nog diepliggend leed zich naar de oppervlakte door te knagen. Het
was de beklemming die de eenzaamheid in de pracht van de natuur begeleidt. Mijn
geval staat niet op zichzelf. Later las ik deze
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beklemming als verstikkend beschreven in oude Chineesche gedichten. Soms tast
zij de heremieten aan die teruggingen in 't woud, of omhoog in de bergen om tot de
wijsheid te geraken. Zij drijft hen tot zelfmoord. En in mij ook welde de lust op mij
te dooden. Deze natuur, boordevol leven en lust, overmeesterde mij. Ik was als een
arme, het feest ziende waaraan hij niet deel nemen kan. Maar waarom niet? Hier kon
men inniger behagen vinden in de dingen, in hen opgaan, sterven!
Het lichaam zou wegzinken in dezen weligen bodem. Zijn stoffen herboren worden
in een plant of een insect, reiner schepselen, zuiver levend, een met de natuur. Het
denkbeeld dat eenmaal ergens in Europa mijn beenderen in een dichtgenagelde
doodkist zouden vermolmen, vervulde mij nu met weerzin.
Neen, hier moest mijn lichaam worden begraven, naakt en onbedekt in de aarde.
Ik werd de prooi van een waanzinnige liefde voor de aarde, die voedt en troost en
onze aandriften steunt en medelijden kent met onze rampen. Ik werd meegesleept
en wilde die kus van den grond, mijn lichaam omvangend, gaan proeven. Want ergens
anders sterven, dat is verdwijnen, scheiden, van alles vernietigd worden. Maar hier
was de dood niets dan een gedaanteverwisseling, waardoor ik dichter bij het leven
komen zou en de vereeniging genieten juist op het anders zoo gevreesde oogenblik.
Ik kon mij hier zoo gemakkelijk dooden. Ik had maar een paar stappen terzijde
van den weg te doen en ik zou dood liggen onder in het dal.
Voor mij is de eenzaamheid een te sterk genotmiddel. Den anderen morgen ontvluchtte
ik en keerde terug tot het leven van de stad Tokio, dat mij ondraaglijk had geschenen.
Ik moest weer tusschen menschen zijn.
RAUCAT
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Het late licht
Hij trad het kleine huisje van zijn zusters uit, keek even den onderdijk langs en ging
dan de zonnige helling op naar boven, waar de zee lag in wijde, lichte verheid. De
morgen was blank en het water als een blauw leien spiegel onder de effen, strak
getrokken lucht, waaruit de zon stralend haar warm-gouden rijkdom neerspoot.
Rust - wijdte - stilte - hij stond op den dijk en keek Zijn handen in de zakken stond hij daar lang, staarde naar den onbewogen
waterspiegel, het eiland in de verte - zijn eiland, waarvan hij de kust kon zien en dan
tuurde hij opeens naar het spelen van de bruinvisschen die recht voor hem uit op- en
onderdoken; hij zag hun ruggen boven 't blauw van het water glimmen en het schuim
sproeiig zich roeren waar de staarten als snijdende waaiers, achter den duikenden
kop nog even omhoogscheerden.
Warmte - rust - een lauwe dag; en hij schuurde zijn schouders even in zijn kleeren
heen en weer; dan dook zijn hand in zijn zak en hij nam uit de tabaksdoos een bruine
prop, die hij wat knijpen bleef tusschen duim en vingers.
Kauwend keek hij dan weer starend in de verte, tot zijn oog plotseling getrokken
werd naar de donkere streep van den vuurtoren op het eiland ginder, die als uit de
morgenlichtheid oprees. Zijn toren! - hij zag hem! Gisteren, met die nevels, had hij
tevergeefs naar hem gekeken. Zijn toren, waar al drieendertig jaren van zijn leven
lagen; zijn toren waarvan hij hield en waarbuiten hij niet meer kon.
Nog vanmorgen hadden zijn beide zusters het erover gehad, als hij over twee jaar
zijn pensioen zou kunnen aanvragen. Of hij het dóén zou. En bij hun komen wonen
hier in het zeestadje. Zij mochten hem - den eenigen broer - en waren twee vrouwen
alleen - zij waren ouder dan hij en een vreugd, een rust, zou het hun beiden wezen,
hèm op hun ouden levens-
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avond bij zich te hebben, hij - de groote, de sterke, de stoere. Hij zou toch over twee
jaar zijn toren ginder verlaten?
Hij was nu een dag of zes bij ze over, zooals iederen zomer. Maar dàt wat ze
vroegen, wist hij nog niet. Weggaan ginder van het eiland, van zijn werk, dat was
een vraag die niet zóó te beantwoorden viel.
Wat bond hem er dan? kon Leida, zijn oudste zuster vragen, die, daar ze vroeg
moederloos geworden waren, hem van de wieg af verzorgd had. En ze blééf moeder,
al was hij nu diep in de vijftig; ze kon hem de dingen nog vragen als was hij een
groot kind, háár uitleg verschuldigd.
Wat bond hem ginder? Hij dacht eraan nu hij naar zijn eiland staarde, hier boven
op den dijk, waar daar beneden het huisje van zijn zusters lag. Het was, dat hij zich
niet oud voelde en het ook nooit dacht te worden, reden, waarom hij geen gemakkelijk,
rustig leven begeerde. Rust... kalmte... nietsdoen... dit leven van op den dijk staan
en in de lucht, over het water staren, naar het vischersdorp in 't verschiet gaan,
onderweg en daar wat praten, och... het was heel goed voor een paar dagen in den
zomer - en het zou misschien ook wel eens goed zijn in het najaar, in den winter, bij
storm. Ja, dan was het héél goed; maar al die andere dagen, die weken, die maanden...
neen, daar schrok hij toch voor terug; een dijklooper worden - met nièts om handen.
Oud? - Wat was oud? De duivel was oud!
Wat bond hem ginder? - weer Leida's vraag. Want, hij had geen vrouw meer; Anne
was al sinds twaalf jaar dood, zijn vier kinderen verspreid, alleen zijn jongste zoon,
óók wachter, woonde getrouwd vlakbij hem; hij en Jantine hadden drie kinderen;
Jantine zorgde wat voor hem, hield zijn huisje schoon, hij at er - en de kinderen, de
drie, bonden diè hèm, met zijn zoon en schoondochter? Waren die hem méér dan
zijn twee oude zusters? Diè moesten hem meer zijn èn - ééns moest hij ginder toch
weg - zou een jonge wachter hem moeten opvolgen.
Eéns - ééns! - Komt die tijd, dan komt ook het wèten daarover wel! Vanmorgen
bij het ochtendmaal hadden ze daar toch bijna over willen dwingen; Leida vooral,
en Mart luisterde instemmend, zei óók weer wat. Ze hadden samen
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zelfs geopperd dan een ander huisje te willen zoeken, met een zolder of een flink
kamertje voor hèm, waar hij kon knutselen, zijn kleeren bergen. Knutselen...
houtsnijden... ja, ze waren wèl bezorgd. Maar houtsnijden was niet àlles voor hem,
al had hij weleens mooie dingen gemaakt en er prijzen door gewonnen, ook op een
tentoonstelling van handenarbeid hier in het stadje. Daar waren zijn zusters trotsch
op. Maar begrepen ze niet, dat je zulke dingen alleen deed om naast je vak den tijd
te dooden, je alleenzijn te verjagen, maar dat zoo'n liefhebberij nooit je leven kan
vullen?
Een houtsnijdend mannetje op een zolder of kamertje - dan weer wat wandelend
door het stadje - groote goedheid! - en hij zette zijn breede borst vooruit. Hij, de
vuurtorenwachter, de spieder van drieëndertig jaren op dien hoogen kolos ginds.
Hij was trotsch op zijn werk, hij wilde het weten; er was voor hem altijd iets
gewichtigs gebleven in het staren over de onmetelijke zee, bij lichten dag, maar ook
's nachts bij loeiende stormen. Dan op dien post, daar in de hoogte; 't had na jaren
de spanning voor hem nog niet verloren. Toen hij voor 't eerst die betrekking
aanvaardde, hoe geweldig was het geweest. En hij was van het werk gaan houden,
van het hooge, het verre; men kan niet drieëndertig jaar ergens leven zonder zèlf een
stuk van dat bestaan te worden, zonder zich vergroeid te voelen met hetgeen waaraan
men zoolang zijn kracht en zijn toewijding gaf.
En dan zijn huisje, met nog enkele andere, aan den voet van den toren, waarbinnen
hij de golven hoorde klotsen, de meeuwen bij storm gieren. Misschien was hij
vereenzaamd in dat lange stuk leven daar, zelfs deze kleine stad zijner geboorte
ontwend. Hier was óók de zee - en krijschten de meeuwen bij storm even luid als
ginds - o ja - en er was hier ook varensvolk - Leida kon dat soms zoo fijn zeggen:
wijdte, lucht, heb je hier ook, wat zou het verschil zijn zoo je hièr of dáár was - en
het nieuwe huisje zouden we ook niet zoo ver weg zoeken, we zouden wel dicht bij
het water blijven.
Ja en tòch - het eene stuk zee leek het andere niet - en dan al de huizen hier - er
waren er hem hier eigenlijk te
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veel: straten, winkels, herrie van jongens en meiden vaak; nee, als hij ginder wegmóést
- óúd - dàn kwam hij hier, niets dan de ouderdom zou hem van zijn werk, van zijn
hoogen post daarginder, kunnen wegdrijven.
Toen hij dat gezegd had vanmorgen, had Leida wel wat bedroefd gekeken, zij trok
haar neus zoo zuchtend op en Mart hoestte; Mart hoestte altijd als iets hinderde. Over
wàt drukte hàd hij het nou hier? Je verging hier net zoo goed van stilte. O hij, met
zijn eiland! Ze waren er wel eens geweest, maar zulk een uitgestorven uithoek! Vijf
huizen bij den toren en dan nog wat verdwaalde verderop! Had je zóó geleefd als je
oud was? En als zij tweeën het hem nou gezellig hadden willen geven!
Zijn zoon, zijn schoondochter, de drie kinderen, 't was mooi, hielden die hem nu
zóó vast? Als Leida hem had grootgebracht en Mart daarnaast ook haar krachten had
gegeven, dan hadden ze toch óók recht op hem, méér dan iedereen; als hij dàt maar
begreep, met dat uitstellen... dat oud worden... dat niet oud willen zijn... En Jantine
zou wel genoeg hebben aan haar drie kinderen, wat ze dééd - nou ja, deed ze aan den
schoonvader, verder was hij toch alléén; zei hij niet, dat hij alleen in zijn huisje
woonde? Wàt - goeie hemel - zocht een man alleen in een huis? Met een
schoondochter en drie kinderen in de buurt, die hem best konden missen! Een zoon,
die een huishouden had, daar hield je toch ook niet veel aan! Als ze 't begrepen! En
als ze niet dachten dat het voor een man alleen op zijn ouden dag bij hun tweeën het
beste zou zijn! - Ja óúd! - had Leida wat streng besloten; men blééf niet jong - En
hij had gelachen, had luid gelachen en was nog met plezier hun deurtje uitgegaan.
Hier stond hij, op den dijk en lachte inwendig nog. Ja, dat twee grijze wijfjes versleten
kunnen zijn op een wat ouderen leeftijd dan hij... maar misschien hadden ze meer
zorgen gehad; vrouwen kunnen zich toch moeilijker roeren in het leven. Och... ze
hadden het arm... ja arm, en wat hij aan ze doen kon, dat deed hij nog wel. Sinds
Anne weg was... en al zijn kinderen groot... och, als hij met zijn pensioen bij ze kwam
wonen, dan leek hun dat misschien wel een uitredding op haar ouden dag. Maar hij
gaf nou toch óók... en nee, daar-
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om was het toch eigenlijk nièt; 't was eerlijk wel, omdat ze hem graag bij zich hadden:
een steun... een vent... och ja, hij moest die grijze wijfjes teleurstellen; nee was nee
Hij stond daar op den dijk en keek nog eens in de verte naar zijn eiland, dat zóó
helder in den morgen lag, dat hij de huisjes aan de kust meende te zien. En zijn toren,
de hooge rechte wachter, knikte hij met een zacht beweeg van zijn forschen kop als
goedkeurend gedag: Ik kom terug - en ik blijf weer - ik kan 't nergens anders beter
denken. - En hij oogde nog eens naar de spelende bruinvisschen die het water deden
sproeien en roeren; dan zag hij hoe rustig de eerste botters van de visschersvloot
kwamen aanzeilen; ja rustig - want haast geen wind - dat dreef maar op den trek van
den stroom mee.
Toen keek hij langs de kust, waar in de verte het visschersdorpje lag.
Hij zou daarheen gaan; de morgen moest omgebracht; hij kon zijn zusters in de
kleine ruimte niet altijd voor de voeten zitten.
De dag was mooi - en warm zou 't worden - Een lange dag, als 't niksdoen om je
heen is.
En hij ging, met langzame, groote passen. Zacht zeilden de betters op de zee mee.
Die kwamen uit de haven van zijn oude stadje. Hij zou ze haast kunnen bijhouden...
Toen hij later terugkeerde uit het visschersdorpje, was het nòg vroeg, elf uur, en hij
zette zich op den dijk op een bank. Het was nu vrij wat warmer dan toen hij straks
ging en het zat hier toch wel even goed om een oogenblik uit te blazen. Zijn zusters
zouden zóó de koffie wel klaar hebben en hij zou een bakje halen; ze hadden de
wasch immers ook vandaag, want waar hij nog drie dagen bleef, hadden ze 't tot zoo
laat in de week niet willen uitstellen. Nog drie dagen... en hij was weer daarginds;
zes dagen van nietsdoen, van lanterfanten, die gaan je in de knoken zitten. Hij zou
zeggen dat hij moe werd van het luieren.
Toen hij eenigen tijd zat en een pijp had opgestoken, kwam dicht achter hem, over
een steenen trapje in de dijkhelling, een kind op klompjes naar boven gewaggeld.
Hij zag niet, hoe
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ze zich aan iedere steenen treê vasthield, zich telkens hooger heesch; hij merkte haar
pas op, toen ze langs de bank heenschoof en midden op den dijk bleef staan; daar
tuurde ze als gedachteloos over de zee en naar de botters van de visschersvloot die
nog steeds zoo langzaam voorbijdreven op den niet voortbrengenden stroom. Zij had
een oude havelooze houten pop in haar arm gekneld en keek met open mond naar
ze wist misschien zelf niet wat. Want hij zag óók geen bijzonders en wat zou er
wezen waarnaar zoo'n kind zoo aandachtig kan turen?
Dan keek ze om en kwam naar de bank, want ze zou haar spel van iederen dag
doen: het kind op de bank wasschen en aankleeden en te slapen leggen. Die bank
was een huis met alles er in. Maar er zat nu een man op en ze stond in haar bont
jurkje even wat bedremmeld en beteuterd te kijken, hoe dat nu moest. Die bank was
een wieg... en... ja hoe moest het...?
Maar de man had de hééle bank niet noodig, die was er nog half en dit kon dan
voor háár zijn, ze had ook aan de halve ruimte wel genoeg Dus kwam ze - met het kind in haar arm. Het eene klompje schoot bijna van haar
voet, want het bandje, waarmee het om haar enkel zat vastgebonden, was losgeschoten.
Ze zag het bandje langs haar klomp hangen... toen kwam ze, een lach in haar klare
lichte oogen, naderbij.
‘Zoo’ - zei hij en schoof nog wat op. Hij zag ineens het kleine ding van Jantine;
hij kende kinderen - hij kende ze wel door en door.
‘Kom je hier spelen? - kom je hier zitten?’
‘Nee’ - schudde ze, en ze legde het kind, dat wel erg verfomfaaid zag, op de bank,
streek het de rokken glad; ‘nee...’ zei ze dan duidelijk, en toen keek ze naar de klomp:
‘die is los... doe es vast!’
‘Zal je je klomp verliezen? Groote tijd nogtoe! Beur maar es op - zoo zou je vallen
met losse klompjes, hè?’
‘Ja’ - zei ze, wijs ingenomen, want ze voelde in hem ‘de goede man’. Ze was niet
verlegen en nu hij zoo gauw en gewillig haar klompje had opgebonden, begon ze te
spelen; hij keek er schuin met genoegen naar.
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Ze prevelde tot de pop en strafte, beredderde, hief haar op, patste haar wel wat te
hard neer. ‘Ho - je moet haar niet breken,’ zei hij met belangstellenden blik;
‘voorzichtig - ze zal ziek worden.’
‘Nee... dat kan niet’, schudde ze.
‘Waarom niet?’
‘'t Is maar een pop - 't is hout’ - zei ze.
‘Zoo - is 't hout - en doet dat dan geen zeer? Kopstooten, da's èrg - da's leelijk.’
Ze lachte.
Dan liet ze de pop even rusten, kwam bij hem staan.
‘Hoe heet je?’ vroeg hij.
‘Afra...’ zei ze zacht.
‘En hoe oud?’
‘Vier...’ en ze liet vier vingers zien.
‘Zoo - dat is al groot. En hoe heet je nog meer?’
De naam Afra was even sterk door hem heengegaan. Vreemde naam bleef het toch
hier in het zeestadje, al liepen er nu verscheidene vrouwen en kinderen die hem
droegen. Zeker was voor eeuwen die naam met een schipbreuk hier aangevaren; dat
had hij zoo bedacht toen vroeger... ook een Afra... in zijn leven... en weer heengegaan
was. Nooit kon hij dien naam hooren of hij zat weer hier, meer dan dertig jaren
jonger. Vreemd, dat daar geen tijd tusschen scheen te liggen. Wat men lijden kan op
zoo jongen leeftijd! Voorbij - hij was de oude vuurtorenwachter; hier stond een kind,
dat babbelde.
‘En hoe heet je nog meer?’
‘Meeuwe’ - zei ze.
‘Meeuwe? Meeuwsen misschien? Meeuwen zijn in de lucht. Dat weet je toch
wel?’ - Er woonden ook veel Meeuwsen in het stadje en zij behoorden meerendeels
tot het visschersvolk.
‘Meeuwe!’ zei ze weer en lachte vroolijk, omdat voor hem de meeuwen in de lucht
vlogen. Dan vroeg ze heel groot opeens: ‘en hoe heet jij? - ù!’ verbeterde ze.
‘Nou, je hebt een nette moeder,’ zei hij, omdat dat ‘u’ zoo klemmend klonk: ‘ik
heet Andries!’
‘En hoe nog méér?’
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‘Niks meer’ ‘Jà’ - zei ze, als wist ze dat achter Andries stellig nog iets anders kwam; ‘jà’ - zei
ze nog eens en knikte hardnekkig.
‘Toch niks meer. Moet je dan nog méér heeten?’
‘Ja’ - zei ze heel zeker. En als hij niet spoedig weer antwoordde: ‘ik weet het tòch
wel...’
‘Zoo? Laat es hooren dan!’
‘Grootvader’ - zei ze zacht en welbewust.
Hij lachte. ‘Nou, dàt is toch een knappe meid. Zeker - grootvader heet ik.’ Hij zag
hoe ze haar hand op zijn knie legde.
‘Ik weet óók een Andries,’ zei ze na een poosje, ‘ik speel wel es met 'm.’
‘Zoo?’
‘Ja. Andries Sippe - hij... hij... woont...’ maar ze wist het straatje niet uit te leggen
- ‘gùnd’ - wees ze in de lucht over de huizen.
‘Ja, dat zal wel. Andries Schippers misschien. Dus jij weet een Andries. - Ik weet
een Afra.’
Ze keek hem oplettend aan: ‘waar dan?’
‘Hier’ - zei hij en pakte haar onder de kin. Ze lachte weer een helderen, klaren
kinderlach en blosjes kwamen op haar rond gezichtje. Dan stond ze lang als in
gedachten.
‘Waar... ben... ben... dan die... die... die...’ stamelde ze.
‘Wat meen je nou? Dat kan ik niet verstaan.’
‘Die...’ haperde ze toch weer, ‘van... van grootvader... die... waar zijn die?’
Hij vorschte. Maar hij vond het.
‘O - die van grootvader? Waar grootvaders kleine kindertjes zijn? Wel, die zijn
ver weg, heel ginder over de zee, op het eiland. Zie je die toren? Neen, zie je die
niet? Nou, daar over het water zijn ze; grootvader gaat er weer naar toe; hij is maar
een paar dagen met de boot overgekomen. Nee, spelen kun je met die kindertjes niet.’
‘O...’ zei ze ernstig. En dan: ‘ik heb ook een opoe.’
‘Zoo, en geen opa?’
‘Nee...’
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Dan ineens zei ze nadenkend, opkijkend in de zonwarme lucht: ‘mijn broertje is
dood’...
‘Je broertje dood? Zoo! - Wanneer is dat gebeurd?’
‘Nóú’ - zei ze.
‘Tòch waar?’ Hij keek ook op naar de zon en liet dan zijn stem diep dalen: ‘Is je
broertje dood - is die nou dood gegaan. En hoe oud was die wel?’
‘Twaalf jaar.’
‘En heb je nog meer broertjes en zusjes?’
‘Ja’ ‘En was die broer die dood is de oudste?’
Daar zei ze niets op. ‘Hij wordt begraven,’ deelde ze mee.
‘Wordt hij begraven - wel - en dat met dit mooie weer, met de zon, als alle kinderen
moeten spelen? Twaalf jaar... dan moet je niet doodgaan,’ zei hij diep ernstig, want
het viel zoo vreemd op hem, dat nu een kind van twaalf jaar, in den zomer, als alles
zoo stralend was, had moeten heengaan. Een kereltje dat hij nooit gekend had - en
hij keek weer op haar neer.
‘'t Is Jan’ - zei ze.
‘Zoo - is 't Jan? Wel, wel - en was Jan lang ziek?’
‘Ja’ - zei ze, maar daarop kwam geen inlichting meer. Ze keek ineens om en naar
de traagzeilende betters. ‘'t Is tij...’ sprak ze plots.
‘Ja, maar 't getij is niet erg mee,’ antwoordde hij en hij begreep nu dat ze een
visscherskind was. ‘Is vader uitgegaan?’ - vroeg hij, met 't oog ook naar de zee.
‘Nee - nou niet - me opoe komt.’
En hij voelde daaruit dat de visscher nu niet was uitgegaan omdat hij zijn doode
kind moest wegbrengen.
‘Zoo’ - hij zuchtte - ‘en waar woon je?’
‘Daar’ - wees ze naar beneden, maar daar liepen zooveel straatjes en slopjes, 't
zou moeilijk zijn van haar precies te weten te komen in welke kluis ze hoorde.
Misschien zag hij het straks als ze wegging.
Maar ze ging niet. En ze ging weer met de pop spelen. Ze vergat hem.
Tot later, toen hij óók dacht te gaan, een vrouwenstem daar beneden aan den dijk
klonk: ‘Affiè!... Affiè!...’ en het

Groot Nederland. Jaargang 27

641
kind schrok; ze klemde haar lippen opeens als zei ze: moeder. En ze dribbelde naar
het steenen trapje toe.
Hij keek om en zag hoe ze achterwaarts de treetjes afdaalde, met de handjes zich
houdend aan de ruwe steenen; haar gezichtje was rood; zoo inspannend was het, haar
tong kwam tusschen haar lippen heen. En hij wist wel, dat men niet moest helpen;
de vrouwenstem beneden zei óók niets. Het zou wel vertrouwd wezen. Deze kinderen
kunnen immers zoo veel, dacht hij.
Nu was ze weg en hij bleef nog zitten.
De kleine Afra... Was ze zoo ineens in zijn morgen komen stappen.
En het doode broertje... Was dat dan nèt gebeurd? Hij had van zijn zusters toch
niet gehoord, dat er een kind op de buurt zoo ziek lag.
Maar och... ze bemoeiden zich ook niet met velen.
Afra - Het was wel vreemd, dat hij nu ineens de jaren in zijn bestaan weer kon laten
wegvallen, dat hij jong werd, tweeëntwintig - drieëntwintig. Hij was niet zoo héél
vroeg naar een meisje gaan verlangen, maar tóén, toen hij dan, wel diep verborgen,
maar toch zoo hunkerend op iemand wachtte, was zij gekomen, plotseling - op een
Zondag hier op den dijk. Zij was van hier, maar diende in een groote stad, met
menschen van hier was zij daar heen gegaan. Hij was varensgezel - en hij had naar
het meisje uit de groote stad durven kijken. Ze was frisch, zoo monter, en toch ook
zoo toeschietelijk tegen een jongen uit de plaats harer geboorte. Och - ze waren
samen wat opgeloopen en - daar zij veertien dagen vacantie had, was... hadden ze
mekaar vaker gezien. En ze hield spoedig ook van hem. Hij van háár... dat was een
overrompeling geweest.
Om hem was ze weer hier komen dienen, ja om hem, om niemand anders; op haar
familie was ze niet dol. Afra. Hij had haar altijd Afie genoemd, omdat die vreemde
naam hem zoo zwaar in den mond lag.
Zij was zijn eerste en groote liefde geworden. Moest hij ook zeggen, dat zij de
éénigste was geweest? Neen, want met Anne was hij ook wel gelukkig geworden,
rustig gelukkig;
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zij was een goede vrouw en een heel bezorgde toegevende moeder geweest. Hun
vier kinderen waren knap grootgeworden; de achttien jaren van hun huwelijk hadden
zij steeds tevreden naast elkaar geleefd. Anne was van het eiland ginder, een heel
stille, kalme natuur, heel anders wel dan zij, die de eerste was geweest.
Hoe was het gekomen - de scheiding - na het geluk met die eerste?
Hij was varensgezel - en daar had ze toch eigenlijk wel een hekel aan. Zoo lang
ze verkeerden... Maar daarna... Een vrouw, getrouwd met een man die veel op zee
was, och... dat zat 'r verkeerd - ze hield niet van alleen-zijn. Als hij nu vast werk aan
den wal kon krijgen... En dan liefst nòg niet hier, waar zij niet van haar geboortestadje
hield, maar ginder in die groote stad waar zij gediend had Later, in hun grooter wordende liefde, was dat verlangen wel wat in haar gaan
liggen, hij had soms gedacht, dat het er niet meer was, maar gestorven was het toch
niet. Soms sprong het ook wel eens weer boven. Maar ze hield veel van hem en eens
had ze gezegd: ik kan met jou overal leven. Was dat niet gemeend geweest? Was dat
in vervoering gezegd?
Hij had haar zoo heel erg liefgehad; alles had hij voor haar willen doen, alleen
voor dat ééne schrok hij zoo verschrikkelijk terug: met haar naar een groote onbekende
stad gaan. Ze zei wel dat hij daar vast en zeker werk zou krijgen. Ach... hier in het
kleine zeestadje aan den wal leven, met háár, dat zou nog wel zijn gegaan - hij wist
het vooruit - maar waar ze dat begeerde, hem wilde wegtrekken van hier, waar hij
zoo behoorde, met hart en ziel, toen was voor 't eerst even iets in hem zich gaan
sluiten; hij had gevoeld, dat ze niet precies was als hij. En dat had pijn, hinder
gegeven.
Hij - in een groote stad - geen zee, geen wijdte, geen onmetelijke lucht en stilte
meer... hij had van kindaf gevaren - vróég ze zich niet, of hij in zoo'n samenklonting
van héél andere menschen in hooge huizen, in nauwe lange straten zou kunnen leven?
Dééd ze 't niet... begréép ze hem dan? Zooveel wist hij wel - hij was in steden geweest
- dat de met geld karig bedeelde, eenvoudige werker, in een groote stad altijd bedompt
en ongelukkig woont. Twee hoog - drie
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hoog - daar had hij zich vaak over verbaasd als hij het hoorde en hij had in de steden
ook wel die huizenklompen gezien. Dàt zou het lot worden voor hem en haar àls...
Maar zoover kwam het niet - onmogelijk! En hij wist ook veel werkeloosheid in de
groote steden - die was er toen, net als nu - Hij dacht zoo: er waren te véél menschen
die naar die steden trokken; men moest dat aantal niet vermeerderen. Hij was bang
voor zoo'n harden strijd in den vreemde. Men had het daar veel moeilijker dan op
het land, aan de zee. En zoo geen familie... Men loopt elkaar voorbij. En hij hing aan
zijn zusters. Met háár, zijn vrouw, zou hij zijn zusters wel niet zoo erg meer noodig
hebben, maar hij wist... hij was háár tweeën zoo veel. Een beetje dichtbij... Het zou
hun leed doen.
Moeite - o, hij zou moeite niet vreezen als het voor zijn vrouw nóódig was; maar
het wàs niet noodig, het was slechts een niet zeer verstandig, een tè jeugdig
ondoordacht verlangen van haar. Ze wist niet was ze dreef.
Hij was wijzer.
Ze zei wel, dat in de groote stad alles zoo gemakkelijk ging - en dat leven! - al die
winkels! Vermaak hoefde ze niet altijd, maar het was er. Hij, zoo jong, gezond en
robust, hij kon.. o, hij kon bij àllles in het leven en overal slagen.
Schijn... schijn... Hij had het haar ook gezegd. Maar zij dacht hem misschien dom,
te veel van buiten, hij kende de stad niet - hij zou er misschien havenarbeider kunnen
worden, iets, toch met schepen uitstaande - of op een plezierboot, die in den zomer
tochtjes deed van de stad naar buiten.
Ja - in den zomer - Hij wist, dat hij niet toegeven zou, niet om haar, niet om zichzelf
en niet om de kinderen die toch eenmaal...
Toen had hij hier in de kleine zeestad gezocht naar vast werk. 't Was moeilijk
geweest. Hij was goed bevaren, ja, maar wat geeft men daarvoor aan den wal? Er
loopen varensgasten genoeg die graag het dobberende schip voor een vast huis willen
verlaten, vooral... als er een vrouw gekomen is die dat zoo dringend vraagt.
Hij had gezocht - en hij had haar steeds niet gezegd als hij weer teleurgesteld was;
ze wist alleen dat hij uitkeek.
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Tot... tot... toen was het gekomen. Zijn oude oom Jaap, van den vuurtoren op het
eiland en die alles wist, had gezegd, dat hij hem wilde helpen hulpwachter te worden;
dat kon een aanstelling worden voorgoed. Het had hem een uitkomst geleken en hij
had het met vreugde aangenomen; toch... toen hij 't háár moest zeggen, was zijn
vreugd even niet meer zoo groot geweest. Hij vreesde plots - Maar waaròm, waaròm,
zei dan weer een stem binnen in hem. Het leek hem een heerlijk, rustig leven, altijd
met haar daar te zijn. Vast werk - goed loon - pensioen later - ook zij. Want dat hij
er vàst zou komen, dat was wel zeker. Oom Jaap was in den dienst daar vergrijsd,
hij kon veel doen.
De zee zou hij dus houden, de zee die hij kende en had bevaren vanaf zijn jeugd;
hij zou de wijdte niet verliezen. Hij zou spieden vanuit den hoogen toren - met oom
Jaap - naast oom Jaap - en later alleen. Hij zou niet zoo ver van zijn zusters af zijn,
hij kon ze eens opzoeken, de boot bracht hem gauw over. En ze konden ook daar
komen - als hij getrouwd was. 't Had toch met veel geluk vervuld - tot hij 't haar zei.
Zaten ze in den avond op dèze bank? Wàren er toen al banken op den dijk? Neen,
zij hadden samen in het gras gezeten, ginder - achter de dijkhelling bij de weiden.
Ze waren er wat weggekropen voor den wind. En daar, haar hand in de zijne, waren
de woorden uit hem gekomen: dat gróóte - van trouwen - en meegaan; want hij zou
niet wachten tot na zijn leertijd; oom Jaap had ook gezegd: doe het maar - en kom.
Zoo eenvoudig hadden die woorden geklonken, zoo ook zei hij ze toen in den
stillen avond; maar ze begreep het niet zoo dadelijk: hier...? op den vuurtoren? vroeg
ze; want het visschersdorpje op een half uur afstand van hun zeestadje had er óók
een.
Nee - ginder - zei hij - op het eiland; dáár is immers oom Jaap.
Op het eiland! - uitte ze verschrikt; daar - daar...! Maar... stotterde ze, hoe kom
je dáárbij... dáár... buiten de wereld... buiten het leven... in zoo'n doodschheid.
Wat geeft dat, als wij met ons tweeën zijn? - en hij hield
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haar hand nòg steviger in de zijne. Zet àl dat andere non eens uit je hoofd en denk
aan vast werk, goed loon, pensioen... later; honderden snakken naar zoo'n bestaan
en ons... ons... wordt het non ineens gegeven.
Daar!... nòg hoorde hij weer haar opnieuw verschrikten uitroep. Wat hij daareven
voor verstandigs had gezegd, drong niet eens bij haar binnen. Daar - waar vijf huizen!
- want ze was er eens geweest, al wel een tijd geleden, op een uitstapje van school.
Neen, dat zou 'k niet kunnen! zei ze oprecht; als hier... dàn... ik kan niet in zoo'n
eenzaamheid leven.
Làter... làter... kan ik misschien hièr op den toren komen, had hij gesust; onmogelijk
is dat niet, neen, heelemaal niet. Laat ons het eerst probeeren.
Làter... ik dènk niet aan later... ik denk aan nóú! Eérst dáár - dan kom je er niet
weg. O... waarom heb je dàt?... Is er dan niets anders?
En hij had weer gezegd van dat pensioen - Oom Jaap, als die wegging, had... Maar
zij was hem in de rede gevallen, bedroefd, met wilde tranen; ze kon zoo hevig zijn
soms.
Ik kan niet denken aan als we oud zijn... jij bent zoo wijs... en ik... ik...
Maar we wòrden oud - en als je in de stad oud gewerkt bent, heb je niks. Zoo had
oom Jaap 't toch ook met hem besproken - En ginder zijn toch ook dorpen, je gaat
eens met de boot over naar hier. Je zult het zien, het went - alles went - dat zegt oom
Jaap ook.
O... oom Jaap... hou nou eens op met hem! Die moest begrijpen dat ik... Die is al
grijs!
Maar hij is er ook jong gekomen - en er getrouwd. Nóú, als hij niet meer werken
wil, kan hij een onbezorgden ouden dag... Wat huil je? Weet je, waaròm je huilt?
Haar wild verdriet had hem verontrust. En zij waren uiteen gegaan, beklemd,
mismoedig, want voor 't eerst had hun liefde een schok ondergaan; zij had niet kunnen
toegeven - en hij niet van zijn groote plan afstappen. Hij zou die week weer gaan
varen en als hij terugkwam - zij moest denken, góéd nadenken en dan... hem zeggen...
in die week, als hij weg was, zou ze wel tot kalmte en een beter besluit komen.

Groot Nederland. Jaargang 27

646
Zoo had hij nog bij het afscheid gezegd, haar in de oogen gezien, maar triest was zij
heengegaan, haar gezicht nog gezwollen van het verdriet en haar blikken neergeslagen.
Zij, die anders altijd zoo vroolijk was! En ze had niet meer omgekeken, snel was ze
de dijkhelling afgeloopen naar haar huis. Hij voelde zich daar wèl alleenstaan nu ze
niet meer had omgezien en toch - hij mocht eigenlijk dat heftige in haar zoo eens
wel. Hij had de heele week die hij op zee was met evenveel liefde aan haar gedacht.
Maar toen hij terugkwam en ze weer langs den dijk liepen - langs de oude plek,
bij de weiden in de diepte, had ze niet meer willen gaan zitten - zei ze 't hem; nee,
eerst vroeg ze: blijft dat nog zoo? - En toen hij lachend vroeg wàt, zei ze wat fel: dat
hoef je zóó niet te zeggen - je wéét 't wel - ik heb het geen oogenblik vergeten. Maar
ik wou zeggen... àls je het dan doet... dat... En ze vertelde, dat ze een brief had
gekregen van de menschen uit de groote stad bij wie ze vroeger geweest was: of ze
terugkomen wilde - Of ze dat zèlf had gevraagd... hij vroeg het zich later wel eens,
maar toen zei ze het zóó, en dat ze er wel zin in had - dat ze gaan zou.
Tòch naar de groote stad? - zei hij dof. Het sloeg hem met een ontstellende
wanhoop, die hij toch niet toonen kon. Hij kon nooit alles uiten wat in hem roerde.
Zwijgend liep hij bij haar; zijn arm had ze losgelaten; hij voelde... dat ze een eind
van hem wegging. En hij kon niet spreken.
Ja - zei ze - ik heb gedacht - denk jij dan ook - en je kunt doen wat je wilt; kom of - want ik kan niet iets doen tegen mijn zin, ik... wil iets aan het leven hebben, het
was me hier al saai genoeg - maar... ik wil wel wachten.
Ze wilde dus op hem wachten - ginder.
Als je dat besloten hebt... dan hou je niet genoeg van me, stamelde hij toch.
Dat kan - maar ik kan het niet helpen; toen je dáármee kwam, toen dacht ik... en
dan kan ik óók zeggen: jij houdt niet genoeg van mij.
Tòch! - dat doe ik! - ik weet het zeker. Maar een man moet toch voor het huisgezin
zorgen en als hij nu weet dat... Maar wat moet ik zeggen? Ik durf niet naar een groote
stad.
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Hij durft niet... zei ze, of ‘hij’ een andere was. Dat trof hem. En ze waren wéér vaneen
gegaan, nòg onzekerder, zelfs geslagen hij. En dan had hij dagen geloopen, zijn strijd
gestreden, gedacht - gedacht - 's nachts naar de sterren opgekeken - maar de uitslag
van zijn tobben was nièt geweest dat hij tot háár ging met een belofte - hij ging niet.
Want steeds hoorde hij haar woorden: ik wil iets aan het leven hebben... Wàt wilde
ze hebben? vroeg hij zich dan. Iets - Wat is dat iets? Wat hij niet geven kon? Hij
wilde haar een zeker bestaan geven - èn zijn liefde - was het niet genoeg? Was er
iets dat méér was?
Zij was eerder naar de groote stad gegaan dan hij had kunnen vermoeden. Ze was
plotseling gegaan. En ze schreef hem - schreef: de menschen die haar wilden hebben,
konden niet langer wachten. Zijn hart was haar als nagëijld. En wéér nachten - nachten
- dat toch opnieuw het schrikbeeld kwam dat hij niet meester kon worden: de stad...
het leek een monsterding met een gapenden muil; dáár om werk gaan vragen... hij
zag zich loopen... door lange straten, langs de haven, telkens afgewezen.
En hij schreef haar dat hij niet kwam; ook hij zou wachten. En hij dacht: àls ik
eenmaal ginder ben en het valt haar dáár niet mee - ze zal naar me verlangen - dan
komt ze wel. Hun beider liefde ging een proef doorstaan. Wie zou het winnen?
J.P. ZOOMERS-VERMEER

(Wordt vervolgd.)
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Shaw's boodschap
II.
Onze ‘Idola Mentis’.
Kunst, Liefde, Huwelijk, Huiselijke Haard, Opvoeding, Wetenschap,
Heldenmoed, Gerecht, Zedelijkheid.
Francis Bacon zag, dat onze vooroordeelen onzen geest beletten, de dingen te zien
zooals ze werkelijk zijn. Hij noemde die vooroordeelen ‘Idola Mentis’. Shaw's
voortdurende aanvallen op onze vooroordeelen of veronderstelde vooroordeelen zijn
naar den geest van Bacon: wij moeten die idola mentis verwerpen indien we wenschen
beter te denken en beter te leven.
Nu is het een feit, en het dient opgemerkt te worden, dat Shaw bijna alles als
vooroordeel beschouwt; vooral idealisten moeten niet verwachten, dat hij veel zal
laten rechtstaan.
Veel werd geschreven betreffende Shaw's zoogenaamde puriteinsche houding, en
vele critici volgen den gemakkelijken weg, zijn geheele werk te verklaren uit het
oogpunt van die ‘puritan attitude’. Zeker is het, dat de geest van de Three Plays for
Puritans de geest is van G.B.S.' gansche werk. Maar is het een puriteinsche geest?
Shaw's eigen verklaring beperkt zich tot het verfoeien van het wellust-prikkelende
tooneel en van het wellustig aanbidden der kunst. Het wellust-prikkelende tooneel
is niet waardig van een groot schrijver; vroeger, vóór de hernieuwing van het drama
op het einde der XIXe eeuw, kon men het nog min of meer begrijpen omdat het
dramatisch veld beperkt was, thans echter is het enkel te verklaren door winstbejag.
Een kunstenaar, die winst beoogt en daarvoor aangename zedeloosheid ten beste
geeft, is niet waard, kunstenaar te zijn; de prostitutie van zijn gaven schakelt hem
automatisch buiten de bent dergenen, die het beter meenen met de kunst.
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Wat de kunst betreft, moeten we dan Shaw's ‘puriteinsche houding’ onderzoeken.
Want het is reeds duidelijk uit het voorafgaande dat het puritanisme niet kan worden
aangegeven als leit-motiv in Shaw's werk. Een zekere strengheid is nog niet
puritanisme. Shaw zou zelf verbluft staan indien men, in de Three Plays for Puritans
zelf, de hoofdpersonages Caesar, Richard Dudgeon, Brassbound en Lady Cecily
puriteinen zou noemen. Het puritanisme heeft, van het begin af, zulke overeenkomst
getoond met eng traditionalisme, met kwezelachtig wantrouwen tegenover ‘the World,
the Flesh and the Devil’, met schijnheiligheid zelfs, (al zaken waartegen Shaw gestadig
vocht), het heeft groote kunstenaars zooals Spenser en Milton linksch en schijnheilig
de liefde voor het leven en de goddelijkheid die in hen brandde doen dekken, het
heeft van religie zelf zulk een sombere, weerzinwekkende, geestdriftfnuikende dofheid
gemaakt, dat men Shaw's essentie volkomen zou negeeren indien men ging
veralgemeenen wat hij soms moge hebben gezeid betreffende de zoogenaamde
puriteinsche houding.
Wat denkt Shaw dan over kunst? Kunst volgens hem werd als een afgod. ‘De 19e
eeuw was de tijd van het geloof in schoone kunst. De uitslagen liggen vóór ons’ is
een welbekend aphorisme uit de ‘Maxims for Revolutionists’ (Man and Superman).
Het belang van kunst werd sterk overdreven. Laten wij tusschen haakjes zeggen, dat
die overdrijving kwam van een heel kleine élite, en met de massa niets te doen heeft;
eens te meer zien we, dat Shaw enkel denkt aan intellectueelen. Dat aphorisme is
naar den geest van de ‘puritan attitude’, die volkomen tot uitspraak komt in het
voorwoord tot Three Plays For Puritans: ‘Ik ben, denk ik, altoos een puritein geweest
in mijn houding tegenover de kunst. Ik houd evenveel van mooie muziek en schoon
bouwwerk als Milton, of Cromwell, of Bunyan; maar indien ik bevond, dat zij het
werktuig werden van een systematische afgoderij van zinnelijkheid, zou ik het
beschouwen als goed staatsmanschap elke kathedraal der wereld te doen in stukken
vliegen met dynamite, orgel en alles, zonder de minste notitie te nemen van het gegil
van kunstcritici en beschaafde wellustelingen.
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De genoegens des zinnen kan ik sympathiek aannemen en meevoelen, maar het
vervangen, door zinnelijke extase, van intellectueele werkzaamheid en eerlijkheid
zijn volkomen uit den booze’ (are the very devil).
Vivie, de dochter van Mevrouw Warren, is meer dan een puritein wat kunst betreft:
‘uit loutere beleefdheid heeft ze zich een enkele maal laten meenemen naar de National
Gallery, het Opera en een concert, maar dat was al wat ze er van uithouden kon, en
ze zou nooit meer de proef willen nemen.’ Dat is geen puriteinsche, wel een
phariseesche houding. Vivie heeft echter andere hoedanigheden dan deze negatieve,
en Praed, de kunstminnaar, zal haar dan ook niet wenschen dat ze zou stikken in haar
gecijfer, zooals Sjaalman het Droogstoppel wenschte: ‘Stik in de koffie en verdwijn’.
Caesar verneemt, dat de boekerij van Alexandrië in laaie vlam staat en begrijpt
de angst van Theodotus niet.
‘T h e o d o t u s : Wat daar brandt is het verleden van het menschdom.
C a e s a r : Een schandelijk verleden. Laat het branden.
T h e o d . (wild): Wilt gij het verleden vernielen?
C a e s a r : Ja, en de toekomst opbouwen met de puinen.’
In hetzelfde stuk wordt Appolodorus belachelijk gemaakt, de mooie man van
‘kunst om de kunst’, een spreuk, die door de schildwacht niet wordt aanhoord: dat
is het wachtwoord niet. Maar Caesar zegt aan Britannus, dat Appolodorus geen
vagabond is, geen echt kunstenaar, enkel een ‘beroemd patriciër amateur’.
En hier geeft Caesar - of Shaw - ons den sleutel: Er is een hemelsbreed verschil
tusschen den echten kunstenaar, die staat in de heerlijkheid van de grootschheid des
levens en vervuld is met een onverklaarbare, epische, en dikwijls pijnigende cosmische
verzuchting - en den kleinen zinnelijken schoonheidsvereerder. Wanneer Shaw dan
Vivie, of Fanny, of Caesar tegenover overdreven vereering der kunst stelt, zal hij
ver kunnen gaan, zal hij zelfs puriteinsch of eenvoudig utilitair kunnen doen, wij
weten dat de harde woorden van onzen schoolmeester niet volkomen zijn gedachten
uitdrukken, maar dat ze zoo strong zijn, omdat we ze verdienen. In Cashel Byron's
Profession zegt Lucian van Ly-
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dia: ‘Laat me u waarschuwen, dat mijn nichts geliefkoosde gril is, zich voor te doen
alsof ze een weerzin voelde voor kunst, waaraan ze passievol verkleefd is, en voor
letterkunde, waarin ze diep is belezen’. Dit kan eenigszins op Shaw zelf worden
toegepast.
Het verschil tusschen echte, eeuwige kunst, en de kunst van den liefhebber, tusschen
den mènsch, die intens leeft, dikwijls voor een groote gedachte, en de wandelende
dooden die enkel schilderijen, boeken en sonata's vereeren, wordt té duidelijk
aangetoond in zijn boeken om eenigen twijfel te laten bestaan. Meer nog, de
kunstenaar is volgens Shaw ver boven den gewonen mensch.
Is Eugene Marchbanks niet oneindig grooter dan alle anderen, Candida bijbegrepen?
Staat Dubedat niet mijlen verheven boven al de andere personages in The Doctor's
Dilemma? Voelde Eva niet reeds, hoe de wereld veranderen moét, en zich
ontworstelen zal aan nuttig werk en moordend vechten: door kunstenaars?
En Shaw, bewondert hij niet vurig hen, die Baudelaire ‘les Phares’ noemde:
‘Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage
Que nous puissions donner de notre dignité
Que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge
Et vient mourir au bord de votre éternité.’

Shaw zelf noemt Goethes en Shelleys en Michel-Angelo's The Artists-Prophets
(‘Back to Methuselah’, voorwoord).
Wat maakt dezen groot, zoo groot, dat, voor een gewoon sterveling, ze verschijnen
als Titans of Olympische Goden? Het was hun bezit van de echte essentie der kunst
‘the identification of the artist's purpose with the purpose of the universe’1) ‘het
vereenzelvigen van het doel van den kunstenaar met het doel van het heelal’, die
communie met den geest zelf van het groote cosmos, een zich zoo onvermijdelijk
verdiepen en vereenigen, dat de wereld slechts staren kan en luisteren naar de
uitdrukking van een bovenmenschelijke intuïtie.
Kunst is dus niet het vermaak van den zinnelijke, niet het

1) Shaw's Inleiding tot Three Plays by Brieux XXII.
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precieuse versieren van het leven zooals de Renaissance het deed opvatten, kunst is
het sublimeeren van het leven zelf. De ‘puriteinsche houding’ is gegrond als reactie
tegen dat niet begrijpen van de essentie der kunst.
Hoe beschouwt Shaw dan die ‘echte’ kunst? Alles wel ingezien komen al onze
edele verzuchtingen hierop neer: het uitwerken van die geheimzinnige kracht in ons,
die ons naar eigen verbetering haken doet. Dat gevoelen is van denzelfden aard of
maakt zelfs deel uit van het godsdienstig gevoelen. Daarom kan geen ware kunst
bestaan indien zij niet godsdienstig onderlegd is. Intuïtie brengt hier veel verder dan
kennis: de schilders der middeleeuwen met al hun technische onhandigheid zijn
zuiverder kunstenaars dan vele hunne nakomelingen, al weten dezen veel meer
betreffende kleur en perspectief en ontleedkunde: want de eersten bezaten hetgeen
de laatsten uitzonderingswijze bezielt: het hoogere gevoelen van leven en ziel.
Het is de plicht der kunst dit gevoelen aan te leeren. Gedichten en parabels en
vertellingen, schilderijen en gebouwen, symphoniën en sonata's zouden ons het
gevoelen moeten geven onze ziel te vergrooten, één te zijn met het heelal. Parabels
zijn daartoe uiterst wel geschikt: tot ons beperkt verstand en onze duister-makende
realistische denkwijze brengen zij de diepere meening, welke door een nuchtere,
abstract-wetenschappelijke verhandeling zou bedorven worden, daargelaten de vraag,
of zulk een verhandeling mogelijk zijn zou wanneer het geldt het diepste van de
gedachten samen met het meest mysterievolle in instinct en intuïtie.
Hier echter botsen we op een paar moeilijkheden. Wij kunnen begrijpen, dat Shaw
de formule ‘L'Art pour l'Art’, formule die feitelijk nooit letterlijk werd opgevat,
verwerpt. Wij begrijpen hem zelfs, al is de uitdrukking wel overdreven, wanneer hij
zegt dat hij, ter wille van de kunst alleen, nooit de moeite zou op zich nemen, een
enkelen volzin te schrijven (Opdrachtsbrief van Man and Superman). Maar voor
Shaw moet de kunst enkel didactisch zijn. Dat dit inzicht Shaw's tooneelwerk gedeeltelijk! - kan verklaren, goed, maar het verklaart hoegenaamd Shelley niet,
noch Goethe, noch Beethoven, noch Michel-Angelo. Dat de artists-prophets,
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op een onrechtstreeksche wijze, ons iets meer leerden betreffende den zin en het doel
van het heelal, ongetwijfeld, maar wat sterk te betwijfelen valt, is, dat ze dat deden
met koeloverwegenden, voorbedachten raad. Zij gehoorzaamden, buiten zich zelf,
aan een impulsie die sterker dan eenige menschelijke beweegreden voortdrijft, en
zelfs bijna altoos het menschelijke verstaan overtreft. Want scheppingsdrang heeft
niets gemeens met een rechtstreeksch doel en, al betwijfelt Shaw zeer dikwijls of er
wel eenige vooruitgang bestaat, toch kunnen wij vooruitzetten dat wij Hamlet beter
begrijpen dan Shakespeare's tijdgenooten, toch kunnen wij de hoop uitdrukken dat,
hetgeen wij duister voelen de waarheid en de schoonheid te zijn in Marchbanks en
Dubedat, veel duidelijker worden zal in toekomstige tijden. En 't is stellig dat de
echte kunstenaar geen ander doel heeft dan het té-vele in hem uit te drukken, al wordt
hij verstaan of niet.
De tweede moeilijkheid treffen wij aan in het laatste deel van Back to Methuselah:
daar wordt kunst overtollig en door de volwassenen als een speeltuig voor kinderen
beschouwd. Iets in denzelfden aard vinden wij in Man and Superman (III) waar Don
Juan zegt, dat de kunst zijn zinnen verfijnde, hem leidde tot het aanbidden der vrouw,
maar dat hij thans kunst en liefde verwerpt om uit te werken, door gedurige
beschouwing, want het doel was, waartoe hij geschapen werd.
In Back to Methuselah verklaart de She-Ancient dat de kinderen uit ‘As Far As
Thought Can Reach’, evenals zij een spiegel gebruiken om hun aangezicht te zien,
kunstwerken gebruiken om hun ziel te beschouwen. ‘Maar wij, die ouder zijn,
gebruiken noch spiegels noch kunstwerken. Wij hebben een directen zin van het
leven. Wanneer gij dat zult hebben bekomen, zult gij ter zijde leggen uw spiegels en
standbeelden, uw speeltuigen en uw poppen’.
En dit is de moeilijkheid: hoe komt het, dat hier gestopt wordt de impulsie, welke
den kunstenaar tot scheppen dwingt en hem onrechtstreeksch dien zin van het leven
minder duister doet maken? Shaw laat ons inzien, dat het is omdat de ‘Ancients’
thans het bewustzijn hebben van de beteekenis zelf van het leven. Maar waarom
doen zij dit bewustzijn niet
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kennen - al zij het, in dit boek, op een noodzakelijke duistere wijze? Waarom sluiten
zij zich op in een egocentrisch, allerindividueelst beschouwen, waarom gaat die
donkere kracht, die tot uitdrukking dwingt, verloren? Eens te meer vinden wij hier
de tegenstelling tusschen Shaw den individualist en Shaw den socialist.
Een opwerping dringt zich op: die kunst, die Shaw verdedigt, is eigenlijk
philosophie. Dat is ze. Echter is het omgekeerde geval niet waar: wijsbegeerte is niet
kunst, tenzij, in een zekere mate, de romantische philosophie van een Hegel, een
Schopenhauer, een Nietzsche, een Guyau of een Bergson. Want de wijsgeeren hebben
daartoe te veel en te uitsluitend het verstand beschouwd en verheerlijkt, daar waar
de diepste wortels van de kunst uit instinct en intuïtie spruiten. Shaw's gebrek, als
kunstenaar, is datzelfde feit: het verstand wordt te zeer verheerlijkt in zijn werk en
in zijn meening, dat echte kunst didactisch zijn moet. Waar hij aan dat gebrek ontsnapt
- Candida, The Doctor's Dilemma, St. Joan en in bijna elk stuk, sporadisch - heeft
hij, in tegenspraak met zijn eigenlijk doel en in overeenkomst met zijn vereering van
de artists-prophets, het hoogste bereikt.
De vereering van kunst was voor Shaw's Don Juan de oorsprong van de vereering
der vrouw en der liefde; liefde tusschen de twee geslachten is volgens Don Juan, en
Shaw, het voorwerp van een misplaatste vergoding die nog sterker is dan die van de
kunst.
Het gansche werk door van Shaw vindt men die opinie: liefde-vergoding is gekheid;
de essentie der liefde is immers sexueele aantrekking, min of meer verbloemd en
omsluierd door het gevoel. Met andere woorden, een dierlijk instinct, waaraan de
mensch gehoorzaamt, want zijn natuur zelf schrijft hem voor, zich voort te planten
opdat het menschdom zou blijven bestaan. Precies het verbloemen en omsluieren is
uit den booze, het belet, de werkelijkheid in te zien. De voornaamste rol is, niet die
van den man, maar van de vrouw, de toekomstige moeder. Dát besef, en het besef
dat onze oeconomische inrichting slecht is, verklaart dan
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rechtstreeksch bijna al de vrouwenkarakters in Shaw's dramatisch werk: de vrouw
maakt jacht op den man, en zal hem navolgen als een prooi door heel Europa, zooals
Ann Whitefield het doet met Tanner (Man and Superman); indien Julia Craven
mislukt in haar pogingen is het omdat Charteris een Philanderer is; de tandarts in
You Never Can Tell wordt in het ‘duel of sex’ overwonnen door Gloria, die zich plots
van haar roeping bewust wordt; Blanche Sartorius weet aan Dr. Trench een
liefdeverklaring uit te lokken en hem te huwen (Widowers' Houses). Hypatia maakt
haar keus: Percival, en vraagt haar rijken vader de onwillige ‘bruut’ te koopen.
(Misalliance). De wijze oude dame Higgins onderbreekt haar zoon (Pygmalion), die
vertelt, dat hij een meisje heeft ‘opgepikt’: ‘Wil dat zeggen, dat het een of ander
meisje jou heeft opgepikt?’ Shaw's uitleg van het feit is welbekend: ‘De vrouw moet
nu eenmaal zoogezegd beweegloos wachten, totdat haar het hof wordt gemaakt. In
feite wácht ze dikwijls beweegloos. Zoo wacht de spin op de vlieg. Maar de spin
bouwt haar net. En indien de vlieg, zooals mijn held, een kracht toont welke voorzien
laat dat hij zich zal losworstelen kunnen, hoe snel geeft ze haar passief voordoen op,
omvlecht en omvlecht ze hem, totdat hij voor altijd binnengerekend is!’
(Opdrachtsbrief, Man and Superman).
Shaw's vrouwenkarakters gehoorzamen blindweg aan de diepe impulsie in hen,
kinderen te hebben. Vivie is misschien een uitzondering, maar we verlaten haar,
wanneer ze nog zeer jong is. Lesbia weet, dat het haar plicht is, moeder te worden,
ze wenscht echter, dat haar zulks mogelijk ware zonder te trouwen (Getting Married).
De vrouwen in Shaw's dramatisch werk hebben dan ook iets instinctmatigs, gansch
verschillend hierin van de mannen, die dikwijls intellectueelen zijn en terugdeinzen
vóor het gevoel, een werktuig te worden van een blind doel. Natuurlijk bestaat zulk
een instinct ook bij den man, maar het is zoo scherp niet. De geestige, cynische
Tanner wordt plots diep-menschelijk:
‘Ta n n e r : Ge wilt verkoopen: vrijheid, eer en uzelf voor geluk?
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A n n : 't Zal niet al geluk zijn voor me; misschien dood.
Ta n n e r (kreunend): O, die haak grijpt in en pijnigt. Wat hebt ge vastgeklampt
in me? Is er een vaderhart evenals een moederhart?’ (Man and Superman).
Datzelfde motief komt even overweldigend voor in Androcles and the Lion,
wanneer Lavinia door den kapitein gevraagd wordt, haar godsdienst op te geven en
te trouwen in de plaats van gedood te worden; Lavinia beroept zich op hem als den
mogelijken vader van een lafaard, want ‘zoons zijn zooals hun moeder’.
We hebben echter weer dat instinct koelbloedig onderzocht door Cusins, die zich
tot ‘Major’ Barbara gedreven voelt door een macht, die sterker is dan zijn wil. Juist
daarom is hij zich wel bewust, dat dit instinct niet is hetgeen dichters liefde noemen.
Het is ook niet de breede liefde voor de wereld en de menschen, de
Shakespeariaansche milk of human kindness: dit zal Shaw doen uitschijnen in Caesar
and Cleopatra en vooral bij Tanner aan wien de jonge dichter Octavius verwijt, nooit
te hebben bemind. Tanner heeft altijd bemind, ja, zelfs Ann, maar wil slaaf noch
dupe van de liefde zijn. ‘Ga naar de bij, o poëet, beschouw haar gewoonten en wees
wijs. Hemel, Tavy, indien de vrouwen ons werk konden voortdoen en we het brood
van hun kinderen aten in de plaats van het te maken, ze zouden ons dooden zooals
de spin haar maat of de bijen de darren dooden. En ze zouden gelijk hebben indien
we voor niets anders goed waren dan voor liefde’.
Dat voortplantingsinstinct wordt in Man and Superman aangetoond als een instinct
om betere menschen voort te brengen dan wij zelf. Maar Hamon, in zijn studie over
Shaw, doet gelooven aan een systematisch toepassen van die gedachte in het gansche
werk van onzen schrijver. Ana, 't is heel waar, roept het Heelal aan om een vader te
geven voor den ‘Superman’, maar reeds in hetzelfde stuk heeft Ann Whitefield zulke
berekening niet. In andere stukken wordt het motief niet uitgedrukt, tenzij in Back
to Methuselah. De opinies van Shaw zijn reeds systematisch genoeg zonder Hamon's
overdrijving.
Iets, dat door Hamon uit het oog werd verloren, is Shaw's
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verklaring, dat het tot voortplanting drijvende instinct niet de gansche vrouw is;
Duffin vergat dat ook, toen hij opmerkte, dat Shaw's vrouwen slechts ‘kindermachines’
zijn:
‘D o n J u a n : Voor een vrouw, Senora, beginnen en eindigen de plichten en de
verantwoordelijkheid van een man met de taak, brood aan hun kinderen te verschaffen.
Voor haar is een man slechts een middel, kinderen te bekomen en op te brengen.
A n a : Is dat uw meening betreffende den geest der vrouw? Ik noem dat cynisch
en weerzinwekkend materialisme!
D o n J u a n : Excuseer me, Ana, 'k heb niets gezeid betreffende den ganschen
geest der vrouw. Ik sprak over haar meening betreffende den man als van een
verschillend geslacht’.
Beschaving is vooral het gebied van den man, die daarin een poging maakt tot
verheffing boven de rol van werktuig.
Wat de vrouw betreft, daar waar Shaw ze ons toont in haar ‘spin’ karakter, kunnen
we denken zooals Hamon en Duffin, maar, behalve die factor, zijn veel andere
bestanddeelen in haar psychologie. De vrouw, bij Shaw, is dikwijls de meerdere van
den man; dikwijls heeft ze hetgeen Tacitus bij de Germaansche vrouw vond: ‘aliquid
sacrum et providum’. Candida is voorzeker ver boven haar gemaal en iedereen,
behalve Marchbanks, die een ‘artist-prophet’ is; Judith, in The Devil's Disciple
verstaat het kinderachtig beslag der mannen niet; voor Lady Cicely (in Captain
Brassbound's Conversion) zijn alle mannen ‘children in the nursery’... Die superioriteit
wordt zelfs tot het paradoxale gedreven in Press Cuttings, waar beweerd wordt, dat
alle groote mannen vermomde vrouwen zijn, en prachtig geïllustreerd in Augustus
Does His Bit, Annajanska, The Inca of Perusalem, Back to Methuselah en vooral in
Saint Joan.
Is er, in die superioriteit, welke, zooniet duidelijk onderzocht, dan toch
allerduidelijkst aangegeven wordt, niet iets van de misschien te scherp uitgedrukte
gedachte van Renan's ‘Souvenirs d'Enfance’:
‘Le cerveau brûlé par le raisonnement a soif de simplicité, comme le désert a soif
d'eau pure.
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Quand la réflexion nous a menés au dernier terme du doute, ce qu'il y a d'affirmation
spontanée du bien et du beau dans la conscience féminine nous enchante et tranche
pour nous la question.
La femme belle et vertueuse est le mirage qui peuple de lacs et d'alleés de saules
notre grand désert moral’.
Shaw's conceptie van de liefde, om tot het onderwerp zelf terug te keeren, is dus
hoegenaamd niet die der dichters. Liefde, zooals ze uitgedrukt werd in ‘Romeo and
Juliet’, of door Dante, of Petrarca, heeft weinig te maken met geslachtsdrift. Is ze de
verbloeming er van? Toch niet, Shaw zelf neemt aan, dat die ‘echte’ liefde bestaat,
maar hij zegt dan onmiddelijk dat ze zeer zeldzaam is.1) Nu, het is een feit, dat de
groote meerderheid der menschen die soort liefde hoegenaamd niet als een
uitzondering aanziet. En het is eigenlijk juist tegen die opvatting, dat Shaw te velde
trekt. Heeft hij overwonnen?
Zeker is het, dat een gewoon paar verliefden zich niet beschouwen zal als Romeo's
en Juliettes, Dantes en Beatrices, Petrarca's en Laura's, Tristans en Isoldes. Maar die
onsterfelijke beelden werden geschapen door kunstenaars, die een buitengewone
gave van uitdrukking bezaten. Echter gevoelen vele menschen in werkelijkheid
hetgeen zoo schoon uitgedrukt werd. Menig man heeft voor zich zelf den tragischen
toestand van Faustus gekend, hunkerend naar meer kennis, meer macht, en vooral
een beter besef van de beteekenis en de richting van het leven; hij is daarom geen
Faustus geworden, maar heeft Goethe's Faust herkend en als een broeder geliefd. In
het kunstwerk vond hij - en vonden de minnaars - een spiegel der eigen ziel. En dan
komen we tot deze vraag: Is dát kunstwerk dan niet uit den booze? Shaw zal zeggen
ja, want het doet aan de simpele menschen gelooven dat ze zijn wat ze niét zijn; - de
simpele menschen zullen zeggen: neen, want ze hebben hun ziel beter begrepen. Ik
ben liever een simpel mensch.
Dat Shaw een groot vijand is van flirt en ‘philandering’, van spelen met de liefde,
is te begrijpen. Maar flirt staat tot

1) Zie ‘Quintessence of Ibsenism’, 1913, blz. 34.
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liefde als amateurschap tot kunst, en is het bedrijf van intellectueele wellustelingen
uit Heartbreak House: machtelooze, ziellooze ‘Lebensunfähigen’.
De liefde zooals Shaw ze begrijpt, het duister voortplantingsinstinct, leidt tot het
huwelijk. Het huwelijk ook wordt door Shaw aangevallen als een afgod; vooral hier
wordt het bij G.B.S., in zijn beeldstormerij, een zorgvuldig en nooit eindigend
verpulveren der laatste stukjes steen.
De vrouw, in haar blind gehoorzamen aan de roeping van haar innigste wezen:
moeder te worden, kiest echter haar ‘prooi’; niettegenstaande haar passieve houding
zal de verkozen man haar niet ontsnappen. Maar het huwelijk, dat het eerste doel is,
werd in de maatschappij een verfoeilijke instelling.
Het huwelijk is een wettelijke slavernij. Liefde, zelfs ‘echte’ liefde, wordt
beschouwd als eeuwigdurend. In feite kan niemand bij voorbaat zeker zijn, dat zijn
gevoelens ongewijzigd sterk zullen blijven; wanneer echter de liefde verdwijnt blijft
het huwelijk in volle kracht, een wettelijke en godsdienstige band. - Dan is er nog
deze mogelijkheid: men kan verliefd zijn op de persoon die men gehuwd heeft en,
tegelijkertijd, op iemand anders (cf. Getting Married en Overruled); daar de wet
geen polygamie of polyandrie toelaat, is hier een andere oorzaak van moeilijkheden.
- Het eigenlijke doel van het huwelijk is procreatie. Er zijn echter onvruchtbare
huwelijken, en huwelijken waar het aantal kinderen met opzet beperkt wordt. Eindelijk is het de gewoonte, dat een koppel enkel de een de andere leert kennen na
het huwelijk; sommige gebreken moesten het onmogelijk maken, maar: (vooral in
Engeland waar de echtscheidingswetten strenger zijn dan op het vasteland) is het
huwelijk niet een ‘bargain’ ‘for better for worse’? Men kan, in Engeland, niet scheiden
bv. wegens dronkenschap of misdaad.
Het beste zou zijn, het huwelijk te beschouwen (evenals die wonderlijke bisschop
in Getting Married) als een zuiver menschelijke instelling, niet als een goddelijke,
en echtscheidingen veel gemakkelijker te maken, aan de echtscheiding
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dezelfde hooge spiritueele waarde te hechten als aan het huwelijk.
Zooals de maatschappij thans wettelijk en sociaal is ingericht, blijft het huwelijk
zelf eigenlijk schier onvermijdbaar. Trouwen is een kwaad, meent Shaw, maar niet
trouwen een grooter kwaad. Het is overigens onze plicht, het ras voort te zetten, zich
aan dien plicht onttrekken zou indruischen tegen de hoogste belangen van het
menschdom.
Laten we hier terloops de tegenspraak aanstippen met het vroeger aangehaalde
betreffende overbevolking.
Maar voor Shaw kan de menschelijke inrichting: het huwelijk, niet duurbaar
blijven. Dat verklaart zijn grimmige toestanden van polyandrie en polygamie; die
uitzonderingen zouden kunnen een regel worden, zooals ze feitelijk een regel zijn
in sommige gedeelten van het Britsche rijk. Maar nooit mag het doel vergeten worden:
de voortplanting van het ras. In het utopische The Tragedy of an Elderly Gentleman
kennen de langer levenden de institutie niet meer, evenmin hun afstammelingen in
As Far As Thought Can Reach. In het eerste dezer stukken speelt Zoo een voorname
rol: ze ‘specialiseert in babies’.
Er moeten dan, bij Shaw, nog andere gebreken zijn in het huwelijk, dat hij het
verwerpen zal in die stukken.
Hij beschouwt het huwelijk als zedeloos, wanneer de vruchtbaarheid er van
ontbreekt of beperkt wordt. Hij beschouwt het als minder doeltreffend voor de
verbetering van het ras dan een ‘specialisatie’ zooals die van Zoo. In de utopische
stukken van Back to Methuselah worden zwakke en ontoereikende kinderen
eenvoudigweg gedood zooals in het oude Sparta.
In onze huidige maatschappij is het huwelijk voor de vrouw een slavernij uit een
oeconomisch oogpunt: om kinderen te hebben zal de vrouw zich verkoopen aan hem,
die ze geven en opvoeden kan. Ook hier zal de Staat later moeten ingrijpen. Prostitutie
als gevolg van pauperism (Mrs. Warren's Profession) wordt veralgemeend: voor een
vrouw is het huwelijk dikwijls eenvoudig zich prostitueeren, meent Mevrouw Warren.
De vrouw wordt dikwijls de dienstbode van haar man. Bijtend-komisch wordt dat
uitgedrukt in Press Cut-
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tings waar Mrs. Farrell zegt tot haar dochter: ‘Wacht tot je zelf getrouwd bent, m'n
mooie dame; dan zal je ontdekken dat elke vrouw een werkvrouw wordt na den
eersten huwelijksdag’. Mrs. Farrell, de weduwe, die werkvrouw is, ziet enkel één
verschil in haar toestand wanneer ze hertrouwen zou: ze zou geen loon meer
ontvangen. Dat motief komt bij Shaw dikwijls terug; Edith, bv., (Getting Married)
verwacht van haar toekomstigen man ten minste zooveel loon als een ‘hired
housekeeper’.
Duidelijk wordt aan de kaak gesteld, hoe het huwelijk twee personen maar al te
dikwijls gelooven doet, dat de een het bezit is van de andere; vooral de man verkeert
in dien waan. Candida heeft te veel zelfeerbied en onafhankelijkheid om te kiezen
tusschen Morell en Eugene, haar ‘lords and masters’, zooals ze hen goedig
glimlachend - en onbegrepen - noemt; zij wil noch aan den eenen, noch aan den
anderen toebehooren, zij is zich zelf.
Het is die bezittersgedachte welke, volgens Shaw, jaloerschheid - een zuivere
conventie - voortbrengt, want, gaat hij kalmpjes in verschillende stukken zeggen:
‘sex is impersonal’. Dat zijn juist twee beweringen, die niet worden gestaafd, zelfs
niet goed gedramatiseerd, noch in Candida noch in Overruled, noch in eenig ander
geschrift. Indien jaloerschheid een conventie is, waarom dan is Julia Craven zoo
instinctief jaloersch? (The Philanderer). Indien jaloerschheid begon omdat Mammon
de bezittersgedachte tot een werkelijk sacrament maakte in het huwelijk, waarom
dan zijn dieren jaloersch? - Een negentiend-eeuwsche gemeenplaats, door een
negentiend-eeuwsche gemeenplaats gerefuteerd. En is ‘sex impersonal’? O, de
welbekende argumenten: geslachtsdrift wordt enkel geheiligd door liefde, zelfeerbied
en eerbied voor de gehuwde staan anders in den weg...
Een objectie wordt door Shaw zelf grondig onderzocht: indien het huwelijk slecht
is, waarom dan zijn zooveel gehuwden gelukkig? Shaw gelooft aan dat geluk niet,
hetgeen te verstaan is na hetgeen hij denkt over liefde. Dat twee menschen met elk
een verschillende wereld gedachten, gevoelens en gewoonten niet altijd
overeenkomen, is verstaanbaar. Dat zulks leidt tot krakeel is veel minder zeker, maar
wanneer kra-
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keelen een gewoonte wordt en alle goede wil verdwijnt, dan kan men best aannemen,
dat ook het huwelijk verdwijnen moet. Shaw vindt er zijn genoegen in, buitengewone
gevallen voor te stellen en die te veralgemeenen: De meeste getrouwde lui willen
niet veranderen en scheiden? Daarvoor heeft hij een antwoord: het ‘trade-unionism’
der getrouwden zal niet vertellen, dat het huwelijk een mislukking is. De
‘uitzonderingen’, de gehuwden, die waarlijk gelukkig zijn? Krankzinnigen, meent
Shaw, of lammelingen. Hector is het ‘schoothondje’ van zijn vrouw (Heartbreak
House).
Het huwelijk is verdraaglijk bij het volk, omdat daar de lieden meestal buiten hun
‘home’ leven, en de ‘upper-classes’, waar zooveel tijd benomen wordt door mondain
gedoe. De burgerij, de ‘middle-classes’, daar zijn de eigenlijke ‘trade-unionists’ van
het huiselijk geluk te vinden: een conventie, een leugen. Er is slechts een middel om
aan het duffe en saaie huishouden te ontsnappen: de man werkt buiten huis; de weinige
mannen die hieraan uitzondering maken (‘schrijvers, kunstenaars, tot een zekere
grens clergymen’) zijn verplicht, binnen huis ‘een zekere scheiding’ te hebben ‘or
else run the risk of overstraining their domestic relations’. (Voorwoord tot Getting
Married). Doen zij het daarom? Of voor hun werk, evenals een schrijnwerker of een
smid? De referentieboeken van een schrijver of een clergymen heeft hij liefst in een
studeerkamer, niet in de keuken wanneer hij arm is, of in het salon, indien rijk. Maar
Shaw's argument is: gestadig samenwonen wordt vermeden, want anders werd het
leven onmogelijk: ‘Very few couples could live in a single roomed tenement without
exchanging blows quite frequently’. Maar zij, die aldus in één kamer wonen behooren
tot de arme, vuile, dronken klasse. Geef hun een mooi huis en hetzelfde zal gebeuren
(cf. Widowers' Houses), vooral des Zaterdagsavonds in Engeland; ze zullen zelfs
malkaar opzoeken in de ‘pubs’ om eens goed te kunnen ruzie maken. De reden: de
armoede.
In de veronderstelling van Shaw dan, dat andere gehuwden leefden in éen kamer?
Shaw meent, dat het leven onmogelijk zou worden, want tusschen gehuwden bestaat
volgens hem weinig eerbied. Dat is niet bewezen, zelfs niet door de-
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zen grappigen zet van Aurora in How He Lied to Her Husband: ‘O, vloek toch niet
in mijn tegenwoordigheid! Men zou denken, dat je mijn echtgenoot bent’. Een man,
die zijn vrouw slaat, is doorgaans arm en onwetend, ofwel wreedaardig zooals die
armzalige Crampton in You Never Can Tell; - in elk geval iemand, dien Shaw zelf
niet zou willen aanzien als menschelijk representatief.
Laten we terugkeeren tot het idealiseeren van het huiselijk geluk. Er zijn voorzeker,
zooals Major Barbara zegt, ‘breedere liefden en goddelijker droomen dan die bij den
huiselijken haard’. Is het echter verkiesbaar, die liefden en die droomen voor zich
zelf te houden, dan wel ze te deelen met iemand, die u begrijpt en u betrouwt?
Enkel wanneer dát niet wordt gedaan heeft Tanner gelijk, wanneer hij zegt, dat
het huwelijk de inspiratie doodt. Anders wakkert het die aan. Is Jennifer niet de
inspiratie zelf van den kunstenaar Dubedat (A Doctor's Dilemma)? Is Candida niet
gelukkig met haar clergyman Morell, Judith met haar clergyman Anderson? Dit zijn
juist voorbeelden bij ‘de betrekkelijk weinige lieden, die thuis werken.’ Shaw toont
dat zelf aan in zijn stukken, en het is onmogelijk, zich een Candida te denken, die
met Morell klappen zou wisselen. Het is even onmogelijk, te denken, dat die koppels
‘krankzinnig’ zouden zijn. De huiselijke haard is de kalme haven waar hetgeen Shaw
liefde noemt, dat blinde, gevaarlijke instinct omsluierd door sentimentaliteit, zoo vér
en laag en ontheiligend schijnt, waar wederkeerig begrijpen en vertrouwen en
aanmoediging het leven schooner maken, ook - en, misschien vooral, - wanneer de
jeugd voorbij is. O, Vondel's Rei van Edelingen!1)
FRANZ DE BACKER

(Wordt vervolgd.)

1) Men vergeve deze ‘burgerlijke’ refutatie. Ze was zoo kort mogelijk en diende in het verband
van deze studie enkel, hoop ik, om, evenals in andere gevallen, aan te toonen dat Shaw's
redeneering niet altijd feilloos is wanneer het grappige en het paradoxale gesegregeerd wordt.
Mocht hier een overdrijving zijn of een tam-burgerlijk beschouwen - better to err with
Vondel...
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Buitenlandsche literatuur
Léviathan, door J. Green. - Librairie Plon. Paris 1929.
Deze jonge auteur heeft de verwachting niet beschaamd, die zijn eerste roman,
Mont-Cinère, had gewekt. Hij is werkelijk in de meest echte beteekenis een romancier.
Dit wil niet zeggen, dat hij de meesterstukken zoo maar uit zijn mouw schudt. Elk
der werken, die hij tot nog toe publiceerde, heeft zijne gebreken en deze zijn soms
zeer duidelijk, maar het is steeds een levend geheel, dat zichzelf organiseert, als het
ware buiten den schrijver om, door de levenskracht van het onderwerp zelf. Geen
schrijver is in zijne boeken meer afwezig dan de heer Green. Daarom is hij nog geen
naturalist. Wanneer er met de personnages uit een roman van dezen auteur iets gebeurt
wat ons niet erg sympathiek is of ons onlogisch voorkomt, dan kunnen wij niet
zeggen: ja, maar de schrijver heeft het zóó gewild, het was zijne bedoeling ons zijn
held in dien toestand te beschrijven. De heer Green leidt zijne personnages niet naar
een bepaald doel, hij is wellicht de eerste om zich over sommigen hunner vreemde
daden te verbazen. Hij schept eenige menschen met een aantal goede en slechte
eigenschappen, in een bepaald milieu, en is verder de rustige kroniekschrijver van
het drama, dat zich tusschen die personen afspeelt. Dit is de methode van de groote
romanciers.
Het drama speelt in een Fransch stadje. Een in zijn loopbaan en in zijn leven
eenigszins mislukte veertigjarige leeraar, P. Guéret, is verliefd op een jong meisje,
Angèle genaamd. Dit meisje, dat door eene zonderlinge koffiehuishoudster
aangespoord wordt tot verdachten omgang met hare steeds schaarscher wordende
cliëntèle, beantwoordt zijne liefde niet, ofschoon een bijzondere macht haar tot dien
hartstochtelijken zonderling trekt. Zij wil het echter niet bekennen. Wanhopig en
verdwaasd pleegt Guéret een aanslag op het meisje. Op de eene aberratie volgt de
andere en Guéret, die na den aanslag radeloos vlucht, slaat een ouden man dood,
dien hij verdenkt hem te willen verraden. Hij houdt zich dan een tijd schuil en Angèle
wil hem niet aanklagen. Op een avond, dat hij weer in het donkere stadje is komen
dwalen, ontmoet hij mevr. Grosgeorge, aan wier zoon hij destijds heeft les gegeven.
Deze veertigjarige vrouw is misschien wel de sterkste figuur uit het boek. Zij heeft
de grootste ontgoochelingen in het huwelijk gekend: een banaal, alledaagsch bestaan
naast een echtgenoot, die weinig schitterende liefdesavonturen heeft. Ook hij ontving
van tijd tot tijd de lichtzinnige Angèle. Zij weet nu, mevrouw Grosgeorge, dat haar
leven onherroepelijk verloren is, dat niets van al haar droomen en verlangens ooit
werkelijkheid kan worden. En zij verstart in hoogmoedigen haat tegen alle leven,
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alle liefde, in dit sombere stadje, dat stil is als een graf. Waar zou zij nog ooit de
gelegenheid vinden om zich te bevrijden? Maar die aanslag en die moord hebben
het stadje uit zijn eeuwenouden slaap wakker geschud. En zij denkt, dag na dag, aan
den leeraar, dien iedereen als den schuldige aanwijst. Dié heeft ten minste een daad
gedaan, dié heeft zich bevrijd. Zou hij ook háár niet kunnen bevrijden? Om te
beginnen, wil zij hem redden. Zij zal hem een nacht in haar woning verbergen en
hem het geld geven, dat hij vraagt om, samen met Angèle, voor immer te kunnen
verdwijnen. Is het eigenlijk de liefde, die zij zoolang heeft verwacht en die haar
dwingt tot een daad? Of eenvoudig de zucht naar avontuur? Wanneer het haar ten
slotte duidelijk is geworden, dat Guéret nog altijd Angèle bemint, levert zij hem aan
het gerecht over en schiet zij zich een kogel in de borst. Angèle wordt bewusteloos
langs de baan gevonden: tevergeefs poogde zij Guéret nog te redden. Ook zij kan
niet langer meer leven.
De dramatische kracht van dit boek is werkelijk zeer groot. Het heeft zijne
zwakheden: langdradigheden en overtolligheden, maar het is zoo zwaar van fatale
hartstochtelijkheid, dat de creatie zich in haar geheel opdringt. Het heeft dan ook
geen belang te onderzoeken of die roman volgens deze of gene methode is geschreven.
Tegen den stijl zou nochtans heel wat in te brengen zijn: hij heeft al te vaak den toon
van het mooie literaire opstel. Ook tegen den geest van Green's boeken - vooral de
twee laatsten - kan men bezwaar hebben en wel tegen het systematisch dramatiseeren
van sommige toestanden, die van hun natuurlijk plan naar een hooger, geestelijk plan
worden opgevoerd. Dat is soms al te zichtbaar vooropgezet, zooals in de karikaturale
scènes in het restaurant. Maar zooals het is, in zijn geheel, vind ik Léviathan een
merkwaardigen roman.

Poésies légères, door Roger Allard. - Paris. Editions de la Nouvelle Revue
française, 1929.
Het is altijd aangenaam - vooral in dezen tijd van verbijstering en opschroeving een boek te lezen, waaruit dadelijk blijkt, dat de auteur zeer goed beseft hoever zijne
krachten reiken. Niets is zoo antipathiek dan het luidkeels uitbrullen van
meedeelingen, die evengoed op een normaal klinkenden toon kunnen worden gedaan.
Er zijn tijden geweest, en het is nog niet zoo heel lang geleden, dat de eenvoud bij
de dichters iets zeldzaams was. Men bedenke slechts even hoe de toon van de eerste
gedichten van Francis Jammes revolutionair klonk, omdat deze dichter, evenals
Chénier en Lamartine in hun beste oogenblikken, zeer eenvoudige gevoelens op
directe wijze en met eenvoudige woorden trachtte uit te drukken. De School der
Fantaisisten heeft die eenvoudigheid tot een soort dogma verheven en verviel daardoor
wel eens in eene vriendelijke, maar toch eenigszins ergerlijke banaliteit.
De heer Roger Allard, die in Poésies légères zijne verspreide gedichten verzamelt,
die van 1910 tot 1927 werden geschreven, is een dichter, die aan geen enkele mode
is gebonden. Wie zou het anders durven wagen verzen, die meer dan achttien jaar
oud zijn, nog te laten verschijnen? Ik ken niet vele dichters, die daartoe den moed
zouden hebben, en ik
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ken er vele, met eene gevestigde reputatie, voor wie eene dergelijke publicatie een
groot onheil zou zijn.
Dat de heer Allard die proef kan doorstaan, bewijst, dat zijne poëzie zuiver is. Hij
had van eerst af aan zijn toon gevonden en is hem trouw gebleven. Het feit, dat een
dichter zijn verzen uitgeeft onder den titel Poésies légères, is, in den tijd waarin wij
leven, reeds een daad van onafhankelijkheid. Wie durft nog zoo iets op zich nemen
in een tijd, dat iedereen zoo somber, zoo zwaarwichtig is? Ook is het vreemd, dat
gedichten, die in 1911 verouderd konden lijken, nu weer, ik zal niet zeggen
revolutionair, maar dan toch tegen de mode van den dag zijn. Zulke onverwachte
tegenstellingen komen trouwens meer voor, vooral in de laatste jaren.
De poëzie van den heer Allard lijkt op het eerste gezicht misschien niet bijzonder
origineel, maar zij heeft onbetwistbaar haar eigen toon: een badineerende weemoed,
die nooit klaagt, maar met iets scherpers dan de nonchalante berusting der Fantaisisten.
Hij is de dichter van L'Appartement des Jeunes filles, de zanger van de geheimzinnige
jonge meisjes, die, op de zwoele zomerdagen, van soberen hartstocht en verlangen
schreien. Hij is de dichter, die de weifelende, troebele uren liefheeft tusschen avond
en nacht en tusschen nacht en dageraad. Toch is hij geen halfslachtige mijmeraar,
noch een versatiele droomer, volgens de school van Samain en Guérin, zooals er een
twintigtal jaar geleden zooveel waren. Men vergelijke maar even de verzen, die de
heer Allard schreef in 1910, met het werk van andere dichters uit dien tijd. Zij zijn
veel zuiverder van vorm en veel strenger. En de geest ervan is ook geheel anders:
schijnbaar nonchalant en veel mannelijker. Misschien is het werk van den heer Allard
nog het best te vergelijken met dat van Pellerin, ofschoon deze laatste veel directer
is.
In zijne laatste gedichten wil hij wel eens een hoogeren toon aanslaan en ik meen
niet, dat hem dit erg goed gelukt. Dan is er iets gedwongen, iets stamelend in den
toon; dan mist hij volkomen wat de charme is van zijn vroegere gedichten: die fiere
gratie, die sedert Toulet en Pellerin al langer hoe zeldzamer wordt.

Passe-temps, door Paul Léautaud. - Paris. Mercure de France, 1929.
Ik weet niet of de heer Paul Léautaud veel gelezen wordt buiten Frankrijk. In zijn
land heeft hij een groot aantal trouwe lezers, die om niets ter wereld een nieuw boek
van hem ongelezen zouden laten, en heeft hij een vrij groote reputatie van
ondeugendheid. Hij is in de literatuur een echt ‘enfant terrible’. Van klassieke
meesterwerken, waarvan de lezing hem niet aangenaam is, zegt hij doodeenvoudig,
dat zij bar vervelend zijn en van algemeen bewonderde schrijvers, die een
wereldreputatie hebben, beweert hij kalm, dat hun geschrijf nonsens is. Dit is
natuurlijk heel erg en meer dan voldoende om hem in alle officieele literaire kringen
voor immer verdacht te maken. En ik geloof wel, dat hij dit prettig vindt.
Erg veel heeft de heer Léautaud niet gepubliceerd. Een roman: Le petit ami, een
meesterwerk; een bundel tooneelrecensies: Le théâtre de Maurice Boissard, om niet
te spreken van de bekende bloemlezing, Les
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Poètes d'aujourd'hui, die hij met A. van Bever samenstelde, en diverse opstellen,
welke hij in tijdschriften publiceerde. Zijn jongste boek, Passetemps, bevat allerlei
werk: jeugdherinneringen, essays, opstellen, anecdoten en vertoont den schrijver op
de meest geschikte wijze voor de beoordeeling zijner diverse talenten. Ik zal mij hier
niet bezig houden met de literaire en philosophische meeningen van den heer
Léautaud. Zij zijn zeer aanvechtbaar en soms ergerlijk vooropgezet en simplistisch
en hunne originaliteit heeft op zichzelf niet veel waarde. Het is altijd gemakkelijk
het tegenovergestelde te beweren van wat algemeen wordt aangenomen, vooral
wanneer men geen andere redenen doet gelden dan zijn persoonlijke smaak en zich
van een sedert eeuwen klassiek geacht schrijver afmaakt met het vonnis: die man
verveelt me, hij bestaat dus verder niet. Op die wijze heeft de heer Léautaud de heele
Fransche literatuur tot een drietal schrijvers gereduceerd. Maar de manier, waarop
hij als beul optreedt, is altijd vermakelijk.
Een ding is zeker: vervelend is deze zonderlinge man nooit. Elk onderwerp, dat
hij aanraakt, krijgt dadelijk eene bijzondere bekoorlijkheid, zelfs wanneer hij de
meest paradoxale meeningen vooruitzet. Is het niet curieus bijvoorbeeld, dat hij een
stuk kan schrijven over Ch.L. Philippe, dat tot de meest interessante behoort, welke
over dezen schrijver werden gepubliceerd, en daarin zelf bekent, dat hij, behalve
enkele novellen, niet één boek van Philippe heeft gelezen? Waarin ligt dan het geheim
van die bekoring zijner geschriften? Is het zijn origineele stijl? Zijn stugge
openhartigheid, die voor geen enkele waarheid terugwijkt? Waarschijnlijk zijn het
beiden.
De heer Léautaud is een misanthroop, een uiteraard schuchter, teergevoelig mensch,
wiens cynische toon niets anders is, meen ik, dan een wapen tegen eigen
ontroerbaarheid. Hij schrijft enkel voor zijn genoegen en veel van wat hij geschreven
heeft, is, naar het schijnt, ongepubliceerd gebleven. Naar den geest en als stylist is
hij het meest verwant met een auteur als Diderot. Hij heeft dezelfden klaren,
eenvoudigen stijl, met die korte zinnetjes, die zoo schijnbaar nonchalant op elkaar
volgen. En dan steeds diezelfde geestige ondeugendheid, die niets, noch niemand
spaart.
Ik ken geen tweede voorbeeld van een schrijver, die, zoozeer als deze, vreemd
gebleven is aan de literaire stroomingen van zijn tijd. Eigenlijk bindt hem niets in
dezen tijd; hij zou even goed een man uit de achttiende eeuw kunnen zijn. Maar hoe
is alles wat hij schrijft levendig en interessant. Het zal wel zijn, omdat hij alleen
schrijft voor zijn genoegen, en alleen wanneer hij iets te zeggen heeft. Dit is natuurlijk
heel iets anders dan die geklasseerde auteurs, die vanwege hunne reputatie verplicht
zijn jaarlijks een zwaren roman op de markt te werpen. Maar alles komt terecht. Men
vergelijke maar eens Le Petit ami met de romans van de meest bekende auteurs, die
in dien tijd werden gepubliceerd, ofwel dit schijnbaar onbelangrijk boek, Passe-temps,
met de luidruchtige werken van de auteurs, die thans in de mode zijn.

Trois Récits, door François Mauriac. - Paris. B. Grasset, 1929.
Ik heb twee bezwaren tegen het jongste boek van den heer Mauriac.
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In de eerste plaats de voorrede, waarin hij poogt te verduidelijken, welke de bedoeling
is van de in dat boek verzamelde geschriften. Indien die bedoeling niet duidelijk
wordt bij de lezing, houd ik er voor, dat het werk is mislukt, ofwel, dat die bedoeling
naderhand door den schrijver als een soort verantwoording is uitgevonden. In elk
geval is de voorrede overbodig.
Mijn tweede bezwaar is, dat de auteur, althans in twee van de drie verhalen,
toestanden uitbeeldt, die op zichzelf zeer menschelijk zijn, maar door het zonderlinge,
afwijkend karakter der hoofdfiguren, hunne algemeene beteekenis verliezen. In het
eene speelt een schilder, in het andere een schrijver de hoofdrol. Meent de heer
Mauriac, dat zijn verhaal aan menschelijkheid zou hebben verloren, indien
bijvoorbeeld, in het eerste verbaal, in plaats van een kunstschilder, de held een
loodgieter zou zijn geweest? Zou, in het tweede verhaal, een ontvanger der posterijen,
in dezelfde omstandigheden, niet dezelfde gevoelens hebben gekend als ‘de begaafde
tooneelschrijver’? Ik heb mij nooit kunnen vereenigen met die manie van sommige
schrijvers een kunstenaar als held van hunne romans te kiezen. Dat is alweer een van
die vreemde verschijnselen uit de negentiende eeuw, die bijzonder geschikt zijn om
verwarring te stichten. Vooral omdat er altijd de verkapte bedoeling achter zit, aan
te toonen, dat een kunstenaar toch geen gewoon mensch is. Ik vind dit romantisme
van de ergste soort. Ik wil niet beweren, dat een schrijver per se geen kunstenaar als
hoofdfiguur voor een verhaal mag nemen. Maar dan mag, door het feit, dat die figuur
een kunstenaar is, de psychologie op geen ander plan worden gebracht dan het gewoon
menschelijke. Een verliefde kunstenaar onderscheidt zich psychologisch niet zoo
erg van een verliefden betonbewerker.
Het heeft al te veel den schijn of de heer Mauriac de zaken moedwillig verwikkelt.
Dat is heel aardig in een detective-roman, maar deze auteur geeft eigenlijk nooit een
oplossing aan het door hem met zooveel zorg uiteengezette probleem of conflict.
Daarom ook zijn zijne verhalen veeleer schetsen dan goede novellen.
In het eerste verhaal, Coups de couteau, zien wij hoe een vijftigjarige kunstschilder,
die verliefd is op een jong meisje, zijn vrouw kwelt met het verhaal van die liefde,
en daarna de kwelling op zichzelf voortzet. Waartoe? Met welk resultaat? Wij
vernemen het niet. In het tweede verhaal, Un Homme de lettres, is een egoïstische
auteur aan het woord, die zijn vrouw verlaat, een tijdje met eene andere vrouw gaat
wonen, ten slotte weer tot zijn vrouw terugkeert en altijd maar door
schijnbaardiepzinnige, esthetische en philosophische redeneeringen houdt. Beide
verhalen konden evengoed beginnen, waar zij thans eindigen. Dan kan, afgezien van
de onbelangrijkheid van het onderwerp, om het even welke novelle van P. Bourget,
die ten minste een logisch relaas geeft van de gebeurtenissen, ons toch nog altijd
meer boeien.
Het derde stukje uit Trois Récits is het beste. Het geeft een bij poozen dramatisch
beeld van de troebele jaren uit de jeugd van sommige jongelieden. Het is vreemd,
maar in de uitbeelding van de geestelijke onrust en den moreelen angst, die vele
jongelieden tijdens en onmiddellijk na de puberteitsjaren ondervinden, is de heer
Mauriac altijd zeer sterk geweest. Hij heeft dit onderwerp dan ook steeds met
voorliefde behandeld, vanaf La Robe prétexte en L'Enfant chargé de chaînes tot aan
Le Désert de l'Amour. Dat is zijn natuurlijk element.
J.v.N.
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Literatuur
De Vikings in Byzantium, door A.C. Bouman. - Amsterdam, Swets en
Zeitlingen, 1929.
Een historisch stuk (Ao. 1034) in verzen; doorloopend beter dan middelmatige, nu
en dan lyrisch- en plastisch-móóie verzen; een groote dramatische tegenstelling: het
sterke, onstuimige Noorden, het gedepraveerde, verweekelijkende hof te Byzantium;
beide elementen in en door de handeling raak en boeiend - niet ‘doceerend’ - voelbaar
gemaakt, in hun conflict. Dat tevens als conflict tusschen plicht en liefde wordt
geindividualiseerd. Voeg daar nu bij, dat de handeling voortdurend onderhoudend
en karakteriseerend is, en men begrijpt, dat de recensent zoo'n stuk niet anders kán
dan aanbevelen. De opvoering ervan zou een stap in de goede richting zijn van een
weer meer monumentaal tooneel.
Intusschen... ik ben geenszins zeker, dat zoo'n opvoering een succes zou wezen.
Men heeft, met volkomen waardeering van de qualiteiten, telkens het gevoel: dit is
niet meer van onzen tijd. Onze tijd heeft geen schouwburgpubliek meer, dat zich
voor wat de Duitschers - die specialiteiten zijn in fraaie qualificaties - een
‘kulturhistorisches Problemstück’ zouden noemen. Omdat ons schouwburgpubliek
niet voldoende voelt voor historische problemen; - die eenige kennis van en
belangstelling in de historie onderstellen; de rust, die grondslag is voor dergelijke
belangstellingen (en de daaruit dan toch wel degelijk opbloeiende emoties), mist.
Moet hierbij de vervulling van den wensch: een meer monumentaal tooneel,
vervallen, of beperkt blijven tot wederopvoeringen van klassieken? Ik geloof het
niet; het succes van Laudy's Paradijsvloek weerspreekt dit pessimisme. Waarom dan
dat stuk wèl succes, en twijfel ten opzichte van dit? Wel, Laudy's werk vereischt en
onderstelt hoegenaamd géén, althans geen meerdere dan zéér algemeen bekende
historieen mythen-kennis - dit stuk wel.
Maar, you never can tell. Men weet niet, of een dergelijke vertooning, in schoonheid
volbracht, niet een weldadige vreugde voor velen zou zijn.
J.W.

Mr. Regina Bruning, Advocaat en Procureur, door Net Houwink. Querido's Uitg. Mpij., Amsterdam, 1928.
Er was eenigen tijd geleden een boekje van Net Houwink dat wel iets beloofde. Een
schoolmeisje stond er in geteekend met een hevigen ‘dweep’ voor haar leeraar, die
het meisje gestreng afhield en daardoor waarschijnlijk.... ook aanhield. En het was
alles niet zonder bekoring.
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Maar deze ‘Advocaat en Procureur’ kan Net Houwink niet aan. Er zijn geen karakters,
er is geen psychologie, noch compositie noch stijl. De schrijfster is in alles steken
gebleven en het resultaat is zoo vergaande onbelangrijkheid, dat het boekje ons
schrikbarend verveelt. Misschien zijn de gesprekken op het tennisveld nog het best
geslaagd, maar noch Regina, noch Onno, noch Nini, noch de groote flirt-held
vermochten een sprank levens in te zuigen. Terwijl Mr. Verstraete, aan wien nog het
meeste werk besteed werd, een volmaakt mozaiek vormt van eigenschappen en
hebbelijkheden. Waarom Regina door alles heen op hem verlieft, blijft een, trouwens
on-interessant, raadsel. Ik vermoed, dat Net Houwink heel wat in dit geschrift
verwerken wilde: haar versche studie en kennis, de jonge advokatenwereld, het
vrouwenprobleem, de moderne spleen, het Don Juannisme, enz., enz. Als zij eens
wat dichter bij honk bleef en minder hooi op haar vork nam. Eigenlijk is zelfs een
gewone vork nog wat groot voor haar. Eerder past een theelepeltje....
F.C.

Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en Portretten, door Emmanuel
de Bom. - Mpij. voor G. en G. Lectuur, Amsterdam, 1928.
Feestgave 1868-1928 is de ondertitel van dit boek, waarvan de titel inderdaad niet
volmaakt duidelijk is en de kleur ietwat bedenkelijk. Maar het is toch een ‘kloeke
uitgave’ van de W.B. en als ‘feestgave’ den zeer verdienstelijken schrijver Emmanuel
de Bom, bij zijn zestigsten jaardag, zeker waardig. Er zijn twee portretten bijgevoegd
en de man van 1928, ‘het hoofd der Stadsboekerij van Antwerpen’, lijkt weinig meer
op den man van dertig jaar geleden. Behalve die dertig jaar, is er ook de oorlog, met
zijn bitteren nasleep, over heen gegaan. Gelukkig keerde de veel- en goedbelezene
auteur, de intellectueel, die De Bom is, ten slotte terug daar waar hij behoort en nuttig
werk doet. En hield thans, bij deze door hemzelven niet bijzonder gewichtig geachte
gelegenheid, een overschouw van wat in de laatste jaren door hem geschreven werd.
Veel vond hij niet der moeite waard, maar onder hetgeen min of meer toevallig
bewaard bleef, koos de schrijver het een en ander voor dezen bundel uit, dat ‘een
geestelijke eenheid zou vertoonen, en getuigen van denken en willen uit een spanne
tijds, die een groot deel van een menschenleven omvat.’
En daar is dan dit boek (waarvan men wel wenschen zou dat het ook een
inhoudsopgave rijk was) met opstellen over Vlaamsche en Hollandsche letterkundigen,
wat het formeele betreft, maar wezenlijk de levensen wereldbelijdenis van een talenten geestvol, goed- en groothartigen auteur, een der beste mannen van Vlaanderenland,
die meeleefde en meeleed met zijn volk. In zijn zeer voornaam, beheerscht en
klankrijk proza schreef hij scherpzinnige karakteristieken, vol geest en inzicht, over
de voornaamsten der Vlaamsche beweging en der letteren: Pol de Mont, Streuvels,
van Langendonck, van de Woestijne, Toussaint van Boulaere en vele jongeren. En
ook over de Hollanders: Van Deyssel, van Looy, De Meester, Querido, Annie
Salomons heeft hij in korte opstellen opmerkenswaardige dingen geschreven, ten
bewijze en ten bate van die andere eenheid van geest, die, over toevallige nationale
verscheidenheid, ook hem ter harte gaat.
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Dus blijkt opnieuw uit dit beminlijk werk Emm. de Bom, niet een der allergrootsten
zeer zeker, maar een moedig, volhardend, innig, eerlijk werker, een braaf soldaat
van het intellect, die, door alle beproevingen heen, zijn dienst gedaan en zijn taak
vervuld heeft, wel waarlijk ten nutte zijner medemenschen.
F.C.

Een Liefde in Spanje, door Henri van Boven. - Wereldbibliotheek 1929,
Amsterdam.
Henri van Boven had nog van vroeger notities liggen van zijn verblijf in Spanje, dat
op zijn Congoleesch verblijf volgde. Waarom zou hij deze aanteekeningen niet
‘verwerken’, zooals dat heet, in een roman, liever dan een reisverhaal uitgeven, dat
suite en actualiteit zou missen. En aldus ontstond deze Liefde in het Zuiden, die wel
zeer haar oorsprong verraadt. De uitgebreide aanteekeningen van land en volk zijn
het belangrijkst en meest levend, de intrige, de personages verraden te zeer hun
maker, in dien zeer bepaalden zin, dat men voortdurend de touwtjes merkt, waaraan
de poppen zijn opgehangen. Er is verder in ruime mate die vage, dwalende en
eenigszins verwarde levensmelancholie voorhanden, die Van Boven in al zijn
geschriften eigen is, en die humeurigheid, verwende kinderachtigheid, een beetje
fatalisme, een beetje mystiek, alles zoo'n beetje in zich heeft. Het is zoo een
zwaarmoedigheid, die alleen stemming is, maar zich als levensbeschouwing en
levenshouding zou willen presenteeren, doch daar niet in slaagt, omdat men nergens
een inhoud vindt. Als zedeschildering had toch wellicht deze roman iets kunnen
worden, indien Van Boven zijn ‘stof’ genoeg beheerscht had en niet op allerlei
zijpaden van lyriek verdwaald ware. Zçooals het nu werd, lijkt het boek akelig leeg
en overbodig, zoo bij elkaar geharkt en zonder diepere noodzakelijkheid, dat wij van
binnen er moe en stofferig van worden, alsof wij zelf maanden in het zondrooge
Madrid geleefd hadden. Misschien mag dit een litterair resultaat heeten.
F.C.

Werk van Louis Couperus. Uitgekozen en ingeleid door Dr. A.J. de Jong
en Jacob Hiegentlich. - L.J. Veen, Amsterdam, z.j.
Dit is, meen ik, de eerste bloemlezing van Couperus, en men kan erkennen, dat het
geen licht werk was, deze bloemen te kiezen uit zooveel en velerlei schoons. Juist
daarom moet men zich liever onthouden van critiek op de keuze, en niet zeggen, dat
wij zelf andere stukken zouden genomen hebben of gewis sommige stukken niet
zouden genomen hebben. Te minder, wijl in de uitverkiezing eenig systeem schijnt
te ziten, dat dan weer verband houdt met de Inleiding. Een eenigszins zonderlinge
inleiding tot Couperus, al zal men den goeden wil niet miskennen, om tenminste iets
van den verwonderlijken romancier te begrijpen. Of dit echter mogelijk is van
Calvinistische zijde, blijft de vraag. In dit stuk tenminste brengt men het niet ver,
want wij, tijdgenooten, weten wel genoeg van Couperus' innerlijk leven, om geenszins
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te gelooven, dat het ‘zoo duister was om Couperus’. En evenmin dat ‘Het zoo duister
(is) gebleven, al ging hij naar de lichtende landen in 't Zuiden’.... Die ‘duisternis’
kwam dan eigenlijk daarvan, dat ‘een mensch roekeloos 't Godsbegrip uit zijn denken
verwijdert en de voorbeschikkingsidee blijft handhaven’.
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Couperus nu ‘verwijderde’ en ‘handhaafde’, en zoo werd het duister in zijn ziel tot
aan zijn einde. Zijn werken zijn daarvan het klaar bewijs. Natuurlijk, omdat men uit
de dingen halen kan wat men wil. In elk geval is hiermede de eenvoudige visie dezer
schrijvers op het Couperus-geval geboekt, op deze mélancholie de fin de siècle, die
allicht meerdere en diepere wortels had dan het verlies van een godsgeloof alleen.
Zoo is deze oplossing der zaak tegelijk simpel en geruststellend. Het onbevredigde
in Couperus' oeuvre komt alleen daarvan, dat hij het Godsbegrip enz. Als wij nu
maar dat Godsbegrip, met of zonder voorschikking, vasthouden, kan ons letterlijk
niets gebeuren, al zullen wij ook geen kunstwerken leveren, die men, wel beschouwd,
best missen kan....
Ik meen aldus de consequenties van der schrijvers betoog te kunnen trekken. Wat
zij ten slotte mooi vinden in de boeken van Couperus blijft in het duister. Als zij
niets voor de sfeer, de strekking voelen, blijft alleen wat plastiek, wat uiterlijkheid
over, en lijkt het of zij eenvoudig offeren aan den erkenden God des daags. Wat voor
een Calvinist heel leelijk mag heeten. En verder over het boek geen nieuws.
F.C.

Fransche Litteratuur in Onze Dagen. Studies en Karakteristieken, door
Johannes Tielrooy. - Haarlem, Tjeenk Willink en Zn., Haarlem, 1928.
Het aantrekkelijkste van zulk een boekje als dit - een bundel soms wel fijne en
scherpzinnige, maar meestal niet diepgaande artikeltjes over oudere en nieuwere
Fransche schrijvers - is, dat het door het noemen zooveler bekende namen
prikkelend-suggestief werkt. ‘Anregend’ noemen het de Duitschers. Men voelt zich
er door opgewekt nog weer eens van Maurois, van Jules Romains, van Duhamel en
zelfs van Proust te gaan lezen, omdat men over hen gelezen heeft. Tielrooy vertelt
aardige, merkwaardige dingen van hen en hun werken, en geeft dan ook eigen opinies,
die men niet behoeft te aanvaarden, ook al omdat zij niet opdringerig geuit worden.
Tielrooy is een zachtzinnig, gematigd man met veel liefde voor de Franschen en hun
litteratuur, maar vrij van exclusiviteit, gelijk hij van alle hevigheden vrij is. Hij heeft
veel en zorgvuldig gelezen, en zijn voorlichting is gewis niet te versmaden, telkens
als een nieuw werk verscheen. Doch daarom zijn die oordeelen nog niet altijd van
blijvende waarde, noch voor anderen, noch voor hemzelf. En dit meent hij toch
eenigszins, als hij losse artikeltjes uit alle jaren sedert 1918 in een bundel uitgeeft.
Wat moeten wij eigenlijk met dat journalistiek kleingoed beginnen? Meent Johannes
Tielrooy alles nog precies zoo als hij het in 1918, '19, '20 enz. neerschreef? Dan is
hij nauwelijks te benijden. En als hij 't niet meer zoo meent, zijn wij niet te benijden,
die dit alles lezen moeten. Ik wil maar zeggen, dat zulke bundels critieken, als zij
niet tot de waarde van studies, opstellen, verhandelingen, essay's stijgen, eigenlijk
uit den booze zijn, wat hun bedoeling betreft, en voor de practijk van uiterst geringe
waarde. Journalistiek is.... journalistiek, goed voor een dag, een week, een paar
maanden, maar niet voor en na jaren. En studies, in den echten zin, kan men hier
toch alleen de opstellen over Proust en Jules Romains noemen. De rest is van en voor
het oogenblik, luchtig en vluchtig. En behoorde dit ook te blijven, wat zeggen wil:
met het oogenblik te vergaan.
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[Tweede deel]

Ad majorem Dei gloriam
Een Nederlandsch treurspel in vijf bedrijven
Vijfde bedrijf.
De namiddag van den tweeden October 1572.
Plein voor de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen als in het Eerste Bedrijf.
ARIEN JOPPEN en JACOB BLOEMAERT komen van links.

Arien:

Hoor eens, Bloemaert, uit oude vriendschap, omdat wij nog samen in Oudenaerde
ter schole gegaan zijn, heb ik u dezen nacht geherbergd, maar gij zult begrijpen, niet
waar, dat ik geen lust heb, voor u verder mijn hals te wagen. Men is hier thans op de
Geuzen zeer gebeten, omdat zij ons gisteren zoo laf in den steek gelaten hebben.
Jacob:

Moordam, niet uit lafheid...!
Arien:

Stil, om Godswil! Niet zoo luid. Hoe het ook zij, Bloemaert, de toestand is gevaarlijk.
Wel hebben de Spanjaarden de stad ontruimd, maar er is reden te vreezen, dat zij
terugkeeren en dan...
Jacob:

Dan zou men den Geus niet in uw kelder moeten vinden. Gij hebt gelijk, oude makker.
Ik ben u zeer dankbaar voor uw hulp en mocht gij zelf eens in het perikel geraken,
dan kunt gij op Jacob Bloemaert rekenen. Vaarwel dus, ik vind wel een anderen
schuilhoek.
Arien:

Ik zou u raden, Bloemaert, de stad zonder uitstel te verlaten. Ik wil u wel bekennen,
dat ik zelf ook van zins ben, de wijk te nemen.
Jacob:

Ik ga niet heen, voor ik weet, wat er van mijn armen hopman geworden is.
Arien:

Wanneer het waar is, wat ik vernam en u vertelde, dat de Spanjaarden gisteren een
Geuzenhopman meege-
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voerd hebben, dan kunt gij er bijloo staat op maken, dat hij dood is.
Jacob:

Ik ga straks het Spaansche kamp verkennen.
Arien:

Zijt gij zot? Dan kunt gij uw testament wel maken.
Jacob:

Mijn goede hopman heeft mij bij Bergen het leven gered; ik zal hem niet in den steek
laten.
Arien:

Bloemaert, doe het niet.
Jacob:

Moordam, ik ben niet bang. Hoe doller het bier gebrouwen wordt, hoe beter het mij
smaakt.
Arien:

Bij God, Bloemaert, gij zijt verloren, als gij gaat.
Jacob:

Als zij mij een vleugel afschieten, dan bespaar ik het geld, dat de Zwitser voor een
handschoen vraagt. En als zij mij een poot afschieten, dan krijg ik een houten stelt
en avanceer tot hospitaalknecht. En als zij mij doodschieten, o mirum, dan ben ik
dood, en dat is nog het beste, als mijn arme hopman toch ook voor de pieren is.
Arien:

Nu, als gij er zoo over denkt...
Jacob:

Pots marter, maar zoo ver is het nog niet!
(Hij zingt:)

‘God is der Geuzen hulp en macht,
Een vaste citadelle.
Hij waakt en schildert dag en nacht,
Doet ronde en sentinelle.’
Arien:

Zwijg! Wilt gij ons beide in 't verderf storten met dat Geuzenlied. Die monnik daar
ginds...
(Op den achtergrond rechts vertoont zich DE MONNIK, die zich dan in een boog naar den
voorgrond links begeeft.)

Jacob:
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Verdoemd, die zelfde kraai! Hij sluipt om ons heen als een kat om de heete brij. Ik
zal hem den hals omdraaien!
(De MONNIK snel naar links af.)

Arien:

Groote genade! Dolleman, pak u van mij weg! Daar komen menschen, die mij kennen.
Pak u weg, zeg ik!
Jacob:

Nu, vaarwel dan, vriend, en nogmaals mijn dank.
Arien:

Pak u weg! Ik ben uw vriend niet, ik ken u niet. Weg!
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(Meester GOVERT KEEREVAEN en drie andere BURGERS van rechts.)

Govert:

Goeden dag, Joppen.
Arien:

Goeden dag, meester. Zoo fraai uitgedost? Waar gaat het heen, als ik vragen mag?
Govert:

Naar het feest van ons gilde. Kom mee, dan kunt gij uw bedrevenheid in het
ganstrekken en katkneppelen toonen.
Arien:

In dezen turbulenten tijd viert uw gilde feest?
Govert:

Nu, het behoud van onze goede stad is toch waarlijk wel een reden, om feest te vieren.
Arien:

Zijt gij er dan zoo zeker van, dat Mechelen behouden is?
Govert:

Trouwe ja! Pensionaris Wasteel is toch naar Brussel gereisd.
Arien:

Jawel, naar Brussel gereisd is hij.
Govert:

Nu, en hij heeft er toch met den landvoogd gesproken en daarop zijn de troepen
teruggetrokken.
Eerste Burger:

En zij hebben zijn nicht als gijzelaarster meegevoerd.
Tw e e d e B u r g e r :

Het ongelukkige kind.
Derde Burger:

Zonde en jammer van zulk een vroom, zedig meisje.
Eerste Burger:

Haar rok zal van voren wel te kort geworden zijn, als zij terugkeert.
Tw e e d e B u r g e r :

De pensionaris is wel te beklagen.
Govert:

Dat hij haar zoo moet weerzien!
Arien:
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De pensionaris zal haar nooit weerzien.
Govert:

Wat zegt gij?
Eerste Burger:

Is zij dood?
Arien:

Helaas, neen, zij niet. Het ware te wenschen voor haar. Maar voor het leven van den
pensionaris geef ik geen schelling meer.
Govert:

Hoezoo dan?
Eerste Burger:

Wat meent gij daarmee?
Tw e e d e B u r g e r :

Wat hebt gij dan vernomen?
Arien:

Nauwelijks was hij in Brussel aangekomen, of hij werd als rebel gevangen genomen
en voor den bloedraad gebracht.
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Govert en Burgers:

Voor den bloedraad? De pensionaris? God zij hem genadig! Heilige moeder! Hoe
weet gij dat?
Arien:

Brosie, de schepenklerk, die ook mee was, kwam gek van schrik teruggeloopen.
Govert:

Maar de Spanjaarden zijn toch weggetrokken!
Eerste Burger:

Ja, zij zijn toch weggetrokken.
Arien:

Om een beteren sprong te doen.
Govert:

Maar het is toch rustig alom.
Tw e e d e B u r g e r :

Ja, het is toch rustig.
Arien:

In de rust van het woud loeren de wolven en stomme wolken kunnen plotseling
donderen.
(Men hoort tromgeroffel in de verte.)

Govert:

Ik ga huiswaarts; ik heb geen lust meer, om feest te vieren. Heilige God, het komt
mij voor, dat ik reeds tromgeroffel verneem.
Eerste Burger:

Ja, ik hoor het ook. Ik pak mijn biezen, voor het te laat is.
Tw e e d e B u r g e r :

Ja, wij moeten vluchten.
Derde Burger:

Hoort den monnik, dien vreeselijken monnik!
(De MONNIK, van links gekomen, heeft zich op de trap der kerk geplaatst. BURGERS van
links en rechts, onder welke zich op den achtergrond JACOB BLOEMAERT vertoont, vullen
het plein.)

Monnik:

De last Mechelens, dien ik gezien heb. Heft op eene banier op eenen hoogen berg,
verheft een stem tot hen, beweegt de hand omhoog, dat zij intrekken door de poorten.
Zij komen uit verren lande, van het einde des hemels, de Heere en de instrumenten
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zijner gramschap, om het gansche land te verderven. - Huilt gijlieden, want de dag
des Heeren is nabij; hij komt als eene verwoesting van den Almachtige.
Zie, de dag des Heeren komt, gruwelijk met verbolgenheid en hittigen toorn, om
het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaren daaruit te verdelgen.
Een iegelijk zal zijn als eene verjaagde ree, en als een schaap, dat niemand
vergadert. Een iegelijk zal naar zijn volk omzien en een iegelijk zal naar zijn huis
vluchten.
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Al wie gevonden wordt, die zal doorstoken worden, en al wie daarbij gevoegd is, zal
door het zwaard vallen.
Ook zullen hunne kinderkens voor hunne oogen verpletterd worden.
(JACOB BLOEMAERT dringt door de menigte tot voor den monnik.)

Jacob:

Zwijg! Genoeg! Vuige monnik, zult gij zwijgen!
Monnik:

Hunne huizen zullen geplunderd en hunne vrouwen geschonden worden.
Jacob:

Zwijg, zeg ik u! Halt! - Burgers, zult gij dit nog langer aanhooren?
Burgers:

Neen, neen, hij moet zwijgen! Weg met hem! Weg met den pater!
Monnik
(terugwijkend):

O, gij uitzinnigen! O, insensati Galatae! Wie heeft u betooverd, dat gij de waarheid
niet kennen wilt? Zie, hoe het openbaar wordt, dat gij samenspant met rebellen en
ketters. Maar hunne bogen zullen de jongelingen verpletteren en zij zullen zich niet
ontfermen over de vrucht des buiks, hun oog zal de kinderen niet verschoonen.
Burgers:

Weg met den monnik! Slaat hem dood!
Jacob:

Monnik, als ik u tusschen mijn kluiven neem...
Monnik
(verder terugwijkend naar rechts):

Zie, hoe het vervuld wordt, wat geschreven staat: Een profeet is niet ongeëerd dan
in zijn vaderland. Ach, Heere, hoe verblijd ik mij met de apostelen, dat ik waard ben,
voor uw naam verdriet te lijden.
Jacob
(hem dreigend naderend):

Pots marter, dan zal uw vreugde nu ten top stijgen, want nu zal ik u...
(Plotseling tromgeroffel in de nabijheid. HARMEN PROYEN haastig en ontdaan van links.)

Harmen:
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Burgers! Burgers! Hebt gij het gehoord? Wee ons!
Burgers:

Wat dan? Spreek op! Hoort de trommen! Wat is er?
Harmen:

De Spanjaarden!
Burgers:

De Spanjaarden! Heer, wees ons genadig! Jezus! Maria! Wee ons!

Groot Nederland. Jaargang 27

6

Harmen:

De gansche stad hebben zij weer omsingeld. Een blinden Geus joegen zij door de
poort.
Jacob
(zich voor plaatsend):

Man, wat zegt gij? Een Geus?
Harmen:

Een Geuzenhopman.
Jacob:

Een hopman? Een blinden? Een blinden, zegt gij?
Harmen:

Een Geus met bebloede oogen...
Jacob:

Groote God!
Harmen:

Om te verkondigen, dat Mechelen verloren is.
Burgers:

Verloren! Heilige moeder Gods! Wee ons! De Spanjaarden! Heilige Rombout, sta
ons bij!
Jacob:

Waar is hij? Waar is hij?
Harmen:

Ik weet het niet. Ginds! Daar komen zij! Vlucht! Vlucht!
(BLOEMAERT stormt naar links weg. Paniek onder de BURGERS, die deels vluchten, deels
bij de kerk angstig samendringen. NOIRCARMES met een vendel Spaansche SOLDATEN van
rechts.)

Monnik
(zich weder op de trap plaatsend):

Wee den zondigen volke, den volke van zware ongerechtigheid, den zade der
boosdoeners, den verdervenden kinderen. Ziet, hoe het al in vervulling gaat. Wee!
Wee! Mechelen zal zijn, gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft!
(De soldaten hebben zich rechts opgesteld. NOIRCARMES treedt op den voorgrond rechts.)

Noircarmes:
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Zoo zij het, wakkere pater. Gij hebt de wapenrusting Gods aangenomen en uw
lendenen omgord met de waarheid.
Monnik
(op hem toetredend):

Ach, heer, en de waarheid verkondigend is het mij vergaan als Michaeas voor Achab,
als Haman voor koning Asa, als Zacharia voor koning Joas, als Baruch voor koning
Joachim, als Daniël bij de Babyloniërs. Inimicus factus sum veritatem dicens. En
het is mij vergaan, heer, als Paulus: opdat ik mij door de uitnemendheid der
openbaringen niet zoude verheffen, zoo is mij gegeven een scherpe doorn in het
vleesch, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zoude.
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(Ook van links trekken nu Spaansche en Duitsche soldaten het plein op en stellen zich ter
linker zijde op.)

Noircarmes:

Vrome pater, laat het u tot troost strekken, dat uw ijver voor de gerechte zaak u
rijkelijk zal worden vergolden.
Monnik:

Gardiaan, heer?
Noircarmes:

Gardiaan, vrome pater, ik sta er u borg voor. De kerk zal haar trouwe dienaren kennen.
Arbeid voort tot haar glorie, arbeid voort in haar wijngaard en, bij Sint-Jozef, ik
voorspel u, gij zult nog eenmaal den mijter dragen.
Monnik:

Den mijter, heer? Den mijter, vrome, vrome heer? Zegen over u! O, het zal vervuld
worden, wat geschreven staat: Zalig zijt gij, als u de menschen smaden en vervolgen
en de steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks
geworden.
(DON FREDERIK en MATHILDE van links.)

Noircarmes:

Zie, pater, het jongske, de Nazireër Gods. Hij zal beginnen Israël te verlossen.
Monnik:

Looft den Heere! Hij wandelt weder op den weg der goeden en houdt de paden der
rechtvaardigen. Laat ons dus vroolijk en blijde zijn; want deze onze broeder was
dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden.
Noircarmes:

En zie, broeder, de vreemde vrouw, de dochter der Filistijnen.
Monnik:

De heilige Agricolus heeft de ooievaars tam gemaakt, de heilige Baudolinus heeft
de wilde eenden tam gemaakt, de heilige Brigitta heeft de vossen tam gemaakt, de
heilige Corbinianus heeft de beren tam gemaakt, de heilige Sabba heeft de leeuwen
tam gemaakt. Wie, heer, wie heeft de slang tam gemaakt, die listiger is dan al het
gedierte des velds?
Noircarmes:

De heilige Noircarmes.
Monnik:

Heilige Noircarmes, wees mijn voorspraak. Amen.
(FREDERIK en MATHILDE treden op den voorgrond links.)
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Frederik:

Dus dit is Mechelen, de zondige stad, die in mijn hand gegeven is, en daar dat
zwijgend gepeupel, de rebellen zijn het, die hun kerk en hun koning verlaten hebben.
Mathilde:

Heer, Mechelen is niet zondig en dat volk, die schuwe lammeren, het zijn geen
rebellen, zoo waar God in den hemel is.
Frederik:

Kunnen zij niet juichen, wanneer de zwaarddrager des Heeren in hun midden treedt?
Wat kruipen zij schuw bijeen? Het is de angst, de angst van het booze geweten.
Mathilde:

Het is de angst, ja, heer, - maar niet van het booze geweten. Ach, hoe treurig is het,
dat zij u vreezen, u slechts vreezen moeten, heer, waar zij u zoo veel konden schenken.
Frederik:

Mij schenken? Wat?
Mathilde:

Dankbaarheid en achting. Wat kost het u, heer? Een enkel vriendelijk woord, een
bevel...
Frederik:

Haha, dankbaarheid en achting van hen!
Mathilde:

Heer, wees mild. Gij zijt zoo machtig en moogt daarom mild zijn. Uit die bange
oogen daar, door die tranen ginds, ziet mijn gansche benauwde stad, ziet mijn gansche
bedroefde vaderland u aan. Gij kunt uw gramschap over hen uitstorten, gij kunt
bevelen, hen te verpletteren. Doe het niet; daarvoor is geen heldenmoed noodig. Gij
kunt hun tranen stillen. Doe het, heer, om den gekruisten Christus, doe het.
Stemmen uit het volk:

Om den gekruisten Christus! Om Christus' wil!
Frederik:

Ketters sparen om Christus' wil? Door hun verdelging wordt zijn rijk op aarde
bevestigd.
Mathilde:

Ketters noemt gij hen, heer? Zie, waarheen zij allen in hun vertwijfeling gekropen
zijn, waar zij hun troost en hulp zoeken. Zie dien tempel! Als een vaste rots des
behouds staat hij te midden van de branding, onze kathedraal. En zie, heer, dien
toren! Ernstig en onwrikbaar in den storm wijst hij omhoog naar de sterren, wijst
hij, heer, naar Hem, die gezegd heeft: Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal
barmhartigheid geschieden.
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Frederik:

Die stugge toren? Neerwerpen zal ik hem op deze kreaturen!
Mathilde:

Heer, bedenk, dat hij wortelt in den heiligen grond, waar het roemrijk en smetteloos
verleden van deze stad rust, waar de vrome martelaar Romualdus en het gansche
eerzame voorgeslacht in hun vredige graven rusten tot hen de bazuinen op den
jongsten dag zullen wekken. Schud hen niet wakker uit hun slaap, heer, schrik hen
niet op, want vreeselijk zou hun getuigenis zijn!
Monnik
(tot Noircarmes):

De slang schijnt mij nog niet gansch getemd.
Noircarmes:

Vervloekt! Zal haar gladde tong hem nog doen wankelen?
(Hij treedt op Frederik toe.)

Senor, hoe verwaardigt gij u nog, aan deze deerne uw aandacht te schenken? Hoe
kunt gij nog naar haar luisteren, terwijl de hemel op uw offer wacht? Zult gij thans
niet de christenheid het schoonste auto-da-fé schenken, dat zij ooit zal hebben
aanschouwd? De heidenen zijn saamgedreven, de brandstapel ligt bereid. Wilt gij
de glorievuren niet ontsteken?
Frederik:

Zij zullen ontstoken worden. De stad zal met de zondaren van de aarde verdelgd
worden.
Mathilde:

Dat zal zij niet, heer. Bij alle heiligen, heer, ik waarschuw u, beveel dat niet!
Frederik:

Vrouw, wilt gij mij gebieden? Waar is uw schuchterheid? Gehuicheld was zij als uw
zedigheid, niet waar? Ik ken u nu, ik verafschuw u; niets ben ik u schuldig meer,
onze overeenkomst is vervallen.
Mathilde:

Vervallen, - en toch zult gij Mechelen niet verwoesten, heer.
Frederik:

Haha, zijt gij daar zoo zeker van?
Mathilde:

Ik weet het, heer.
Frederik:

Gij weet het? Wie heeft het u dat dan gezegd?

Groot Nederland. Jaargang 27

Mathilde:

Mijn geloof zegt het mij.
Frederik:

Uw geloof?
Mathilde:

Al wat gij begeeren zult in het gebed, geloovende, zult gij ontvangen.
Frederik:

Nu, wanneer gij dit dan weet, wat smeekt
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gij dan nog voor de stad? Als zij toch behouden is, wat pleit gij dan nog, om haar te
redden?
Mathilde:

Niet om haar te redden, heer, maar om u te redden, want vreeselijk zal het u vergaan,
indien gij de hand naar haar uitstrekt!
Frederik:

Haha, waar is het leger, dat mij dit beletten zou? Op de vlucht is het! Waar is Oranje,
die onvervaarde held? Op de vlucht is hij en hij wenschte wel, dat zijn paard zes
pooten had! Wie zal mij tegenhouden? Wie heb ik te vreezen?
Mathilde:

God!
Stemmen:

God! God! Heil Mathilde! Mathilde heil!
Monnik:

Groot is de Diana der Efeziers!
Noircarmes:

Senor, hoort gij, hoe de rebellen haar toejuichen? Moeten wij dit verdragen? Klinkt
het niet als een uitdaging? Moeten wij nog langer ten spot staan, senor? Moet het
leger nog langer werkeloos blijven? Zie, de soldaten morren; zij verliezen hun geduld.
Zult gij u nog langer door de dreigementen van deze waanzinnige dweepster laten
ophouden? Maak er nu een einde aan, senor. Laat haar zwijgen. - Laat haar dooden,
de beschermheilige, voor de oogen van dit gepeupel, dat haar aanbidt. Toon het, hoe
machteloos haar grootspraak is. Laat haar als eerste vallen, als uw eerste offer en
dan
(met een gebaar in het rond)

de rest.
Stemmen uit het volk
(luider):

Heil Mathilde!
Frederik:

Senor, u wil ik veroorloven, het bevel daartoe te geven.
Noircarmes:

Niet ik, senor. Gij zijt immers de veldheer. Hoor, hoe zij juichen.
Frederik:

Welnu dan. - Hoplieden, treedt nader.
(Acht HOPLIEDEN omringden hem. Hij spreekt met hen.)
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Monnik:

Ik zal tegen hen opstaan, spreekt de Heere der heirscharen, en ik zal van Mechelen
uitroeien den naam en het overblijfsel en den zoon en den zoonszoon, spreekt de
Heere, en ik zal het stellen tot een erve der nachtuilen en tot waterpoelen, en ik zal
het met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt de Heere der heirscharen.
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(De HOPLIEDEN begeven zich terug naar hun vendels en deelen bevelen uit. De SOLDATEN
laden met teekenen van vreugde hun vuurroeren of trekken hun zwaarden. De TROMMERS
en TROMPETTERS staan gereed, om het sein tot den aanval te geven.)

Stemmen uit het volk:

O, genade van Jezus! Maria! Heilige Romboud, sta ons bij! Red ons!
Mathilde
(nederknielend, vurig):

O, Heere, mijn God, mijn burg, mijn uithelper, mijn rots, op welke ik betrouw. De
ure der vervulling is aangebroken. Waak dan op, Heere, ons ter hulpe. Verhef over
ons het licht uws aanschijns. Verlos ons om uwer goedertierenheid wil.
(Op bevel van een der hoplieden naderen drie soldaten met getrokken degens haar.)

O, Heere, mijn God! Gij zijt de God, die wonder doet. Laat ons niet beschaamd
worden in eeuwigheid. Vertoef niet. Haast u tot onze hulp. Maak uw sterkte bekend.
Mijn ziel schreeuwt tot u uit de diepte. Verlos ons! Verlos ons! Zend een teeken!
Zend uw cherub! Doe wonder! Doe wonder!
Stemmen:

Verlos ons, Heer! Verlos ons! Zend een teeken! Doe wonder!
(Op den achtergrond verschijnt, ondersteunt door BLOEMAERT, de blinde BERNARD
DORFENDAEL tusschen het volk, dat bij zijn aanblik plotseling verstomt.)

Bernard
(voorwaarts dringend):

Naar haar! Breng mij bij haar!
Jacob
(tracht hem tegen te houden):

Mijn hopman. Mijn arme hopman. Mijn arme hopman.
Bernard
(zich losrukkend en naar Mathilde snellend):

Neen! Naar haar! Naar haar!
Mathilde
(op het hooren van zijn stem, plotseling opspringend, in extase):
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Het wonder! Bernard!
(Zij wendt zich om op het oogenblik, dat BERNARD haar bereikt heeft. De soldaten wijken
bij zijn plotselinge verschijning eenige schreden terug.)

Bernard:

Mathilde...
Mathilde
(staart hem met sprakelooze ontzetting aan;
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dan toonloos):

Bernard...
(plotseling met een gil:)

Blind!
(zich wild omwendend tot Frederik:)

O, gij, gij...
(zij barst in weenen uit).

Frederik
(koel, schouderophalend):

IJverzucht maakt blind.
Monnik:

Gij hebt het op den Heere gewenteld. Dat Hij u nu uithelpe, dewijl Hij lust aan u
heeft.
Mathilde
(zich weder nederwerpend, wanhopig):

O, mijn God! Gij hebt mij verlaten. Gij hebt mij verstooten en te schande gemaakt.
Bernard:

Mathilde,... neen!
Mathilde:

Gij geeft ons over als schapen ter spijze.
Bernard
(tastend en haar de hand op den schouder leggend):

Mathilde, liefste, - gij, de moedige, - gij, de heldin...
Mathilde:

Mijn hoop en mijn sterkte zijn vergaan. Hij vraagt niet naar ons. Hij kent ons niet.
Bernard
(krachtig, met overtuiging):

Hij vraagt naar ons. Hij kent ons. De treden des mans zijn van den Heere, hoe zou
dan een mensch zijn weg verstaan.
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Mathilde
(hem aanziend, dan huiverend, smartelijk):

Blind!
Bernard
(profetisch):

Blind, ja! Maar mijn blinde oogen zijn ziende geworden. Zij aanschouwen de
beschikking, het doel is mij geopenbaard, de geest is op mij gelegd. Groot is de
wijsheid en de barmhartigheid Gods in eeuwigheid. Heeft Hij niet zijn eeniggeboren
Zoon overgegeven, opdat, wie in hem gelooft, niet verderve. Ik zeg u, alzoo levert
Hij nu zijn uitverkorene, de stad zijner getuigenis in de handen der krijgsknechten.
Want de roepstem der offers zal dringen tot de verste palen des lands en den moed
der wrekers zal haar weerklank wekken: Mathilde en Mechelen!
Jacob en eenige burgers:

Mathilde en Mechelen!
Bernard:

Want de gloed van den mutsaard zal schijnen tot de verste palen des lands en de
toorn der wrekers zal aan zijn vuur ontvlammen.
Mathilde
(weder tot hem opziend):

Bernard, - ten tweeden male mij gezonden...
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Bernard
(haar opheffend):

Mathilde, liefste, sta op! Wat knielt gij ter aarde, gij, die wonen moet, waar Gods
heilige engelen wonen.
Mathilde:

Het was niet vergeefsch?
Bernard:

Het was niet vergeefsch! Zoo waarlijk als de zon - o, ik zie haar niet, maar ik gevoel
haar - zoo waarlijk zij nu door de wolken breekt en neerstraalt op ons en deze stad,
zoo waarlijk zal zij eenmaal schijnen over een bevrijd en gelukkig vaderland!
Mathilde
(met bezieling, jubelend):

Het was niet vergeefsch! Emmanuël!
Noircarmes
(spottend):

Een bevrijd en gelukkig vaderland? Als een fakkel zullen wij deze stad aansteken,
waarbij uw gansche vaderland zijn doodshemd naaien kan.
(tot Frederik:)

Senor, zie het ketterpaar. Laat de klucht nu uit zijn.
Frederik:

Bij Sint-Jozef, een narrenschel klinkt in hun mond.
Bernard
(ernstig en zacht):

Gij, Noircarmes, ik zeg u: Er is een rechter verheven boven allen, die u zal rechten
te zijner tijd. Er is een stem van het bloed uws broeders, dat tot hem roept van den
aardbodem.
Noircarmes
(toornig):

Wij zullen de vetweiders allen in hun boter smoren! - Senor, hoe lang nog?
Bernard
(met stemverheffing):
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Er is een rechter, die uw gruwelen gadeslaat! En gij, gij, Toledo, - dien kunt gij niet
blind maken. Hij zal u rechten te zijner tijd. Ik zeg u: van deze stonde af, van
Mechelen af, begint de worm, die niet sterft, in uw hart zijn rustelooze taak.
(FREDERIK verbleekt.)

Noircarmes:

Senor, wilt gij dit aanhooren?
Frederik
(zich beheerschend, tot de drie soldaten):

Soldaten, doet uw werk! Doodt hen!
(De SOLDATEN treden met gevelde degens op MATHILDE en BERNARD toe.)

Bernard
(haar de beide handen reikend):

Mathilde, liefste, - blijmoedig en volstandig als eerstelingen vallen wij
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voor het heil. Niet in het begin, noch in het midden, maar aan het einde ligt de kroon.
(Hij wordt neergestooten.)

Mathilde
(met blijde overtuiging):

De kroon! Vaderland en vrijheid!
(Zij wordt doorstoken en werpt zich op Bernard.)

Bernard, te zamen met u, - dien ik heb liefgehad - van den eersten dag, - zooals ik u
liefheb op den laatsten, - altijd en eeuwig.
Bernard
(stervend):

Wij zien elkander weer.
Mathilde
(stervend):

De dood is verslonden tot overwinning.
(JACOB BLOEMAERT dringt met geweld voorwaarts en knielt bij hen neder.)

Jacob:

Mijn hopman, - mijn arme hopman.
(opspringend, luid tot het volk:)

Burgers van Mechelen, gij die dit gehoord en gezien hebt, zijt gij bereid zoo te sterven
als deze?
Stemmen der burgers:

Zoo willen wij sterven! Zoo zullen wij sterven! God met ons!
Jacob
(tot Frederik en Noircarmes gewend):

Tirannen, ziet nu uw werk! Ziet, hoe gij hen allen tot Geuzen gemaakt hebt! Vive
de Geus!
Noircarmes
(woedend tot Frederik):
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Senor, - senor, wat staat gij daar stom en bleek.
Burgers:

Zoo zullen wij sterven! Vive de Geus!
Noircarmes:

Senor, hoort gij dit? - Gij, de veldheer van de heiligste, eenige kerk. Zij wacht op u,
- zij wacht op uw offer tot haar verheerlijking. Aan u behoort de lucht, die zij met
woorden vullen, aan u deze aardbodem en aan u dit kettervolk. (hem heftig bij den arm grijpend:)

Senor!
Burgers:

Vive de Geus! God met ons!
Frederik
(als uit een droom opschrikkend, de hand opheffend tot de hoplieden):

Blaast! Roert de trommen!
(Trompetgeschal en tromgeroffel.)
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Soldaten
(met woest gejuich voorwaarts stormend):

De stad is ons! Mechelen is ons! Er op los! Voorwaarts! Leg hen allen te slapen!
Geen kwartier!
Monnik
(op den voorgrond, beide handen ten hemel heffend):

Gloria! Gloria in excelsis Deo!
(Mèn ziet nog hoe BLOEMAERT, die met gekruiste armen rustig in het midden staat,
neergestooten wordt. Dan sluit zich het gordijn snel.)
J.W. VAN CITTERT
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De vos
Vervolg.
Harder dan ooit werd er op de kleine boerderij gewerkt. In Vader Brink herleefde de
veerkracht van zijn eerzuchtige jonge jaren, hij zag zijn Jaap al meester van de groote
schuren en de lange stallenrij, van 't hooge voorhuis en de wijde velden, zooals hij
eens voor zich had willen veroveren. Hij liep met Jaap langs zijn glanzend vee, hij
hoorde 't zware koren ruischen en de stoomdorschmachines op 't ruime erf dreunden
en stampten het kostelijk lied van overvloed! Hij huiverde en haakte naar die
gelukkige toekomst, maar sprak niemand over z'n beroeringen daarbinnen. Uiterlijk
was hij dezelfde, enkel vlugger in 't werk, korter nog in 't gebieden, drijvend tot
meerdere spoed z'n al zoo ijverig volk.
En ze lieten zich gezeggen, de oude Jelle uit gewoonte, en Jaap en Martje omdat
ze 't werk zòchten, het harde lichaamswerk, dat overdag geen tijd liet voor tobben
en 's avonds in de nauwe bedstee den slaap bracht, vóór 't gepieker kon beginnen.
Martje, kleine Martje weerde zich het meest. Ze was overal tegelijk, in de keuken
en in den kelder, in de schuur en op het land. Toen 't hooi binnen moest vóór de
kermis in de eerste Juliweek, op bevel van Brink, stak Martje mee de oppers op den
wagen en wou nog in de schuur helpen afvorken ook, maar Jaap kwam tusschenbeide:
‘Vooruit, da's geen vrouwenwerk, haal jij ons maar liever een bakje koffie!’
Tusschen de ree en den weg lag een zanderig stukje grond. 't Was maar enkele
bunders groot, maar 't gaf handen vol werk, 't was ‘de kroddehoek’, omdat er in de
zomermaanden zóóveel van dit wilde gewas tierde, dat het uit de verte wel een mager
stukje bloeiend koolzaad of mosterd geleek. Dagen lang was Martje er in de
middaguren vóór 't melken heel alleen aan 't wieden gegaan en nu stond de haver
wel dun,
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maar overal gelijk en 't was egaal groen, zonder het brutale geel van de vreemde
indringster. Martje was goud waard voor 't heele bedrijf, Brink zag het wel en
verhoogde haar loon met tien gulden 's jaars, wat een heele eer was voor 't dappere
meisje.
Zij weerde zich 't meest. Op de lange Zondagmiddagen vooral.... Ze gaf Jantine
bij elk bezoek een eerlijke hand, sneed frissche bloemen in een helder glas en bracht
fleur en leven in 't gesprek. Maar haar oogen ontweken Jaap en als hij uitging met
z'n meisje, vluchtte ze naar de keuken en snikte haar opgekropt verdriet uit, kort en
hevig. Dàn grepen de bezige handen weer 't werk en als breien of haken te rustig
was, pakte ze een kast uit en zette angstvallig precies ieder stukje weer op z'n plaats,
of ze ging den tuin in, om wat onkruid te vinden tusschen de asters en de violen of
raapte de afgevallen peren in den hof op en schikte ze lang en zorgvuldig in een
mand, de rijpste boven.
Als ze dan weer ruimer ademde en de zware druk boven haar oogen verdween,
begon ze zoo stilletjes met zich zelf te praten: ‘Je komt het wel door, je moèt immers?
Moeke zegt altijd: “Wat moet, dat moèt!”.... maar 'k wil hier niet weg en daarom
tegen jou geen woord er over, Moeke, Onze Lieve Heer weet het en da's genoeg, Hij
zal me de kracht wel geven... 'k Moet hier blijven, alle dagen z'n stoel afstoffen en
z'n portret op de kommode.... En op 't witte bankje in den tuin, waar hij z'n krant
leest, zal ik mogen breien en stoppen, en Zwartje zal ik melken, 'k zal er nog meer
van houden dan hij - overal blijft wat van hem achter, als hij weg gaat, nee.... (en ze
lachte) 'k zal hier nóóit meer vandaan kunnen en de ouwe Brink zal 't goed bij me
hebben, 'k zal hem verzorgen als m'n eigen Vader.... als hij 't goed vindt.... trouwden
ze nu maar, 't moet er toch eenmaal van komen, hoe gauwer, hoe liever’.... ‘Hoe
gauwer, hoe liever’, zoo dacht ook Brink, 't was nu al September, maar er was iets
in Jaap den laatsten tijd, wat hem verontrustte. Jaap was stiller dan vroeger, hij sprong
niet meer als een vroolijke kwajongen over de slooten naar z'n vos, hij zong niet,
floot niet, werkte maar en sprak nooit over z'n meisje. Die onrust werd grooter nog,
toen Jaap op een drukkend warmen Zondagmiddag thuis bleef, omdat de
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lucht naar onweer stond. Zou hij 't hooge woord dan laten vallen en vragen of ze nog
niet aan trouwen dachten?
Trouwen! Zijn jongen de bruidegom? Onverschillig zat hij in de vensterbank, 't
Zondagsblad half in de slappe hand, hij las niet, staarde naar buiten, somber en stroef.
Brink dacht aan Paaschmaandag, Jaap had stijve kuren: dit oogenblik deugde niet,
vanavond misschien. De Bruidegom! Als 't maar eenmaal zoo ver was, dat hij uit
reed met de paarden voor de brik om die mooie bruid te halen! De paarden, ja, twee
natuurlijk, Bles ging wel, maar 't oude Bruintje? Dàt moest de vos zijn en plotseling
zei hij: ‘Jaap, we gaan de vos beleeren, hij is nu al twee jaar voor ploeg en eg,
Dinsdagmiddag bij goed weer.’ Jaap veerde op: ‘Best Vader!’ Dàt was arbeid, strijd
zelfs, blij strekte hij z'n jonge spieren, de vuisten reikten bijna tot de lage zoldering,
verlangen blonk uit z'n oogen en meteen sprong hij naar buiten om even z'n vosje te
zien.
Zwijgend lag het land onder de dreiging van een laaghangende lucht. Lichtgrijze
wolkenkoppen stonden roerloos in 't Zuiden, daarboven klommen snel dicht
opééngepakte grauwe dampmassa's, schoven langs en door elkaar, schenen te vluchten
naar 't Oosten, doch ook daar stegen massieve looden banken langzaam, maar zeker
omhoog. Donker lag het land, dieper en voller blonken de groene weivlakken, de
gele stoppelvelden leken dof-oranje en zwart vlekte in de verte de omgeploegde
kroddehoek, waar de steenroode streep van de ree plotseling afbrak tegen den witten
grintweg.
Jaap vergat den vos, onbeweeglijk stond hij naast de hooge, groengele hooischelf,
de lange armen slap langs het lijf, 't blonde hoofd iets gebogen, de oogen groot en
vochtig over 't veld. Snel joeg z'n bloed, sneller nog flitsten z'n gedachten door 't
huis van Jantine, de breede witte marmergang, de weeke zwartroode loopers, de
‘mooie kamer’ met de duffe lucht van àl de kleeden en kleedjes en lappen en doeken,
met de groote zwart-glanzende piano, waar niemand op speelde, de breede kast vol
boeken, waar niemand in las, met de dichte rijen vazen en glazen en platen en
portretten, met de twee groote beelden, een jager met hert en een meisje met
waterkruik, bontgekleurd, met afhangende sjaals.... en op de divan... tusschen de
kussens... Jantine... hakend aan de
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sprei, die nooit af scheen te komen, wachtend op hem, recht en stijf, keurig gekapt
en gekleed als de juffer met den hoepelrok op de theetafel, koud en wezenloos als
de beelden in den hoek...
Binnen in hem liep iets vol, strak en stijf van spanning stond z'n hoofd en
woordeloos bad hij: ‘God, laat het nu komen, laat het kraken, scheuren, bréken....
geef uitkomst!’
Een zwak gerommel in de verte. Hij wendde 't hoofd en zag de vijf paarden draven
door de wei, in vliegenden galop, de staarten recht omhoog, voorop de vos, dan Bles
en de twee zware Belgen, achteraan Bruintje, de hoeven dreunden als verre donder.
Een fel licht, een korte, hóóg-knetterende slag joeg ze plotseling wild door elkaar.
Steigerend draaide de vos op z'n achterpooten en stoof opnieuw vooruit, gevolgd
door de anderen. Jaap zoog z'n longen vol: nù kwam de verademing. De wind stak
op, in de lucht werd het één draaiend en wentelend voortjagen van grauwe lappen,
die zich losrolden uit de looden zwaarten in 't Zuidoosten, waarin smalle lichtstrepen
onophoudelijk kris-kras door elkaar flitsten.
Heftiger woei de wind, losse hooisprieten, bosjes stroo en popelbladeren tuimelden
over 't erf, een pan gleed van het schuurdak en kletterde uiteen in roode scherven geluidloos vielen een paar groote regendroppels... dan niets meer, geen straal, geen
slag, geen regen. De zware wolkenvrachten weken naar 't Westen en schoven
langzaam 't Noorden in naar zee, af en toe speelde er nog een blauwe flikkering
doorheen, met lange tusschenpoozen gevolgd door een goedig gebrom. Weer werd
het windstil, de zonnewarmte kwam terug, een broeierig benauwde lucht steeg op
uit het hooi, teleurgesteld was het verlangen naar opluchting.
Loom en mat, als na een zwaren ploegensdag liep Jaap den hof in, doelloos. Hij
gaf zich rekenschap van 't gebeurde en glimlachte. Dwaas die hij was, wat had hij
verwacht? Een onweer, geweldig als nooit tevoren - en waartoe? Al had ook alles
om hem heen gekraakt en gevlamd - hij zou achtergebleven zijn als dezelfde Jaap
Brink met nog evenveel draaiende twijfel in z'n hoofd als tevoren, twijfel aan Jantine,
die hem liefhad en toch geen liefde gaf, twijfel aan z'n eigen hart, dat
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naar haar hunkerde en zich sloot in haar nabijheid, twijfel aan de toekomst met een
huwelijk, waar allen naar verlangden, zij zelf, haar Vader en zijn Vader!... hij
huiverde.
Maar als hij haar eens weg kon halen uit deze omgeving en haar op een kleine
boerderij zette, ergens in ‘de Wolden’, waar ze samen moesten werken en waar 't
leven zoo eenvoudig was, zoo knus en intiem zonder beklemming van weelde en
deftigheid en stand ophouden en rijk moeten worden, ja, in de Wolden bij Nieberd
of Nuis, waar hij haar heelemaal alleen had, ver van de rijke familie en kennissen,
zou ze dan niet héél dicht bij hem komen en lachen en zingen en lief tegen hem zijn,
met iets in haar oogen van Moeder op het portret in de opkamer, of van Martje als
ze de poes streelde op haar schoot? En weer weefde hij z'n droomenweb, weer vond
hij een glimp van geluk, z'n verlangen groeide, nog dienzelfden avond wou hij naar
haar toe, om samen te praten over later, want nù wist hij: als ze hier bleven en zìj
niet anders werd, dan kon het niet, dan moest het uit zijn.
Plotseling hoorde hij Martjes stem hoog en angstig: ‘Jaap, kom gauw, 't hooi
broeit!’ Samen holden ze de schuur in, een walgelijke lucht tegemoet, de weëe,
warm-zoete lucht van hooibroei. Vader stond al boven op den berg en wierp de eerste
vork-vol hooi op de grauwe deel.
‘Hier Jaap, mee afgooien! 't rookt!’ riep hij en een tweede en derde lading viel
ruischend neer. Jaap greep de vork, die Martje hem in de hand duwde, en een paar
seconden later suisde het hooi onafgebroken door de lucht. Martje stond beneden in
haar nieuwe Zondagsche jurk, zonder schort en vorkte handig en licht met vluggen
zwaai 't gevallene ver uiteen. Hoe meer ze vorderden, hoe warmer het hooi werd, de
benauwende walm sloeg op de kelen en deed hen hoesten, maar zwijgend werkten
ze zich in 't zweet tot alles uit elkaar lag, hier en daar nog licht rookend.
‘Da's gered,’ hijgde Brink. ‘Net op tijd Vader,’ zei Jaap, ‘maar kijk Martje eens,
geef haar maar gauw een nieuwe jurk!’
Hoogrood van warmte en inspanning stond ze te lachen, de vork nog in de hand,
't zwarte haar vol hooisprieten, de mooie
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groene jurk grijs van stof. Toen klonken fietsebellen en vlak vóór de open deuren
sprongen Dijkveld en Jantine af.
‘Wat is hier te doen?’ riep Dijkveld, ‘wel kerel nog toe, is dàt Zondag vieren? de
broei d'r in?’ en spotlachend: ‘'k Heb je 't wel gezegd Brink, dat komt er van, als je
kermis vieren wilt met volle schuren, 't was te nat, maar 'k feliciteer je, dat je muren
nog staan, je hebt goeie helpers!’ En allen lachten naar Martje, die verlegen haar rok
afklopte. Jantine liep een paar passen achteruit, hield haar zakdoek voor den neus.
‘'t Kan geen kwaad meer,’ zei Brink, ‘morgen gaat het weer in blok, loop maar mee
naar voren.’ Toen de werkers zich in haast wat opgeknapt hadden en allen bij elkaar
zaten, schoof Dijkveld z'n stoel iets achteruit, leunde behaaglijk achterover, sloeg
de beenen over elkaar, nam z'n gouden horlogeketting achteloos tusschen duim en
vinger en keek half glunder, half gewichtig van vader naar zoon.
‘En nu ben jullie nieuwsgierig hè, waarom we vlak voor 't melken nog even
aankomen? Ik dacht maar zoo, 't zwaar weer kon nog wel eens opnieuw beginnen
vanavond en 'k wou jullie toch hebben vandaag.’
Hij zweeg even, kuchte en keek niemand aan. ‘Ik ben Vrijdag met de vrouw naar
de stad geweest, naar tante Ietje aan de Kraneweg en wat wil 't geval? Dokter
Hiemstra, die naast haar woont, kwam voor haar rheumatiek en wou me z'n huis
verkoopen, mooi, groot huis, net geschikt voor ons beiden.’ Weer zweeg hij en keek
met royale vriendelijkheid naar Jaap, die even hard bloosde als Jantine. Brink lei z'n
pijp neer, Martje verschoof het theeblad met bevende hand.
‘We hebben 't heelemaal bekeken en zijn 't zoowat eens over de prijs. Tegen 1
December is 't leeg, dus we hebben tijd genoeg om te verhuizen, de boerderij komt
dan zonder baas, enne - nou Jaap?’ en hij lachte z'n gave tanden bloot. Vader Brink
stond op, plechtig lei hij z'n zware hand in die van Dijkveld, wou iets zeggen, maar
slikte z'n ontroering weg en knikte. Bleek en stil stond Jaap naast z'n stoel. ‘Het kan
niet,’ kwam zacht, doch vast van zijn lippen...
De meisjes knepen de handen in den schoot, Martje staarde naar den tafelhoek,
Jantine werd angstig, haar Vader keek met oogen wijd van verwondering beurtelings
naar haar en
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naar Jaap, maar de oude Brink stond stijf voor z'n zoon, de hand nog uitgestrekt, den
blik verhard en uit uit z'n strakken mond klonk nog vaster: ‘Ja,’ De oogen bleven
elkander peilen, één angstige seconde, toen viel het korte en beslissende: ‘Nee.’ Sidderend viel de oude hand, maar dan plotseling met hàrden ruk greep hij Jaap z'n
stoel en slingerde hem tegen 't glanzend kabinet. Dijkveld schoot toe, greep Brink
met de eene hand en zette met de andere den gebroken stoel weer recht.
‘Hé, hé, kalm wat, kalm wat, ga eens zitten, wel wel nog toe, 't is je eigen zoon,
praat eens wat kom, kom!’ Sussend bracht hij hem naar z'n plaats, maar Brink
wankelde en viel in z'n stoel, sloeg beide handen krampachtig voor de borst, z'n
vuurrood gezicht werd plotseling bleek, en slap viel het hoofd op zij. Jaap wilde 't
steunen, zette 't onhandig rechtop, ‘Vader!’ riep hij heesch, maar Dijkveld zei haastig:
‘Plat op grond, jij handen onder oksels, ik onder kniëen, pas op!’ Toen het zware
lichaam op den vloer lei, bracht Martje water en azijn met groote roode zakdoeken,
ze overgoten z'n hoofd en betten de polsen, langzaam sloeg Brink de fletse oogen
op. Hij liet met zich doen, zijn gedweeheid snoerde Jaap de keel dicht. ‘Nu in bed,’
zei Dijkveld, maar in al z'n zwakte schudde de oude nog heftig het hoofd.
‘In stoel,’ klonk het schor. Ze volbrachten zijn wil. Bevend omknelden zijn handen
de armleuningen, even zat hij met gesloten oogen, nog altijd bleek, toen zocht hij
Dijkveld en zei scherp en duidelijk: ‘'t Komt terecht met Jaap, wees bedankt!’
‘Och Brink, arme kerel, da's van later,’ was 't bewogen antwoord, ‘word jij nu
eerst maar beter, kalmte hoor en 't beste man, 't bèste, wij gaan weg, zullen we even
bij de dokter aanrijden?’ Brink weigerde. Zwijgend werden de handen gewisseld,
ernstig keek Jaap zijn meisje aan, maar haar mondje stond stijf en haar blik was vol
verwijt. Hij liet hen uit als vreemden en hoorde op het erf nauwelijks de hartelijke
woorden van Dijkveld: ‘Denk er nog eens over Jaap en kom maar gauw een avond
bij ons!’ Toen sloeg hij hem vaderlijk op den schouder en zei wat lager: ‘Voorzich-
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tig, jong! met zoo'n hartkwaal, 't kan niet veel lijen! 't Beste!’
Nauwelijks reden ze weg of Jaap haastte zich terug naar de kamer. Vader zat
rechtop, zag er beter uit en zei kort: ‘En nou melken, 't is ver over tijd!’ ‘Laat Martje
hier blijven,’ smeekte Jaap. Vader richtte zich op en riep met de oude barsche stem:
‘Ik mankeer niets, vort nou maar, anders doe 'k het zelf!’ Ze vluchtten beiden de
kamer uit en repten zich met bussen en emmers naar buiten, ze stonden met z'n tweëen
voor 't werk, want Jelle was er 's Zondags niet. Eenmaal op 't vertrouwde melkhoekje,
waar de koeien verlangend wachtten, gleed de zwaarte van hen af. Jaap bond vlug
de achterpooten van wilde Bertha vast en toen hij zich oprichtte en den schamel
greep, zag hij, hoe Martje tegen haar gewoonte nog werkeloos stond en naar hem
keek met wonderlijk groote oogen, stil en droevig, alsof ze zijn moeder was.
Hij liet den schamel vallen, voelde z'n wangen gloeien.
‘'t Is mìjn schuld Martje, maar ik kòn niet ja zeggen!’
Tranen liepen over haar smal gezichtje, ze had hem om den hals willen vallen en
àl 't verdriet wegkussen, maar ze mocht niet en begreep er niets van. Kòn ze hem
toch helpen! ‘Ik zal nog eens door 't raam kijken’, fluisterde ze en holde weg. Jaap
riep haar na: ‘Pas op!’ maar ze hoorde 't niet.
Hij wachtte, ontroerd en zette haar plotseling naast Jantine, 't kleine vrouwtje met
het gróóte hart naast z'n mooie pop - een wassen beeld...
Daar kwam ze weer, lachend uit de verte, hijgend: ‘Hij zit stil hoor, héél gewoon,
nèt als anders!’ Een glimlach was haar loon, toen sloegen ze aan 't werk en spraken
niet meer.
Bij 't avondeten in de keuken nam Vader één snee roggebrood en spoelde alles
weg met thee, hij zat in de schaduw van de wijde schouw en staarde naar 't fornuis,
diepe groeven lagen om z'n mond en boven z'n oogen. Zorg en ouderdom hingen om
heel z'n ineengedoken wezen - was dat de boer van dien middag op den hooiberg?
Jaap kromp van verdriet, hij voelde, dat hij 't geluk van drie menschen koopen kon
voor 't offer van eigen levenslange ontbering; zou hij die kracht hebben? En altijd
kunnen zwijgen? 't Geluk van Jantine... Zou 't bestaan zonder het zijne?

Groot Nederland. Jaargang 27

24
Best mogelijk - op de groote boerderij, waar zij ‘de Juffrouw’ was. En weer hoorde
hij z'n eigen onherroepelijk: ‘Nee!’ dat hij nooit meer zou durven zeggen aan z'n
Vader. Er was geen uitweg.
Toen Jaap naar de opkamer ging, waar hij sliep, riep Vader hem na: ‘Bruiloft vòòr
Kerstmis, reken er op.’ ‘Welterusten’, was 't antwoord uit de gang.
Na een korten, onrustigen nacht stond hij op, voor de wekker nog afliep. Met een
zucht van blijdschap begroette hij 't eerste daglicht door de luikenharten en schoot
vlug z'n kleeren aan. Hij had zin in 't werk: melken, hooi opruimen en dan ploegen,
den heelen dag; hij zou 't ijzer door de kluiten drijven als een mes door de boter.
Doch 't viel niet mee, een paar harde gietbuien hadden 's nachts de bovenste kleilaag
week en glibberig gemaakt, maar daaronder leek het wel steen zoo hard. De twee
Belgen trokken met hangende tong, de achterlijven met stijve pooten rekten zich in
uiterste spanning, maar konden niet mee, de voorpooten trapten naar links en naar
rechts en kwamen geen stap vooruit. Bles en Bruin moesten beiden helpen, Jaap
duwde uit alle macht en langzaam ging het voorwaarts. 't Zweet parelde op z'n
voorhoofd, maar hij glom van genot. Zóó te leven in harden strijd, zwaar en hijgend,
vechtend voor de overwinning, waar natuur mocht tegenwerken! Maar telkens flitste
dat àndere even in hem op... Wat was hij begonnen? Wat moest hij doen? Alles leek
onmogelijk. Het beeld van Jantine werd verontrustend, hij trachtte het weg te duwen,
een ander kwam op. - Dieper sneed het ijzer, maar bij elk begin van een nieuwe voor
doemde in zijn verbeelding aan 't andere einde de kleine figuur van Martje op, ze
prees hem en lachte nieuwe kracht in z'n spieren, zìj, die altijd meevoelde, meeleefde,
wier oogen vonkten, wier waardeering hem kon opzwiepen tot de ‘driemanswerker’,
als lachend oude Jelle hem soms noemde. Een vaag besef van zielverwantschap werd
in hem geboren, formuleeren deed hij het nog niet.
Den volgenden morgen reed hij de brik uit het wagenhok en zei schertsend tegen
Martje, die emmers water met boender en zeep aandroeg: ‘Niet veel aan doen hoor,
we zitten toch
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zóó in de sloot vanmiddag!’ Lachend antwoordde ze: ‘Wat jij in handen hebt,
verongelukt niet!’ maar ze voelde haar blos en schrikkend voor haar eigen woorden
liep ze gauw weg om spons en zeem. Jaap keek naar 't Noordwesten en lachte bitter.
's Middags haalde hij z'n vos uit de wei: het beleeren zou beginnen. Samen deden
ze hem het hoofdstel aan en legden het tuig op z'n rug. Toen de riemen onder den
buik vastgegespt werden, sprong hij onverwacht op zij en Jaap kreeg een pijnlijken
trap tegen den voet, maar gaf geen kik. Vader tilde de ‘kretstokken’ op en met zachte
woorden en klopjes op den hals werd het trillende dier er tusschen geschoven. De
touwlussen werden om den disselboom gelegd, Vader nam de leidsels en stapte in.
Strak hield hij de teugels, de oogen onafgebroken op den kop gericht, Jaap klemde
't gebit in z'n hand en trok het paard mee, de ree op. Eerst ging het telkens met rukken
en stilstaan, geleidelijk werd dat beter en al gauw liepen ze in matige draf tot aan
den grintweg. Daar stonden ze stil en ging Jaap naast Vader zitten, de eene voet op
den rand van 't rijtuig, het wagendek los, gereed om ieder oogenblik af te springen.
Brink klakte met de tong, trok zacht aan de teugels, de vos steigerde en sprong op
zij, wou niet vooruit. Dadelijk stond Jaap naast hem, liep met hem mee en na een
slingerend, onregelmatig begin kwam weer de gewone draf. Maar nauwelijks voelde
hij den kop vrij of hóóg op z'n achterpooten draaide hij naar den slootkant.
‘Hard meeloopen’, riep Brink, ‘en dan inspringen!’ 't Was een gevaarlijke toer,
maar de Vader vertrouwde z'n zoon. De vos liep door, nu links, dan rechts van den
weg, hoe langer, hoe harder. Daar kwam een stofwolk aanrollen: een auto. Ze stapten
beiden uit en konden nauwelijks het sidderend paard houden. Jaap bracht hem weer
op gang en waagde opnieuw den sprong, z'n hart bonsde van vreugdespanning, hij
zag den fieren nek en den glanzenden rug van zijn beest en gaf het in gedachten al
een spint haver tot belooning. Voldoening glinsterde in Vaders oogen. ‘Prachtdier,
nooit verkoopen, alle boeren zijn afgunstig’, dacht hij.
‘Waarheen Vader?’ - ‘Zuidhorn!’ - ‘Over 't spoor?’ - ‘Natuurlijk.’
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‘Dan mag ik er wel naast!’ dacht Jaap. Ratelend schokte de brik over de hobbelige
keien van de dorpsstraat in Noordhorn, beter ging het op ‘de Gast’, en Brink kon niet
nalaten telkens even vlug op zij te kijken naar de lange rij villaatjes van rentenierende
boeren. ‘Wat zouden ze zeggen?’... De boomen van den overweg waren dicht, ze
hielden stil op flinken afstand. Een honderd meter links achter den spoorweg stond
voor 't station de markttrein uit Groningen en liet de boeren uit, die naar 't logement
stapten vlak bij den overweg. Brink wist dat, had er op gerekend, ze zouden hem
zien met z'n zoon en den vos. De fluit gilde, een schèl gehinnik, een geweldige
steigering, Jaap liet los maar de teugels rukten en de voorpooten sloegen op de keien,
dat de vonken spatten - paard en rijtuig stonden dwars op den straatweg. Tòch stapte
Brink niet uit, ook niet toen de trein voorbij daverde en de vos er rillend van door
zou gaan, als Jaap hem niet tegenhield.
Daar kwamen de boeren: Zuidema, Bosch, Oosting, wel tien, ook Dijkveld. ‘Draven
Jaap!’ riep Vader, ‘en inspringen!’ De boeren stoven op zij, ze zagen den sprong van
den lenigen jongen kerel en riepen: ‘Mooi! Mooi! Dà's een baas! Vooruit maar!
Mirakel, mirakel!’ Ze staarden het rijtuig na tot den hoek, enkelen feliciteerden
Dijkveld met zoo'n schoonzoon, anderen dachten: ‘Zoo'n kleine boer, wat 'n lawaai’,
en nog een paar zochten al vast een prijs, waarvoor ze den vos zouden koopen.
Brink had zijn zin, maar Jaap zag den rug en de flanken van z'n beest donker van
zweet en stelde voor te rusten. Bij een kleine herberg sprongen ze af, Jaap gooide
den vos een wollen kniedeken over den dampenden rug, en Brink vroeg buiten twee
glazen bier om zelf de wacht te houden bij 't paard. ‘Jij geen bier Vader, màg niet!’
zei Jaap bezorgd, maar Brink voelde zich sterk en had dorst, hij nam het schuimende
glas al aan en dronk het achter elkaar leeg. Jaap gaf eerst den vos een stuk brood en
een halven emmer water, hij hoorde den kastelein zeggen: ‘Ik zou maar even langer
wachten, met tien minuten komt de goederentrein al!’ De hersens van den ouden
Brink werkten snel, hij wachtte zeven minuten en zei: ‘Kom Jaap, naar huis!’ Met
veel moeite kregen ze den vos
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weer op gang en bleven staan vlak voor de opnieuw gesloten boomen. ‘Achteruit
Vader!’ riep Jaap. Brink zag de boeren voor de ramen van 't logement en zei kort:
‘Blijf zitten!’ Jaap begreep en gehoorzaamde met grooten tegenzin, niet uit vrees,
maar uit medelijden met z'n beest, dat angstig met den kop sloeg en onrustig trappelde.
In de verte klonk het naderend puffen van den trein, langzaam en zwaar kwam hij
aanrollen, de vos sidderde, strekte de achterpooten, boog het lijf diep door als gereed
voor een geweldigen ren. - Jaap vroeg niets, sprong af, greep den bek, zag de angst
flikkeren in de wilde oogen, voelde de rilling door alle spieren en riep: ‘Vader, terug!’
Hij wou z'n jas uittrekken en over den kop van 't paard gooien, hij wou z'n beest de
angst sparen, medelijden brokte in z'n keel, maar Vader zag de boeren buiten komen
en schreeuwde: ‘Ben jìj een Brink of niet?’ De locomotief naderde, groot en dreigend,
het steigerend paard vloog op zij tegen een houten hek, één van de bruine latten brak,
het rijtuig raakte met het rechter-voorwiel in een ondiepe goot. Brink hield de leidsels
hóóg en strak, Jaap duwde het trappelend dier terug en schoof toen hijgend van
inspanning het wiel achteruit, 't was gered zonder hulp van derden. Hij greep het
gebit en drukte met volle zwaarte op de rechter kretstok, toen de boomen opgingen.
De boeren zagen de brik ongedeerd weg rollen en knikten en lachten en prezen luide
durf en vurigheid.
J. STULDREHER-NIENHUIS
(Wordt vervolgd.)

Groot Nederland. Jaargang 27

28

Verzen
De plaatklinkers.
Hun hamer pantsert 't hol geruchten
der werkplaats met verhard geluid.
Tot klank aan klank als maliën sluit
in veerend staal, rond de geduchte
vaardig beklonkene ijzerhuid.
En lenig zweven door de lucht en
sneller na elkander vluchten
de slagen om - en plots is 't uit.
Maar weer verzinken pin en nagel,
in volle vaart gestuiten hagel
rinkinkt de drift'ge ratelbui.
Hun armen doen de mokers jagen
in stagen slag en tegenslagen
tot hel-metalen belgelui.
A.J.D. VAN OOSTEN
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De ontmoetingen van Rieuwertje Brand (Dit is het boek van
Rieuwertje Brand - van Rieuwertje die zoo graag Vadertje-God
ontmoet en zoo dikwijls de duivel tegenkomt.)
(Fragment uit een enkhuizer roman)
(Vervolg)
De akkers neuriën...
Het moet wel zoo wezen dat er ergens mannen werken, maar dan heel ver weg.
Het is niet zoo op het gehoor af te onderscheiden, wat ze daar doen, die mannen.
Kleine geluiden trekken heen en weer, aarzelen, en buigen weg in de middagrust.
Een schoorsteentje rookt op een rood dak, uit een krans van frisch-groene boomen,
en discht een smakelijk verhaal op, van zoetemelksche pap, gebraden vleesch en
spekpannekoek.
Met groote stappen gaat de eenzaamheid door het bloeiende wijde land, maar het
is een vriendelijke eenzaamheid uit bloemen geboren en bekleed met zonnestralen.
Aarzelend roepen de kikkers die geurige gouden stilte aan, eerbiedig fluisteren de
dikke bruine bijen, schroomvallig zoemen de vliegen - en de wielen van Rieuwertje's
wagen ratelen onderdrukt.
Alles te zamen is het net een binnensmondsch liedje.
En in Rieuwertje zelf is dat liedje ook. Het neuriet in zijn ooren, maar het klimt
ook bij zijn hart op, en in zijn zwarte oogen legt het een gouden weerschijn.
Oh!, er gebeuren nog altijd wonderlijke dingen in de wereld, en die ze niet ervaren
heeft, moet zwijgen!
Engelen-vleugels blonken in dat liedje-zonder-klank, oogen zoo mooi als
pauweveeren, en sterren met een witte glimlach er op...! Zelfs Rieuwertje's Moeder
ging door dat liedje heen.
‘Heere-gauwentjes,’ zuchtte Rieuwertje verwonderd, ‘heere-gauwentjes!’ En hij
luisterde maar...
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Werktuigelijk duwde hij zijn handkarretje van de leege belommerde groote-weg af,
en stuurde haar een mul warm binnenpaadje op.
Achter de breed-en-laag uitgegroeide boomen schitterden hel de bloemenvelden:
paars, rood en oranje. Het blinkende weiland leek van geslepen groen glas, stoeten
van witte klaver-bolletjes doken er in op, hel-roode zuringpluimen, goud-gele
boterbloemen en heuveltjes paars-van-hondsdraf...
Vredig-verdiept boog de middag zich over al die kleuren heen. Een torenklok
prevelde... Op de witte horizon - dwars achter de boomen - luisterde een kerkje.
Van alle dingen ging een vrome opgewektheid uit, een ingetogen blijheid.
Rieuwertje lette er op.
‘Net 'n Zondag,’ dacht hij.
Goeie herinneringen kwamen dichterbij, en stille vage vreugden hoopten zich
hoog rond hem op.
Het was of hij het hart van de lieve-Heer hoorde kloppen.
‘Heere Jezus,’ prevelde hij als een kind, ‘Heere Jezus.’ En opeens liép hij daar
met de lieve Heer...
Maar een ander land werd het toch wel en een ander gewas groeide er ook. Kijk,
de zon op de korenhalmen schitteren!
Het is Zondag, en daar loopen ze: Petrus, Johannes, en Rieuwertje ook. Altijd
draagt Johannes lang zwart haar en een hemelsblauw kleed, in Rieuwertje's gedachten,
en Petrus is in het rood en hij heeft korte krullen, maar de Heere is enkel-licht.
Ze kijken naar elkaar: Rieuwertje en Petrus en Johannes, en ze willen het nog zoo
niet weten, maar ze krijgen honger.
De lieve Heer merkt het toch even goed, al zeggen ze het niet, àlles merkt de lieve
Heer... Hij kijkt Rieuwertje aan en hij plukt handen vol korenaren af. ‘Hier
Rieuwertje,’ zegt hij. En de aren lijken op zonnestralen, maar ze smaken naar brood.
En dan - de Hemel zal weten, waar vandaan! - komt er opeens een Pharizeeër, en
hij vermaant de lieve Heer scherpelijk: ‘Dat mag je niet doen op Zundag, Heere
Jezus, je schende 't vierde gebod.’
Het licht zegt nog niets, de discipelen zwijgen, maar

Groot Nederland. Jaargang 27

31
Rieuwertje neemt het vurig op voor de lieve Heer. ‘Wat praat je, lillijke pharizëer?!
Wil je wèg wezen, finne1) Piet! Tja, wil jij 't weer beter weten dan de lieve Heer zelf?
As je niet weggane...!’ Tien lange sterke nagels laat hij hem zien en de pharizeeër
loopt wat hij loopen kan.
Dan schudt Rieuwertje zijn hoofd tegen de lieve Heer: ‘Die finne Piete toch...’
Maar de Heere Jezus is opeens weggegaan, Petrus en Johannes zijn er ook niet
meer en het goud van de korenaren is verdwenen!
Een bij bonst tegen Rieuwertje's neus op. Het wagentje ratelt wat luider, het pad
wordt harder.
‘Ja-ja,’ zegt Rieuwertje, alsof hij aangestooten wordt, ‘ja-ja.’ En het is of zijn
oogen op elke kleur een glimlach leggen: hij is weer terug tusschen de bloemenvelden,
doch zonder verbazing kijkt hij rond.
Hij weet best hoe dat gaat met een mensch. ‘Je gedachten,’ mijmert hij, ‘binne
vlugge veugels.’
Dan komt er een stilte in hem.
Hij miste toch iets, hij zocht er ook nog naar, wat gelukkigs was het...
‘Luuster skarp2),’ zei hij vreemd.
Maar de blinkende stilte hield haar adem in.
En het liedje met de engelenvleugels kwam niet meer terug, dat was niet bestand
tegen een haat-gedachte...
Opens voelde Rieuwertje de drukkende warmte weer erger. Met zijn
boezeroenmouw veegde hij over zijn gezicht, het was kletsnat van zweet. Zijn zakdoek
hing ook al te drogen, op het kret van zijn wagen.
‘'n Minsch moet wat uutstaan veur z'n boter'am,’ overlei hij, maar een verzuchting
werd dat niet.
Hij begon te rekenen. Met zijn oogen zette hij getallen in de lucht: hij trok af en
telde op en vermenigvuldigde... Toen wipte zijn breede glimlach nog wat meer op
in de hoeken. ‘De koopman was er dubbel en dwars uut! Nog twee zoodjes... die kon
hij anbieden te geef. Dat most dan ook maar gauw 'beuren: de skoltjes lagge op
apegapen.’

1) fijne
2) scherp
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Uit gewoonte keek hij om naar Nebekadnezer, maar die was er niet, die ging haast
nooit mee uit venten.
‘Sufferdje,’ vitte hij goedig op zichzelf.
In zijn gedachten zag hij het hondje lang-uit op het klinkerpaadje van het achter-uit
in de zon liggen. ‘De wieste pertij koos dat ouëtjen... Hij wou nou ook wel in de tuun
zitte, en wat doezele en dutte...’ Bitse knapper-geluidjes leidden hem af.
De wagenwielen knerpten sputterend over stugge potscherven heen, knarsend
vlogen de glinsterende schilvers opzij. ‘Net 't geluud van 't koffiemolentje thuus,’
dacht Rieuwertje en toen liep het water hem meteen om zijn tanden. ‘Hè ja, 'n bakkie
troost...’ Hij keek op.
Een klein boerderijtje spiedde - een eindje verder - met vensters-vol-bloemen
onder een muts van groen uit. De lindeboomen stonden daar met lichtblauwe stammen
achter een rood hek met vergulde punten. Het hel-witte bruggetje, vóór dat huis, zag
er wakker uit, maar de sloot er onder, lag warm te slapen onder een dek van kroos.
‘'n Katteliek wiefie weunde deer,’ wist Rieuwertje, ‘aars 'n goed minschie, van
die zou hij wel 'n kommetje 'artverstarking kriegen.’ In een schaduwplek aan de kant
van het pad, zette hij zijn wagentje neer, veegde zijn handen af achter op zijn broek,
trok zijn opgebolde paars-katoenen boezeroen wat neer, en liep over het smettelooze
bruggetje de groene stilte in.
Melkemmers, wit van binnen en rood van buiten, hingen uit te druipen in een rek,
op een weelderig weidje loeide een koe.
Rieuwertje maakte een snuffelend geluid: een prikkelende frisch-zure reuk drong
in zijn neus. Hij dacht opeens aan allerlei dingen tegelijk: versch afgesneden groenten,
zoetemelksche-kaas en karnemelk. ‘'n Litertje melk,’ dacht hij nog, ‘is ook goed veur
de dorst, en aars vreeg ik er om veur me reede centen1).’ Het booze merkteeken in
zijn gezicht begon ook weer op te leven, het rilde en trok... het was net of dat
merkteeken ergens op aandrong. Haast onbewust mopperde Rieuwertje: ‘Nee - nee...
nee - nee...’

1) contant geld.
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Net zou hij de zijdeur opendoen, om zijn ventersroep naar binnen te schreeuwen,
toen hij de boerin-van-het-spul, aan het werk zag op het vlot1): ze schuurde een groote
besmookte breipan uit, en ze leek net een prentje: een helder hulletje droeg ze, een
schel-rood jak en een lichtgroene rok.
Haar naam wist Rieuwertje niet, maar dat kwam er zoo niet op aan. ‘Traintje,’ zei
hij in het wilde weg, en hij trok de rand van zijn hoedje op zijn eene oog, ‘'k heb 'n
ippus karsch-varsch zoodjen skoltjes veur je, 'n smultjen zoo uut de zee, vemorgen
hebbe ze Urk nog 'zien.’
Het boerinnetje keek naar hem om. Een klein mager gezicht had ze met pioen-rooie
wangetjes en scheeve donkere oogjes. ‘Nee manje,’ wees ze kribbig af, ‘'k blief niet,
'k heb niks van noode, manje.’
Rieuwertje sloeg zijn handen patsend in elkaar: ‘Wat zeg je me deer nou?, 'n skoltje
om van te kwille2), en dat veur zoo goed as niks?, en dat op vaste-dag...? Deer geloof
ik niks van, niks niemendal - geen piezeltjen!’
Maar zij hield voet bij stuk. ‘Den leit je 't maar ongeloovig stein! Niet zoo leuteren
- jái! Ik mot niet. Je verstane main toch? Je binne toch niet deersig3)?’
‘M'n ooren,’ zei Rieuwertje met groote overtuiging, ‘die binne van prima kwaliteit,
maar... gaan toch eerst maar 's in me wagentje kieken. 'n Skoltjen, me lieve meid,
om je duum en je vinger van of te likken, 'n lekker breedjen4), 'n hartelijken beet bij
je boter'am damee, goud geel en bruun in de pan.’ Telkens smakte hij. ‘Of aars
op'steurd, mit 'n snuufie neutemeskaat, 'n skeutjen anzien en 'n pietsie butter!’ Breed
stak hij zijn hand op, langzaam bewoog hij die heen en weer. ‘Minsch, 'n
hémelsch-héerlijk visschien, van dat immesse blanke skollevleischie, dat poezele
vleischie, 'n dooie jood zou er levendig van worden.’
Als proevend bewoog het boerinnetje haar lippen: het was net of ze de dampende
schotel met gestoofde visch al voor zich zag. Zwaar-zuchtend kwam ze toen uit haar
bukhouding overeind. ‘Jai,’ glimlachte ze knorrig, ‘binne wel van de tongriem 'sneden,
manje.’
‘Dát is mijn kwaal,’ dolde Rieuwertje, ‘maar jij,’ stelde

1)
2)
3)
4)

plankier aan de slootkant
kwijlen
doovig
zoodje visch
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hij meteen jolig vast, ‘binne slum van de warmte bevongen.’
Ernstig ging ze daar op in. ‘Ik lai an de gal,’ vertelde ze - puffend dribbelde ze
achter hem aan - ‘geel as saffraan wor' ik.’
Maar dat praatte Rieuwertje uit haar hoofd. ‘Minsch schei uut, zwieg... wees
wiezer... Géel?, je ziene er uut as 'n blom, wat zeg ik... blóm?, nee, as 'n
eierenpannekoek mit suker, zuver weer1) - zúver weer!’ Hij lei de dek-plankjes van
het wagentje open, dadelijk zag hij toen dat de vischjes al dood waren.
Maar confuus maakte hem dat toch niet. ‘Nou zien er 's...,’ ijverde hij, ‘kiek er 's,
binne 't gien eefige mooie beesies...?’ Hij greep de slappe scholletjes beet, en liet ze
kunstmatig spartelen op zijn handen. ‘Ze klapwieken,’ prees hij met onweerlegbare
stelligheid, ‘ze roepen hoera mit hullie vlarrekies, zien je wel?’
Het boerinnetje keek wat verbluft. ‘Nou - maar van de groosten binne 't aars niet...
en leven ze echtig?’
‘Gebruuk je oogen,’ pruttelde Rieuwertje vroolijk, ‘je kenne toch zién?’ Vernuftig
liet hij, tusschen zijn handigknijpende vingers, de vischjes ademen. ‘Kiek dié er 's
zuchten, percies of hij minsche verstand het, zuk bar zuchten, hee?’
Kippig leunde het vrouwtje voorover.
Toen tikte Rieuwertje haar onverhoeds met zoo'n kleverig-natte schollestaart op
haar wang.
‘Ai-ai,’ schrok ze, ‘krìmmeneelig!’
‘Ja, of ze ook levendig binne hee?’, hield Rieuwertje haar voor, ‘ze eten je temet
mit huud en heer2) op, minsch!’ Aanhoudend woelde hij in de visch. ‘Kiek dié er 's,
die slaat met z'n rechterbien teuge z'n linker neusgat; en die - die wuuft mit z'n
steertjen boven z'n kop uut, doen jij him dat er 's na, skepsel!’
‘Maar dié,’ wees het vrouwtje aan, ‘en dié...’
‘Die,’ nam hij over, ‘binne fleeuw vallen van de hette, die binne nou ook van de
hette bevongen, net as jij, allien wat arger.’
Het boerinnetje was toch nog niet heelemaal overtuigd, schroomvallig vatte ze
een vischje aan, betastte het...

1) waar
2) haar
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‘Wat doen je nou?’, vroeg Rieuwertje onrustig, ‘voel je offe ze wel gezonde longkies
hebben?, of hullie 'artjen wel goed klopt? Of zoek je er de mannetjes-skollen uut?’
Schaamachtig liet ze het vischje weer vallen. ‘Nou,’ mopperde ze gnuiverig, ‘niet
van die rare praat, hoor manje - en wat vreeg je?’
Hij griste zijn weeggerei al te voorschijn, maar bedacht zich weer. ‘Vijftien stuver,’
bood hij aan, ‘en ik maak ze ook nog veur je skoon. Maar den moet ik 'n kommetje
koffie veur-of hebbe.’
‘Dartien stuver,’ dong het boerinnetje.
En Rieuwertje dacht: ‘Hebbedingetje... jij binne binnen!’ Maar hij zei met een
zuinig-gezicht: ‘Jij hale 't vel over m'n neus, skepsel. Dartien stuver... dat ken niet,
den - den moet ik er nog op toeleggen! En denk er om: 'k hew 'n huushouwing mit
brood en gien kinderen... laten we zegge: veertien stuver mit 'n tas koffie.’
‘Dartien of niet,’ dreef het boerinnetje door.
‘Nou,’ gaf hij zuchtend toe, ‘in vredesnaam den omdat jij 't binne, ik mag je graag
zien! En krieg nou maar genk 'n emmer mit water en 'n bakkie troost.’ Zijn oogen
pluurden van de jool toen hij het vrouwtje nakeek. ‘Snarregie,’ spotte hij in stilte,
‘klein donderstraaltjen.’ Maar hij was toch best voldaan. ‘'t Gong uutmuntend vedaag,
al praatte je dan ook de huud van je keel kepoeris.’
Vlug kwam het vrouwtje weer terug. Ze struikelde haast over haar lange rok, haar
muilen klepperden. ‘Hier manje, je koffie, ze is aars lauw 'worden.’ Het emmertje
zette ze dicht bij hem neer.
Maar Rieuwertje negeerde dat. Hij ging makkelijk op het kret van zijn wagen
zitten, nam het warme vilten hoedje van zijn zweeterige hoofd en maakte de bovenste
knoop van zijn boezeroen los, toen bekwam hij wat.
‘Hè-hè,’ zuchtte hij pleizierig-verlucht, ‘hè-hè.’ Gretig zette hij de groote oorlooze
kom aan zijn lippen en nam een lange teug... Maar dadelijk-er-op betrok zijn gezicht,
zijn mond kromp rimpelig te zamen. ‘Grutje-me-tut,’ smaalde hij, in zijn gedachten,
‘wat 'n gootwater.’

Groot Nederland. Jaargang 27

36
Tersluiks keek het boerinnetje naar hem. ‘Ik had al-er-ais opskonken,’ zei ze wat
bedremmeld.
Maar Rieuwertje antwoordde niet: hij tuurde star op zijn kommetje neer. Een klein
brok van de blauwe zomerlucht weerspiegelde in de bleeke koffie, en ook de
lichtgroene tak van een boom.
Dat was erg gewoon.
Maar meteen - toen Rieuwertje zoo naar dat stukje hemel en die wiegelende bladen
keek - gebeurde er wat vreemds: een groote witte spin-van-licht duikelde in de koffie,
en die spin kreeg een gezicht... een gezicht met horens en schuine spleet-oogen.
En op hetzelfde oogenblik zei er ergens een stem: ‘Malle Rieuwertje, bin je nou
nog niet wiezer?, zit jij nou, mit 'n beurs vol monnie, dat bocht op te slobberen?’
‘Skiet op,’ zei Rieuwertje nog fatsoenlijk.
Maar het boerinnetje - dat hem niet bezweek - keek er even goed verschrikt van
op. ‘Wat... watte manje?’
‘Niks,’ zei Rieuwertje stroef.
Maar dat duister-dringende, die heimelijke trek, was er toch even goed. En de zon
leek van de dag af te glijden...
Wrokkig smeet Rieuwertje de koffie op het paadje, en ruw zette hij de kom neer.
‘Nog 'n tas?’, vroeg het vrouwtje argeloos - net of ze nergens erg in had...
Maar Rieuwertje bedankte. ‘Nee, je motte mijn niet zoo verwennen, skepsel, dat
is nergens goed veur!’
Hij begon de visch schoon te maken.
‘Stoven of bakken?’, vroeg hij nog.
‘Bakken,’ zei de vrouw.
Vijf gelijke sneden gaf hij in de witte borst van elk scholletje en vijf sneden jaapte
hij in de rood-gestippelde grauwe rug. Vlug ging hem dat af. Toch zag hij niet al te
best, hij spande zich in, het was of er een mist voorbij zijn oogen dreef... Het booze
merkteeken in zijn gezicht had ook weer dat aansporende...
Het is wel te zeggen, waar dat merkteeken uit bestond: een paar scherp getrokken
lijnen van de neus naar de mond, en daarin een afdruk van woeste donkere uren...
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Gedurig moest Rieuwertje ook denken aan iets dat prikkelt en schuimt, iets dat
lekker-koud en pleizierig-bitter is.
‘Maak dat je weg komme,’ zei hij telkens in zijn binnenst.
Maar die trek in hem ging niet weg.
Overredend en verdedigend bepraatte hij zichzelf. ‘As jij nog as aparti minsche
mit iéntjen tevreeje wasse... maar dat ken jij ommers niet? As jij er ientje 'had hewwe,
moet je ommers meer... als-maar meer, net zoo lang tot je...’ Nijdig onthoofdde hij
een schol.
‘Wat bin jai zwaigzaam iniensen?’, vorschte het vrouwtje-bij-hem, ‘skeelt er wat
an?’
Achterdochtig keek hij even naar haar op. Toen probeerde hij weer vroolijk te
doen. ‘Ja,’ zei hij strak, ‘de lieve Heer zel er jou en alle minsche tot je argste vieanden
veur bewaren - maar ik mot me bril op hebben.’ Hij veegde zijn handen aan zijn
knieën af en graaide een kartonnen brillehuis uit zijn broekzak.
‘Heere-me-taid,’ gichelde het boerinnetje, ‘ik doch' dat er heel wat aars zou komme,
ik doch'...’
‘Doggen,’ gekte Rieuwertje stug, ‘binne kwaaie beesten, mot je nooit vertrouwen.’
Hij zette zijn bril op. ‘Zie zoo, nou wordt onze lieve Heertjen z'n wereldje weer wat
helderder.’
‘Ikke bril ook,’ bemoedigde het vrouwtje hem, ‘al taien.’ Zij dischte er een heel
verhaal over op - hij luisterde niet.
‘Net zoo... nèt zóo,’ knikte hij aanhoudend, en hij zag enkel het overschuimende
groote glas...
‘O Jezus,’ klaagde hij zweetend, ‘o Jezus.’
Domp, als uit de verte hoorde hij het snappende boerinnetje. ‘... kon wel-er-ais
donder op til wezen, zoo lillijk werm en in 't zuiden die bank, en gunter die wollek
boven de wind...’
Suf keek Rieuwertje er naar op. ‘Skepsel,’ stelde hij haar stroef gerust, ‘je kieke
verkeerd, dat wollekie deer... dat is zoo goedeerdig as 'n pas geboren lammertje, die
lacht met kuultjes in z'n wangen.’
‘Je zelle aars altaid zien,’ jerimieerde zij door, ‘merrege... op Keuneginnedag in
sted... dik-op regen en wind.’
‘Wel-ninse-niet,’ besliste Rieuwertje, ‘wat ìk je brom:1)

1) veel andere
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gien spatjen zel je genaken. Onz' lieve Heer het veuls te veul mit 't huus van Oeranje
op. Affien, ik ook hoor, al zeg ik 't zelf, en me Vader in z'n tied en me Grovader.’
Toen begon hij weer op te snijden. ‘Me grovader die het nog er 's zelf bij Wullem
de Darde op visite 'weest.’
‘Bin je wiédes...?’, haalde het vrouwtje uit, ‘jóuw...?’
Rieuwertje knikte met gróote stelligheid. ‘Weerheid wat ik je vertel. In 'n tied van
gróote hongersnood was dat, de minschen waren heelegaar uut'margeld. Ze vielen
dood neer, weer ze gongen en stongen. Deer most toe' toch verandering in kommen?
En toe' wier me grovader van gemeentewege uut' vaardigd... Maar eerst had hij 'n
skriven 'richt tot de regeering of 't wel schikte. Want hij wist best hoe 't hoorde, me
grovader, as hij er de tied maar veur nam. En toe' kwam er 'n briffien terug van
hoogerhand, dat hij die en die dag, zoo en zoo laat maar komme most op háudiënsie...
en de heele hofhouwing zat er bij in hullie bloote hoofden.’
‘Tjee-mig-kree-mig,’ rekte het boerinnetje. Ze luisterde gespannen...
En het vertelsel boeide Rieuwertje zelf ook. ‘Goeie morrege, Sire,’ zee me grovader,
en hij gaf hem 'n hand. ‘Zoo Brand,’ zee de koning, ‘bin je deer?, gaan zitten man,
neem 'n stoel.’ Hij had 'n eefige groote kroon op z'n hoofd en 'n rooie mantel met
kenienebont1) an, en 'n sjepter in z'n iene hand. ‘Wat wil je gebruken?,’ vroeg hij an
me grovader, ‘'n kommetje koffie of 'n tas sukelaad of 'n - 'n glasie brandewien mit
suker?’ Rieuwertje hakkelde erg opeens, hij fronste ook erg en even bleef hij steken.
‘Nou - affien - om kort te gaan - me grovader zee: 'n kommetje sukelamelk maar,
Sire, as 't niet te veul gevargd is.’ En die kommetjes van de koning z'n servies hadden
gouwen ooren, en op de alderhandjes stond 't koninklijk wapen en me grovader kreeg
'n segaar van 'n kwart-el lang mit drie bandjes er om... moet je niet zunig over denken.
Afien, veul en niet genog... en deer niet van... maar toe' zee de Koning: ‘Wat is er
nou van je believen, Brand?’ En me grovader dee' na' behooren z'n boeskip2)... En
toe' wier er wat over en weer 'praat... Maar hij kréeg de

1) konijnenbont
2) boodschap
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ondersteuning veur de stad, eten en drinken en alles... En toe' hij weggong haalde de
koning nog 'n tientjen uut z'n vessieszak. ‘Brand,’ zee hij, ‘hier heb je 'n gouën
petretjen van me, drink deer maar 's 'n lekker - 'n lekker glasie bier veur...’ en toe'...
nou toe' was 't of'loopen.’
Rieuwertje brak zijn vertelsel nog al gauw af, en hij trok zijn mond rimpelig-klein
te zamen, net of hij wat verschrikkelijk-wrangs proefde.
En opnieuw mokte hij stil-verdrietig tegen dat onzichtbare in zijn binnenst: ‘Gaan
toch weg, laat mijn toch met rust... Wat doen ik je, dat je mijn altied koeieneeren
moeten?’
Maar het onzichtbare ging niet weg.
Leelijk jouwde Rieuwertje toen, in zijn hart...
Maar het boerinnetje kon dat niet merken. Ze stond hem altijd nog met open mond
aan te gapen. ‘Is dat nou wezenlijk 'beurd?’, polste ze, ‘is dat wezenlijk...?’
‘Hee?, wàt...?’ Rieuwertje schraapte het grom van de planken en sloot zijn wagentje
weer. Hij had afgetrokken oogen. ‘'Beurd?, ja zeker...’ Hij tuurde...
En dat was zoo wonderlijk, het valsch-glunderende café van dikke Woutjen,
wandelde over het zonnige weiland naar hem toe, en het glinsterde van properheid,
en een pleizierig-prikkelende reuk kroop uit de spiegelende deur-die-aanstond...
‘Geef mijn,’ bestelde Rieuwertje, ‘'n lekker glasie bier of... nee... 'n brandewientjen
met suker.’
Net toen hij het glaasje uitdrinken wou, kwam het boerinnetje er tusschen. ‘Hier
man...,’ ze had haar kralen knipje te voorschijn gehaald en betaalde hem.
Werktuigelijk hield Rieuwertje zijn hand op, maar hij telde het kleingeld niet na,
verstrooid stak hij het weg, in zijn broekszak. ‘Nou, eet ze mit smaak, in gezondheid,’
wenschte hij nog.
Toen vatte hij het kret van zijn wagentje weer aan en trok verder.
Zijn bevreemding van oudsher herkende hij.
Een donker wonder lijkt het...
Heeft ooit een ander mensch dat gehad? Niets is er gebeurd - voor zoover dat te
zien is - en heel het leven is ondersteboven gevallen.
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Verwonderd-zoekend kijkt Rieuwertje nog even rond en om. Over de witte
wereld-van-daar-straks, is een kleur van asch getuimeld. Een beurse vrucht is die
wereld nu - de duivel houdt haar op zijn wijd-gespreide hand in het licht - wormen
kruipen er door heen, wormen groot-als-menschen.
Duidelijk ziet Rieuwertje het... schuin achter zijn oogen ziet hij het... En het groen
van de boomen wordt grauw, tegen zwart op, donkere dagen schuilen onder die
rouwende boomen weg...
Raar-stijf gaat Rieuwertje over het smalle paadje, zonneschijn glijdt over hem
heen, de schaduw streelt hem, het koeltje is zoo zacht als de vleugel van een Engel:
een schuldelooze wereld ligt op het argelooze groen uitgestrekt. Maar Rieuwertje
zweet van ellende, het is of zijn voeten naakt over scherpe distels gaan, zijn oogen
pluren, zijn rug trekt krom.
Laten de menschen toch nooit meer zeggen, dat er geen duivel is!
Vlak naast Rieuwertje loopt hij in een vreemde gedaante. Doch alleen als
Rieuwertje zijn oogen erg verdraait, ziet hij hem! Eerst is het een zwarte vlek, en die
vlek krijgt vorm: het is of handen-van-pek die duisternis uitknippen, en dan komt er
een kat te voorschijn, een kat zoo groot als een man. Zijn huid is glinsterend zwart,
maar hij heeft veel wit in zijn oogen, ook als een man strijkt hij zijn breede snorharen
op.
En alles wordt dan aldoor raarder...
De Verschrikkelijke wringt zich door Rieuwertje's linker oor naar binnen, en van
binnen houdt hij Rieuwertje beurtelings een glas met bier en een glas met brandewijn
voor.
‘Toe maar,’ dringt hij, ‘tóe máar, 't is lekker - 't is lekker.’ En het is ongelooflijk,
maar hij klakt als een koetsier binnen in Rieuwertje's gedachten. Door het rechter-oor
kruipt hij naar buiten! Daar gaat hij, éen pas van hem af, éen pas achter hem, opzij:
groot, zwart en verschrikkelijk, op stevige ruige pooten, met veel wit in zijn oogen.
Maar als Rieuwertje zijn hoofd omwendt en openlijk en vrij uit naar hem kijken
wil, is er niets meer te zien op de weg, en als hij diep-uit ‘Heere-heere’ zucht, is hij
ook in zijn binnenst niet meer.
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Maar - net of hij daar niet tevreden mee is: Rieuwertje - dan gluurt hij opzij.
Een gevleugelde zwarte schaduw zweeft uit de eeuwigheid aan...
En daar stapt de Vreeselijke...
‘O - o,’ zucht Rieuwertje, ‘o - o, en mot dat nou maar zóo deurgaan?’
‘Lever me niet uut, Heere,’ smeekt hij nederig, ‘lever me niet uut.’ In een zwenk
ziet hij de lieve-Heer: in hemelsblauwe wolken gehuld, en met een krans van witte
sterren om zijn gezicht-van-enkel-licht.
Doezelig-ontsteld denkt hij: ‘Dagelijks verkeer ik van “aangezicht tot aangezicht”
met de lieve-Heer en met de Booze... Hoe is dat te rijmen?, wat bin ik veur 'n wezen?,
weertoe bin ik veurbeschikt?’
En de kerelachtige kat naast hem heeft er schik over - hij heeft schik...!
Het is of het beslot1) uit Rieuwertjes handen vandaan gaat, hij kan dat simpele
lichte handkarretje haast niet meer besturen.
Dan - in een vreemd maar gezegend kwartier van gedachtenloosheid - daalt er een
stilte neer en neemt Rieuwertje mee... Hij is licht-in-zijn-hoofd, hij zweeft en klimt,
pijnloos valt hij terug... en stijgt weer.
Is het mogelijk dat een mensch in een vlinder wegkruipen kan, om over weien vol
roode klaver en blinkende zuring te zweven? En kan het gebeuren dat een mensch
in het binnenst van een zilverige zomerwolk terecht komt, en hoog opstijgt - hoog-op,
tot aan de vloer van de hemel en dan weer langzaam terug glijdt?
Maar - als dat kan!, en het kan immers? - wie bracht Rieuwertje dan naar de hel...?
Want waar hij zichzelf terugvindt, daar is het meer dan verschrikkelijk.
Hij kijkt over een verkoolde muur van lijken in een brandende diepte: de menschen
daar zijn kronkelende krimpende vlammen, de vrouwen - rood doorgloeide turven,
de mannen - blauw-smeulende talhouten. En de duivel is zoo zwart als

1) kracht om te grijpen
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een smid, maar hij heeft groene biezen op de zwarte huid rond zijn oogen, en een
gele bies op het glimmende donkere vel om zijn mond. Hij neemt een schop ter hand,
en schept nog meer gloeiende turf-vrouwen in het vuur, hoog in een vlammende
trillende laag, spreidt hij de talhouten-mannen er overheen. En de turven sidderen
en de talhouten vloeken...
‘Hu - hu,’ huivert Rieuwertje, ‘hu - hu.’ Hij is als een mensch die met schrik
ontwaakt. En dan moet die teerhartige stilte hem wel loslaten, er is niets aan te doen.
Schuw en piekerend kijkt Rieuwertje om zich heen. ‘Weer kom ik nou toch
vedane...?’ Rimpelig trekt hij zijn voorhoofd op. In zijn herinneringen weet hij de
weg niet meer, hij verdwaalt...
- ‘Damee,’ tobde hij, uit een diepe rosse leegte te voorschijn komend, ‘wor-ik nog
gek.’ Hij bracht de rug van zijn eene hand aan zijn voorhoofd. ‘Of bin ik 't al...?’
Zwaarmoedig probeerde hij dat uit te vinden. ‘Me grovader is bij Wullem de Darde
in 't pelies 'weest,’ ging hij bang-bedachtzaam na, ‘m'n Oome Aai lag bij de Radja
van Lombok as kind overhuus... Ja, en dan nog zooveul meer...’
Het is vreeselijk dat hij opeens lachen moet...
De lieve Heer rukte hem dan ook dadelijk die lach van zijn gezicht af.
En dat deed pijn.
Verschrikt bezon hij zich...
Toen keerde hij weer tot zijn onderzoek terug.
Hij tuurde en tuurde. ‘Is 't dàt?’, mompelde hij, ‘is 't deerom...? Maar is er dan
nìks van 'beurd?’ Hij wist het niet goed meer. ‘Somtijds leek 't toch...’ Maar hij stuitte
dat zelf.
‘Nou?’, vroeg een stem-in-hem, ‘ja of nee?’
Hij durfde niet ‘ja’ zeggen.
En plotseling kreeg hij een andere zekerheid. ‘'k Bin bekold,’ stelde hij vast,
‘wis-en-drie... ik bin bekold, van dat pargesaander1) van 'n Vrouwtje Slof... Stil!,
pas-op-nou... want die grouwelijke kat...’ Een kou sloop over zijn rug opeens.

1) miserabel mensch
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Er spartelde een lach over het groen van de boomen, die lach leek op het hinneken
van een paard...
‘Maar 't is gien peerd,’ soesde Rieuwertje, ‘zíj is 't, of híj deernaast...’ Hij kreeg
de stuntelig-slappe gang van een ouë man. Half-in-de-veertig was Rieuwertje, hij
leek opeens diep-in-de-vijftig. ‘Die persoon naast mijn,’ griezelde hij, ‘die persoon
- hu - hu...’ Haast moest hij schreeuwen. Was het niet bij oogenblikken of hij
aangeraakt werd?
Met ijselijk-vertrokken oogen gluurde hij.
Ja, daar was de Gruwbarelijke weer...
Rieuwertje wou hem uit de weg gaan - heelemaal in-de-war was hij weer - hij
stuurde zijn wagentje naar de kant van het pad.
Steelsch spiedde hij toen. Scheler dan ooit werden zijn armoedige zweetende
oogen.
En rustig, én stap van hem af, éen stap opzij achter hem, liep daar dat groote
glimmende dier weer, het glimlachte tegen hem, zijn gespleten leerachtige bovenlip
trok hij op, puntig en scherp blonken zijn wreed-witte knauw-tanden.
En Rieuwertje durfde al-lang niet meer zeggen: ‘Gaan weg! Maak dat je
vortkomme!’ Hij voorvoelde de nederlaag al, hij deed maar net of hij niets merkte.
Maar het was of zijn hart knielend ineen kromp: ‘Lieve Heertjen,’ bad dat hart,
‘verlos mijn - verlos mijn van de Booze.’ Schuin uit loerde hij toen weer.
En het beest was er toch evengoed nog.
Zelfs in het volle licht van een breede boomlooze straatweg week hij niet van hem.
Toen werden de kleine vriendelijke boerenhuizen roode schaduwen voor
Rieuwertje's starre oogen en de tuintjes pompadoure plekken. Ver-voor-hem-uit,
rilde en beefde de weg, en overal in de bochten leek hij van een onbegrijpelijke
benauwdheid te kronkelen.
Verwezen tuurde Rieuwertje er naar. ‘Ik bin ziek,’ zei hij stakkerig, ‘ziek bin ik.’
En hij vergat dat hij aan het venten was.
Toen liep een verstadscht jong boerinnetje hem achterop. ‘Hola man,’ riep ze,
‘heb je nog visch?’ Ze had een aardige bonte jurk aan met groene klavertjes-vier,
gele halve-
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maantjes en roode sterretjes. Een blank frisch gezicht had ze ook.
Maar voor Rieuwertje was ze enkel een gespikkelde vlek. ‘Visch?’, wat
bedremmeld bleef hij staan, ‘visch?’ Even moest hij zich daar op bedenken. ‘Ja, nog
ién zoodje skol.’ Werktuigelijk lei hij het planken-dekje open van de wagenkast,
maar hij raakte de vischjes niet aan, en hij noemde in het wilde-weg een prijs...
‘Wat geest bezielt mijn?’, dacht hij meteen, ‘veuls te duur!’
Maar het vrouwtje beknibbelde hem niet. Ze keek ook maar terloops naar de
glimmende stil liggende schol. ‘Ze benne toch versch?’, vroeg ze, en ze was tevreden
met zijn knik, ‘nou, maak ze dan effe schoon.’
Gedwee reed hij zijn wagentje terug tot aan de deur van het juffrouw-achtige
boerinnetje. ‘'k Bin los,’ zei hij in zichzelf, ‘'k bin lòs.’ Opgeruimd maakte hem dat
toch niet. Eén ding was er maar dat hem opgeruimd maken kon - het gloeide en
brandde op het hart, als een feest ging het door het bloed, en het duwde alle gedachten
omver - maar dat eene moest hij ontloopen, als hij niet een beest worden wou.
Ergens in de verte schaterde dikke Woutjen. Ze had een roode
onderkin-met-twee-plooien, vreemde gouden muntjes schitterden op haar bloes, ze
droeg altijd helle kleuren.
‘Ja,’ zei Rieuwertje vreemd voor zich uit, ‘ik weet wel dat jij er binne, ik weet 't
wel...’ Hij greep zijn mes zoo heftig beet of hij er een moord mee wou doen, hij
moest er toch enkel maar een stuk of wat dooie vischjes mee schoonmaken.
Hijgend bracht het vrouwtje hem een teil. ‘Hier - maak je wat of?’
Maar daar sloeg hij geen acht op. ‘Vrouw,’ mompelde hij, zonder op te kijken,
‘hew je ook 'n kannetje karremelk veur mijn...?’
De stippel-vlek bewoog onrustig. Een verre stem zei: ‘Nee - kàrnemelk?, wel...
wel lekker frisch water.’
Hij knikte. ‘Assiblift.’
Toen zij terugkwam met het groote overloopende glas zag
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hij haar even. ‘Net 'n sukerdingetje!’ Onbewust glimlachte hij.
Doch het water was lauw, flauw van smaak en rook muf. ‘Gut vergeef mijn,’ mokte
hij.
Toch dronk hij het glas uit, tot de laatste druppel dronk hij het uit, maar zijn oogen
kneep hij daar stijf bij toe.
Onnoozel was dat...
Net of de duivel niet bij hem komen kon achter die dichte oogleden: eerst zag hij
een draaiende roode bal met gouden ruiten, daar in het donker, toen een glimmende
drie-hoek... Die driehoek ging open als een deur - en daar was hij... ‘Eeremietige1)
Rieuwertje!’, spotte hij.
Langer dan een paar seconden duurde het niet.
Toen Rieuwertje zijn oogen weer opendeed was het net of hij niets gedronken had.
‘'n Regenbak vol,’ dacht hij, ‘en ik zou nog dorst hewwe.’
Een poos later kwam er weer een gedachte. ‘Wat mijn helpt, dat is wat aars.’
Hij hoorde de wielen van zijn wagentje over de klinkers ratelen. Een schuwe
verbazing kroop in hem op. ‘Heb ik die visch wel heelegaar schoon 'maakt?’, trachtte
hij beteuterd na te gaan, ‘heb ik geld 'vongen?’ Hij knipoogde, hij slikte, vurige
kleurplekken kreeg hij op zijn koonen. Het was ook om heet van verlegenheid te
worden: maar hij herinnerde er zich zoo-goed-als-niets van. ‘Jawel, zij had 'n riks...
en toe'... toe' gaf ik deer op weerom, nee, 'n pop2) had ze...’
- Hij was al bij de stadspoort toen hij er nog 's op terugkwam. ‘Zoo as ik nou toch
suf...!, cente het ze me wel 'geven...’ Zoekend wou hij in zijn broekszak tasten en
halverwege bleef zijn hand steken en keerde terug.
Hij keek de hoofdstraat van het stadje in.
Wie lei toch dat schrijnende op de ouë ernstige huizen, en op de magere
boomregels...?
‘Sut - sut,’ weerde Rieuwertje gek.
Nog eenmaal keek hij opzij.
De Zwarte bleef bij hem.

1) gierige
2) gulden
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‘En toch,’ besliste hij kregel, ‘wil ik niet - nee, ik wil niet - wil niet...!’ Zonder dat
hij zijn handen van het wagenkret losmaakte, sloeg hij zich op de borst - een wonder
wat er zoo al niet mogelijk is... ‘Ik bin Rieuwertje Brand,’ zei hij luid-op - maar zijn
mond bleef potdicht, ‘de lieve Heer hoort me spreken, ik zel voet bij stuk houën.’
En dat wagentje van hem ging toch zoo snel: het was of er onzichtbare honden
voor liepen.
‘Stil... stil,’ mompelde Rieuwertje zonderling, ‘bedeerd an, we komme er wel...’
Maar het wagentje stoorde zich niet aan hem, en Rieuwertje moest zich reppen
om het bij te houden.
ALIE VAN WIJHE-SMEDING
(Wordt vervolgd,)
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Verzen
Jouw naam.
Als ik 's morgens tracht te werken,
Moedeloos haast mijn dagtaak schouw,
Zie 'k op jou - en voel me sterker,
Ja, jij bent de sterke werker;
'k Heb mijn plicht weer lief, door jou.
Als ik 's middags zit te spelen
- Wat ik doe is dor en grauw Denk ik aan je lachende oogen
En geniet weer in mijn pogen;
Mooier wordt wat 'k maak, voor jou.
Als ik 's avonds poog te bidden,
Zittend voor mijn stille raam Al mijn hopen en verwachten,
Al mijn woorden en gedachten
Fluistren same' alleen jouw naam.
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Vervullingsdroom.
In verwachting van het onweer
Dat het groote licht zal brengen,
Dat een nieuw gezicht zal geven
Op de oude dingen,
Loop ik over 't wijde heivlak.
En de lucht is leeg en onrustig;
En mijn hart is leeg en onrustig,
Zoekt zich verlossing.
Aan den horizon bespeur ik
Dan een lichtstraal, nauwlijks zichtbaar,
Dof gerommel, nauwlijks hoorbaar.
En niet tevreden
Blijft mijn hart zeer sterk verlangen
Naar het licht dat zal verlossen,
Het geluid dat mij zal dwingen
Tot overgave.
Tot opeens het al verandert:
Felle lichtflits doet mij opzien,
Mokerslagen doen mij buigen
Ter vervulling.
'k Zie het nieuw gezicht der dingen
In het licht dat om mij neerschoot.
Dit geluid heeft mij gedwongen
Tot volkomen liefde.
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Ergens in de groote stad.
Wat is het hier een vreemde buurt. Ik voel m'als ver van huis gestuurd
En zoek vergeefs naar wat vertier.
Wat is het leeg en somber hier!
De regen doezelt grauw omlaag
En dringt zich in mijn kleeren, traag.
Het stadsgeluid klinkt ver en vaag,
Die stilte hier stelt vraag op vraag.
Wat dreigt die huizen voor gevaar
Die treurig hangen op elkaar,
Als was hun 't eigen dak te zwaar! Wat staat dat stijve pakhuis daar
En staart met doode oogen naar
Den overkant van 't water, waar
Een rij van zijns gelijken, raar
En werkloos slaapt in schemernis,
Omdat het Zondagmiddag is. Daar slentert in een trieste slop
Een jonge vent; hij heeft wat op,
De bitter zit hem in zijn kop,
Hij bralt een schunnig lied, luidop.
En met een schelle, rauwe stem
Schatert een meid en lonkt naar hem.
Dat is een blik -, dat is een kreet Van een die zich versjaggerd weet,
Vergooid in 't laagste gore leed.
HERMIEN MANGER
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Het late licht
(Vervolg.)
Och... ze hadden het geen van beiden gewonnen, want bij geen van hun tweeën was
de liefde zoo groot geweest om over het diepe verschil dat hen was gaan scheiden,
heen te stappen. Zij bleef daar - schreef niet meer - en hij ging - jà, hij ging tòch naar
den toren op het eiland. Hij vóélde, daar heen te moeten gaan... voor als zij nog
komen zou. In den beginne - neen lang nog - had hij dat gehoopt.
Zijn zusters, toen ze na dat vertrek van haar, zijn verdriet, dat hij met geweld
bedwong, toch zagen - hadden véél niet erg lieflijke woorden over haar gezegd: Zoo'n
stuk dame... schande... schande... om zulk een goed stuk brood te verwerpen. Wacht
maar, armoe zou haar deel nog eens zijn... armoe. O, hij moest zijn hoofd niet laten
hangen, meiden genoeg - genoeg; hij zou hier of ginder een betere vinden - een betere
dan zij, want welke eerlijke, trouwe meid zou van hèm zijn weggegaan - en waaròm?
Een betere... ach... hij hoopte nooit een betere te vinden; er wàs er geen, wàt ze
ook zeiden. Ze wilde iets aan haar leven hebben! Dat was alles: een jonge, onervaren
verbeelding. Ze kwam terug... de stad... kòn niet goed zijn; ze zou het voelen, het
gaan inzien, het eenvoudige, maar zekere gaan kiezen. Ze kwam terug, want ze zou
toch nooit... met een ander...
Neen, dàt had ze niet gauw gedaan. Zoo heel spoedig had ze hem toch ook niet
kunnen vergeten. Ze was niet gekomen - nooit. - En ze was later toch... in de stad,
ja... getrouwd. Maar toch niet éér dan hij, bijna waren ze gelijk... Ze hadden het toch
beiden kunnen doen... met een ander.
De jaren doen slijten.
Alles brokkelt af.
En niets blijft, dan alleen het weten, dat het eens zoo kon
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stormen in de jonge jaren. De tijd dekt alles toe - en goed was dat. Later zou men
zelfs zeggen: het moest zoo zijn geweest.
Dat komt, omdat het leven weer goed werd.
Regen - zonneschijn - een mensch krijgt 't al.
***
Dit alles had hij overdacht, nu, hier op deze bank op den dijk, omdat dat kleine kind,
Afra, hem verschenen was; die naam... 't was drieëndertig jaar geleden dat hij naar
zijn vuurtoren ging - hij was van jongen kerel een oud man geworden - oud? - zoowàt
oud. Want al voelde hij zich nog krachtig, zijn zusters zeien... Was dat nou toch al
drieendertig jaar geleden dat hij tóén hier zat, z'n kop naar den grond, z'n bonzenden,
jagenden kop na haar brief: ik ben weg - ik ben naar de stad - en ik wil wel wachten.
- O, zijn gebroken hart toen. En dat dit heelen kan; dat het geledene eens niets meer
is dan herinnering.
Als het voorbij is, zoo'n stuk leven, dan lijkt het toch nog kort. Men leeft zoo snel,
veel te snel eigenlijk, er gebeurt veel - en toch.. toch.. drieëndertig jaren... het is van
veel menschen het geheele leven. Hij was achtenvijftig nu en wèl was hem veel tijd
beschoren geweest. O, hij zou nog veel langer willen leven, de jaren waren hem niet
genoeg; oud worden in zijn werk, op en bij zijn toren - en later - later bij zijn zusters
dan nog - als hij niet meer kon. Och, het leven had veel gebracht: bitter leed, strijd,
verborgen verdriet, berusting ook - en weer opleven, opnieuw een leven vinden. Zoo
gaat het alle menschen zeker: regen - wind - storm - zon - blauwe lucht. De natuur
doet je krimpen - lacht weer. Het leven is als de natuur. En hij had geen spijt ervan
dat hij er moest wezen - op de wereld.
Kom, hij zou naar zijn zusters gaan; anders wéér een standje dat om hem de goeie
koffie te lang moest staan en niet lekkerder werd. Ach... die twee oude sloven...
Hij stond op en keek over de zee, dan keerde hij zich om en oogde over het smalle
steenen trapje, waarlangs het kind straks weggegaan was. Niets - rust - geen beweeg
nu daar
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bij de oude huisjes beneê, slechts zat er een heel klein kind in het zand en speelde.
En wéér lichtte zijn toren kloek en helder op in dezen wijden, verren morgen.
Zijn vriend ***
Ja... toen... na drie jaren ginder, was Anne gekomen. Hij kon toch niet altijd alleen
blijven. Zij was van het eiland. En hij dacht nou nog altijd met goedheid aan zijn
vrouw, die nu al twaalf jaren heen was. Anne had het wel geweten van de eerste ze had het gehoord - of 't was haar verteld - maar ze was niet jaloersch geweest, ze
had zelfs wel eens héél eenvoudig gevraagd: hou je nog van haar? Hij zei neen; 't
wàs zoo, want hij ging van Anne houden. Ze waren gauw getrouwd - en - hoe rustig
hadden zij altijd geleefd - mèt hun vier kinderen - het leven vlood heen als een kalm
watertje, nooit storm, nooit heftigheid. Neen - de heftigheid was uit zijn leven
weggegaan, die had alleen in háár gelegen... van vroeger. Storm, wildheid, 't was
wel wat leelijk als zij in een vrouw zaten, het was geen grond om een kalm leven op
te bouwen. Anne, die had de kalmte gekend, maar zij... de eerste? Had hij wel eens
vreugd gevoeld haar niet te hebben gekregen? Neen - dat had hij niet, hij had het
alles genomen zooals het kwam, omdat het toch ook niet anders was en leedvermaak
om háár ongeluk - mocht hij dat zeggen? - had hij nooit gevoeld.
Ongeluk? Was zij ongelukkig geworden? Wie had hem dat eens gezegd?
De vent dien ze heeft is niet zóó veel! - Wie had hem dat eens meegedeeld? Wáár
had hij dat ooit opgevangen? Och... de jaren hadden toch zoo véél doodgemaakt, het
kon hem niet schelen dat... of... een ander... neen, hij trok zich niet zoovéél van de
menschen aan, hij wist alleen wel dat hij er niet in groeide als het zelfs zijn vijanden
- maar had hij die? - niet goed ging. Hij gunde allen menschen vrede.
Zij was dan óók getrouwd - toen - lang geleden - vlak na hem. Hij had haar eens
met drie kinderen gezien, zelf had hij er toen vier; ze waren mekaar eens
langs-geloopen
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hier op de kermis in het zeestadje. Vreemd was het hem wel even geweest, maar spijt
had hij niet gevoeld dat het leven hem op dèze baan had gevoerd; rustig was hij
doorgegaan, voor Anne uit, die achter haar kinderwagen liep. Ze waren toen bij zijn
zusters over. Zìj zeker óók bij familie in het stadje? Ze woonde nog altijd ver weg
met haar man, in de groote stad, waarheen ze tóén in jongen overmoed gegaan was...
Dat men er zoo niets meer van voelde als men elkaar later eens onverwachts
voorbijging; dat het hart, dat jaren geleden zoo gebroken was geweest, zoo kapot,
dat men dacht: daar is de zee... ver over boord... en...
Het hart van een mensch was toch een vreemd iets. Eéns wil men sterven, in dolle
ontreddering, in geslagen opstand, dan... komen de dagen... de jaren... en wat daar
binnen zoo moordend aan het gemoed vrat, het sterft... het sterft... en... Maar och,
jonge menschen voelen alles zoo hevig, zóó, of er geen leven meer is als hun
wenschen te niet gaan. Later - later - alles slijt. Het was gelukkig dat het zoo ging
met een mensch zijn ziel - zijn hoop - dat het leven zichzelf weer redde. Dit móést,
want men kon er geen eind aan maken; al dacht men dit eens in wanhoop, men ging
er niet toe over.
Het was gelukkig, dat de tijd ook een vriend van de menschen was. Later staat
men er verbaasd over dat men het bestaan eens wilde verwerpen.
Neen, het geluk was toch niet heelemaal van hem weggegaan na dien eersten
vroegen slag, het was teruggekomen in het wezen van Anne, van haar, die graag zijn
vrouw geworden was, ginder in de eenzaamheid. Zij hield van de stilte. En alle drukte,
alle rumoer waren haar vreemd. Stil had ze naast hem geleefd en stil was ze gestorven.
Rust en vrede waren altijd om haar geweest, zóó'n rust, dat hij zich soms later na
haar heengaan wel eens had gevraagd: is ze weg? Nòg als hij thuiskwam... De stilte
was hem niet vreemd.
En wat zou hij nog óóit in een stad - en hier bij zijn zusters tusschen de menschen
moeten doen? Dat ging nooit meer. Want waar een boom oud wordt...
Neen, hij liet zich niet verplanten.
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Ginder... waar ook Anne lag...
Daar was zijn plaats - tot 't eind. Ja, daar moest het eind zijn - bij haar die eens de
rust in zijn leven had teruggebracht.
Rust - het was véél.
***
Hij bleef nog twee dagen bij zijn zusters en dan dacht hij aan weggaan. Hij zou nog
wel een dag kunnen blijven, maar hij deed het niet, het was genoeg zoo - en hij
verlangde terug. Aan Jantine, z'n schoondochter, had hij toch ook gezegd: vandaag;
ze zou zijn huisje dan wat schoongemaakt hebben, had ze beloofd. Ze was goed,
Jantine. En hij deed toch altijd moeite, niet te veel van haar te vergen, vooral, omdat
ze nu wéér zoo moeilijk in deze nieuwe verwachting liep. De kleinen volgden mekaar
snel op in het huisje van zijn zoon en schoondochter. En of hij Jantine zoo dikwijls
zei: laat mijn boeltje liggen, ik kan het zelf, ze kwam en deed - niks te zeggen, al
zou hij haar ook wegjagen. Ja, morgen ging hij terug.
Dezen ochtend liep hij dan weer den dijk over zooals hij dit elken keer in de vroegte
had gedaan; hij kwam terug van het visschersdorpje in 't verschiet waar hij ook den
vuurtorenwachter gesproken had - door z'n bezoeken, als hij hier in het zeestadje
was - een ouden maat. 't Was weer warm, een droge morgen met wat vlagen van
wind; de zee lag even in rimpeling door af en toe overvluchtende bries. Wat
stoomschepen in de verte, rookpluimen schoven langs den horizont. En zijn trouwen
vriend, zijn eigen toren, zag hij aan den overkant op het eiland wéér. Neen, sinds hij
ginder was heengegaan, had hij nooit moeite gedaan hièr op den toren te komen,
Anne had het niet gewild en zelf?... nee, zelf was hem dat nooit meer iets geweest
sinds hij een gezin gekregen had. Een oude rakker, deze vuurtorenwachter hier. 't
Was een goed gevoel, als je in de verte in je koepel liep of zat, dat je hèm aan den
overkant kende.
Gedachteloos beet hij op de pijp tusschen zijn tanden en hij hoorde de heldere
klok van het oude raadhuis dat hij aan den
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achterkant voorbijliep elf slagen geven. Elf - nòg vroeg - nog een half uurtje voordat
z'n twee oude sloven van zusters met haar versche koffie op hem wachtten. Hij ging
op de bank op den dijk zitten, dezelfde waarop hij eergisteren zat; deze bank was het
dichtst bij zijn huis, hij zou gaan als de klok van het raadhuis half twaalf sloeg.
Hij klopte zijn pijp uit en stopte nog een nieuwe. Misschien kwam er nu één die
óók tijd had, nog voor een praatje; een oude zeerob, een visscher; en dan kon men
luisteren.
Er kwam echter niemand. Wel kuierde een klein kind met een kruiwagentje den
dijk over, vóór hem heen, en bleef dan even staan. Hij keek naar het kind en zag, het
was hetzèlfde meisje dat van de week zoo vertrouwelijk tot hem had gepraat. Afra...
Ze keek naar het steenen trapje dat langs de bank naar beneden voerde; dacht ze, met
het kruiwagentje daar af te gaan? Ze was van de week óók over dat trapje verdwenen
- met haar oude pop. Maar met den wagen! - En ze keek groot-oogig, bedachtzaam
naar de bovenste treê van het trapje, dan ineens ging ze op den grond zitten, bij een
hoop kiezels, die daar gestort waren. En ze zocht blanke keitjes voor in haar wagentje.
Zeker was ze de helling komen opkruien en begreep nu, dat ze het trapje niet af kon.
Hij zag naar haar terwijl ze daar zat en toen ze eens opkeek, lachte hij; ze lachte
óók, want ze kende hem terug. Ze kon sterk onthouden.
Ze zei ook wat, 't geen hij echter niet verstond; hij knikte en praatte: ‘ja, je zit daar
mooi! Ga je een vrachtje in je wagen laden? Maar dat die steentjes daar zoo voor jou
liggen!’
‘Ja - mooi’ - zei ze met lichte blije oogen en na een poosje krabbelde ze weer op,
kwam naar hem toe. Ze vergat haar kruiwagen, keek om, maar die stond daar stevig
bij de kiezels, ze kon hier wel even staan.
‘Dag’ - zei hij - en legde zijn groote hand wijd open, ze legde haar kleine mollige
erin, ‘dag’... zei ze vol.
‘Ken je me nog?’
‘Ja’ ‘Ik jou óók. En ik schrik van dat mooie wagentje dat je toch hebt. Ben je jarig
geweest?’
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‘Nee’ - schudde ze - ‘en het is niet nieuw - het is van Sip - en vader heeft het geverfd.’
‘Zoo - da's mooi van vader. En is Sip nou naar school? En jij neemt z'n
kruiwagentje!’
Hij wilde ook vragen: is Jan nu begraven? Maar hij deed dat toch niet, durfde het
niet goed.
Toen zei ze het zelf.
‘Jan is nóu weg - hij is begraven.’
‘Wel’ ‘Ja... met een koets. Sip en Arie zijn ook meegeweest - ik niet.’
‘Nee - zoo - nee - kleine meisjes kunnen niet meegaan,’ zei hij.
‘Moeder en Opoe toch wèl. Neeltje en ik waren bij de buurvrouw.’
‘Zoo - is er ook nog een Neeltje bij jullie. En diè is nog klein!’
‘Ja’ - zei ze. En dan ernstig: ‘nou zijn we weer bij moeder.’
Hij dacht: was Jan dan vanmorgen begraven? Op dezen zonnigen, heerlijken dag?
Was er nog rouw ergens daar beneden in een van de huisjes? En zij was weg
gewandeld in spelend verlangen.
Ze ging weer van hem weg en bij de kiezels zitten, een poos speelde ze verzonken
in haar heerlijkheden voort; dan keek ze eens op, draaide haar hoofd naar de zee,
staarde omhoog naar de zon en praatte voor zich heen. Zoo zouden morgen Jantine's
kleinen weer om hem zitten en tot hem sputteren. Zonder dat kleingoed was het leven
toch niet wat het wezen moest. Hij mocht ze - ook in aantal. Die visscher beneê had
er echter alweer een verloren.
Stilte hing over den dijk en starend in de verte zat hij; het kind tegen den kiezelhoop
deed haar steentjes in het wagentje tikken; ze gaapte ook eens en fel roodwarm waren
haar wangetjes; jà, de zon brandde; maar zou hij nu dan niet om zijn koffie gaan?
Net toen hij dit dacht klonk weer een stem van den benedendijk, juist als van de
week; men vertrouwde het kind dus zeker niet al te ver: ‘Affie! - Affie! - waar ben
je? - Kom!’
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‘Hièr...’ schrok het kind en ze zei nu niet als toen: móéder, maar -: opoe! - en ze
krabbelde op, liep naar het trapje toe waarvan omlaag de stem gekomen was.
‘Ja - opoe...’
‘Kom me kind, je mag met opoe 'n boodschap doen.’
‘Jà’ - knikte ze en keek dan om naar de plek waar haar kruiwagentje stond: ‘ik
kan d'r niet af - de kruiwagen is er.’
‘Is de kruiwagen er? Wáár dan?’
‘Dáár’ - wees ze achteruit.
‘Dan zal opoe je even halen. Hoe ben je er dan opgekomen? Of ben je het bergje
opgegaan?’
‘Ja’ Het kind bleef aan het trapje staan en schuifelende passen kwamen naar boven:
‘hè-hè - en nou moet opoe nog zoo klimmen. Heb je steenen in je wagentje gedaan?
Nee, die moeten er uit. Je zoekt immers weer nieuwe!’
Ze was langs de bank geschoven tot aan den kiezelhoop: klein, oud grijs moedertje,
in haar zwarte kleed, den rug wat gebogen. Ze had den man op de bank wel gezien,
doch was langs hem heengegaan, hoewel wie hier bij den dijk woonden mekaar altijd
gedagzeien. Hij keek naar haar en het kind, hoe ze keuvelden bij den kiezelhoop,
hoe het kind sputterde en opoe den kruiwagen omkeerde, met een stillen lach, die
het kind even een heller geluid ontlokte. ‘Ja hartje, en we gaan een verre boodschap
doen en dan laat je den kruiwagen thuis, hè?’
‘Opoe gaat nog niet weg?’ - vroeg het kind.
‘Welnee - vandaag niet en morgen misschien óók nog niet. Nou, kom - heb je niks
anders hier gehad? Geen schepje?’
‘Nee - niks’ - zei het kind. Opoe hield nu in één hand het kruiwagentje en voerde
met de andere het kind mee. Niet zóózeer had de man naar het gelaat van de oude
vrouw gekeken; hij kende hen die hier woonden immers tòch niet. Doch er lagen
hem wat woorden op de lippen. Hij zei ze ook, als terloops, nu ze met het kind aan
de hand langs zijn bank heenkwam, het kind nog naar hem keek en haar gezicht weer
in een lach opblonk: ‘ja opoe, ze loopen je maar onder de
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vingers weg, hè? - en die kleine hóudt van wandeltjes!’
‘Ja’ - zei opoe en de strakheid die anders altijd op haar gelaat lag, was
weggetrokken nu ze om het kind gekomen was en ermee gesproken had: ‘ja - zegt
u dàt’ - zei ze vriendelijk, en ze keek hem aan, even stil starend, om te zien welke
man hij uit de buurt was; wie opoe tot haar zei kende háár toch zeker, wist, dat ze
deze dagen bij haar dochter beneê in het dwarsstraatje was.
Maar ze kende hem niet - haar dochter had haar met de begrafenis van Jan wel
eenige buren doen kennen - ze woonden nu haast een jaar in het huisje hier beneê nee - ze keek nog eens goed - geen buurman, en ze was toch goed van onthouen...
ze was...
Maar zìjn gezicht was in een groote vraag vorschend op haar oud, rimpelig gelaat
gebleven: dat menschje... één als zoovelen... de gestalte... ingevallen, gebogen... het
haar dun, tot een grauw knoetje samengepiekt; dat alles was als van veel oude
vrouwen, oud... zij was zèker oud, oud geworden, te vroeg, want als hij dacht aan
Anne voor ze stierf; die was nog frisch en gaaf geweest, géén oude vrouw, en dèze...
deze moede gestalte die zoostraks het trapje opkwam, die daar nu stond met die
vreemd doffe, haast uitgebluschte oogen... wat over deze ziel was heengegaan dat
zij een ander mensch kon aankijken met zùlke oogen... dóóde oogen bijna... want
ééns had hij toch het vuur in deze blikken gezien, ééns - zooveel lange jaren geleden;
want dèze vrouw - hij kon zich niet vergissen, al was het, of zij hem van achter een
masker aankeek, in die vreemd-doffe oogen zag hij toch dàt... dàt... wat misschien
niemand er ooit in gevonden had - hij had er vroeger zoo lang en diep in gestaard en
zulke oogen zal men altijd kennen, ook al hadden zij geen aandacht meer voor ièts
nog op de wereld.
Neen, in dit menschje was véél gestorven, hij voelde het zóó duidelijk of hij haar
heele leven kende - en toch... zij was lange jaren geleden van hem weggegaan; een
héél enkele maal had hij haar nog maar vluchtig gezien, doch... al zou hij ze nooit
meer ontmoet hebben en ze zou nog ééns, op den laatsten dag van zijn leven bij hem
gekomen zijn, hij zou gezegd hebben: jij bent het - want van ieder mensch is er
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maar één op de wereld - en die eene, die eens onze gróótste liefde was, die zal men
altijd onthouden, omdat ze eenmaal in ons gekomen is met zulke vaste draden, dat...
het meisje met den vreemden naam ben jij... ik zie je... ik kan je nòg, na zoo langen
tijd, dat masker afnemen.
Het rimpelig masker... hij keek naar haar met bijna ontzetting; hij zèlf had niet
oud willen zijn, hij had dat àltijd verworpen, maar als zìj zóó was, dan... ze scheelden
toch maar 'n enkel jaar. Hoe was zij zoo geworden? Want zijn spiegel loog toch niet.
Hij kon niets zeggen meer; de vriendelijke woorden waren in zijn mond verstijfd.
Het kind haar opoe... dit afgetakeld - ja afgebeuld menschje. Over wèlke zware wegen
was haar bestaan dan heengegaan?
Had hij haar nu in tien jaar niet gezien? En niet meer, sinds ze weduwe was
geworden? Z'n zusters hadden hem toch wel een béétje van haar leven op de hoogte
gehouden. Eén dochter had ze gehad, die, zwak, reeds vroeg bij een tante hier in de
zeeplaats was gekomen; dat meisje was hier ook getrouwd. Was die vrouw dan de
moeder van het zoo vrij babbelende kind, nu aan opoe's hand daar staand? - Opoe!
Z'n zusters hadden hem nièt gezegd welke Jan in hun buurtje was heengegaan. Neen,
góéd hadden ze nog nooit vergeven, al was het leven met bergen van gebeuren
tusschen alles geschoven. Wilden ze van die dochter van háár, die vroeger in dit
buurtje niet gewoond had, toch maar liever niets weten, omdat... de moeder, de oude
vrouw... toch wel eens... Ze zouden nòch de dochter, nòch de moeder tusschen haar
muren nemen. Hij wist het - om hèm hadden ze eens haat opgevat, zóó diep, dat het
met de jaren niet sleet.
Hij zuchtte - en wist het niet; en onder zijn vorschende blikken, die langzaam
verzachtten, was het oude menschje vaalgrauw geworden - geen buurman van haar
dochter en schoonzoon, neen... maar... op deze bank... op deze plaats tenminste... ze
hàd er dezer dagen toch weer aan gedacht nu ze bij haar dochter in het huisje aan
den benedendijk was gekomen: vroeger... hier boven... en ginder... waar het grasland
achter den wal lag... daar was een plek in de luwte... O, het leven ging hier niet voort,
niet zooals in de
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groote, jagende steden, het leven rustte hier, dat hier, nu meer dan dertig jaren... een
bank op dezelfde plek stond - en er een strook weiland om een gracht lag, waaraan
nièt was geknaagd. Ze had het met het kind gezien. Vroeger, als ze een ènkele maal
hier was, kwam ze zoover naar dèzen kant van het stadje niet; maar nu... nu haar
dochter daar achter den dijk was gaan wonen;... en gelukkig, had ze dezen morgen
gezegd: nu zijn we ook dicht bij het kerkhof van Jan. Het lag ginder - bij het
visschersdorpje met den vuurtoren. Hier in dit stadje en daarbuiten, rustte het leven.
Want het kerkhof, tusschen de duinen, lag nog even klein en verlaten als vroeger,
toen ze er mee eens een schoolvriendinnetje had heengebracht. Zoo'n oud stadje
wordt nooit een jagende plaats. De groote stad... het monster!... Hier bleef het leven
staan. Hier was een bank - waarop een man zat... en die had er vroeger ook gezeten,
jong, wachtend. Ach ja - en het verleden was met een schok tot haar gekomen; zij
was gegaan, naar de jagende stad, om geluk... en hier had ze hèm laten zitten, die
toch zoo meermalen tot haar gezegd had: zonder haar niet te kunnen leven.
Jong... ach, wat doet men jong? En wat zegt men? Ze kon er echter zelfs niet
weemoedig om glimlachen. Want het groote, jagende en ook neerstriemende leven
in de groote stad, had haar zelfs het treurig glimlachen al zoolang verleerd. Neen, ze
kéék nu alleen maar naar dien man, dien ze toch ook plotseling herkende, hìj... de
eerste van vroeger, van wien ze toen toch wèzenlijk gehouden had, die haar een rustig
bestaan in de eenzaamheid van het eiland over de zee had willen geven en dien ze
toch niet had kunnen volgen, òndanks haar genegenheid, die dan toch misschien...
misschien niet zoo echt was geweest als ze toch wel had moeten zijn Ze zuchtte - net als hìj had gedaan - en staarde ook. Ze keken mekaar aan, hij nog
wat zonderling ontroerd en geschrokken, maar zij strak weer, met die oogen, die niet
de kleinste glinstering meer in zich hadden. Zij had al het leven, al dàtgene wat buiten
haar klein bestaantje lag, laten sterven. Ze moest wel veel te dragen gehad hebben.
Ze was gekomen om Jan mee te begraven, omdat wellicht iets voor de dochter
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die hier woonde nog in haar was opgeschoten, maar verder... en als een uitgebluschte
schim zou ze zeker spoedig weer weggaan - waarhéén - tot wat? - want wat was er
in de groote stad gebleven dat haar nog kon trekken als ze er zóó - tè moede en àl te
gebogen vandaan gekomen was?
Hij dacht het - hij dacht veel in de korte oogenblikken dat ze daar nog stond, het
kind aan haar hand. Zoo graag had hij wat gesproken, wat gevraagd. Maar hóé? Wàt
te zeggen - te vragen! Hij kon niet. En zij kwam met geen enkel woord naar hem
toe! En ze zou zoo dadelijk zeker weer weggaan, naar beneden, naar het huisje van
haar dochter, en over een enkelen dag... en dan zou hij slechts haar schim meenemen,
deze oude, gebroken schim van het meisje, dat hij eens zoo vaak, hièr... op deze plek,
in het jonge vuur van zijn krachtige liefde omhelsd had: ga met me mee... ga met me
mee... Hij wist het, die woorden had hij zoo dikwijls tot haar herhaald, zoo dikwijls,
dat ze er om was gaan lachen. Wáár dan mee naar toe? En eens had hij 't haar kunnen
zeggen: ginder!... ginder kan ik je een huis en brood geven. En toen was de illusie
afgeknapt - weg - gestorven dan voorgoed. Eénzaamheid... hoe had ze het gevreesd.
Kon het ooit eenzaam zijn waar de groote liefde woonde?
Hij schrok. - Want Anne... Neen, Anne was toch zijn liefde geworden, geblèven,
altoos. Wat wilde dit oude menschje? Léélijk was ze... rimpelig... verdaan... òp. Aan
het einde... zij. Een oude vrouw kon toch ook nog wel schoon zijn. Zij was het niet
En haar handen... de grauwe vingers waarmee ze het polsje van het kind omklemd
hield - de nagels... handen als van een, die in de aarde moet wroeten. Wat dééd ze?
Waar had de stad - een héél lang leven in de stad nu - haar toe gebracht? Lag daar
géén geluk, géén voorspoed, géén...
Maar ze was weduwe... Was 't al geen zeven jaren? Ze moest dus schijnbaar hard
ploeteren voor haar late stuk brood.
Hij wilde opstaan want immers, zij ging óók, ze pakte het kind nòg steviger vast
- èn het kruiwagentje. Nog één keer keek ze. Dan... Maar neen, wéér ging haar blik
naar het kind en ze zei, haar troebele oogen naar de bank gericht:
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‘zeg dan eerst maar gedag... aan dien man... die daar zit en geef een hand...’
En het kind kwam - dééd.
‘Dag...’
‘Zeg: dag opa.’
‘Dag opa...’
En dat was alles, een hand van het kind, en een kleine, gewillige stem: dag opa een lach. Dan gingen ze het trapje reeds af, terwijl de klare oogen van het kind nog
naar hem omkeken. Zìj niet Hij hoorde ze afdalen; sputterend ging het kind; het kruiwagentje raakte de steenen
treden: ‘voorzichtig...’
Dan zat hij - alleen - met het verdwenen beeld van gehavenden ouderdom nog
voor oogen. Hij kneep zijn wimpers dicht, tuurde naar de verte, naar zijn eiland, zijn
kolos, als een rijzig wachter tegen de lucht. Ja... hij kwam... morgen. Hij zou zijn
zusters vandaag zeggen dat hij morgen ging...
Hij zag weer de bruinvisschen boven het rimpelend water op- en onderduiken, hij
zag de zon in groote plekken op het onmetelijk vlak glanzen, hij zag... hij zag zijn
wereld... maar óók zag hij haar nièt.
Want waar een beeld uit zijn jongen tijd zoo gehavend tot hem gekomen was zoo verdaan en zoo... ja, hoe zou hij het toch zeggen?... wat een armoe moest zij
lijden - ineens wìst hij het: àrm was ze - arm - zielsarm. Waaráán? Aan geld? - aan
brood? aan genegenheid? - aan àlles? Hij zag scherp; al woonde en leefde hij eenzaam,
hij kon op de gelaten der menschen veel lezen; zij had het nooit goed gehad - en ze
had nu... hònger?... moest hij het zóó zeggen? - honger... dat was een verschrikkelijk
iets.
Hij zuchtte nu zwaar. Een oude weduwe - en honger?... Handen die als in den
grond wroetten?... Hoeveel kinderen had ze dan nog, gróóte kinderen? En was er
dan niet één die de hand naar haar uitstak? Woonde ze in de groote stad heel alleen?
Waarom kwam ze niet bij dèze dochter - hièr?
Hij moest naar zijn zusters gaan, het werd later dan ze hem graag zagen, doch hij
ging niet, want als zijn hart door iets geraakt was, had dàt ook alleen maar zijn
belangstelling.
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Hij bleef op zijn bank op den dijk en vorschte. Haar leven trok hij naar zich toe. Maar
hij wist te weinig, te weinig; wat hij ooit had opgevangen, wat Mart, zijn jongste
zuster, hem wel eens had willen vertellen, gaf geen draad om haar geheele bestaan
langs voort te spinnen. Aan Mart vragen... Leida zweeg immer nog hardnekkig over
haar. Maar zouden ze... als ze gezien hadden zoo als hij nu?... neen, in den grond
waren ze beiden toch te goed; en hij was toch in het leven niet zoo te beklagen geweest
omdat hij háár niet gekregen had. Hij zag er toch goed uit, was nog sterk en krachtig;
hij had een goeden ouden dag, kon gauw met pensioen gaan, wat hij niet eens wilde.
Zìj... Neen, z'n zusters zouden niet meer haten als... Die hadden gewerkt en gespaard
en hij hielp ze... Hij hielp ze... Een mensch zou zoo véél willen helpen in de wereld.
Als het hart een pijnenden schok heeft gekregen doordat de óógen iets zagen... ach...
en wat is een mensch toch onmachtig vaak.
Nu zou hij toch maar gaan. Nòg eens keek hij om naar het steenen trapje. En hij
voelde weer de kleine mollige hand van het kind in de zijne, hoorde het stemmetje:
dag opa! - Dat had zìj laten zeggen! Ja... zoo hàd het kunnen zijn. Andere kinderen
zeien dat nu dagelijks tot hem. Toch was het goed geweest, héél goed dat door háár
die kleine warme kinderhand tot hem gekomen was: ‘Zeg gedag... aan dien man...
op de bank en...’ Het was of ze daarmee haar eigen oude, verwerkte, beenige hand
naar hem had uitgestoken, de hand met de zwarte voegen, de harde nagels, in een
vraag, een bekentenis:
Laat het goed zijn. Wat ik ééns aan je misdeed... ik heb mijn loon gekregen... en
ik draag mijn lot... tot het einde...
Zoo was het geweest, zóó iets had ze in het toeschuiven van het kind gezegd; nòg
kende hij haar... èn haar stem, al had die allen klank verloren. Het leven had haar
geleerd! Mocht hij daar voldoening in voelen - na zoo làng? God neen. Hij kon geen
enkel mensch zien lijden. En die hand van het kind... háár hand... nàm hij... mèt de
voegen... met de verwerkte nagels. Ploeteren deed ze, 't was duidelijk. - Wàt? - de
groote stad... de groote stad... voor een arm mensch... hij huiverde bijkans. Z'n oude
angst voor die
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monsterige, benauwende doolwereld kwam weer in hem op.
Ouwe Aafje... zei hij zacht.
En om zijn anders zoo sterken mond lag een weemoedige trek; z'n oogen staarden
voor zich uit als in een diepte. Een mensch... dat zijn leven koos... en... het zoo hoog
begeerde spel verloor.
Een spel... het leven.
En nòg eens keek hij in de verte, waar hij morgen weer zijn oude rust zou vinden.
Zijn rust...
Maar zij...?
J.P. ZOOMERS-VERMEER
(Wordt vervolgd.)
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De geschiedenis als kultuuropenbaring
II.
De riddertijd.
Het hoog-Helleensche persoonlijkheidsgevoel, dat wij door een schoon naakt lichaam,
met den rug tegen een muur, getypeerd hebben, bezweek spoedig voor invloeden,
die wij hier nu niet kunnen nagaan, en een gansch andere opvatting, uitloopend in
het Christendom en zijn concurrenten, nam haar plaats in. De Grieksche beschaving
werd Hellenisme, en het Hellenisme Byzantinisme, welks avondlicht het jonge Westen
bescheen. Ook reeds bij de eerste zwakke bewegingen van zelfstandigheid, die het
occidentale Europa maakte, beseft men, dat nu pas het ware andere van het
Helleensche der vijfde voor-Christelijke eeuw leven gaat: de vormen, waaronder de
oude wereld haar God en haar Heiland afbeeldde, de majestas domini (God op zijn
hemelschen wolkentroon), de goede herder en de apostel-uitzendende Christus,
wijken terug voor het symbool van het moreel bepaalde lijden bij uitnemendheid,
van den Gekruisigde. Het Westen is door en door het land der moreele en geestelijke
causaliteit.
In den loop der twaalfde eeuw wordt Europa zich zelf, en openbaart dat voorloopig
in haar riddercultuur. Het is de beschaving eener heerschende klasse, die van het
goed recht harer bevoorrechting overtuigd was. Handel en bedrijf beteekenden nog
niet veel; het economisch leven, het maatschappelijk nuttige, viel vrijwel samen met
den landbouw, uit welks leiders de ridderstand en de hooge prelaten voortkwamen.
De onschuld dier klasse doet denken aan het onbevangen zelfvertrouwen der latere
Engelsche gentry. Lang kan zooiets niet duren, maar gedurenden eenige decennia
rondom 1200 heeft men toch geloofd, dat een waardig edelman van eenigen rang de
bloem der menschheid was. Dit is de charme van de vorstenfiguren der kathedralen.
Het
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lichaam komt eerst tot zijn waarde door het gewaad. Het symbool der persoonlijkheid
is de welgekleede mensch, haar ethos de waardige bevalligheid. Ook het innerlijk
leven omhult zich naar de mode: de lyriek dier periode is conventioneel.
In den loop der volgende eeuwen blijkt de hoofsche kultuur steeds bloedeloozer,
steeds meer uitgehold. De harnassen worden hoe langer hoe prachtiger, maar er zit
geen leven meer in. Een andere klasse is bestemd, de leiding over te nemen, maar
het duurt nog lang, eer zij daartoe in staat is. Reeds eenige jaren geleden heb ik in
een artikel over de hervorming van het historisch onderwijs er op gewezen, dat de
Middeleeuwsche stad haar voleinding gevonden heeft in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, wier kultuur aan die omstandigheid haar rijpheid en diepte, doch ook
haar korstondigheid te danken en te wijten heeft. Daarom is het slechts schijnbaar
een groote sprong, wanneer we overgaan tot de zeventiende eeuw.

III.
De zeventiende eeuw.
In de wereldbeschouwing der Middeleeuwen was de natuur slechts een symbool van
Gods bedoelen geweest, en had dus geen zelfstandige beteekenis bezeten. De
religieuze orkaan der zestiende eeuw had de flarden van dat beeld verstrooid; de
zeventiende, tot rust gekomen, voelde zich door God met de natuur alleen gelaten,
en door zijn heiligen wil gedwongen, het er mee te vinden. Mensch en natuur keken
elkaar voor het eerst oog in oog.
In de schilderkunst der protestantsche landen, vooral van de Nederlanden, door
geen traditie meer gebonden, ziet men dat geestesproces het duidelijkst. De
primitieven hadden in het landschap slechts een vóór- en achtergrond aangetroffen,
een eerste en een derde plan. Dat kwam overeen met het oude gezichtsbeeld; de
onmiddellijke omgeving was eigenlijk alleen goed bekend; daarin leefde men. Van
al wat daar buiten lag bezat men slechts vage en onvolledige voorstellingen,
samengevat in een conventioneelen achtergrond. Het winnen
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van het verbindend gedeelte, van het tweede plan, was voor den landschapsschilder
gelijk voor den gewonen denkenden mensch de wachtende taak. Men ziet een rivier,
die in het midden of ter zijde van voren naar achteren loopt, rijk bezet met figuren
aan den oever, of wel, wat later, een weg langs begroeide heuvels. Beide motieven
zijn in het Nederlandsche landschap der zeventiende eeuw nog opvallend sterk
vertegenwoordigd. In het Rijksmuseum is het riviergezicht van Ezaias van der Velde,
met de vele voorwerpen langs de oevers, een aardig voorbeeld van dat nog onbeholpen
tasten.
Sinds het einde der zestiende eeuw is de belangstelling in het landschap zeer groot
in ons land. De vijand stond nog op onzen bodem; Maurits was bezig hem er af te
jagen. Soldaten en soldaterij zag men overal. Doch niet op doek en papier. Daar
verschijnt het militair motief eigenlijk eerst na 1630, toen men op reis moest gaan
om de voorbeelden te zien. Is er duidelijker bewijs mogelijk, dat niet het toevallig
gegeven de onderwerpen leverde, maar een diepere bedoeling? Ziet men de
teekeningen der z.g. manieristen, dat wil zeggen der kunstenaars, die alles zonder
onderscheid op een bepaalde, gewoonlijk aan de Italianen ontleende manier teekenden,
dan schijnt daarin één ding natuurlijk, dat bij nadere beschouwing veel minder
natuurlijk blijkt: de voorstelling is juist wat men van iemand, die ‘een landschap’
gaat teekenen, verwachten zou: een dorpje tusschen de boomen, een huisje, een
bruggetje, een hekje. Weldra verdwijnen die onderwerpen voor langen tijd. Het is
alsof de manieristen zich den ernst der zaak nog niet bewust zijn; de natuur is nog
geen probleem voor hen. Maar spoedig voelen de besten, dat daarmede niets gedaan
was. De diepe beteekenis der compositie wordt begrepen. Het besef ontwaakt, dat
de keuze van het hoofdplan beslist over de wijze, waarop de toeschouwer kijken zal.
Staan groote en belangrijke figuren op den voorgrond, dan wordt de toeschouwer
ondersteld zich daar ook te bevinden; is het derde plan hoofdzaak, dan staat hij met
den schilder ver buiten de lijst, terwijl hij tegenover het tweede in het algemeen weer
dichter bij, om zoo te zeggen vlak voor de lijst gedacht wordt. Maar dat tweede plan
biedt tal van mogelijkheden, die allen beproefd worden. In het Rijks-

Groot Nederland. Jaargang 27

68
museum hangt een schilderij van Stalpaert, voorstellend een zandkuil, zoodanig, dat
de beschouwer zich onwillekeurig daarin verplaatst: van daar uit bekijkt hij de
omgeving.
Het meest indrukwekkende aan de natuur, en om zoo te zeggen haar zelf in haar
kracht, blijkt het vergezicht. Of liever het uitzicht, want het eigenlijke vergezicht,
van een hoogte af, is slechts een bijzonder geval. De generatie van 1615 (geboren
1588-1602), de eerste der groote landschapschilders, houdt er zich intensief mee
bezig: Hercules Seghers, Jan van Goyen, Salomon Ruysdael. Van Goyen schept zijn
prachtige riviergezichten. Hij wordt niet moe te staren op dat vreemd aspect der
dingen in de nevelige verte, wazig en toch duidelijk. Salomon Ruysdael
experimenteert met kijkjes door boomen.
Daarnaast let men op de macht der natuur over den mensch en de menschelijke
dingen. De boerenhuizen, die worden afgebeeld, zijn altijd min of meer vervallen,
of althans verweerd. Schilderachtig? Maar de groote meesters der vijftiende eeuw
waren toch ook schilders, en bij hen zijn de huizen altijd keurig onderhouden. De
Romantiek der negentiende eeuw heeft dezelfde belangstelling, doch geen van beide
verschijnselen is toevallig. De negentiende eeuw verheugt er zich in, de natuur ook
bij de werken der menschen te ontmoeten, de zeventiende, niet blind voor hare
bekoring, schrikt er toch haast van. Hoe machtig is toch die natuur, waarmede God
ons alleen liet! Zelfs de mensch is niet veilig voor haar. Wanneer zeelieden en
schooiers de kenmerken dragen hunner levensomstandigheden, dan is dat nog te
beschouwen als 's menschen eigen werk. Maar de boer is, in het algemeen, een
mensch als een ander. En toch ziet men bij hem niet slechts de sporen van zijn arbeid
- grofheid, gebogen gang - maar nog geheel andere lichamelijke en geestelijke
eigenschappen, die zijn aanzien wijzigen. Eenmaal daarop attent geworden, zijn er
schilders, die het onderwerp niet meer loslaat: Adriaan Brouwer, Adriaan van Ostade.
Nu moet men niet bezwijken voor de verleiding, in het zeventiende-eeuwsche
boerenstuk een satire te zien, al kan dat element ook wel eens aanwezig zijn. Eer
zoeke men het nog bij de Brueghels, in het Zuiden, waar nog altijd iets was
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blijven hangen van de stemming van het Kerelslied. Ten onzent niets daarvan. Men
bestudeere aandachtig de kluchten van Bredero, en men zal bevinden, dat de humorist
en karikaturist het volstrekt niet gemunt heeft op de boeren. De klucht van Symen
sonder Soetigheyt is in dit opzicht leerzaam, en behoort als uitgangspunt genomen
te worden. Symen is een kleinburger in goeden doen. Onmiddellijk boven hem staat
niet de middelklasse, zooals thans, doch de rijke. In dezen zuinigaard en kind van
zuinigaards is iets van het Americanisme, dat alle economisch sterk stijgende
maatschappijen hebben. Hij boent de vloer en poetst zelf zijn vaatwerk, maar geen
goede burgerdochter zou daardoor van een huwelijk met hem worden afgeschrikt.
Integendeel. Welnu, deze burger, die nog de mensch niet is, wordt door den dichter
veel meer geridiculiseerd dan een zijner andere kluchtfiguren. En de bouw van dit
tooneelstuk rust op dezelfde grondslagen als de beide andere: naast de hoofdhandeling
staan lange praatjes over de hebbelijkheden der menschen. Bijvoorbeeld de
ondeugdelijkheid der meeste jonge vrijsters. Zoo wordt in de Klucht van de Koe over
gierigheid en verkwisting uitgehaald, en in de Klucht van den Molenaar over handige
schuinsmarcheerders. De molenaar en zijn vrouw voelen zich onderscheiden van de
stadslui, doch staan sociaal op één lijn met menschen die dienstboden houden. In de
Klucht van de Koe is een boer het voornaamste slachtoffer; niets evenwel duidt aan,
dat de dichter een komische figuur in hem zag, en reeds het feit, dat hij de eerste is
om over den streek van den gauwdief te lachen, plaatst hem boven de satire.
Bredero, de blijspeldichter, heeft het over iedereen; de schilders interesseeren zich
alleen voor de boeren. Ware het om teekenachtige typen te doen geweest, ze hadden
nog wel andere stof gevonden. Trouwens reeds de oudere werken van Adriaan
Brouwer vatten de boeren ernstig op en geven ook nog geen aandacht aan het rustiek
interieur. Eerst later, misschien wel onder Rembrandt's invloed, zien de schilders de
poëzie van het donkere houtwerk en de daarbij passende stoffage. Niets staat daar
in den weg aan mijn opvatting, dat het eigenlijk ontwerp der boerenschilders is: de
mensch, aangetast door de natuur. Gelijk in zoovele andere
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gevallen zijn ook hier de Hollandsche schilders der zeventiende eeuw de voorloopers
van het artistiek besef der rijpe negentiende. De wondere lichteffecten op de
stadsgezichten van Gerrit Berkheyde, en de stemming van vele werken van Jan van
der Heyden kunnen eerst thans door een ruimeren kring van intellectueelen - nog
niet door het groote publiek - begrepen worden.
Luisteren wij nu nog even naar de stem van den wijsgeer, die, zooals altijd, eerst
heel laat merkt wat de kunstenaar reeds lang gevoeld heeft, en het dan hardop in
naakte woorden zegt. Hobbes' voornaamste werken vallen voorbij het midden der
eeuw, waarvan hij om zoo te zeggen het enfant terrible is. Hij verklapt de doodsangst,
die de zeventiende-eeuwsche mensch voor de natuur had, als hij eens heel goed over
haar ging nadenken, en niet, zooals de kunstenaar, door zijn intuitieve ontdekkingen
werd geboeid en afgeleid. De zeventiende eeuw heeft de wetenschappelijke studie
der natuur ernstig ter hand genomen. Op den voorgrond stonden de mechanische
vraagstukken, en daarmede de wiskunde. De ontdekking, dat men langs
mathematischen weg natuurverschijnselen kan benaderen, had een geweldigen indruk
gemaakt. Zooals in de wetenschap de gewoonte is, werd de vruchtbaar gebleken
methode nu zoo breed mogelijk toegepast. Men ging nu de geheele wereld als een
mechanisme voorstellen, om te zien, hoever men daarmede kwam. Zoo is het ook te
verstaan, dat Hobbes verklaart dat alles stof is, ook de ziel en ook God. Dat is bij
hem geen materialisme; het is slechts een methode van onderzoek. Het is de taak der
wetenschap, de wereld zoo mogelijk uit één beginsel te verklaren. In dien tijd placht
dat een statisch beginsel te zijn: de natuur, waaraan dan de noodige dynamische
attributen werden toegekend. Volgens Hobbes is de hoofdeigenschap der stof:
beweging. Ons waarnemen is een beweging van de peripherie naar de hersenen, en
vandaar naar het gemoed. Ook denken is een beweging, namelijk optellen. Een koe
plus liggen plus water is: een koe ligt in het water. - Geen diepzinnige opvatting
ongetwijfeld, maar toen aanbevelenswaardig, want beweging laat zich meten. Wie
het zieleleven als beweging opvat, kan alles er van mathematisch begrijpen,
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wat er zich mathematisch aan begrijpen laat. En wie weet, of zich op die manier niet
ook van God iets doorgronden liet?
Terwijl Hobbes zoo bezig is, de mathematische natuur - ‘la nature est lestée de
géométrie’, zal later Bergson zeggen - tot in ons binnenste te laten indringen, slaat
hem de schrik om het hart. Dat almachtig monster, de natuur, dat ons omvangt, en
in welks klauwen God ons heeft achtergelaten, heeft dus ook hart en ziel binnen zijn
bereik! Hoe zal het arme menschenkind zich tegen haar weren? Hobbes geeft er zich
zorgelijk rekenschap van, hoe dat gebeurd is en nog verder gebeuren moet. Want
inderdaad is de natuur, in de gedaante van egoïsme, tot op de plaats der moraal
doorgedrongen. In den oorspronkelijken natuurtoestand heeft de mensch zich
onbewust mogen uitleven, en is daardoor gevaarlijk geworden voor zijnn naasten.
Hier zwerven Hobbes ongetwijfeld antieke beelden voor den geest: Protagoras'
verhaal van de politikê technê, de ars politica, door Zeus den menschen gegeven,
over hen te brengen tot een orde, waarin ze elkaar en de wilde dieren kunnen
weerstaan. Bij Hobbes doen de menschen vrijwillig afstand van hun recht op zich
uitleven, en onderwerpen zich aan de wetten der moraal, teneinde tot een staat te
komen, die het natuurmonster aan kan. Het verstand, als schepper der maatschappij,
is de weermacht van den mensch tegen de natuur. Zoo groot is Hobbes' vrees voor
dat monster, dat hij er een ander monster tegenover stelt: zijn werk over den staat
heet Leviathan. Het is alsof hij met dien naam de natuur schrik wil aanjagen, het
eenig denkbaar motief trouwens om datgene, wat men verheerlijkt, zelf een monster
te noemen. Hobbes heeft het gevoel, dat de mensch in noodweer verkeert; alle
krachten moeten ten dienste van den staat gemobiliseerd worden, alle particuliere
wenschen er aan ondergeschikt gemaakt. Zijn staat heerscht onbeperkt en in ieder
opzicht over de burgers. Zelfs de godsdienst heeft zich daarvoor te buigen; wat de
staat voorschrijft, moet de burger gelooven. Want daarin stemt Hobbes met zijn
tijdgenooten overeen, dat vrijheid van godsdienst de kracht der regeering verzwakt.
Terwijl dus de kunstenaar eerbiedig hare geheimen be-
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spiedt, wapent de denker zich tegen de natuur. Beiden beschouwen hem als iets
geduchts.
Weldra echter herkreeg de mensch zijn zelfvertrouwen. Rembrandt staat weer
souverein tegenover de natuur, die hij dwingt uit te drukken wat hij gevoelt. Is het
niet opvallend, dat Rembrandt tot dezelfde generatie behoort als Lenôtre, die den
plantengroei opzettelijk in bedachte vormen dwingt? Het is trouwens vooral het
Frankrijk van Lodewijk XIV, dat de natuur met den grootsten overmoed negeert of
terugdringt: in kleeding, in levenstijl, in taal, in kunst. Zie de pruik, zie de
tegennatuurlijke verbreeding der handpalm door kantwerk, de rare onderbreking van
de beenlijn; let op het verloochenen der gemoedsaandoeningen in een officieel
onbewogen salonstijl, den onverstoorbare kadens der verzen, de gewilde verdikking
der meubelpooten. Het is alsof de kultuur zich wreken wil over de vrees, die de natuur
haar een tijd lang heeft aangejaagd. In Nederland gaat men niet zoo ver; de laatste
generatie der groote schilders, - Vermeer, de Hoogh, - wenden zich in alle gemoedsrust
tot het menschelijke, het genre; er is vastheid in de hand, waarmede Jacob van
Ruysdael de natuur weergeeft, en Meindert Hobbema durft niet zelden de hoofdpartij
zetten op het tweede plan: niet te ver, niet te dichtbij, het plan der contemplatie.
Het persoonlijkheidsgevoel der zeventiende eeuw laat zich typeeren door een
naaktgeboren mensch, zich hullend in kleeren, om zich tegen de natuur te beschermen;
later ook in mooie kleeren, waarin hij zijn gevoel van veiligheid tegenover haar viert.
Wel de grootst mogelijke tegenstelling tegen dat van het Hellas der Attische tragedie!

IV.
De tijd der Romantiek.
De zeventiende eeuw had het verstand gemobiliseerd tegen de natuur, en als de
schepping van dat verstand golden staat en maatschappij, toen niet onderscheiden.
In den loop der volgende blijken de maatschappelijke instellingen niet meer te passen
bij de eischen eener zelfstandig wordende bourgeoisie. Het autoriteitsgeloof, waarop
zij steunden, werd
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dientengevolge zelf aangetast. Men had een nieuw strijdmiddel, en een nieuwe bron
van gezag noodig. Het nieuwe sociale type, dat den toon gaat aangeven, de bourgeoisie
van het tijdperk van den particulieren ondernemer, voelt zijn eischen als logisch en
natuurlijk, tegenover de onlogisch geworden en daarom onnatuurlijk lijkende
toestanden. Maar op het verstand kan de oppositie zich niet beroepen, daar dit immers
geacht werd, de bedorven maatschappij te hebben voortgebracht. Een nieuw element
wordt nu naar voren gebracht, voor het eerst in de wereldgeschiedenis: het gevoel.
Niet de ‘nobele gevoelens’ der klassieke tragedie, maar het gevoel in zijn vollen
omvang. Zijn gezag echter ontleent het aan de natuur, die nu niet langer te duchten
was. Gevoel en natuur sluiten een verbond tegen het maatschappelijk verstand.
De innigheid van dat verbond berust op de opvatting, dat het gevoel het natuurlijke
aan den mensch is, dat het gevoel de natuur in het menschelijke vertegenwoordigt.
Aangezien de natuur nu als Gods eigenlijke openbaring wordt beschouwd, als de
veilige basis van alle denken, is het gevoel dat ook. Daaruit ontwikkelt zich het
actieve element van deze levensbeschouwing: het begrip der persoonlijkheid als
hoogste ethische waarde. Te voren was de persoonlijkheid als een de facto bestaande
toestand beschouwd, waarvan de waarde, aan een buitenmenschelijken maatstaf
gemeten, gold als het resultaat, waartoe de naaktgeboren mensch tegenover God en
natuur gekomen was; een zedelijke en geestelijke situatie. Thans werd zij de
bijzondere openbaringsvorm der Godheid in het individu. Het
persoonlijkheidsbewustzijn dezer periode is de verheerlijking der persoonlijkheid
zelf, op grond van haar samenhang met de natuur.
De spits van het bondgenootschap bleef echter gericht tegen staat en maatschappij,
toen, gelijk wij reeds opmerkten, niet duidelijk onderscheiden. Toen de revolutie
uitbrak, die de verwezenlijking zou brengen van het nieuwe ideaal, had elk lid als
het ware een vertgenwoordigster in het geestelijk comité du salut public: vrijheid,
gelijkheid en broederschap. De vrijheid representeerde de natuur, die de kunstmatige
beperkingen der conventie verwierp; - een
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punt, waar men in intellectueele kringen zéér aan hechtte. De gelijkheid zat voor de
persoonlijkheid, die tevens het hervormd maatschappelijk verstand voorstelde; dit
keek thans niet meer naar de voorbeelden der traditie, en had geleerd, eigenlijk
nergens meer naar te kijken dan naar zich zelf en zijn bondgenooten. Wat natuurlijk
was, en wat het natuurlijk gevoel voorschreef, dat had het verstand goed te keuren.
In de eerste plaats de gelijkheid van rechten, en de alweer natuurlijke ongelijkheid,
op dien grondslag door het verschil in bekwaamheid en verdiensten teweeg gebracht.
De broederschap eindelijk vertegenwoordigde het gevoel, de onderlinge humaniteit.
Terwijl dit echter in de idee, in de idealen van de intellectuelen en hun volgelingen,
verreweg de grootste macht voorstelde, was de practische invloed harer representante
in het comité du salut public uiterst gering. Met leedwezen moest men dat
constateeren. Het grootste woord had alweer het verstand, de gelijkheid; de
persoonlijkheid echter, die zij tot geldigheid bracht, was niet altijd die, waaraan de
idealisten gedacht hadden, doch eer de zeer nuchtere, commercieele. En de vrijheid
was niet zoo goed of zij moest sanctioneeren, dat ieder de gelegenheid kreeg, zijn
maatschappelijke sterkte ongehinderd aan de zwakken te doen gevoelen. Wie geld
had, dien stond het vrij te koopen wat hem lustte; wie het niet had, was vrij om niet
te koopen.
Zoo werd dan weldra duidelijk, dat de idealen eener klasse, en de werkelijkheid,
die zij schept, niet hetzelfde zijn. Een algemeene malaise volgde op het einde der
revolutionaire periode, toen de reactie herstelde wat zij herstellen kon. Slechts
schijnbaar was zij er de oorzaak van; de ware ontgoocheling kwam niet door het
mislukken der Revolutie, doch door haar slagen. Ook tijdens de Restauratie en de
jaren vóór 1848 zijn de ideeën der burgerlijke omwenteling diep in staat en
maatschappij doorgedrongen. Althans kregen de idealisten in voldoende mate hun
zin, om gewaar te worden, hoe weinig dat de wereld verder bracht.
Terwijl aldus zéér langzaam het onderscheid tusschen staat en maatschappij
duidelijk werd, drong zich een andere ervaring aan het Romantisch gemoed op. Het
gevoel was er de heerscheresse van; gevoel nu is waardeeren, en waardeeren
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wordt spoedig begeeren. De heerschappij van het gevoel beteekent de heerschappij
van het begeeren. Niet langer in kastjes van plicht en verzaking weggeborgen,
begonnen de duizend wenschen, die op den bodem des harten borrelen, naar voren
te treden, vragend om vervulling. Er bestond geen argument meer tegen die wenschen.
Het was niet langer in te zien, waarom wij geboren worden met behoeften, die wij
niet kunnen bevredigen. Eenmaal opgemerkt werd het tot een obsessie, hoe wij ons
leven lang worden te kort gedaan. ‘Entsagen solst du, solst entsagen, das ist der ewige
Gesang’, zegt Faust. Klein of groot, de verlangens beheerschen ons gemoed, bepalen
onzen wil, onze besluiten, ons levensdoel. Maar de harde wereld, waarin wij wonen,
blijft daarvoor ongevoelig.
‘Der Gott, der mir im Busen wohnt.
Der über allen meinen Kräften thront,
Er kann nach auszen nichts bewegen’.

Zoo staat in de Faustuitgave van 1808; in de text van 1775 en 1790 komt deze passage
nog niet voor; het is een late ervaring.
De ondervinding nu, die de voornaamste grond is van de ‘Weltschmerz’, betreft
het maatschappelijk leven aan zijn allerindividueelsten kant. De beperking, aan onze
verlangens opgelegd, komt voor een niet gering deel voort uit het principium
individuationis, uit het feit, dat de eene mensch naast den anderen staat, met onderling
strijdige belangen. De belangrijke plaats, die de persoonlijkheid in de Romantische
coalitie innam, verzwaarde het inzicht in haar maatschappelijk karakter, gelijk in
haar schaduwzijden. Dat de persoonlijkheid voor een groot deel het resultaat is van
het maatschappelijk milieu, konden de vereerders harer vermeende allesbeheerschende
kracht moeilijk inzien, en evenmin, dat geen humaniteitsleer, en geen ‘gezond
verstand’ het botsen der persoonlijkheden, en dus hun onderlinge, schijnbaar
noodelooze, wenschbeperking, kan verhinderen. Alles wat de persoonlijkheid betrof
ook op haar rekening schrijvend, construeerde men een breedere sfeer van particulier
leven, van het maatschappelijke kunstmatig gescheiden, en geheel en al bezien met
de oogen van het gevoel. Het is deze sfeer, waarin
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de Weltschmerz zich concentreert. Het onbevredigde verlangen was nergens
voelbaarder dan daar.
Het centrale element van het particuliere leven is de liefde. In het Romantisch
gemoed overweegt natuurlijk ook op dit punt het verlangen: voor de huwelijksliefde,
met haar plichten en resignatie, had het weinig gevoel; de jeugdige verliefdheid
neemt zijn geheele belangstelling in beslag. En ook daar, daar in het bijzonder, had
men den Weltschmerz te beleven. De poëzie van het leed, waar men oog voor had
gekregen, is nergens rijker en belangwekkender dan in die alte Geschichte, die immer
neu bleibt. De ongelukkige liefde is het onmiddellijkste, volste en machtigste
voorbeeld van het natuurlijke verlangen des gemoeds, dat onbevredigd blijft. De
scheur, die door de Romantische ziel loopt, begint hier.
De oude Italiaansche ridderroman en de latere pastorale hadden de ongelukkige
liefde gekend. Doch niet in ernst. Die liefdessmart was slechts een omslachtig
compliment, en heeft als zoodanig ook voortbestaan, zoolang men bij de declaratie
met de hand op het hart op zijn knieën viel. (‘Jules, je vais sonner!’ lithographie van
Tassaert). De Romantische is echt. Goethe's Werther zet het thema reeds vroegtijdig
in, te vroeg nog voor een volle ontwikkeling. De profeet dezer eigenaardige religie
is Heinrich Heine. Zijn liefde voor zijn nichtje Amalie in 1817 en 1818 is juist zulk
een noodlotsgebeurtenis als Dante's ontmoeting met Beatrice en Douwes Dekkers
onberaden avontuur te Lebak. Het is zeer de vraag of Heine's liefde wel zoo heel
geweldig was, maar het is zeker, dat ze wereldhistorisch voorbeeldig werd. Ik zeg:
werd. In Heine's gemoed, bijna schreef ik: zijn hoofd, heeft zich de groote
Romantische liefde langzamerhand uitgekristalliseerd. De eerste gedichten, die er
betrekking op hebben, in ‘Junge Leiden’ (1821) staan, typisch genoeg, onder de
herinnering aan een ander meisje, het roode Sefchen te Düsseldorf, de beulsdochter.
Kerkhoven, spoken en geraamten vormen de stoffage. Eerst in ‘Lyrisches Intermezzo’
(1923), twee jaar na Amalie's huwelijk, vindt men de klassieke gedichten der
Romantische liefde: ‘In wunderschönen Monat Mai, enz. Toen de Mei van dat jaar
aanbrak was hij juist bezig te verlieven op haar zuster! Duidelijker kan niet blijken,
dat
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Heine's onsterfelijke minnepoëzie eigenlijk geen ervaring is, doch dichterlijke
schepping, geen psychologisch document, doch een cultuursymbool. Er staan in dien
bundel trouwens gedichten als ‘Mein Kind wir waren Kinder’, die den schijn van
een biografisch karakter aannemen, en toch onmogelijk op een werkelijke herinnering,
en zelfs niet op een werkelijk meisje betrekking kunnen hebben.
Gelijktijdig met Heine, dichtte de gelukkig getrouwde Wilhelm Müller de
Müllerlieder en de Winterreise, het idyllische arrangement met het groote
cultuurmotief, wel is waar met zwakke krachten, maar toch goed genoeg om Schubert
een tekst te leveren.
De volgende ontwikkeling laat zich aldus samenvatten: van Weltschmerz kwam men
tot Weltbewustsein. Het maatschappelijk karakter der persoonlijkheid, zooals ze zich
voordoet, wordt erkend. Ik noem slechts twee namen: Balzac en Dickens. Het is
volstrekt geen toeval, dat deze namen aanstonds twee steden voor den geest roepen,
Parijs en Londen. Het is de wereldstad, die der Romantiek een gezonden ouderdom
verschaft, en een slepend sterfbed bespaard heeft. Het is een eigenaardig geval
daarmee. Mij is geen tweede bekend, dat een sterk cultuurtype een zijner vitale
organen zag amputeeren en vervangen, zonder dadelijk te verkwijnen. Voor vroegere
eeuwen hadden de dingen, waaruit de wereld is samengesteld, los naast elkaar gestaan.
Dat ze te zamen redelijk wel een geheel vormden, schreef men toe aan Gods
voorzienige beschikking. Leibnitz had dat - de filosofie komt altijd achteraan - vlak
voor het aanbreken van een nieuwen cultuurdag in zijn monadenleer uitgesproken.
Voor den Romanticus, zooals ik nu kortheidshalve het cultuurtype van 1750-1850
noem, is alles eng verbonden, doch niet onmiddelijk. De eenheid der dingen ligt in
den mystieken achtergrond, waar alleen het gevoel kennis van draagt. De dingen zelf
staan scherp geteekend naast elkaar. Zie de allerlieflijkste dingetjes in een Romantisch
landschap, zie de neiging tot het scheppen van karaktertypen (Balzac, Dickens,
Daumier, Gavarni). Daarin brengt de groote stad nu verandering. Daar vonden de
groote schrijvers, die wij
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noemden, terwijl zij bezig waren hun typen te teekenen, toch ook een oneindigheid
van dingen, die elk op zich zelf niets zijn en te zamen iets belangrijks. Wat is een
verveloos uithangbord, wat een zwartberoete schoorsteen? Als stukken van Londen
wil men ze niet missen. Het was wederom zulk een historische lotsbeschikking, dat
de knaap Charles Dickens, van fatsoenlijke ouders en uiterst ijverig en ambitieus,
buiten zichtbare noodzaak in de modder terecht kwam. Toen hij, arm en hongerig,
door London's straten dwaalde, heeft hij de moderne stad leeren zien op een wijze,
waar een behoorlijk gevoed en gekleed mensch toen niet toe zou gekomen zijn. In
Dickens' werken ziet men voor het eerst de wereldstad als een atmosfeerisch gebonden
geheel. Van hem heeft men de les der groote steden geleerd: de samenhang en
vergroeiing der dingen zelf. Het impressionistische landschap der Fransche school
van 1830 (Corot, Daubigny, Diaz, Troyon, enz.) is slechts het bezien der natuur met
de oogen van den grootenstadsmensch.
In één opzicht is de oude Romantische geest het voelen en denken der latere
negentiende eeuw op noodlottige wijze blijven beheerschen. De Romantiek was in
wezen anti-religieus. Of iemand godsdienstig is of niet wordt niet bepaald door
hetgeen hij gelooft of niet gelooft omtrent het bestaan van een god of het voortleven
der ziel na den dood. Dat alles is slechts het product van verstand of onverstand. Het
wezen der religie bestaat in het aanvaarden van de plicht tot volmaking en van het
lijden als middel daartoe. Het Romantisch persoonlijkheidsbewustzijn, uitgaande
van het eischen stellend gevoel, en van de weinig bescheiden persoonlijkheid, is tot
die aanvaarding niet oprecht in staat. Faust, die ‘vor allem die Geduld’ vervloekt, is
een opstandige en ondanks zijn mooie woorden niet religieus. De Romantische
mensch wilde het dikwijls zijn, en kon het niet. Tegelijk echter was hij opstandig
tegen de maatschappij. En deze verbinding: de revolutionaire gezindheid en de
wezenlijke ongodsdienstigheid, is tot op heden niet verbroken. De arbeidersbeweging
kan, als erfgename der Romantiek, het odium atheismi niet kwijt raken. Hetgeen
haar politiek ten zeerste bemoeilijkt.
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V.
Het heden.
Een heerschende klasse in dien zin, dat zij niet slechts het economisch leven, doch
ook dat der kultuur beheerscht, is er meer niet. Tegenover de werkgevers, de leiders,
staan de werknemers in steeds meer gesloten gelederen, en zij zijn het vooral, waar
men belangstelling voor actueel cultuurleven meet zoeken. Hun levensgewoonten
typeeren den levensstijl. De typische mensch is niet meer de man, die zaken doet,
doch de man of vrouw, die naar zijn of haar werk gaat. Werktijd en ontspanningsuren
worden duidelijk onderscheiden. In het tehuis, dat men 's morgens verlaat, en waar
men 's avonds weder terugkeert, zoekt men als regel nog altijd vrij wel de oude
huiselijkheid. Wat de bioscoop daaraan heeft afgedaan, belooft de radio weder terug
te zullen geven. De oeroude gevoelens van het familieleven, vermeerderd met of
gewijzigd door de nieuwe elementen, die de Romantiek heeft aangebracht, bestaan
in hoofdzaak nog voort. Men zal dat des te beter inzien naarmate men meer beseft,
dat de meeste verschijnselen, die nu als modern en ongewoon opvallen, vermoedelijk
spoedig zullen verouderen. De zelfstandigheid der vrouw wel is waar moet, volgens
mijn meening, duurzaam blijken; zij vult echter de oude levensverhoudingen meer
aan, dan zij ze verandert.
Zoodra de moderne mensch echter jas of mantel aantrekt, om naar zijn werk te
gaan, betreedt hij een andere wereld. Daar verwacht hij niets anders dan de masten
en het touwwerk, waarmede het schip van het voordeel vaart; daar is zelfs de
belangrijk verbeterde omgangstoon tusschen chef en ondergeschikte slechts een
erkenning van reëele machtsverhoudingen. De sentimenteele gevoelseischen der
Romantiek, die een Dickens eens zoo luidde had doen hooren, wagen zich zoo min
in dien sfeer als een man in zijn kamerjapon. Alleen in de democratische propaganda
hoort men nog wel die klanken, als de muziek vóór de tent; daar binnen bespeelt
men met vaste hand het instrument der publieke opinie, afgestemd op de noodzakelijke
economische kameraadschap eener gejaagde productie.
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Het geestesleven staat tegenover deze tweeheid des levens in dubio. Zeer geneigd
een werkelijkheid te aanvaarden, die nog ongekende mogelijkheden biedt, voelt het
zich toch telkens weer getrokken tot de eeuwige geldigheden van den familialen
sfeer, tot het ‘menschelijke’ in den ouden zin. Ook het ontwikkeld publiek neigt tot
die voorkeur, en geeft er zonder bevrediging aan toe; de groote massa echter, bij de
waarheid nog weinig haar rekening vindend, werpt zich hals over kop in de
sentimentaliteit. Het moest wel zoo worden. Wanneer er scheiding komt tusschen
het gevoel en de waarheid, wordt het eerste altijd sentimenteel. Zoo was Dickens
geweest, bij zijn cultus der individueele gevoelsmoraal, waarvoor in het leven geen
gezonde toepassing mogelijk was; zoo is het groote publiek nu.
Een verhooging van het peil der zedelijkheid en humaniteit kan door geen prediking
en geen beschouwingen bereikt worden. Er is in den gezonden mensch, naast een
zeker natuurlijk egoisme, een zekere natuurlijke goedheid aanwezig. Die komt los,
zoodra de omstandigheden het toelaten. Agrarische verhouding bevorderen in het
algemeen de kameraadschap, commercieele niet, en hoofsche sluiten haar uit. De
bourgeoisie der negentiende eeuw was commercieel, met een omgangsstijl die
hoofsche vormen naäpte, zij deed daarom zeer uit de hoogte. De klassestrijd heeft
daar een eind aan gemaakt, en der natuurlijke wellevendheid ruim baan verschaft.
Toch achten vele doodgewone menschen zich nog aan zich zelf verplicht, kelners
en conducteurs met jij aan te spreken.
Is ook een zoo samengestelde maatschappij als de onze, met al haar kiemen en
relieken, moeilijk onder één symbool saam te vatten, het is toch mogelijk. Voor het
Romantische persoonlijkheidsbewustzijn gelukte het niet; dat was te buitenwereldsch.
Men kan voor een ziel, die naakt wenscht te loopen, geen uniform bedenken. De
moderne periode echter is zakelijk. Haar symbool is niet complimenteus, doch daarop
ziet zij niet: een duikeend, half boven en half onder water. Beneden is de intimiteit
van familie en omgang, met alle oude gevoelens; boven de schrale vriendelijkheid
van het arbeiderstuindorp, met weinig rijkdom, doch veel toekomst.
Dr. F.H. FISCHER
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Shaw's boodschap
(Vervolg II)
Laten we thans de betrekkingen tusschen ouders en kinderen bespreken, en, in verband
daarmede, zien wat Shaw denkt over opvoeding.
De huiselijke haard is, voor het kind, al even weinig te bewonderen en lief te
hebben als voor de gehuwden. Voor het kind ook, en sterker nog dan voor de ouders,
beteekenen familie en huis gevangenschap en dwingelandij.
Niettegenstaande het gewone, en al te scherpe der uitdrukking, vinden we omtrent
deze algemeene grondidee een reeks treffende gedachten in Shaw's dramatisch werk;
de vrij algemeene trek is, dat de dwang der ouders bij de kinderen een gevoelen van
opstand wekt, dat dikwijls losbreekt waar men het het minst zou verwachten.
In The Philanderer staat Colonel Craven ontsteld wanneer hij hoort, dat hij zijn
dochter moet aanzien als eenige andere jonge dame en haar niet krenken mag met
wreedaardige verwijten. Wanneer Praed aan Mevrouw Warren zegt, haar dochter
met eerbied te behandelen, roept de goede vrouw met welgemeende verbazing uit:
‘Mijn eigen dochter met eerbied behandelen! Wat nu nog, asjeblief!’ Het moederlijk
gezag van Mevrouw Warren wordt door Vivie niet aanvaard; Vivie vraagt: ‘Is het u
nooit te binnen gevallen, dat ik mijn manier van leven heb evenals andere menschen?’
In den geest van Mrs. Warren, zegt Vivie, zijn de rechten van een moeder deze: ‘het
recht, mij een gekkin en een kind te noemen, tot mij te spreken zooals geen vrouw
die gezag over mij heeft in het college het zou durven; mijn manier van leven voor
te schrijven, enz.’ Maar wanneer Vivie getroffen wordt door haar moeders scherpe,
ware verdriet, komt de uitslag: ‘Gij hebt mij aangevallen met het conventioneele
gezag van een moeder, ik verdedig mij met de conventioneele meerder-
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waardigheid van een treffelijke vrouw’. De toestand tusschen Vivie en Mrs. Warren
is van uitzonderlijken aard, echter hebben wij hier een algemeene waarheid: de
verhouding tusschen ouders en kinderen zou niet moeten rusten op gezag; de kinderen,
wanneer groot geworden, zouden vrienden van hun ouders moeten zijn. Wat er in
de eerste jeugd moet gebeuren zal in een korte wijl worden onderzocht, maar indien
de verhouding tusschen ouders en opgegroeide kinderen die is tusschen personen
die alles weten en de volmaaktheid in pacht hebben en jonge menschen die niets
weten en a priori onvolmaakt zijn, dan komt men tot een misbruik waartegen Shaw
nooit te veel zijn sarcasme uitoefenen zal. In het konflikt tusschen ouders en kinderen
kiest hij altijd, onvoorwaardelijk, partij voor de kinderen. Dan zal hij die kinderen
doen uitspreken wat zij altijd voelen en dikwijls verborgen houden: hun klaar besef
der eigenlijke waarde van de ouders, en dat verklaart b.v. Frank tegenover the Rev.
Samuel Gardner. Deze oud-minnaar van Mrs. Warren zal altijd zedepreken, maar
Frank kent hem en toont hoegenaamd geen den minsten eerbied. De vader zegt:
‘Wees niet oneerbiedig, meneer’, het antwoord komt, onverbiddelijk voor den
huichelaar: ‘O, 't scheelt toch niks, niemand hoort ons!’. Wanneer de verlegen vader
onhandig verklaart, dat er redenen zijn die het huwelijk tusschen Frank en Vivie
onmogelijk maken, dat hij die redenen niet kan verklaren, maar dat zijn jongen hem
gelooven zal, antwoordt Frank: ‘Heel zeker, Pa, hij zal dat. Maar werd het gedrag
voor uw jongen ooit beïnvloed door uw redenen?’ Frank weet wat een vader is; tot
Crofts, die hem berispen wil, zegt hij: ‘Eén vader is genoeg, dank u...’ En hij wenschte,
Praed als vader te hebben in plaats van den daar tegenwoordigen Rev. Samuel,
‘instead of this unworthy old man’.
Men zou de aanhalingen kunnen vermenigvuldigen, hetzelfde zou er uit blijken:
Frank is de jonge man, die aan zijn vader openlijk zegt wat de meeste zoons
gewoonlijk in het geheim denken. En waarom die harteloosheid, openlijk of
verborgen: uit oorzaak van het misbruik van het vaderlijk gezag.
You Never Can Tell - behalve het feit, dat het aantoont
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hoe onconventioneel-opgebrachte kinderen opgroeien - hierover in een oogenblik is vol opstand tegenover het opgedrongen vaderlijk gezag, 't zij die opstand wordt
te kennen gegeven op een ernstig-striemende wijze (bv. Gloria's antwoord op
Crampton's eisch voor plicht, liefde, eerbied en gehoorzaamheid: ‘Ik gehoorzaam
aan niets dan aan mijn zin voor wat rechtschapen is. Ik eerbiedig niets, dat niet edel
is. Dat is mijn plicht’. - 't Zij die opstand losbreekt door kleine, belachelijke feitjes,
als Gloria's verontwaardiging, omdat ze vroeger Sophronia werd gedoopt: ‘Je had
het recht niet, mij je zuster's naam te geven, ik ken haar niet’, hetzij dat de jongere
kinderen gekscherend de waarheid zeggen: Dolly onderbreekt Gloria op deze wijze:
‘Gloria (tot Crampton). Zijt gij van zins, onze vriend te zijn of Dolly, of onze vader’.
Wat Richard Dudgeon betreft, zijn opvoeding deed hem opstaan tegen zijn moeder
en de gansche maatschappij en maakte van hem een ‘Satanskerel’. Een andere
opstanding, ‘Captain Brassbound’, moet bekennen, dat hij niet slechter was dan
andere zonen’.
Cashel Byron, de roman, heeft den opstandsgeest tegen het moederlijk gezag als
leit-motiv. ‘Ik kan van geen vrouw houden door dik en dun enkel omdat ze per toeval
mijn moeder is’. En in het 3e bedrijf van The Admirable Bashville zien we diezelfde
moeder in het paviljoen waar Cashel zich, in de kamer daarnaast, verborgen houdt
voor de politie. Wanneer ze, aan de menigte, na andere lofbetuigingen, dit zegt:
... ‘know then
That Heaven did me with an only son,
A boy devoted to his doting mother...’

onderbreekt een politieman:
- ‘Hark! Did you hear an oath from yonder room?’
En Cashel geeft zich over, hij wenscht niet, dat Lydia voor zijn vrijheid een
borgsom betale, neen,
‘Never. I do embrace my doom with joy.
With Paradise (manager) in Pentonville or Portland (gevangenis)
I shall feel safe, there are no mothers there.’
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En weer hebben we de gekwetste gevoelens van een jongen man, die steeds als kind
wordt behandeld, in Man and Superman, waar Tanner zegt: ‘De eenige man die zich
met verstand gedroeg was mijn kleermaker: hij nam mijn maat opnieuw telkens hij
me zag, waar al de rest voortging met hun oude maat en dacht, dat ze mij zou passen.’
Aan een anderen kant ziet de arme Mrs. Whitefield in, dat andermans kinderen veel
liefelijker zijn tegenover haar dan haar eigen dochters Ann en Rhoda. Zij houdt meer
van Vivie dan van deze twee. Haar gestorven gemaal had gezegd betreffende Tavy:
‘Wanneer ik zei hoe weinig ontzag andere mannen vinden in hun zoons, geef ik me
rekenschap hoe veel beter dan een zoon hij voor mij geweest is.’
Lady Britomart in Major Barbara doet ons aan de echte verhouding tusschen
ouders en kinderen denken: ‘'k Heb altijd van u mijn gezellen en mijn vrienden
gemaakt en u de volkomen vrijheid gelaten, te doen en te zeggen om het even wat
gij wildet, voor zoover gij wildet wat ik kon goedkeuren.’ Deze laatste beperking is
juist de beperking waartegen Shaw immer ten strijde trok.
Niet enkel het gezag der ouders, ook hun voortdurende bemoeiïngen verwijderen
hen van hun kinderen: De vrouw van Collins in Getting Married wordt aldus
beschreven:
‘Zij is wat u zoudt kunnen noemen een echte oude klokhen. Altijd moet ze haar
familie in 't zicht hebben. Zou naar bed niet willen, tenzij ze wist, dat ze allen veilig
thuis waren en de deur gesloten en de lichten uit. Altijd moet ze haar reispak in den
wagen bij zich hebben. Altijd gaat ze den machinist haar doen beloven, voorzichtig
te zijn. Zij is een geboren huisvrouw en huismoeder, madam. Daarom is het, dat mijn
kinderen alle van huis wegloopen.’
Dat feit schijnt goed bekend te zijn aan Mrs. Tarleton (Misalliance): Lina zegt dat
ze per vliegmachine gaat, uit familieredenen, en de goede oude vrouw vraagt: ‘Ik
hoop, dat het niet was, uw moeder tot spijt.’
Indien dat de uitslagen zijn van huiselijke opvoeding, dan is het huisgezin een
valsch ideaal. Ouders ook hebben in dit opzicht te lijden; dikwijls zien zij kinderen
aan als lastposten; het familieleven is voor ouders al even ongelukkig, vrijheid-
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roovend als het echtelijk leven. Zij, die het huisgezin idealiseeren, verbloemen de
werkelijkheid; we zouden hier zelfs vanwege Shaw een ‘trade-unionism of the parents’
kunnen verwachten als verklaring.
't Is zoo gemakkelijk, partij te kiezen voor orde en gewoonte en bovenal voor het
gevoel om het hiervoren vermelde tegen te spreken. Maar er is een zekere waarheid
in die afbrekerij, evenals er een zekere waarheid lag in de verguizende gedachten
betreffende het huwelijk. Familie en huiselijke opvoeding hebben iets verkeerds aan
zich; welke oplossing dan zal onze schrijver aanduiden om tot een verbetering te
komen? De laatste, na een geleidelijke ontwikkeling, wordt aangegeven in Back to
Methuselah: de afschaffing der instelling, en het opvoeden der kinderen door de
maatschappij zelf. Een minder drastische oplossing, voor onzen tijd waar het huwelijk
nog een noodzakelijk kwaad blijft: een herinrichten van de opvoedkunde, welke
vooralsnog, thuis en in de school, een der gevaarlijkste afgoden is, die Shaw kent.
Opvoedkunde thans heeft voor onzen schrijver dit groote kwaad in zich: het breekt
den wil, zulks ofwel door dwang, ofwel door vertroeteling. Door dwang: De
meerderheid der menschen gelooven dat ‘indien kinderen slechts genoegzaam
bepredikt en afgeranseld werden, zij zouden kunnen hervormd worden tot een staat
van moreele volmaaktheid dien geen fanatieker ooit heeft toegeschreven aan zijn
godheid.’ (Getting Married.)
Dat vooral schijnt het verkeerde in de eerste opvoeding. Om dat doel: een
onmogelijke volmaaktheid, te bereiken, zullen ouders en, in Engeland, schoolmeesters,
niet aarzelen, de kinderen lichamelijk te straffen. Dat de menschen echter zoo
boosaardig zijn, dit te doen uit wellust, kan er bij mij niet in, al beweert Shaw het.
Maar hij heeft gelijk, daar waar hij het slaan der kinderen afkeurt, zelfs wanneer de
zenuwen van den volwassene soms plots onweerstaanbaar een kind een klap doen
geven. Lichamelijke kastijding in de school bestaat nog in Engeland; het feit dient
voorzeker te worden bekampt. Echter zijn de meeningen hierover zeer verdeeld, en
de Engelschen schijnen niet verder te denken, veelal, dan Coleridge, die de roede
verkoos boven de moreele straf, ‘this gross
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attack upon the moral feelings and the selfrespect of a boy’ (Lectures on Shakespeare
and Milton).
Dan het beprediken, dat dikwijls gepaard gaat met de lichamelijke kastijding.
Niemand houdt er van (Frank Gardner weet het zijn vader wel te doen verstaan) en
de invloed is een gansch verkeerde.
Maar een andere wijze is het vertroetelen. Dat ook is slecht; de kinderen zullen
altijd, later, instinctmatig den nood gevoelen van een bescherming; Candida is meer
een moeder voor Morell dan een vrouw.
Onze manieren om het kind op te voeden zijn slecht, want zij breken den wil. Wie
den wil breekt van een kind, kan evenwel zijn ruggegraat breken. Want, vraagt Shaw,
‘wat is een kind? Een proefneming. Een versch pogen om voort te brengen den
echten, volmaakten man. En gij zult de proefneming vervalschen indien gij de minste
poging doet om ze te doen miskramen in eenig denkbeeldige figuur van u zelf,
bijvoorbeeld: uw besef van een goed man of een vrouwelijke vrouw. Indien gij het
kind behandelt als een klein wild beest, dat getemd moet worden, of als een
schoothondje om er mee te spelen, of zelfs als een middel om u moeite te besparen
en geld voor u te winnen (en dat zijn onze meest gewone manieren), dan zal het
kunnen zijn weg doorvechten niettegenstaande u, en zijn ziel redden, want al zijn
instincten zullen u weerstaan en wellicht sterker worden in den weerstand; maar
indien ge begint met zijn heiligste verzuchtingen en ze verwringt tot uw eigen
doeleinden, dan is er schier geen grens voor het kwaad, dat ge kunt doen.’ (Getting
Married, Voorwoord.)
Het besluit is duidelijk: wij hebben het recht niet, onze gedachten en gevoelens
aan een kind op te dringen. Het kind heeft meer potentieele waarde dan een
volwassene, het is dan ook logisch dat Shaw (Getting Married, Voorwoord) vraagt
dat de volwassene, ouder of schoolmeester, verplicht zij rekenschap te geven over
de manier waarop hij het kind, dat hem toevertrouwd werd, opleidt. De gedachte
schijnt gepast voor schoolmeesters; vele ouders zullen echter niet aannemen, dat ook
zij een groote verantwoordelijkheid hebben, waarover contrôle moet geoefend. Echter
weten alle opvoed-
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kundigen dat de ouders geen goede opvoeders zijn, juist omdat ze de ouders zijn.
En welke houding dient dan aangenomen tegenover het kind? Onze houding zal
zijn die van een ‘eerbiedig helpen’. We moeten hun leeren, dat ze hun brood moeten
waardig zijn. We moeten hun bekend maken met het mysterie der procreatie, instede
van die zorg te laten aan hun vuile kleine vrienden, die hun ziel zullen ontheiligen.
Wij zouden hun moeten toonen hoe hun vrijheid beperkt wordt door die van anderen.
Wij zouden hun moeten doen inzien, dat er zoo iets bestaat als een gemeenschap,
wier belang het individueel werk vereischt: ‘al ware het maar voor een half uur per
dag, ‘zou een kind iets moeten doen, de gemeenschap ten dienste.’ De maatschappij
heeft rechten over het kind. ‘En de rechten der maatschappij over hetzelve strekken
duidelijk tot den eisch, dat het in de maatschappij leven zou zonder den tijd van
andere menschen te verspillen, d.i. het moet de regeling der wegen kennen, in staat
zijn, aanduidingen langs de baan en aanplakbrieven te lezen, stembrieven in te vullen,
brieven en draadberichten op te stellen en te verzenden, voedsel en kleedsel en
spoorkaartjes te koopen voor zich zelf, geld te tellen en wissel te geven en aan te
nemen en, over het algemeen, weten how many beans make five. Het moet eenige
kennis der wet hebben, al ware het slechts een eenvoudig stel geboden, moet afweten
van staathuishoudkunde, genoeg vee bevindt en niet te trampelen op groeienden
oogst, genoeg landbouw om de hekken van velden te sluiten waarin zich
gezondheidsleer om zijn gewone verblijfplaatsen niet te bevuilen, en genoeg religie
om eenige gedachte te hebben waarom hem zijn rechten toegestaan worden en het
de rechten van anderen eerbiedigen moet. En de rest van zijn opvoeding moet bestaan
uit om het even wat het kan oppikken, want verder dan dit kan de maatschappij niet
gaan zonder eenige zekerheid, en kan inderdaad enkel zoover gaan met
verontschuldiging en voorloopig, als doende het beste dat zij kan op zeer onzekeren
bodem.’ (Voorwoord tot Misalliance.) En hier zal Shaw, hevig reageerend tegen de
gewone opvoeding, die het kind willoos en eerbiedig maakt, toevoegen: ‘Zulke
onvriendelijke spreuken als: Spreek altijd
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een met gezag geuitte vaststelling tegen, - geef altijd den slag terug, - verlies nooit
de kans voor een duchtig gevecht, - wanneer gij berispt wordt voor een fout, vraag
de persoon die u berispt of hij of zij veronderstelt dat gij het met opzet deed en doe
uw vraag volgen door een klap of een scheldwoord of een andere onbetwijfelbare
uitdrukking van wrok, - herinner u, dat de vooruitgang der wereld afhangt van uw
beter weten dan de ouderen, (zulke onvriendelijke spreuken) zijn juist even belangrijk
als die van het Sermoen op den berg, maar geen een heeft ze vooralsnog zien
geschreven staan in gulden letters in een schoolklas of een kinderspeelkamer.’
Wat de latere opvoeding betreft, is Shaw dan konsekwent met zichzelf wanneer
hij er totaal vijandig tegenover staat. Veel zijner stukken bevatten aanvallen op de
opvoeding van college en universiteit, waarvan de eenige practische uitslag is (is er
wel een zekere waarheid hier voor hetgeen Engeland betreft): het aanleeren van
caste-manieren en caste-vooringenomenheid, en waar vooral dit kwaad woekert: dat
leven en ondervinding worden vervangen door boeken.
Dat daarom deze opvoeding zou moeten afgeschaft worden is een andere vraag.
Het redmiddel: een grondige verandering er van, laat Shaw sceptisch. (Echter zal
Fanny zeggen dat Cambridge niet langer meer is wat het pleegde te zijn. Waarom?
Er bestaat een Fabian Society!)
Wie gedurende enkele jaren heeft gestudeerd en in staat is geweest zijn oogen
tevens open te houden op het werkelijke leven, heeft dikwijls een hevigen afkeer
voor boeken gevoeld. Het is een der karaktertrekken der Heartbreak
House-beschaving niet bij macht te zijn, boeken en leven in harmonie te brengen en
vermoeid te zijn van beide. Stéphane Mallarmé uitte den wrangen kreet dier
beschaving:
‘La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres!’
Boeken hebben echter eenige goede zijden, evenals lessen en colleges. De afkeer,
onderwezen te worden door iemand anders, de afkeer voor boeken, die het leven-zelf
verdringen, kan worden gevoeld door iemand die de proef heeft genomen en er iets
heeft door bekomen, maar niet door iemand wiens eenige kennis nagenoeg bestaat
in het invullen van telegram-
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men - iets waarvoor hij, tusschen haakjes gezeid, moet onderricht worden in het
schrijven. Het is onmogelijk, de ervaring van anderen uit te schakelen: studeert
wijsbegeerte zonder de leiding van deskundigen en u zult zeggen, zooals Shaw, dat
Descartes een gek is, omdat u hem niet verstaat of hem niet wenscht te verstaan daar
hij voor uw doel niet past; studeert Shakespeare alleen, zonder daartoe een zekere
opleiding te hebben ontvangen - al ware het enkel om die opleiding dan te vergeten
- en u zult staan zooals Shaw - indien u zijn talent hebt - tegenover Sidney Lee.
Kortom, al moge de opvoeding van middelbaar en hooger onderwijs veel slecht
in zich hebben, toch heeft ze dit voordeel, dat ze den geest ontwikkelt, ontwikkeling
die even noodig is als bij een kind wanneer het leert lezen en schrijven; zelfs indien
- zooals het waarschijnlijk het geval zal zijn - het kind, wanneer groot geworden,
klaagt over de slechte en tijdroovende manier, waarop men het hem heeft geleerd.
Onderwijst niets, tenzij de enkele elementen, die Shaw opgeeft? Leert niets uit boeken,
maar uit het leven en eigen ondervinding? Dat is overdreven. Neen, onderwijst veel
meer, om den geest te ontwikkelen. Studeert uit boeken - wanneer uw geest er voor
opgeleid werd en u het zich kunt permitteeren, Descartes bv. aan te vatten - hetgeen
natuur en eigen ondervinding u niet zullen zeggen. Shaw onderwees en studeerde
zijn gansche leven lang. Zijn ideaal, de wijsgeer, kan niet bestaan zonder een lange
en zorgvuldige opleiding. Opleiding in de wetenschap: gaat enkel de natuur na en u
zult hoogst waarschijnlijk nog ver beneden het peil van Buffon staan op het einde
van uw leven; - opleiding in de mathesis: die Shaw nooit heeft gekend, de school
zou ze hem hebben kunnen geven, nu zal het wat laat voor hem zijn om Einstein te
kunnen begrijpen, of zelfs, en volledig, Bergson, Shaw's geestesverwant; - opleiding
in de logica, in de geschiedenis der wijsbegeerte, in veel andere dingen. De telegram
invullende wildeman, met als enkel bagage een nogal vaag aanvoelen van wat de
gemeenschap is, zal nooit een wijsgeer worden, Shaw zelf kan dat onmogelijk
verwachten.
Maar, midden in al die overdrijvingen, blijft toch het belangrijke streven van Shaw
treffen: de opvoeding mag den
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wil niet breken; de boeken mogen het leven niet dooden. Elk modern mensch, - geen
domme vader, of duistere schoolmeester, of pedante Famulus van Goethe's Faust zou moeten dien wensch meevoelen, en zijn beste doen, om hem te verwezenlijken.
In verband met opvoeding valt Shaw hevig uit tegen sport. Hij vermijdt de
verwarring niet tusschen sport en barbaarsche jacht (die toch een zekere, voorname
schoonheid heeft, vooral in Engeland, wanneer men het afgrijselijk afjagen en
moorden van hert of vos vergeten kan). Sport zelf, jacht uitgesloten, is echter ook
zijn ‘bête noire’. Laten wij hier enkel opmerken dat het juist die bijzondere trek is
der Engelsche opvoeding, dien wij, op het vasteland, bewonderen. Zonder in
bijzonderheden te treden betreffende plicht, nut en schoonheid, physisch-sterke
kinderen te hebben in de plaats van bleeke kleine martelaars gebogen over hun
schooltaak, schijnt het ons toe dat zulke hoedanigheden als ‘being sporting’, als
‘playing the game’ voortkomen van de - wellicht soms ruwe - spelen in de public
school en college play-grounds. Maar Shaw zal ons zeggen dat ‘the British physical
hardihood goes akin with spiritual cowardice’. Dit is juist een bewering; indien een
waarheid, dan toch nog moet worden bewezen dat die lafheid haar oorzaak vond in
die physische taaiheid... Waarlijk, soms is het menschelijk, een boek van Shaw
kregelig te sluiten en aan iets anders te denken.
Tot nu toe hebben wij gesproken over de zg. overdreven vereering der kunst, welke
een der oorzaken is van de zg. overdreven vereering der liefde. Het onderwerp: de
liefde, leidde ons er toe, te spreken over het huwelijk, de familie, de opvoeding. Laten
we thans onderzoeken waarom drie beroepen: dat van den geneesheer, dat van den
soldaat en dat van den rechter zoo hevig aangevallen worden door Shaw, waarom
hij wetenschap, oorlog en gerecht, zooals het thans bestaat, beschouwt als idola
mentis. Eindelijk, meer of min bij wijze van besluit, zullen we Shaw nagaan in zijn
bestrijden der grootste idola mentis: zedelijkheid.
***
Shaw denkt niet veel goeds over dokters. Misschien is dat
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voor een klein gedeelte toe te schrijven aan den invloed, gedurende zijn jeugd, van
zijn sceptischen oom van moeder's zijde.1)
In het openbaar leven is Shaw bedrijvig om het geloof aan geneeskunde te soberen,
vooral is het hem te doen, vivisectie te bestrijden.2) In zijn stukken, sedert de
allereerste, maakt hij geneesheeren bespottelijk, zooals Dr. Paramore in The
Philanderer. In dat stuk ook wordt vivisecte aangevallen: Wanneer Paramore het
‘slechte’ nieuws verneemt, dat zijn ontdekking van een nieuwe leverziekte: the
Paramore disease, valsch is en dat bijgevolg Craven niet langer veroordeeld blijft,
aan die ziekte te sterven, is zijn wanhoop allerkoddigst. Maar hij weet waarom de
ontdekking niet volkomen juist was: de regeering heeft hem slechts vergunning
gegeven, op vier dieren proefnemingen te doen, daar waar zijn Italiaansche
tegenspreker alle gemak heeft. ‘Maar ik wil niet verslagen worden, door geen een
Italiaan. 'k Zal zelf naar Italië gaan. 'k Zal mijn ziekte opnieuw ontdekken: 'k weet
dat ze bestaat; 'k voel het en 'k zal het bewijzen, al moest ik proefnemingen doen op
elken sterveling die eenigszins een lever heeft.’
In hetzelfde stuk zegt de scepticus Charteris: ‘De waarheid is dat Craven een
godsvruchtig geloover is aan dat departement van tooverij dat men noemt
geneeskunde.’
Echter bevat The Philanderer enkele ruimere gedachten, die Shaw later schijnt te
hebben opgegeven. Wanneer men aan Paramore de wreedheid der vivisectie verwijt,
vraagt de dokter aan Colonel Craven of het minder wreed was, de Soedaneesche
inboorlingen met machinegeweren te bevechten; de kolonel antwoordt driftig, dat
hij, zulks doende, zijn leven blootstelde, waarop Paramore besluit: ‘ik heb het mijne
blootgesteld, evenals alle dokters doen, meer dikwijls dan 't is gelijk welk soldaat.’
We kunnen terloops vermelden, dat Man and Superman de veronderstelde tooverij
van ontsmettende vloeistoffen aan

1) Cfr. den brief van Shaw aan F. Harris in diens Contempary Portraits, 2nd series.
2) Cfr. Shaw: The Dynamitards of Science, 1900, ‘The Anti-Vivisection League’.
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de kaak stelt, om dan het belangrijkste werk betreffende dokters: The Doctor's
Dilemma, nader te onderzoeken.
Vivisectie is Shaw's grootste vijand. Op zich zelf kan ze worden aangevallen
zonder daarom noodzakelijk de geneeskunde aan te vallen. Uit een zuiver menschelijk
oogpunt kunnen onze misdaden tegenover weerlooze dieren beschouwd worden als
ingegeven door onbewuste, moorddadige wreedheid, en dat voor heel dunne
wetenschappelijke uitslagen. De anti-vivisectie-beweging heeft thans veel veld
gewonnen en haar argumenten zijn welbekend. Vivisectie was een ziekelijke manie
geworden, zelfs in de scholen. Wie heeft de op een kurken plaatje opengekerfde
kikvorschen niet gekend, met het nog popelende hartje? 'k Herinner me met afkeer
een klasse van dertig schoolknapen - waaronder ik - die den langzamen dood
aanschouwde van een muis - o, Burns! - in een klok koolstof; later, van een andere
in verdunde lucht; drie weken daarop het dansen van een derde in de opkwikkende
atmosfeer van zuivere zuurstof, en haar snellen dood, een echt opbranden der
ademhalingsorganen. Diezelfde duistere onderwijzer vergiftigde onze zielen en
prikkelde de barbaarsche instincten in ons op zulke wijze, dat we in de velden gingen
kikvorschen vangen om ze open te snijden met een pennemes, om te zien hoe een
levend wezen longen en hart en maag en darmen heeft, en dat de verontwaardigde
berisping van mijn vader wegens die nabootsende proefnemingen aanhoord werd als
ingegeven door onwetendheid contra wetenschap.
Echter, zooals het dikwijls gebeurt, overdrijft Shaw, waar hij denkt dat verbeelding
en verstand alleen genoeg zijn voor wetenschappelijk onderzoek en de vivisectie
volkomen vervangen kunnen.
De studie van sommige ziekten, het beproeven van sommige geneesmiddelen,
maakt een - tot het uiterst noodzakelijke beperkte - experimenteeren op dieren noodig,
om menschenlevens te redden. Maar daar is Shaw konsekwent met zichzelf, want
hij gelooft niet aan bacteriologie, hij gelooft niet aan voorkomende inenting noch
aan eenige andere der laatste uitvindingen. Zijn sceptische spreekbuis Sir Patrick in
The Doctor's Dilemma ontkent ze alle. Hier zijn we onbevoegd.
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Shaw, na dokters en geneeskunde besproken te hebben gedurende bijna honderd
bladzijden van zijn voorwoord, zal zelf zeggen, dat hij onbevoegd is. Het voornaamste
is dit: naar zijn oordeel veronderstellen wij de dokters met een macht, die ver boven
hun eigenlijk bereik staat. ‘Genezen is een kunst, geen wetenschap, om het even
welke leek die in wetenschap genoeg belang stelt om een der wetenschappelijke
bladen te begrijpen en de literatuur der wetenschappelijke beweging te volgen, weet
er meer van dan die dokters (waarschijnlijk een groote meerderheid) die er geen
belang in stellen en ‘slechts practiseeren om hun brood te verdienen.’ (Daar Shaw
zelf geen ‘deskundige’ is zou dan het besluit zijn, dat hij niet voldoende belang stelt
in de wetenschap. Waarom er dan over gesproken? Wij moeten niet altijd de
fondamenten van zijn gedachtengebouwen op de proef stellen, deze gebouwen zouden
dikwijls ineenstorten.)
Nu, die voornaamste punten zijn uitgelegd op een vermakelijke, soms burleske
manier. Shaw's dokters hebben een manie: Paramore zijn leverziekte, Walpole zijn
nuciform sac, B.B. zijn kiemen; ofwel zijn ze onwetende, arme duivels zooals
Blenkinsop; Sir Patrick gelooft niet aan zijn wetenschap, of zijn kunst, om zooals
Shaw te spreken; Ridgeon schijnt een uitzondering te zijn, maar Sir Patrick zet hem
op zijn plaats. Zij hebben ofwel te vechten voor hun brood en aan alle hooger belang
te verzaken, of te specialiseeren in de eene of andere nieuwigheid - meestal in
heelkunde, en zoo duur mogelijk - nieuwigheid welke de laatste panacee wordt.
Wanneer ze slagen in een of ander geval - zooals B.B. die den kroonprins redt door
een verkeerd heelmiddel - is het meestal hun schuld niet. Zij oefenen zich op zieke
lieden zooals zij zich oefenen op dieren; Dubedat zal hun vragen, hoeveel ze hem
zullen betalen om hun toe te laten, hem te genezen. Kortom, zij zijn volkomen
onbevoegd; wij gelooven aan hen zooals de oude volkstammen aan toovenaars
geloofden. Hoe rijker we zijn, hoe meer we denken ze noodig hebben. Doolittle wordt
door hen niet met rust gelaten sedert hij rijk word. (Pygmalion.)
Wanneer dan een buitengewone omstandigheid, zooals een oorlog, de maatschappij
verplicht tot zuinigheid, moeten wij

Groot Nederland. Jaargang 27

94
ze opgeven als weelde-artikels en ze laten onbekwame kellners zijn voor de
Ermyntrude's in The Inca of Perusalem.
Daarom: stelt de dokters op hun plaats. Zij zijn sterfelijk zooals wij. En nu de
socialistische toets: richt een korps hygiëne-toezichters in, en schaft alle private
dokters af. En laten wij zien wat gebeurt in een utopische toekomst. De ‘Elderly
gentleman’ vraagt Zoo, zijn nurse in het eiland der Lange Levenden: ‘Is u zich bewust,
Mevrouw, dat een algemeene slachting van mannen der wetenschap plaats greep in
de 21e eeuw van de pseudo-Christelijke tijdrekening, toen al hun laboratoria vernield
werden en al hun apparaten in gruis geslagen?
‘Zoo: Ja, de kort levenden zijn even wild in hun vooruitgang als in hun hervallen.
Maar toen wetenschap achteruit kroop, had zij haar echte plaats geleerd. De
eenvoudige verzamelaars van ontleedkundige of scheikundige feiten waren niet
langer verondersteld meer te weten betreffende wetenschap dan de verzamelaar van
postzegels betreffende internationalen handel of literatuur. De wetenschappelijke
terrorist, die bang was een lepel of een glas te gebruiken totdat hij ze in eenig giftig
zuur had gedompeld om de mikroben te dooden, bekwam niet langer meer én
eeretitels, én pensioenen, én monsterachtige macht over de lichamen van andere
menschen: hij werd naar een krankzinnigengesticht gezonden en daar behandeld
totdat hij genezen was. Maar dat alles is een oude geschiedenis: het uitbreiden van
het leven tot drie honderd jaar heeft aan het menschelijke ras bekwame leiders bezorgd
en kort werk gemaakt met zulke kinderachtigheden.’
Objecties zijn te gemakkelijk tegen Shaw's karikaturen. Men weet echter waarop
hij het gemunt heeft: de geneeskunde, ‘la nouvelle Idole’, zooals de Curel ze noemt,
mag niet het voorwerp zijn eener vergoding. Dokters zijn, evenals en misschien meer
dan alle andere menschen, mislukkingen. Enkel de artist-prophet en de Uebermensch
over het algemeen maken een uitzondering.
FRANZ DE BACKER

(Wordt vervolgd.)
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H.J. Haverman
De Eere-tentoonstelling ter zijner nagedachtenis in Pulchri, met een nagenoeg volledig
overzicht van het levenswerk, bood gelegenheid om door rustige aanschouwing tot
een grondiger inzicht te komen der waarde van Haverman als schilder en zijner
beteekenis als kunstenaar. Want in beide hoedanigheden wordt er nog al verschillend
over hem geoordeeld. Waar een schilder zich onderscheidt met onbetwistbare
kwaliteiten boven zoovelen, kan de vraag rijzen in hoeverre zijn werk ook beteekenis
heeft als kunstuiting. Bij Haverman vooral dringt dit zich als een kwestie naar voren,
een kwestie waarover men zijn gedachten wil laten gaan - maar die juist hierin al
een aanwijzing, of een criterium doet vinden voor de waardeschatting. Is het echter,
in 't algemeen genomen, wel zoo dringend noodig die kwestie van een rangindeeling
als kunstenaar te stellen en niet gezonder in een zoo vruchtbare, rechtgeaarde
werkzaamheid over lange jaren (zonder speculatieve bedoelingen) allereerst het
belangrijke te zien als getuigenis van ernstige menschelijke inspanning? Daarna kan
men - in een afzonderlijk geval als hier - trachten tot een verklaring te komen van
het merkwaardige verschijnsel, dat, na de erkenning en de volle waardeering van de
aanzienlijke kwaliteiten en dit schilderkunstig bedrijf, we toch eerder daarvan afscheid
te nemen met de wèlgemeende uitdrukking van ‘verschuldigde hoogachting’ dan
met betuiging van ‘warme genegenheid’.
De tentoonstelling deed nog iets constateeren, dat bij het vormen van een
samenvattend oordeel over het werk van Haverman, als kunstverrichting, niet zonder
beteekenis is en wel, dat de waardeering - of de verwekte gezindheid - afhankelijk
is van het toeval der exemplaren, die onder het oog komen. Er viel te onderscheiden
tusschen het respectabele en het meer genietbare deel - al was daarbij geen scherpe
grenslijn te trekken. Er waren op die tentoonstelling de uiter-
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ste tegengesteldheden om dat onderscheid duidelijker te doen uitkomen.
Vergeleken we bijv. ‘de Vlucht’ (befaamde representatie van Haverman in het
Amsterd. Stedelijk) voorgesteld door een naakte vrouw, die, ondanks de omgevende
wildernis waarin ze voortrent, ons het poseerend model op de schijf van een
schilderklas te binnen brengt, naast een ander vrouwelijk naakt, een eenvoudige
figuurstudie, zittend en op den rug gezien (Haagsch Museum) dan zien we die twee
werken wel met zeer verschillende oogen aan. Het eerste als onovertrefbaar, maar
wat zelfgenoegzaam, proefstuk van Academische volleerdheid, met een doorwerking
die in alle onderdeelen als 't ware pas-klaar in elkaar zit, stemt afkeerig - het tweede,
met verzaking van beproefde methoden en het op de schilderklas gebruikelijke palet,
is gemodeleerd met dooreen gewemelde toetsen, op verkenning uit naar het tintelend
leven van kleur en van licht - en daarmee van sterker plastische uitdrukking. Het
resultaat is dan, dat dit kan genoten worden als een brok levende ‘peinture’. Zoo ook
bij het portretwerk. Veel is daaronder, dat aan de normale eischen van een deugdelijk
portret ruimschoots voldoet, dat het zou kunnen uithouden naast het werk van menig
in de geschiedenis der oud-Hollandsche kunst met eere genoemd schilder zelfs (wat
zeggen echter die historische reputatie's?) maar dat - buiten de voorgestelden dan toch slechts matig ons interesseeren kan, of alleen den ongeoefende
adspirantportretschilders, die de kundige behandeling leergierig er van trachten af
te zien. Dan echter zijn er weer andere - onder de geteekende vooral - treffend om
een spitsheid van karakteriseering, getuigend van een scherpzinnigen geest, geneigd
naar ironische opmerkingen. Zoo blijven ons bij de beeltenissen van Couperus, die
tot in het laatste haarkrulletje van zijn snor het precieus verzorgde uiterlijk van den
salondandy vertoont; die van Van Eeden, ruiger van aanschijn, met iets van een
intellectueelen ijzervreter, en Toorop, wiens manhafte kop hier als in een wade van
dweepzieke overpeinzing gezwachteld ligt. Meer andere van die portretten zijn
belangwekkend omdat ze geven te aanschouwen: den eenen mensch - gezien door
den andere. Nog vertoonen sommige
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van Haverman's kinderportretten, in trant van schilderen en ook in de kleur een zekere
voorname bezadigheid, waarbij men geneigd zou zijn tot de kwalificatie van stijlvolle
portrettenwijze.
Haverman schilderde hoofdzakelijk portret en naakt.
Het naakt, bij voorkeur tegen wit laken, trok hem aan om de brooze combinatie's
van blank tegen blank. Deze, door de schilders niet makkelijk geachte opgaaf, wist
hij op onberispelijke wijze te volvoeren - dat wil zeggen: smetteloos te schilderen
in heldere tinten en kreukeloos te teekenen in bevallig-uitvleiende lijnen. Maar die
blankheid zouden we dikwijls minder ‘heel’ wenschen, dat is: wemelender van die
vluchtige glanzen, welke onder de lichtende huid de vloeiing van het leven doen
raden - als bij de bovengenoemde naaktstudie. De zin van Haverman voor de fraaie
lijn, voor een edele wending der vormen, spreekt zich duidelijk uit in de menigvuldige
voorstellingen van moeders, die liefkoozend zich neigen over haar kind. Soms is dat
gebaar van stille- en heiligste verteedering innig aangevoeld en ongekunsteld
weergegeven, maar meermalen ook, in verschillende varianten, blijft het bij de
elegante voordracht van een geliefkoosd onderwerp.
Zoo gingen we bij het overzicht van Haverman's werk met onze waardeeringen
op en neer. Er kon nog gewezen worden, buiten het figuur of portret, op het vrijer
schilderwerk, of wat hij buiten, in Spanje of Afrika maakte, waaronder menig
exemplaar, dat zeker niet achter staat, bij zooveel, wat om picturale hoedanigheden
met welgevallen wordt gezien en geprezen: ‘Markt in Tanger’ o.m.
Maar toch, het geheele oeuvre overziende als een respectabel kwantum van knappe
en gave menschelijke arbeid, blijft men aarzelend zich over den kunstwaardigen
inhoud in positieven zin uit te spreken. Waar is de kunstenaar - waar de bekwame
(academisch afgerichte) vakman? Waar is de intuïtie, waar de geciviliseerde
handeling? Waar doet zich onderkennen de innerlijke beschaafdheid van gemoed en
geest in de uiterlijke beschaving der praktijk? Het aangeborene uit het aangeleerde?
Vragen die bij alle kunstverrichting wel te stellen zijn, maar bij Haverman wel in 't
bijzonder. Want
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vooral zij, die met hem in persoonlijke aanraking kwamen, zijn geneigd tot de
veronderstelling dat bij zijn schildersbedrijf de beste krachten in hem, in latenten
staat zijn gebleven, dat de eigenschappen van geest en karakter, die zijn
persoonlijkheid zoo scherp markeerden, niet tot volle uitdrukking gekomen zijn in
zijn werk. Hij was iemand met een kantige en zelfs vinnige wereldbeschouwing en
die daaraan gaarne uiting gaf, maar in zijn kunstbedrijf zijn er niet de sporen van die
eigenzinnigheid, welke we, als noodwendig, bij de uitzonderlijk-machtigen van daad,
altijd herkennen. Alleen het loyale in zijn levenshouding weerspiegelt zich in zijn
kunstbedrijf. Met zijn zelfstandige natuur is Haverman, meen ik, er toch nooit toe
kunnen komen zich geheel onafhankelijk te maken van de discipline en de in eere
gehouden traditie's aan de toenmalige academie, waarvan hij eens het sieraad was,
de uitblinkende leerling, door een man als Allebé (die van uit zijn eigen aard,
eigenschappen van intelligentie, geest en smaak wist op te merken) hoog geschat.
Wel zijn er teekenen dat Haverman na dat fameuse proefstuk van technische
paraatheid (‘de Vlucht’) zich in zijn academische toerusting wat gekneld ging voelen,
en de wenschelijkheid ging inzien zich te ontdoen van veel, wat in zijn hoofd zich
had genesteld en in zijn hand vastgezet tot een dogma en een methode.
Naar verschillende zijden tast hij rond, maar niet als een hulpelooze, of op goed
avontuur. Er vertoonen zich coloristische verlangens, die aan een invloed van
Monticelli soms doen denken. Hij ging portretten schilderen, waarbij het streven was
zich van de conventioneele atelier belichting los te maken, door het stellen van het
model in het locale, gedempte kamerlicht - gelijk Veth het toen ook deed. De
eentoonigheid wordt dan opgeheven door geprononceerder kleurvlakken - een blauw
bijv. als tegenstelling van de rossig-uitschijnende gelaatskleur. Maar er is bij
Haverman dan vuriger leven in de kleur, gelijk veelal de schildering ook milder is,
met delicater ingedrenkte kleuren en tintjes - al is Veth dan weer steiler.
In later tijd is er dan een terugwaarsche zwenking te bespeuren, alsof hij het
verkiezelijker vond het zekere
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voor het onzekere te nemen. De moderne bewegingen in de schilderkunst, waarin
Haverman met zijn esthetische beginselen, als kunstbeoefenaar, maar ook met zijn
sceptisch-aangelegde natuur wel bovenal de teekenen van verwildering en valschen
schijn moest zien, hebben er mogelijk toe bijgedragen dit behoudend, of zichzelf
handhavend standpunt in te nemen. Maar kwam hij ook op het verlaten spoor terug,
dan liet hij zich toch niet gaan op de spreekwoordelijke rolletjes, maar zocht zijn
verdere ontwikkeling in een zekere gepurifieerde opvoering van de reëele en in de
praktijk wel-beproefde kwaliteiten, die hij zich eigen wist en... waarin hij een veilig
steunpunt vond voor zijn verderen evenwichtigen arbeid. Want evenzeer als hij
sceptisch gezind was, lag, meen ik, het ontzenuwend weifelen niet in zijn aard.
Zoo liet als eind-conclusie bij de beschouwing, die Eeretentoonstelling de
herinnering na van een zeer begaafd en beschaafd schilder, die bij een verledene
generatie met andere opvattingen, omtrent het wezen-schilderij, als kunstbeoefenaar
in hooger aanzien zou hebben gestaan dan thans. Als we echter bij den kunstenaar
het natuur- en cultureele element weten te onderscheiden, doch in vruchtbare
wederkeerige wisselwerking, dan wil het ons lijken, dat van wege zijn
hoog-geschoolde opleiding het eerste wel niet verstikt, dan toch tot den voordeeligen
uitgroei ernstig belemmerd werd door het laatste.
W. STEENHOFF
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Buitenlandsche literatuur
Duitsche boeken
Die Fürstin, durch Bruno Frank. - Phaidon-Verlag, Wien.
Wanneer men naar een eigenschap zou willen zoeken die vrijwel alle belangrijke,
in de Duitsche taal geschreven, boeken gemeen hebben, d.w.z. natuurlijk de boeken
die in dezen tijd verschijnen, dan zou men haar wellicht kunnen aanduiden met de
benaming: de drang naar eenvoud. Eenvoud, liever nog zakelijkheid, niet zoozeer
wat betreft de gebeurtenissen die behandeld worden, want daarin deinzen zij voor
niets terug, maar zakelijkheid in den stijl. Men gebruikt de woorden die men noodig
heeft en daar blijft het dan ook verder bij, men put zich niet uit met te zoeken naar
schoone, welluidende, meestal overbodige adjectieven, nòch tracht men onder een
stortvloed van metaphoren de ontwikkeling van het gebeuren te verduisteren. En
men bewijst met deze houding een nieuwen eerbied voor het woord, dat, in het juiste
verband geschikt, een eigenmachtig leven vermag te voeren.
Van dezen stijl en van deze werk-methode acht ik Bruno Frank's roman, ‘Die
Fürstin’, een gelukkig en dikwijls ontroerend voorbeeld. Het is trouwens niet alleen
de heldere stijl, het bedachtzame vertellen, dat deze indruk vestigde, oòk het gegeven
op zich-zelf blijkt merkwaardig en zeèr oorspronkelijk.
‘Die Fürstin’ behelst het leven van Matthias, een mooien jongen, die reeds als
kind dit intenser lijkt te ondergaan dan anderen van zijn jaren. Zijn vader is inspecteur
op een grafelijk landgoed en Matthias ergert zich maar al te dikwijls aan de wijze
waarop de graaf zijn ondergeschikten behandelt. Ook van den priester moet hij niets
hebben: ‘Er predigte mit einer rauhen, bellenden Stimme, seine Augen waren klein
und trüb und von ungutem Ausdruck, und wenn er mit einer Ermahnung, einem
Flehen an die Gemeinde sich wandte, so hob er sein tierisch dicken Faüste nicht wie
ein fromm um Frömmigkeit Bittender, sondern wie ein Schlächter.’
Matthias' schoonheid wordt zijn noodlot. Geen vrouw laat hem met rust. Het begint
met een of andere herbergsmeid, daarna de dorpsmeisjes. Niet dat dit alles veel indruk
op hem maakt; eigenlijk voelde hij er niet veel voor, maar... hij kon geen tegenstand
bieden. Hij scheen geschapen te zijn om te dienen en hij blijft zoo zijn gansche leven
door. Zijn passieve natuur schikt zich in alles, neemt elke omstandigheid als noodzaak
aan.
Slechts éen voorval in zijn jeugd zal van voortdurende beteekenis voor hem zijn.
Tijdens een jachtpartij werd door den graaf een haas
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aangeschoten. De gravin verweet haar gemaal het erbarmelijk-slechte schot:
‘Schlieszlich, nachdem die Frau ihre Vorbehaltungen beendet hatte, warf sie das Tier
zu Boden, bückte sich und gab ihm mit einem kurzen Stosze den Rest... Matthias
sah an ihrer Bewegung, dasz sie ein Jagdmesser zwischen die Nacken-wirbel stiesz;
eigentlich genügte ja ein Schlag mit der flachen Hand... Matthias vergasz niemals
ihre stolze und boshafte Haltung vor ihrem zerknischten Gatten und den zugleich
nachlässigen und hastigen Stosz, mit welchem sie dem zuckenden Hasen zum Tode
verhalf.’
Deze zinnen bevatten den sleutel van het geheele boek. Want wat er ook later alles
met Matthias zal gebeuren, dit voorval uit zijn jongensjaren rust ergens in zijn ziel
als een fatale en onafwendbare kracht.
Matthias gaat naar de stad, heeft een liaison met de vrouw van zijn leermeester.
Een liaison die hem opgedrongen wordt en die hij aanvaardt omdat hij het niet goed
acht iemand iets te weigeren. Natuurlijk komt het tot een breuk en op zekeren dag
blijft hem niets anders meer over dan de studie te laten varen en alle werkjes aan te
pakken die zich voordoen om het hoofd boven water te houden. Tenslotte is het geluk
hem gunstig en wordt hij op een landgoed als bediende aangesteld.
Een van de vriendinnen van zijn meester, een befaamde actrice, Lena Gontard,
merkt hem op: ‘Schön sind Sie’, wiederholte sie zu Matthias, der mit errötetem
Gesicht vor ihr stand, ‘wissen Sie, dasz Sie schön sind, Mann?’ Matthias antwortete
natürlich nichts. Aber er versprach dann, flüsternd, zu kommen.’
Lena Gontard is een zeer bewust levende vrouw. Zij was eigenlijk niet voor dat
soort avontuurtjes geschikt, maar wellicht had alleen het ‘Verplichtungsgefühl einer
Frau, die so überlegen ist, dasz sie sich aus Uberlegenheit auch derlei Episoden
gestatten musz’ haar daartoe gebracht. Liefde tusschen hen beiden bleek aanvankelijk
een onbestaanbare factor, maar zij voelden eerbied voor elkander tòt... tot een van
haar creaties Matthias dusdanig boeit dat hij verliefd op haar raakt. Onstuimig eischt
hij haar op, voor het eerst ziet hij werkelijk de vrouw in haar en staat hij als man
daartegenover. Maar juist dièn avond houden andere gedachten haar gansche hart
vervuld. Zij is Jodin en in Zuid-Rusland zijn de moorddadige progroms weer
begonnen. Zij werkt voor de slachtoffers, geeft declamatie-avonden, organiseert een
steunactie. En Matthias, wiens diepste levens-verwezenlijking is te dienen ‘so wie
die Heiligen und die groszen Streiter’, besluit het zijne daartoe bij te dragen.
Zijn maatschappelijke positie is vrijwel ondragelijk geworden. Hij leeft van Lena's
geld en durfde eerst, zoolang Matthias het middelpunt vormde van Lena's denken,
niemand daarop aanmerking te maken, thàns, nu haar aandacht zich langzaam van
hem afwendt en een ander doel vindt, begint men hem achteloos te behandelen. In
Matthias wordt het verlangen wakker een daad te doen en deze gelegenheid doet
zich voor als hij verneemt dat de generaal, die de aanstichter is van de progroms, aan
de Ravièra vertoeft. Hij besluit dezen te vermoorden.
Heimelijk vertrekt hij. Hij treft er kennissen en natuurlijk is er een vrouw in wier
macht hij geraakt. Een vorstin, van geboorte een Roemeensch boerenmeisje. Zij ook
haat de Russische aristocraten, maar beiden zijn zij machteloos tegenover hen. Zij,
de vorstin, spreekt het uit: ‘Das Schlimme ist, dasz man sie nicht verachten kann,
dasz man nicht
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an sie hinreicht mit Verachtung. Macht haben sie über Unsereinen, das ist das
Empörende. Dir kann ich 's ja sagen, mein kleiner Freund, mit deinen dicken
Handgelenken, oh welche Wonne, dasz ich dir das sagen kann.’
Alle moed om den moord te plegen is verdwenen. Hij ontvlucht Nice, laat ergens
op een bank het wapen achter en valt in slaap. Wakker wordend bemerkt hij dat er
iemand naast hem staat. Professor Kostomarow, leider van een oceanografisch
instituut. Deze, denkende dat hij een van de vele wanhopige spelers voor zich heeft,
beijvert zich Matthias de vreugde aan het leven terug te geven. Hij laat hem zijn
aquarium zien:
‘Wieviel er spricht, um mich zu trösten, dachte Matthias dankbar. Und tröstet er
mich nicht wirklich schon ein wenig...
‘Und wie hängen sie alle an ihrem Dasein’, fuhr der Professor im Weiterschreiten
fort, ‘glauben Sie nur, die lieben ihr Leben, und es fällt ihnen nicht ein, zu überlegen,
ob sie es auch verdienen...’
En zie, daàr vindt Matthias weer de rust. Hij blijft in het aquarium, belast met de
zorg voor de zee-dieren. Wel komt de vorstin nog éenmaal terug om hem te halen,
maar Matthias is dit keer sterk genoeg om te weigeren: ‘Und Matthias war zufrieden
in diesem unbedingten, in diesem wunschlosesten Dienst. Ungesehen, unerkannt,
verschmäht diente und liebte er hier; solche Demut war seine Art von Glück auf
Erden.’
Matthias heeft weer zijn bestemming gevonden: in deemoed te dienen.
Wie Bruno Frank's roman, ‘Die Fürstin’, met aandacht leest, zal voorzeker tot de
erkenning moeten komen dat het boek o.m. weergaloosknap gebouwd is. Want ik
wijs er enkel en alleen maar op hoe in den aanvang de gebeurtenis plaats vond, die
door den indruk, welke zij op hem maakte, het verdere verloop mogelijk maakte: de
gravin die den haas doodde. Strak en psychologisch volkomen verantwoord wordt
Matthias, een figuur die in elk ander boek slechts een bij-rol zou vervullen (ook dit
is een der merkwaardige qualiteiten!), naar eenzelfde daad gedreven, vergeèfs. Een
karakter als dit lijkt nog het meest verwant aan de karakters die veelvuldig in de
Russische literatuur voorkomen: een evenwicht-zoekende, een hulpelooze...
Deze roman van een daadloozen droomer is mij zeèr lief geworden.

Junge Deutsche Lyrik. Eine Anthologie, herausgegeben von Otto
Heuschele. - Verlag von Philipp Reclam Jun., Leipzig.
Een bundel die werk bevat van een veertigtal jonge Duitsche dichters, door éen van
hen samengesteld en ingeleid. Een boek dus dat, naar ik mag veronderstellen, zooal
niet een volledig dan toch in wezen een zùiver beeld geeft van de dichtkunst der
Duitsche jongeren, màar een boek dat onvoorwaardelijk teleurstelt. Wanneer dit
inderdaad het gehalte is, wel dan heeft de Muze nog steeds te kampen met de
erbarmelijke gevolgen der ondervoeding. Poëzie vindt men er schaars en dan nog
verborgen onder velerlei rommel.
Dat neemt echter niet weg dat aan dezen bundel een nogal gewichtigdoenerige
inleiding van Otto Heuschele voorafgaat, die waard is even nader te beschouwen.
Niet om de belangrijke dingen die er eventueel in gezegd werden - van dèze illusie
wil ik u bij voorbaat berooven -
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maar wel om de mentaliteit die eruit spreekt en die dan toch voor een deel der jonge
Duitsche dichters kenmerkend mag geacht worden.
Ik citeer: ‘Mit leidenschaftlicher Hingabe, mit einer Lauterkeit und Reinheit, die
zu Bewunderung und Liebe zwingt steht mitten im Wirbel unsrer Zeit, in dieser
Epoche der Hast und der Unrast eine Schar Menschen, die sich unbeirrt und
ungebrochen dem Drange des Herzens, dem Gebote der Seele hingibt, Erlebnis und
Erkenntnis, Ergriffenheit und Sehnsucht im lyrischen Gebilde zu gestalten.’ Zoo'n
zinnetje zweemt eenigszins naar iets wat ik euphemistisch gesproken slechts met
den naam van grootspraak wil aanduiden. Even verder noemt Heuschele wat hier
door jonge dichters geboden wordt: ‘Kein privates, sondern ein das Schicksal der
Nation berührendes Geschehen.’ Van een jong intellectueel zou wat meèr
bescheidenheid en voòral inzicht ge-eischt mogen worden!
Heuschele merkt vervolgens op: ‘Im ersten Augenblick werden vielen diese Verse
als private Beichte, als persönliche Konfession erscheinen. Jene vor allem, die vor
zehn Jahren in dem Chore der “Menschheitsdämmerung” eine Erfüllung ihrer
lyrischen Sehnsucht fanden, werden erkennen, wie aus den hier gesammelten Versen
junger Menschen der rauschende, aufbrechende, revolutionnäre Rhythmus
geschwunden ist.’ Kortom: deze generatie keerde zich af van het expressionnisme.
Daar is op zich-zelf niets tegen. Maar laten wij dan beginnen met de erkenning dat
dit Duitsche expressionisme enkele voortreffelijke verzen deed tot stand komen, wat
voorloopig van Heuschele en zijn kornuiten niet gezegd kan worden.
Ik vraag mijzelf af: welke maatstaf legde Heuschele de opgenomen gedichten aan?
Van welke poëtische grondbeginselen ging hij uit en hoe is het in hemelsnaam
mogelijk dat in een dergelijke, lijvige bloemlezing zoo bitter weinig te vinden is wat
op den naam van poëzie aanspraak mag maken?!
In zijn inleiding wijst de samensteller er op dat deze generatie onmiddellijk aansluit
bij ‘die letzte grosze Blüte-epoche unsrer Dichtung’ en hij noemt namen: Stefan
George, Hugo von Hofmannstahl, Rilke, Rudolf Alexander Schröder, maar dat zij
tòch een nieuwe vorm verlangt. Voorloopig echter schijnt het mij toe dat dit zoeken
naar een nieuwen vorm weinig anders heeft opgeleverd dan epigonen-werk, en dit
menigmaal nog van zeèr middelmatig gehalte.
Welke van deze dichters men nu ook neemt, Richard Billinger met zijn:
‘Ich wollte heute wandern
aus meinen engen Haus.
Wandern, ja wandern
wohl in die Welt hinaus!’

of Martin Kaubisch:
‘Du Geist der tiefsten Stille,
du seliger Geist der Ruh,
nun ströme deine Fülle
mir wieder liebend zu.’

het is welhaast alles even zwak en onoorspronkelijk. Een gelukkige uitzondering
vormen Ernst Penzoldt met het derde van zijn sonnetten: ‘Michelangelo Buonarotti
an Tommaso Cavalieri’ en ik doel dan vooral op de quatrijnen:
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‘Der anfangs baute, wuszte nichts von Stein.
Er hat nur seine Hände und vom Wind
damit zu spielen und er ist ein Kind
und mit der groszen Finsternis allein.
Er fängt mit seinen Händen Nächte ein
und spielt mit ihnen bis sie Bäume sind
und sanfte Tiere, und bespricht den Wind
ihm Blume, Wolke, Mond und Stern zu sein.’

en eveneens Maria Luise Weissmann met haar ‘Ballade vom Namenlosen’, die ik
hier tenslotte wil citeeren:
‘Er lebte weil er geboren war,
er fand keinen anderen Grund.
Die Mutter liebte ganz früh sein Haar,
einmal Eine dann seinen Mund,
doch war es nicht wichtig und verging
auch schnell, bevor ers ermessen.
Alles in allem war so gering Er hatte als er zu sterben anfing
sich schon seit Jahren vergessen.’

Die Pflasterkästen. Ein Feldsanitätsroman durch A.M. Frey. - Gustav
Kiepenheuer Verlag, Berlin 1929.
De oorlogsroman schijnt thans in Duitschland wederom een geliefkoosd artikel te
zijn. Zweig (Arnold), Remarque, Von der Vring Renn... ik noem maar enkele namen.
Bij deze voegde zich A.M. Frey met zijn Feldsanitätsroman: Die Pflasterkästen.
Het wordt een beetje lastig om telkens weer in enthousiasme te moeten komen en
tòch: oòk Frey's roman verdient het. Zijn eenigst noodlot is dat het boek verscheen
na Remarque's ‘Im Westen nichts Neues’. Is het minder dan dit boek dat bezig is de
geheele wereld te veroveren? Ik geloof zeèr zeker niet. En misschien werd Frey's
roman wel strakker gecomponeerd en nòg zakelijker gehouden. Paul, de hoofdpersoon
uit ‘Im Westen nichts Neues’, heeft tenminste nog wel eens tijd om zich over te
geven aan min of meer diepzinnige bespiegelingen, maar den hospitaal-soldaat en
ziekendrager Funk in dit boek ontbreekt daartoe alle tijd. Als de anderen achter het
front gezonden worden, gewond of met verlof, dan begint het eerst voor hem en
intusschen houdt ook de voortdurende aanvoer van het front niet op.
De strakkere compositie is niet de eenige waardevolle factor die Frey stelt tegenover
Remarque's hartstochtelijk getuigenis, ook de psychologische verantwoording der
figuren en in het bijzonder de scherpe, uitvoerige teekening van den zonderlingen
Stabsarzt Lipp verraadt welk een knap literator Frey is.
De onverklaarbare genegenheid die tusschen den intelligenten Funk en zijn
superieur, welke alleen maar belangstelling heeft voor zijn groente-kweekerijen,
heerscht, vormt van dit boek éen der hechtste gedeelten, af en toe zelfs van een
onweerstaanbaar-komische kracht.
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Ook dit boek, dat door de omgeving waarin het speelt nog gruwelijker de
werkelijkheid van den oorlog toont, is een dankbare aanwinst in de verzameling
oorlogsliteratuur.
JAN R.TH. CAMPERT.
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Literatuur
‘Mariken van Nimwegen. Lyrische bewerking van het Middeleeuwsch
mirakelspel,’ door Martien Beversluis. Boekversiering van Nans Amesz.
- Amsterdam, N.V. Uitg.-Mij. Kosmos, z.j. (1928).
‘Het is mijn overtuiging,’ aldus de heer Martien Beversluis in de inleiding, ‘dat het
spel van Mariken van Nimwegen behoort tot het allerbeste wat de dramatiek der
Middeleeuwen ons heeft overgeleverd.’ Men zou kunnen opmerken, dat deze
belijdenis rijkelijk parmantig klinkt, waar ze een zéér algemeen gevoelen weergeeft.
Maar dit is van weinig belang. De heer Beversluis heeft dan, om deze schoonheid
algemeen toegankelijk te maken, een zeer vrije bewerking van het stuk gegeven; taal
en beelden grootendeels in modernen geest.
Ik heb dit stuk met groote aandacht gelezen, heb er een aantal mooie modern-mooie - versregels in aangetroffen, ook één en ander dat mij minder mondde;
maar domineerend bleef steeds bij mij de vraag: ‘Waarom?’ Waarom in 's hemelsnaam
onderneemt men een dergelijken arbeid? Het antwoord vermeldde ik reeds: het is,
om ‘deze schoone stof onder de aandacht van een grooter publiek te brengen.’ Maar
ja, - het oorspronkelijke stuk is al lang algemeen toegankelijk gemaakt; door uitgaven
met inleiding en noten. Men kan dit nog niet toegankelijk genoeg vinden, en
bijvoorbeeld een uitgave verlangen met interlineaire vertaling; of één, waar naast
linker-bladzijden tekst, rechter-bladzijden vertaling staan. Of: een zorgvuldige
vertaling alleen; maar dan is men naar mijn gevoelen, eigenlijk al te ver gegaan; want
geen letterlijke vertaling bewaart den klank. Neen, maar men kan ook het stuk
omdichten, en in vrije vertaling den indruk van 't origineel trachten te geven.... Dat
heeft dan de dichter Beversluis gewild. Hij wilde echter blijkbaar meer; hij wilde het
stuk den lezers ‘nader brengen’.... En daardoor schiet hij 't doel voorbij. Hij geeft
een stuk, waarin het wonder min of meer gerationaliseerd wordt; waarin de hemel
en de hel minder werkelijk en minder ver, en hun bewoners minder vreemd
verschijnen; waarin naar modern en vergemoedelijkt geloof, het geval meer
‘psychologisch’ wordt bekeken. En zoo is het dan een heel ander stuk geworden; dat
veel schoons bevat, maar ons niet geeft die wankele wereld, doorvlaagd van
verdervende en reddende vlagen, met te midden der dagelijkschheid telkens ijl zich
strekkende en vernietigd krimpende zielen; zielen, in afwachting, alle, van wat na
dit voorhofje der wereld wacht: dat bloyende velt des hemels of de zwavelpotten van
het omduisterde en doorlaaide hellekasteel, waar gruwelijke wezens de
eeuwig-gepijnden met hun crauwels in vuur en ijs onderduwen.
Als ik aan de oude Mariken denk, heb ik zin, deze meer moderne joffer
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erg te verfoeien; maar de verzen zijn toch mooi, en och ja, de oude boeken lezen
doet onze verlichte tijd nu eenmaal toch niet; en hier wordt er hun toch iets
gepresenteerd, dat hun plezieriger smaakt; met nog 'n archaistisch aroompje eraan.
Dus ook nog wel: ‘interessant’. - Wat mag men eigenlijk meer verlangen? Boutens
heeft immers het voorbeeld gegeven met zijn verstrakte, verrenaissancete ‘Beatrijs’;
heel mooi, zeker.... De oude wijn is wat koppig; maar met spuitwater lusten ze 't nog
wel.
J.W.

‘His Masters Voice’, door A.J.D. van Oosten, - Santpoort, C.A. Mees, 1929.
De zandweg.
Kromgespoorde, die de hemelen
door de vlakte samen hecht,
ongestoorde, waar geen wemelen
anders dan van vlinders vlecht,
rulgeploegde, wien de schoften
zijn doorkorven van een wiel,
wien 't in murwe borst geklofte
paardenpad snijdt door de ziel,
wilde aardbaan, die de gangen
slechts van vos en haas ontwaart,
sidderend in hun niet te vangen
vreemde levendheid vervaard,
afgeschroeide, wien de koker
recht-in giet het hittig erts
zon-ontsmolten, onverbroken
middag-toe en avond-werts,
pelgrim, die met Gods gedoogen
kommer lijdt en heeten dorst,
neergedrukte, die gebogen
op uw nek de wereld torst,
eenzame, die nooit verouderd,
nòch kunt schuilen, nòch ontvliên,
wien de boomen, langs geschouderd
nauw' wat late schaduw biên,
voetgeboeide dwaas, die zoekend
vèr begonnen, viel tot hier:
neder ligt ge - biddend? vloekend?
snikkende avonturier?
Troostelooze, geldt uw wachten
ook geluk, dat ééns verscheen
en voorbij ging, even lachte en
sloeg den hoek om, en verdween?
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Schuwe zandweg, waarom zingen
langer van ons daagsche leed?
Dúlden wij de herinneringen
tot God zegt: komt, en vergéét...

Dat is één van de twaalf gedichten, die dit bundeltje vormen. Men kan al dit op
vergelijking gewette vernuft, en tevens: meditatief vernuft, meer of ook min
waardeeren; en de kleine knok-rondes met het rijm min of ook meer fronsend aanzien;
maar... wat is zoo-iets echt Hollandsch! Het herinnert aan Huygens' Voorhout; en
aan allerlei emblemata-liefhebberij. Het is allemaal zoo typisch de ‘zangdrift’, in de
vaderlandsche, gemoedelijke sferen van vernuft, bespiegeling, godsvrucht
overgedreven. Waar de lyriek, de ‘drift’, er wel nogal een beetje afgaat, en de ‘zang’
wat deunig wordt, maar juist zoo past het toch zoo plezierig en eigenaardig hier; en
als men het bundeltje in zijn geheel heeft doorgelezen, is men toch wel overtuigd,
met een goed specimen landgenoot te doen te hebben. Wiens werk nu net dát was,
om door den schoonzoon van Albert Verwey te worden uitgegeven.
En ik ben genoeg Hollander om het met vernuft-gymnastisch plezier te lezen. De
titel is die van 't eerste gedicht; het werkelijk fijn ‘emblama’-vers, dat ‘op eenen
gramofoon-plak’ kon heeten.
J.W.

Bloei, door Jenny Mollinger. - Haarlem. H.D. Tjeenk Willink & Zoon,
1928.
In dit tweede bundeltje van deze jonge dichteres treffen ons telkens, althans niet
zelden, diezelfde warme, spontane accenten, als in het eerste; die accenten, die, de
woordwaarde rhythmisch modificeerend, ons haar onmiskenbare dichterlijke
gevoeligheid doen ervaren. Ik bedoel accenten als in dit zwoel-en-sterkend doorwaaide
Octobervers:
De blâren waaien om mijn voeten,
de blâren dwarrelen, en groeten
als speelsche kinderen in draf
mij in 't voorbijgaan vluchtig even...
... en verder dansen zij en zweven
en tuimelen de heuv'len af.
De wind is onder hen gevaren,
de wind grijpt stoeiend in de blâren,
de wind is leider van 't festijn,
en tart mij uit om óók te hollen,
om met de loovers mee te dollen,
om dwaas en blij als zij te zijn.
O najaarswind, verrukte zwerv'ling,
ik stort mij lachend in uw werv'ling,
om, de armen oopnend vreugdewijd,
uw adem om mijn borst en wangen,
te zijn verwonnen en gevangen,
geprangd aan uw onstuimigheid.
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In de eerste strofe is aardig het ritselend voortbuitelen van herfstblaren levend
gemaakt; dan voelt men, hoe de ‘greep’ van den wind de wilder tuimeling brengt;
en ook de toeschouwster meetrekt in een kinderlijk dollen; dat in de laatste strofe tot
een zinnelijke bedwelming wordt.
In het tweede gedeelte van het bundeltje is die bedwelmende drang van 't ‘jonge
bloed’ tot een liefde geworden. Maar, hoe zuiver, de gloed en de kracht dezer jonge
vrouw vinden in de herdenkende belijdenis daarvan niet die tonen, die we van haar
temperament hadden verwacht. Het allerinnigste zijn en blijven bij haar de hier en
daar verspreide, soms enkel in een bijkomstig beeld aangegeven, vizies van kinderen.
Zoodra er van een kind sprake is, voelen we haar aandacht zich toespitsen; dan ontgaat
haar geen lijntje, geen beweginkje, geen nuance van uitdrukking. Dán getuigen haar
woorden van een op 't strakst gespannen, ontroerde bevangenheid.
J.W.

Langs de Paden der Liefde, door Siegfried van Praag. - Amsterdam, Albert
de Lange (Serie Moderne Nederlandsche Romans), 1928.
Ik heb in lang niet met zooveel liefde en vreugde een boek gelezen als dit. Het is het
verhaal van de menschenliefde van een schamel Joodsch volksmeisje, en het staat
daar als een driftig neergezet getuigenis. In 't begin heb ik wel eens even 'n bezwaar
gevoeld tegen enkele détails van den stijl; scheen me een enkele wending, vooral in
de directe rede van een personnage, te gezocht en opzichtig. Maar ik heb die - weinige
- bezwaren bij de verdere lectuur voelen verslinken en verzinken. Ik zal niet zeggen:
wat 'n knap boek; het is iets minder en veel meer. Het is een prachtig boek; het is
het Joodsche leven in z'n innigste, z'n minst dogmatische wezen; het is reëel en
profetisch. En de taal is ook soms profetisch. Neen, geen ‘knap’ boek; want het heeft
geen ‘architectuur’; zoomin als het voortgaande, waarachtige leven zelf. Dit is
eenvoudig en verheven; met meer liefde en noblesse - en tevens met, in alle soberheid,
raker realiteit - dan ik bij al onze moderne Joodsche schrijvers tot-nog-toe vond.
Of ik dan géén aanmerking heb? Ja! - De schrijver heeft in zijn schoonen
scheppingsdrift een aantal taalfouten gemaakt, genoeg om den heelen Bond van
Nederlandsche Onderwijzers te doen ijzen. Nu, dat is misschien ook wel een
verdienste!
J.W.

Wetenschappelijke Karakterkennis, door Dr. J.C. Bolt. - Amsterdam, Van
Kampen & Zn., 1928.
Ik zou willen weten of dat nu is wat men ‘moderne psychologie’ noemt. Ik hoop van
niet, want dit boekje over karakter karakteriseert zich door vaagheid en banaliteit.
Vaag en onduidelijk, slap en roekeloos is het gebruik van allerlei woorden, waar het
hier precies op aankomt, terwijl de schrijver zich aan treffend onjuiste beelden
inderdaad te buiten gaat. Een voorbeeld:
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‘We zouden ons bewustzijn met een tooneel kunnen vergelijken, waarop de
herinneringsbeelden optreden, en waarvan het verstand, het geheugen en het gevoel
als het ware de requisieten vormen.’
Nu zijn ‘requisieten’, als b.v. een steel, een lamp, een koffertje, in het stuk gewis
niet ontbeerlijke, maar toch van secundair belangzijnde voorwerpen. En deze schrijver
blieft daarmee verstand, geheugen en gevoel gelijk te stellen, alsof dat zaken waren,
die, voor een moment noodig, echter in het geheel best gemist konden worden. Verder
vraagt men te vergeefs naar de verhouding van ‘herinneringsbeelden’ en ‘geheugen’.
Van deze flodderige zegswijzen en valsche beelden is nu het boekje vol en wie
hier wat van leeren moet, is een raadsel. Wat heeft in godsnaam iemand - om dan
nog één voorbeeld te noemen - aan deze uitspraak:
‘De drijfveer van onze handelingen moet niet alleen in ons bewust geestesleven
gezocht worden, maar ook in de ons niet bewuste werkdadigheid van het
zenuwstelsel.’
Daar zijn wij nu mooi mee, want, zoo ons al iets van ‘motieven’ en ‘associaties’
verteld is, het ‘zenuwstelsel’ bleef een volkomen onbekende grootheid voor ons en
nog zooveel te meer zijn ‘werkdadigheid’.
De schrijver heeft wijders een grooten voorkeur voor de Dankbaarheid, als de
vertu par excellence. Die acht hij den ‘grondslag van het geheel’ des ethischen
menschen. Men moet ‘den ganschen dag met dankbaarheid vervuld zijn, zijn
dagelijksche plichten vervullen’, zoo meent hij, en dat is lief van hem. Alleen is het
maar ongelukkig, dat de meeste menschen van die deugd zoo weinig aankunnen. Er
is zelfs niets, dat de verhoudingen zoozeervergiftigt als de verplichting en verwachting
dankbaar te zijn en dankbaarheid te ontvangen. De warmste vriendschappen zijn
hierdoor ontbonden en het ergste, dat men blijkbaar zijn medemenschen kan aandoen,
is hun diensten te bewijzen, die zij niet terstond ‘reciproceeren’ kunnen. Maar heel
weinigen zijn daartegen bestand en gaan den weldoener op den duur niet haten. De
wereld is er dan ook op ingesteld ‘geen verplichtingen op zich te laten zitten’.
Maar van deze waarheden blijkt de schrijver der ‘Wetenschappelijke
Karakterkennis’ volmaakt gespeend. Hij haalt anders heel wat om, praat over droomen,
erfelijkheid, geweten, karakteranalyse en nog veel meer. Maar men zal er niet veel
wijzer door worden.
F.C.

De Baas... ben ik, door Alfredo Pranzini. Vert. door L. Hess - Lutomirski.
- v. Holkema & Warendorf's Uitg.-Mij., Amsterdam, z.j.
Tegenover een vertaald boek is men altijd een beetje achterdochtig. Is er niet iets
mee gebeurd, dat het merg en bloed heeft afgetapt? In elk geval is het bekoorlijk
waas der oorspronkelijke taal verdwenen en in vele gevallen beteekent dat een
afstroopen van de huid zelf, tot spier en zenuw bloot liggen.
Onder alle voorbehoud dus, dat deze roman maar op de helft van zijn ware grootte
verschijnt, kan men ervan zeggen dat... hij voor Hollandsche lezers nog heel curieus
is. Men zal er allerlei Italiaansche menschen en toestanden leeren kennen, gelijk men
ze hier zoo niet
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vindt. Vaag wel en fragmentarisch en allerijsselijkst koel, maar toch zichtbaar op
den duur, verschijnen daar voor ons de redelijke, geduldige, practische tuinman-boer
en zijn vrouw, de fleemerige, valsche, spijkerhard egoïste, volmaakt onredelijke
boerin; de lichtelijk dwaze, maar zoo goedmeenende landheer met zijn vrouw, de
bekrompenhoogmoedige, kijverige, standsnaijverige burgerdame, die niets begrigpt
niets voorziet, zich in niets kan aanpassen. Dit zijn de voornaamste personages. Nog
vager zijn de ‘jongeheer’, het zwakke, fantastische zoontje met geen enkele vastheid
in zich; de onderdanige, plooibare, dienstbare tuinmanszoon, die het door den oorlog
en verdere omstandigheden toch tot ‘baas’ brengt: de nieuwe burgerstand, voorloopig
zonder de beschaving van den ouden; het volstrekt a-moreele Amerikaansche
vrouwtje, en haar zonderlinge ‘miss’. Een beetje in de verte leven al die figuren, zij
worden maar aangeduid, doch wij nemen gereedelijk aan dat zij mogelijk zijn, niet
zoozeer waar gemaakt als mogelijk in hun voor ons zoo ongemeene omgeving. Vooral
die na-oorlogsche toestanden, toen het communisme bijna Italië overgolfde, zijn
belangwekkend om te lezen en ademen een zekere triestigheid, wijl het vertrouwde,
besloten leven er gansch in te loor ging. Het is gewis knap van een schrijver ons te
interesseeren voor een levenskring, waarin niet een enkele sympathieke of
belangwekkende figuur voorkomt, alleen door zijn waarheid, zijn eenvoudige
werkelijkheid, die verder geen pretentie heeft en heel licht is gehouden. Tenslotte
geen lectuur, die ons bezwaren zal.
F.C.

Wat Was en Werd, door Marie Koenen. Verhalen uit Limburg's Legende
en Historie. 2e reeks. - Boosten & Stols, Maastricht, z.j.
In een buitengewoon verzorgde, wel zeer goed gedrukte uitgave vindt men hier wat
uiterst beschaafde lectuur mag heeten: Limburgs legenden, herverteld door een
gevoelige, smaakvolle schrijfster. Zacht en teeder beeldt zij menschen en toestanden
uit het verleden, die aldus - ik zeg niet voor ons komen te leven, zoover gaat het niet
- maar ons duidelijk en begrijpelijk worden, zoodat wij met belangstelling hun
ontwikkeling volgen. Dat begint dan al heel vroeg, erg legendarisch met een
broedermoordenaar, die op het kasteel te Valkenburg thuis zou zijn geweest, inderdaad
lang vóór daar de wereldsche, ongure kermis van tegenwoordig hoogtij vierde. De
legende eindigt bijna als de Vliegende Hollander en de schrijfster alleen weet hoever
haar fantaisie hier meegevlogen is. Dan volgt een vrij lang verhaal van den Martelaar
van Leodium, den bisschop Lambertus, die daar wreedelijk vermoord werd ongeveer
in het jaar 705.
Met des dichters ‘Heynricks Roeping’ zijn wij al in de middeleeuwen, om met de
laatste twee verhalen tot de Hervorming, en de Hollandschen vrijheidskrijg te geraken.
En al deze histories laten zich op dezelfde vlotte, vriendelijk interessante wijze lezen.
Met het onderscheid van geest tusschen 5 à 600 tot 1570 laat de auteur zich niet in,
zij fantaiseert den inhoud harer legende alle op gelijken, liefelijken, stillen toon, die
met de realiteit weliswaar niet van doen heeft, doch volkomen tot een
levensbeschouwing en levenswijze behoort, waarin al het zware, leelijke, harde liefst
uit den weg wordt gegaan. Als men even
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bedenken wil, hoe bijv. Van de Woestijne zulke oude overleveringen dramatiseert,
gevoelt men het verschil, Dit hier is lectuur voor zachtzinnige menschen, die
ongeschokt en vertroost door het leven wenschen te gaan. Dat eischt dan de
vriendelijke beperking, die hier geboden wordt.
F.C.

Tyne van Hilletje, door Alie Smeding. - Rotterdam, 1928. Nijgh & Van
Ditmar's Uitg.-Mij.
Alhoewel het boek geenszins mijn steun behoeft, wil ik toch gaarne nog iets zeggen
over dit laatste werk van Alie Smeding. Het is om strijd geprezen door recensenten
van allerlei pluimagie, door meer dan een vooral om zijn gunstig contrast met De
Zondaar. Het boek Tyne van Hilletje bleek namelijk het tegendeel van onzedelijk
en bijna heilig. Maar ik meen, dat wie zoo oordeelden van de volmaakte oprechtheid
dezer schrijverij van Alie Smeding noch van haar wording voldoende besef hadden.
Want van nabij gezien, is de werkwijze in beide boeken geheel dezelfde, gelijk de
visie op menschen en dingen er gelijk is: de geheele beschouwing des levens met al
wat daaraan en daarbij is. Alleen het object verschilt in de twee boeken, doch men
zou meenen, dat wij sedert anno tachtig deze soort van waardeering voor het
onderwerp wel te boven waren. Het blijkt intusschen van niet en wie begrijpen wil
wat er van den tijd is, dient daar nota van te nemen. Het gaat zoo langzamerhand
weer om ‘zedelijke’ onderwerpen en ‘sympathieke’ figuren, gelijk in de tijden van
Koetsveld en Hasebroek. Zelfs de Camera zal op den duur te gewaagd blijken en
Beets eigenlijk een im-moreel schrijver,... om van Van Busken Huet, Multatuli,
Vosmaer maar liever te zwijgen.
Intusschen is daar dit enorm levende boek van Tyne, die Alie Smeding door al de
phasen van haar ontroerend zielig bestaan gezien heeft, gelijk zij den kruisgang van
haar Zondaar zag: iets eenvoudig werkelijks, dat in haar verbeelding een eigen,
eigenmachtig leven scheen te leiden, waaraan zij zelve tittel noch jota vermocht toe
te voegen. Zoo heeft zij den lijdensweg van dit visscherskind meegemaakt, met haar
eiland daar om heen, en de huisjes en de veldjes en de zee rondom en de wolken
daarboven. Het was er en het leefde en ontwikkelde zich in haar, en zij had slechts
te noteeren wat zij zag en hoorde, zonder critiek en zonder tendenz. Het is deze
machtige ‘visie’, dit ongelooflijk klaar en voortdurend innerlijk schouwen, die het
boek Tyne, als zoovele vorige van Alie Smeding zoo indrukwekkend maakt, dat wij
nu en voortaan de herinnering meedragen aan dat onbelangrijk eilandskind, wier
menschelijkheid ons zoo onafwijsbaar aangaat, als waren wij het zelf. Dat dit leven
langs andere paden verloopt, is niet de schuld der schrijfster, die misschien zuiver
toevallig haar blik op dit zoo bijzondere object kwam te richten, naar deze andere
Zondares, wier tekortkomingen in haar sfeer niet minder zwaar wegen, dan die van
den leeraar in de zijne. En het is niet verwondelijker, dat een ander mensch en een
vrouw de nooden van een man kan begrijpen, dan dat zij in de zieleroerselen van
zulk een primitief natuurkind zich inleeft. Voor het een als voor het ander is een
kunstenaar noodig, een die zien kan en beelden wat hij ziet, dus een mensch begaafd
met visie en uitbeelding. Er zijn niet vele thans
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levende Hollandsche auteurs die in zoo hooge mate deze beide qualiteiten bezitten
en daarom zal Alie Smeding, tegen alle haat van preutschheid en waarheidsvrees in,
haar plaats in de publieke aandacht behouden. Haar toch is eigen, wat de Hollanders
van oudsher het meest hebben geacht: de sterke, onvervalschte weergave der
zoogenaamd gewone werkelijkheid, waardoor het wonder en de tragiek des levens
juist te meer treffend wordt geopenbaard.
F.C.

De Brug van San Luis Rey, door Thornton Wilder. Uit het Amerikaansch
door A. van Perlstein - Van Raalte. Leidsche. Uitg.-Mij., Leiden, z.j.
Van de vertaling ben ik niet heelemaal zeker. Er zijn hier en daar onduidelijke tot
onbegrijpelijke wendingen, die op een gebrekkige overzetting wijzen. Maar meestal
loopt het wel zoodat men het verhaal onvertroebeld genieten kan. En dat is toch maar
het voornaamste, dat wij den eigenaardigen geest van Thornton Wilder hier in zijn
half humoristische, half pathetische en altijd warm gevoelige wendingen kunnen
volgen. Wat geen enkel Hollandsch boek op deze wijze geeft, is dit innig menschelijk
warme, die heftige drang, die volheid van gemoed, die nood des harten, wel vaak,
vanwege zijn hevigheid, in het te romantische verloopend, maar toch zoo beminlijk
om zijn oprechtheid en haast naïeve openheid.
Tenslotte blijkt de liefde het leitmotiv van deze historie van wreed toeval, maar
het is de schuld van den schrijver zelf, dat zijn conclusie niet al te overtuigend werkt.
Het is de schuld van zijn talent, die het ‘toeval’ aannemelijker maakte, dan het
heilbedoelende opzet. Broeder Juniper, de kinderhartige, vrome Franciscaan, vermocht
van den ramp door het instorten van de brug alleen te concludeeren tot de zondigheid
der slachtoffers en hun verdiende straf. Maar Thornton Wilder, hoewel ongetwijfeld
verder ziende, kan ons toch niet gansch doen gelooven, dat die ramp eigenlijk een
zegen was, ter manifestatie der alomtegenwoordige liefde. Intusschen echter hebben
wij hem de sappige schilderingen van oom Pio, de markiezin de Montemayor, en
den aartsbisschop te danken, die alleen reeds de lezing van het boek de moeite waard
maken. En dan spreekt men nog niet van het humoristisch bedrijf van Broeder Juniper,
van het smartelijk scepticisme der Moeder Maria del Pilar en van zoo meenige
opmerking vol wrange of wanhopige levenswijsheid, die de werking van zulk een
boek zooveel grooter maakt, dan er uitgaat van het verhaal alleen. Het is dan ook
een levensbeschouwing, een soort geloofsbelijdenis in romanvorm on-zwaar,
onsentimenteel en zonder stichtelijke bedoelingen, maar innig sympathiek, juist om
de spontaniteit en zelftwijfel, die er den grond van is.
F.C.
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Uit het leven
I.
In 't klein congres
Hij was heel groot en zwaar en dik en kon enorm veel eten en drinken. Hij had groote,
bolle, blauwe oogen die altijd verwonderd schenen te kijken en zijn handen waren
van boven als met kussentjes bedekt. Hij droeg een druipsnor en zijn loome gang
was waggelend, op breede, platte voeten.
Hij was bakker van stiel. Hij moest heel vroeg op zijn, wel eens van twee uur 's
ochtends, maar om acht uur was zijn werk reeds afgeloopen en dan had hij van den
ganschen dag zoo goed als niets meer uit te voeren. Een dorpsjongentje droeg zijn
brooden uit; een klein dorpsmeisje bediende de klieënten in zijn winkeltje.
Hij was vrijgezel en tamelijk welgesteld. Desnoods had hij stilletjes kunnen leven
zonder iets te doen. Maar hij hield van pretmaken en pretmaken kost geld, en daarom
werkte hij een beetje. Pol, zeiden soms zijn vrienden, waarom trouwt ge toch niet?
ge zoudt zulk een schoon leven hebben! Toen keek hij met zijn groote oogen van
verwondering en 't antwoord was altijd het zelfde:
- ‘'K 'n weet ik zelve niet! 'K 'n hè ik doar nog nie op gepeisd!’
Om negen uur, nadat hij ontbeten en zich wat netjes gewasschen en gekleed had,
nam hij zijn krantje en las daarin het nieuws uit de omringende dorpen: de ongevallen,
de gebroken armen en beenen, de spoorwegrampen, de diefstallen en moorden. Al
het andere interesseerde hem niet. Wat zou hij zich met politiek bemoeien? Meneer
de burgemeester deed aan politiek, en ook wel eens meneer de pastoor, mistgaders
hier en daar een dommerik die er niet het minste verstand
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van had en er zichzelf veel ongemak en vijandschap mee bezorgde; maar hij... nee
zulle! hij was de vriend met iedereen en wenschte dat te blijven, en klokslag tien
vouwde hij 't courantje dicht, zette zijn pet op, stak zijn pijp aan en trok de straat op.
Zijn eerste bezoek was steeds in 't Oud Gemeentehuis bij Sies de Vogelaere. Dat
was de deftige herberg van het dorp en hij ontmoette er meestal heel nette menschen.
Meneer de ontvanger was daar doorgaans reeds gezeten, eenzaam pijprookend, met
een borrel vóór zich. Blij iemand aan te treffen met wien hij praten kon, groette hij
Pol heel vriendelijk en schoof zijn stoel wat op zij, als 't ware om plaats voor hem
te maken. Pol ging tegenover hem zitten en bestelde een glas bier. Dat bracht meneer
de ontvanger telkens even uit zijn stemming.
- ‘'K 'n verstoa niet hoe da ge zue vroeg zuk ne plas in ou lichoam keunt gieten!’
knorde meneer de ontvanger.
Met zijn bolle, verwonderde oogen staarde Pol hem even zwijgend aan. Meneer
de ontvanger was heelemaal krom gegroeid, met het hoofd gansch scheefgetrokken
naar den rechter schouder. De gespannen spieren glommen rood in den hals, de
verwrongen handen waren beverig en 't bobbelig gezicht stond vol met puisten. Pol
wist dat dit 't gevolg was van het overdadig jenever-drinken en hij glimlachte
verkneuterd in zichzelf terwijl hij antwoordde:
- ‘Elk zijn goeste, menier den ontvanger. Ik hè geiren mijn pense vul.’
Meneer de ontvanger gaf toe, dat ieder mensch zijn eigen smaak had en Sies, de
baas, achter zijn schenktafel, bracht ook een woord van groote wijsheid in het midden:
- ‘Den breiwer en de stoker moên alle twieë keunen leven,’ meende hij; ‘en uek
den hirbirgier,’ voegde hij er lachend aan toe: ‘'t hoar zoe deur ons mutse groeien
as-e me moar van ien soort 'n koesten verkuepen!’
En de ontvanger, èn Pol waren het daar beiden heelemaal mee eens; en de eerste
bestelde nog een borrel en de tweede nog een glas bier, terwijl Sies-zelf even aarzelend
om zich heen kijkend, eindelijk naar een flesch greep en zei:
- ‘'K goa ulder alle twieë t' accoord stellen: 'K hè al twie
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pinten en twie dreupels gedronken; 'k goa nou ne kier 'n gloazeke porto stekken.’
Hij kwam naar hen toe met de glazen, morste wat onderweg en klonk gezellig met
hen aan.
Na het Oud Gemeentehuis, lag de Hope van Vrede op Pol zijn weg. Dat was ook wel
een deftige herberg, maar toch iets minder deftig dan het Oud Gemeentehuis, omdat
daar een jong meisje was - Anzelieksken - en het er wel iets van had of de bezoekers
er eerder kwamen om Anzelieksken, dan om wat zij er te drinken konden krijgen.
Geregeld elken morgen verschenen daar de jonge brouwer, de jonge stoker, de
kolenkoopman en de kruidenier; en ook wel de voorname heeren van het dorp, zooals
de dokter, de notaris, de kantonrechter waren er te zien, terwijl de ontvanger, evenmin
als Pol, de deur zoude voorbijgaan zonder er binnen te treden. Er gebeurde daar
volstrekt niets verkeerds; trouwens Anzelieksken's oom en tante, bij wie zij inwoonde,
zouden er desnoods wel voor gezorgd hebben dat alles deftig en fatsoenlijk bleef;
maar Anzelieksken was een aardig, lachs ding en al die heeren maakten haar van
verre een beetje 't hof, en zetten daar hun beste beentje voor, om een gunstigen indruk
op haar te maken. De dokter kon er zoo grappig en smakelijk zitten vertellen; de
notaris kende allergeestigste kunsten met de kaarten; de jonge brouwer en de jonge
stoker voerden er krachtpatserijen uit; en zelfs de ontvanger met zijn scheeven nek
werd er koddig; hij had leuke invallen die het meisje deden lachen en daarom was
het eigenlijk te doen: wie Anzelieksken kon doen lachen had succes en was tevreden;
en daar het vroolijk meisje zoo buitengewoon goedlachs was, moest er bijna nooit
een van die heeren teleurgesteld het herbergje verlaten.
Dat dagelijksch ochtendbezoek aan de Hope van Vrede was voor Pol als 't ware
de geleidelijke aanleiding naar wat daarop moest volgen: de onvermijdelijke gang
naar 't Klein Congres, het herbergje van Steeffe!
Steeffe was een jaar of tien ouder dan Pol en weduwe zonder kinderen. Het heette
dat zij rijk was en, evenals Pol-zelf, zoo maar om iets te doen te hebben haar winkeltje
en her-

Groot Nederland. Jaargang 27

116
berg open hield. Het winkeltje was aan den voorkant: mercerieën, snoeperij,
kinderspeelgoed, ellegoederen en dergelijke en het herbergzaaltje onmiddellijk
daarachter, een klein en somber hok, dat door een enkel raampje uitkeek op een
rommelig koertje en meteen tot keukentje en zitplaats diende.
Steeffe was een lange, magere vrouw met felle oogen. Het heette dat zij knap was
geweest in haar jeugd maar de jaren hadden haar erg verlept. 't Gezicht droeg diepe
rimpels en de mond had niet veel tanden meer, maar de sterke oogen leken nog vol
kracht en leven en zij was bijzonder vlug gebleven in haar bewegingen. Zij sprak
doorgaans met harde, luide stem, alsof zij in het veld iemand toeschreeuwde en wàt
zij aldus schreeuwde klonk ook alles behalve zacht: zij was affirmatief en vinnig en
veel menschen voelden een soort angst voor haar.
Niet Pol! Hem amuseerde haar hardheid, haar scherpheid, haar vinnigheid. Hij
kwam daar om haar te plagen en haar bitsige uitvallen te provoceeren. Hij zat er, meestal alleen met haar, want er kwamen zoo heel weinig bezoekers in dat nietig
herbergje - als thuis naast de kachel waarop haar eten stond te koken, met zijn glas
bier op een tafeltje naast zich en de beenen uitgestrekt zijn pijp te rooken en hij sloeg
haar grappig gade terwijl zij heen en weer draafde, loerend onder het gewone praten
op de een of andere gelegenheid om haar te kunnen ergeren of plagen.
- ‘Steeffe...,’ vroeg hij gemaakt ernstig, ‘zoe-je mij ou wijnkelken nie overloaten?’
- ‘Ge zoedt gij nog al ne schuenen zijn in de wijnkel!’ bitste zij tegen.
Hij glimlachte, veegde zijn biersnor af en plaagde verder:
- ‘Joa moar, ge zoedt bij mij meugen blijven; ge zoedt mijnen ieste kommies
worden.’
- ‘Zoede mij uek nie vroagen om mee ou te treiwen?’ gilde zij schaterlachend.
- ‘Joajik! natuurlijk! Wa zoe menier de páster anders wel zeggen!’ schertste hij
tegen.
Zij keek hem aan, nam hem kritisch van het hoofd tot de voeten op en schaterde:
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- ‘Dikke pense! 'K 'n zoe gien eten en gien drijnken in mijn huis genoefd hen om ou
vul te stoppen.’
Hij deed alsof hij heftig verontwaardigd en beleedigd was. Zijn oogen bolden en
zijn druipsnor sidderde.
- ‘Moager schurre!’ raasde hij; ‘'k 'n zoe mij zeker toch aan ou nie vet smullen!’
Zoo speelden zij plagerig dag aan dag met elkaar en op den duur wisten zij soms niet
waar de plagerij ophield en of er wellicht af en toe niet iets van ernst voor in de plaats
kwam. Eens dat hij haar hekelig zat te bevitten over de wijze waarop zij haar eten
kookte, schoot zij uit haar slof en gilde, hem met stekend-felle oogen aankijkend:
- ‘Wilt ge 'r ne keer van proeven?’
- ‘Joajoajik, moar 't 'n zal niet deugen!’ schimpte hij.
Zij sprak geen woord meer, maar beijverde zich om zijn tafeltje. Zij haalde borden,
lepels, messen, vorken, plofte die hard voor hem neer.
- ‘Ge goa 't mienen, geluef ik!’ lachte hij.
Fel keek zij hem aan, sprak nog maar steeds geen woord. Vlug kwam ze bij de
kachel, schepte uit een ketel, zette hem een geurig-dampend bord soep voor.
- ‘O! gie sakkerdeeke!’ kreet hij verbaasd.
- ‘Proef ne kier!’ zei ze.
Zijn bolle oogen werden eensklaps ernstig. Hij keek haar aan en zei:
- ‘Proef dan ten minste mee.’
Weer zonder een woord haalde ze vlug een bord, schepte 't vol, kwam er mee
tegenover hem zitten. Zij keken elkander aan.
Een glimlach kwam van onder zijn snor; hij draaide met den lepel in zijn bord.
- ‘Verdeeke! 't Es soepe-mee-bollekes!’ jubelde hij.
- ‘Eet, zeg ik ou!’ drong zij aan. En begon zelf te slurpen.
- ‘Hawèl?’ vroeg ze na een poos, hem fel aankijkend.
- ‘'t Es kapetein!’ bekende hij ootmoedig.
Vlug ruimde zij op toen hij klaar was, zette hem een ander bord voor, ging naar
de kachel, nam daar een schotel die fijn
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siste. Zij tilde het deksel op en liet hem malschgebruinde varkenskarbonaden zien.
- ‘Joa moar, joa moar!’ protesteerde hij, gul lachend.
Zij lei hem er een op zijn bord, haalde aardappels, goot er saus over.
- ‘Proef ne kier!’ zei ze weer, met felle oogen.
- ‘Steeffe!’ riep hij plechtig, ‘hoalt ons ziere elk 'n pinte van ou allerbeste bier.’
Zij stond op, spoedde zich in 't winkeltje. Er klonk daar een knal van ontkurkte
flesch en 't oogenblik daarna verscheen ze lachend in 't gelagkamertje, met een
ontkurkte flesch wijn in de hand.
Zijn groote blauwe oogen bolden en zijn mond bleef van verbazing open staan.
En juist op 't zelfde oogenblik ging aan den straatkant 't winkeldeurtje open en meteen
verscheen meneer Lewie, de jonge bierbrouwer op den drempel van het Klein
Congres!
***
Niemand wist zoo heel precies wat de jonge brouwer eigenlijk over zijn
onverwachte ontdekking in de herbergen van 't dorp verteld had; maar dat hij iets
verteld had was wel vast en zeker, want reeds den volgenden ochtend, toen Pol in 't
Oud Gemeentehuis verscheen, kwam het hem voor dat de ontvanger, die er reeds
achter zijn borrel zat, een ongewone uitdrukking van leuken spot over zijn tronie
had; en toen hij even later, als naar gewoonte, de Hope van Vrede binnentrad, werd
hij er op een luid gejuich onthaald en enkele stamgasten kwamen hem de hand
drukken en wenschten hem vroolijk proficiat!
- ‘Woarveuren proficiat?’ deed Pol verwonderd.
- ‘Ge moet dat aan Steeffe vroagen?’ riep de ontvanger, zijn scheeven nek
heelemaal wringend om Pol spottend aan te kijken.
- ‘Ik moet 't huwelijkskontrakt meugen opmoaken!’ gilde de notaris.
- ‘En ik zal d' accouchementen doen!’ proestte de dokter.
Anzelieksken gierde letterlijk van 't lachen en zelfs Nonkel en Tante, die anders
zoo bezadigd waren, keerden zich om, schokkend van de pret.
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Pol maakte zich boos.
- ‘Hedde gulder meschien noeit van ulder leven in 'n hirbirg 'n talluere soepe
gëeten!’ schreeuwde hij met uitpuilende oogen.
Zij gaven geen duidelijk antwoord; zij gingen maar door te schokken van het
lachen. Anzelieksken kreeg er een soort crisis van, zóó dat Tante er bepaald kwaad
om werd en bromde:
- ‘Moar worde gij zot, Anzeliek? Let toch op ou respekt.’
Pol keerde zich met bolle oogen tot het meisje om.
- ‘Kijk zie!’ riep hij grappig. ‘Kijk zie; zie-je da wild schoap stoan gonfelen en
laaën! Van os er kwestie es van zuk 'n dijngen 'n bezit da zijn eigen nie mier! Wil ik
ou trekteeren mee 'n dreupelken om ou altroassie af te spoelen?’
Pol kreeg de lachers op zijn kant. Zij schaarden zich allen om Anzelieksken en
plaagden 't jong meisje geducht. De dokter kittelde haar even in de lenden, wat haar
wild deed krijten. Zij vluchtte weg in 't keukentje naast de gelagkamer en sloeg de
tusschendeur klappend dicht. Tante was absoluut verontwaardigd en Nonkel schudde
't hoofd en mopperde dat zoo iets niet te pas kwam. Die heeren bestelden versche
borrels en glazen bier. Nu moest Anzelieksken wel terugkomen om hen te bedienen
en zij kwam ook. Maar in plaats van te lachen huilde zij nu echte tranen, alsof zij
plotseling door een ramp getroffen was.
- ‘C'est une crise d'hystérie!’ zei de dokter in 't Fransch tot den notaris. ‘On a ça
chez certaines jeunes femmes trop excitées.’
Al die heeren waren erg ontdaan. Zij keken in stomme verbazing het snikkend
meisje aan. De ontvanger wrong zich zoo op zijn stoel dat hij er haast van omkantelde.
Nonkel en Tante schaamden zich. ‘Dat 'n kan azue niet blijven duren!’ bromde
Nonkel. Tante had roode vlekken van ontsteltenis en ergernis in het gezicht. Pol's
eigen geval was er bijna door vergeten.
***
Maar toen de grap was afgeloopen, dacht Pol er verder, en nog al ernstig, over na.
Héhé, die heeren spotten, maar als ik het eens waagde, zou dat wel zoo gek zijn! Hij
was acht
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en veertig; Steeffe zoowat acht en vijftig. Hij had een beetje geld, maar Steeffe had
er nog veel meer. Zoo werd althans verteld en Steeffe-zelve sprak dat geenszins
tegen. Hij hield van een gemakkelijk en vroolijk leven en dat kon hij zich nu ook
wel permitteeren, maar toch niet zonder een beetje daarbij te werken. Als hij met
Steeffe trouwde, zou hij nooit meer moeten werken. Hij zou zijn boeltje verkoopen,
bij haar komen inwonen en in 't Klein Congres als stameneebaas regeeren. Steeffe
in haar winkeltje; hij in de herberg, het zou geknipt zijn! Hij lekkerbekte bij de
gedachte. Steeffe kon heerlijk koken; hij zou de klanten aantrekken, met hen biljart
en kaart spelen en pottekens bier en dreupelkes drinken zooveel als hem lustte.
- ‘Steeffe,’ vroeg hij op een ochtend, wijl hij nog met haar alleen was, ‘hè-je gij
doar al van g'heurd hoe dat er over ons in 't dorp geklapt wordt?’
Zij kwam juist met zijn glas uit den kelder en bleef van louter ontzetting even
roerloos op den drempel staan. Er kwam een heete kleur over haar magere wangen
en haar oogen blonken stekend, fel op hem gericht.
- ‘Zue...! Ba zue...!’ zei ze enkel.
- ‘Joa,’ voer hij voort: ‘den dokteur, de greffier, de notoares, den breiwer en de
stoker, ze 'n klappen van nie el mier! Ze zeggen da we te goare treiwen!’
- ‘Ha! 't Zijn het dijngen, die zoên keunen meugelijk zijn!’ antwoordde zij lachend,
met schrille krijschstem.
Zijn bolle oogen puilden, hij keek haar roerloos met verbazing aan.
- ‘Miende gij datte?’ vroeg hij.
- ‘Ha... 'k 'n weet ik niet. Wa miende gij?’
- ‘We verschillen wa veel in leeftijd!’ aarzelde hij.
- ‘O! dat 'n es moar 'n gedacht!’ riep ze, geringschattend. ‘'K ben ik 'n beetsen
êwer of ge gij, moar ge zij gij vueder versleten of-e 'k ikke!’
Hij toonde zich niet beleedigd, nam het glas dat zij hem aanbood en vroeg:
- ‘Hoe êwd zij-je eigentlijk, Steeffe?’
- ‘Vier en vijftig!’ antwoordde zij onbeschroomd, hem vrijpostig aankijkend.
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Hij wist wel dat ze loog, maar 't hinderde hem weinig; hij glimlachte even en dronk
van zijn bier, terwijl hij haar met een knipoogje aankeek.
- ‘Ge ziet er nog fel genoefd uit veur ou joaren!’ complimenteerde hij.
Zij nam een stoel en ging tegenover hem zitten.
- ‘Ik hè 'n gedacht da 'k langer zal leven of ge gij!’ zei ze met vastberaden
overtuiging.
- ‘'t Es het wel meugelijk!’ gaf hij toe.
- ‘Ge zij gij te vet en te dikke en ik ben moager en toai. Tijlik vet es tijlik in de
kuipe! zegt 't spreekwoord.’
Hij hoofdknikte, gaf toe, lachte even. Maar plotseling heel ernstig, met strak-bolle
oogen:
- ‘Da es amoal wel en goed, moar kurt of lank, om te leven moet-e geld hèn. Ik
zit er nog al woarmpkes in, moar gij, Steeffe, hoe zit datte?’
- ‘Ikke!... Ikke!...’ gilde zij, opwippend. Zij scharrelde in de tafella, haalde er een
handvol lepels en vorken uit, lei die neer en zei:
- ‘Kijk, os dàt ou deel es, die lepel en da fersèt doar, dan meugde rekenen dat dit
het mijn es!’ En zij wees naar een stapel, te veel om te tellen.
Hij begreep wel dat zij nog eens geducht overdreef; maar toch, maar toch... zij
had den naam in 't dorp dat ze heel rijk was en in den sterken nadruk waarmede zij
haar woorden bekrachtigde geloofde hij toch wel dat er veel waarheid achter haar
bewering zat. Hij werd er ietwat zenuwachtig onder en dronk hikkend van emotie
een lange teug. Hij had den indruk alsof plotseling een groot vermogen werd in zijn
bereik gesteld en hij maar de hand had uit te steken om het te bezitten.
- ‘Ha kijk... os ge gij gedacht zoedt hèn!’ teemde hij.
Zij ging weer zitten, keek hem fel en strak aan, de ellebogen op het tafeltje.
- ‘Hoe zoe da tons goan? Ik 'n hè gien goeste van bakkerinne te worden, zulle!’
zei ze zeer beslist.
- ‘Ha! 'K zoe ik noar hier keune komen!’ meende hij.
Langzaam stak zij haar magere, rimpelige hand over het
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tafeltje naar hem uit. Zijn groote oogen blonken. Hij lei zijn vette poot tusschen haar
vingers en drukte die zwijgend.
- ‘'t Pak mij aan mijn herte! Hoal mij nog 'n pijntsje bier!’ zei hij.
***
De menschen lachten er om in 't dorp, geloofden er niet aan, maar zij mochten er om
lachen en zoo ongeloovig zijn als Thomas: 't hing uitgeplakt in ‘'t kasken’ aan den
gevel van 't Gemeentehuis; 't werd afgekondigd van den kansel in de kerk en 't
huwelijk greep plaats, den twintigsten der maand October, een Zaterdag.
Het heele dorp stond er in rep en roer van. 't Was prachtig weer, het zachte
najaarszonnetje nam deel aan 't feest en de roode, gele en gebruinde bladeren der
boomen leken op bloemenkransen, ter versiering in de takken opgehangen.
Daar kwam het bruidspaar in een rijtuig met twee paarden aan. De nieuwsgierige
menigte stond langs de huizen te ginnegappen en te lachen. De dokter had er blijkbaar
zijn ziekenbezoeken voor uitgesteld en de notaris scheen dien ochtend op zijn kantoor
niets te hebben uit te voeren. De ontvanger wist niet hoe hij zijn scheeven kop zou
wringen om alles goed te zien. Anzelieksken was de Hope van Vrede ontvlucht en
stond met andere meisjes vóór 't Gemeentehuis te schateren.
Maar er viel eigenlijk niet te lachen en te schateren. 't Ging alles zeer ernstig en
deftig. De dikke Pol, geheel in 't zwart gekleed, stapte uit het rijtuig als een heel
voornaam persoon en de verschijning van Steeffe verwekte sensatie: ook zij was
gansch in 't zwart gekleed, in zwarte zij met git er over; en om den hals had zij iets
wits als kant en zij droeg een zwarten hoed met witte linten. Zij zag er uit als een
dame, waarachtig, als een echte dame!
Anzelieksken bemerkte dat zij verlakte schoenen aan had en een prachtige gouden
horlogeketting om den hals. Zij droeg ook lange, gouden oorbellen en een diamanten
broche.
- ‘Sacredié! Sacredié!’ mompelde de dokter met verbaasde lach-oogen achter zijn
gouden lorgnet.
De notaris kwam naast den ontvanger staan en gaf hem een duw in de zij.
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De ontvanger wrong zich om en staarde scheef in de lucht, of hij een vliegende vogel
nakeek.
- ‘Nee nee... doar... in de voiture!’ meende de notaris.
- ‘Ha joa joa!’ zei de ontvanger. ‘Joajoa, 'k hè 't goe gezien!’
Na de formaliteiten in 't Gemeentehuis reed het bruidspaar naar de kerk; en toen
het daar ook afgeloopen was, keerden zij statig terug naar het rijtuig, dat vóór het
kerkhek stond te wachten.
- ‘Proficiat! Proficiat!’ kwamen de stamgasten gelukwenschen.
Steeffe keek met fel-stralende oogen; Pol, de wangen rood, schudde handen en
lachte. Omheen verdrong zich de menigte, gapend, met ronde oogen van pret en
nieuwsgierigheid. De koetsier in hoogen hoed tikte de paarden met zijn zweep en in
vlotten draf ratelde het rijtuig weg.
- ‘'K hoa verwacht dat er wa mier leute zoe gemoakt zijn!’ glimlachte de ontvanger
ietwat teleurgesteld zich omwringend.
- ‘Da kan nog komen; ze zillen zelve wel ulder eigen leute moaken!’ grinnikte de
dokter.
Er ging een gelach onder de menigte op en schuine grapjes weerklonken.
Anzelieksken kreeg een plotse schatercrisis en moest zich met gebukt hoofd omkeeren.
Pastoor en koster kwamen uit de kerk en dat stilde dadelijk de wat te losse
uitgelatenheid.
***
Met den laatsten trein kwamen de trouwers terug uit de stad, waar zij hun
huwelijksdag hadden doorgebracht.
- ‘O! mijn schoens. Doe al geiwe mijn verlakte schoens uit; 'k zoe koalijk vallen
van de pijne!’ smeekte Steeffe tot het kleine meisje dat in haar afwezigheid het Klein
Congres beheerd had. Pol deed er zoo lang niet over; hij rukte zelf zijn beide laarzen
uit, ontknoopte halsboord en vest, gooide zijn jas over een stoel.
- ‘'n Pijntsje bier! 'n Pijntsje goe vloamsch bier achter al dien steedschen bucht!’
snakte hij.
Het meisje repte zich om hen te helpen en te bedienen,
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maar nauwelijks waren Steeffe's schoenen uit en had Pol met klokkend geluid het
glas bier door zijn keelgat gegoten, of daar gonsde dof rumoer in de straat en plotseling
weergalmden de dreunende tonen van de dorpsmuziek, die hen met een serenade
kwam verwelkomen.
- ‘Nondedomme!’ riep Pol ontdaan; en Steeffe glide naar het meisje:
- ‘Toe, Sefietsjen, hoast ou! hoast ou! Mijn sletsen!’
Pol schoot zijn jas weer aan en rende naar de voordeur toe. Steeffe volgde hem
hijgend en hinkend, op haar sloffen. Hij opende de deur en een vloed van licht en
lawaai golfde naar binnen.
Vier stoomende en brandende fakkels, door opgeschoten jongens getorst, verlichtten
fantastisch, met hun rooden gloed, het schouwspel. De spelers bliezen in hun
instrumenten met een kracht of zij het Klein Congres met klanken bombardeerden.
Pol en Steeffe, roerloos naast elkander op hun drempel, zaggen de puilende oogen,
de bochelende wangen, de roode speknekken. Zij herkenden Kamiel met zijn
trombone, waaruit de gekste geluiden losbarstten en Daneels met zijn geweldig
bombardon, dat als een reuzen-koperslang rondom zijn hals gekronkeld hing.
Duukske, klein en gebocheld, bespeelde zijn jammerend fluitje en Van Heule met
zijn langen, nobelen baard, liet de tonen uit zijn klarinet neervloeien. Siron, met zijn
scheel oog en scheeven buik, donderde op de groote trom. De huizen aan den overkant
werden om beurten rood beglansd of dof omwalmd door den smookenden gloed van
de fakkels en een lange rij nieuwsgierigen stond toe te kijken, nu eens met blinkende
oogen en lachende monden, dan weer versmolten en verdwenen in den rook die hen
omhulde. Pol en Steeffe herkenden beurtelings den dokter, den notaris, den stoker
en den brouwer, mitsgaders den ontvanger, die gansch scheef-gewrongen tegen een
deurpost leunde.
Zij speelden drie ‘airekens’, met korte tusschenpoozen en toen trad Vosken, die
den bugle bespeelde en als muziekchef fungeerde, naar voren en las een komplimentje
voor. Meteen overhandigde hij, onder gejuich en handgeklap, aan Steeffe een ruiker
bloemen.
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- ‘Ha moar jongens toch, es da veur mij!’ riep Steeffe gansch ontdaan.
Pol was ontroerd. Hij had tranen in de oogen en zijn stem stokte toen hij even naar
voren trad om te danken en al de spelers en aanwezigen naar binnen te nooden.
In een oogwenk was het Klein Congres propvol, dreunend van lawaai en beneveld
met tabaksrook. Sefietje holde met presenteerbladen vol leege glazen naar den kelder
en bracht ze schuimend-vol weer boven; maar zij kon het alleen niet bolwerken:
Steeffe moest dadelijk helpen en Pol, van zijn kant, ging met de jeneverflesch rond.
De dokter, de notaris, de ontvanger, de stoker en de brouwer hadden een tafeltje
weten te bemachtigen in een hoek en zaten van daar uit het schouwspel gade te slaan.
De dokter trakteerde met wijn en Pol en Steeffe moesten komen aanklinken. Pol had
alvast weer zijn jas uitgetrokken en Steeffe blies en hijgde van de inspanning. Enkele
muzikanten namen hun instrumenten weer op en speelden een dansdeuntje. Vosken,
de dienstdoende muziekchef, streek glimlachend met de hand over zijn vette krullen,
kwam naar Anzelieksken toe en noodde haar ten dans.
- ‘Ha moar we 'n keunen wij hier niet dansen; 't es hier al veel te vul!’ schaterde
zij.
- ‘Toetoet!’ glimlachte Vosken veroverend; en hij sloeg zijn arm om haar middel
en draaide met haar in de benauwde drukte rond.
Die heeren in hun hoekje lachten zuur. Zij waren allen tuk op Anzelieksken en
Vosken was zulk een beruchten hartenbeul.
- ‘C'est la jeunesse!’ zei de dokter, berustend schouderophalend.
- ‘Ge 'n meugt heur zue hard niet duiwen!’ riep de notaris geforceerd grappig.
De anderen lachten even, maar de ontvanger vond dat alles niet goed. Hij wrong
zich scheef en zei, gewichtig:
- ‘Ne muziekchef moe bij zijn muziek blijven en 'n hirbirgiersdochter achter heur
schenktafel!’
Andere paren mengden zich in de ronde; dat maakte de

Groot Nederland. Jaargang 27

126
prikkeling minder en eensklaps riepen luide stemmen dringend:
- ‘Pol en Steeffe moên uek meedansen.’
- ‘Ho! Ge zij gulder zeker zot! Noeit van mijn leven!’ gilde Steeffe.
Pol, blazend en oogpuilend, kwam met uitgestrekte armen naar haar toe.
- ‘Vreiwe, volgens de wet zij-je mij g'heurzoamheid verschuldigd!’ grappigde hij.
- ‘Ho! Gien êwe zot! Zij-je nou toch huel-de-gansch ou verstand kwijt!’ gilde zij.
Maar er was niets aan te doen: onder oorverdoovend gejoel sloeg hij haar den arm
om het middel en trok haar in de ronde mee. En toen openbaarde zich iets, dat hen
allen verbaasde en verstomde: Steeffe bleek, ondanks haar leeftijd, een
buitengewoon-lenige danseres te zijn. Zij draaide licht op haar beenen in Pol's dikke
armen rond, haar felle oogen straalden en haar mond glimlachte, zij was opeens niets
scherp noch nijdig meer. 't Was Pol de eerste die het op moest geven, hij hijgde als
een blaasbalg en het zweet liep langs zijn wangen. Hij liet haar los en viel amechtig
op een stoel, die onder zijn gewicht kraakte. De toeschouwers bulderden, de heeren
in hun hoekje lachten tranen, maar Steeffe, eenmaal opgewonden, liet het er niet bij:
zij tilde met beide handen haar japon op en zoo kwam zij in haar eentje om Pol heen
draaien, lachend, plagend, buigingjes makend, als een lenig jong meisje. En Pol,
aangestoken en geprikkeld, vloog ook weer overeind en maakte tegenbuigingjes en
dolle passen en dat alles was zóó gek dat één gejoel opging, waarbij zelfs het gedruisch
der instrumenten overstemd werd.
Het ‘Klein Congres’ kon de drukte der bezoekers niet meer slikken; een menigte
stond op elkaar gedrongen in het gangetje en tot midden in de straat, waar hoofden
reikhalsden om te zien wat daarbinnen gebeurde. Er werd om drank geschreeuwd
daarbuiten en schuimend-volle glazen gingen over de hoofden heen naar
gretig-uitgestrekte handen met grijpende vingers. Het gansche dorp scheen mee te
vieren en te joelen
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en hier en daar gaapten slaperig-bleeke gezichten van lui die blijkbaar reeds te bed
lagen toen de pret begon.
***
Geen mensch kon zich naderhand met eenige nauwkeurigheid herinneren hoe lang
dat alles duurde en hoe het eindelijk verliep. Alleen enkele feiten rezen helder uit
den neveligen chaos op. Zeker was het, dat er, op een gegeven oogenblik, in het
hoekje waar de heeren zaten, champagne-kurken knalden en dat zij allen overeind
stonden, met den parelenden beker in de uitgestrekte hand om op de gezondheid van
het echtpaar te drinken. Zeker ook, dat de foule op datzelfde moment geweldig
opdrong en daardoor een warboel verwekte, waarbij een der ontkurkte flesschen,
met wit-schuimenden hals tusschen hoofden en schouders naar buiten schommelde
alsof zij op onvaste dronkaards-beenen uit zichzelf daarheen waggelde. Enkele lui
onthielden ook in hun bedwelmd geheugen de vreemde visie van straatbengels die
gebogen naar binnen slopen om gulzig de restantjes bier in te slurpen en de nog
walmende eindjes sigaar te bemachtigen en van kleine meisjes die haastig, met
draaiende rokjes, chocolade-pakjes uit het winkelraampje graaiden. Er moest ook,
in het muzikantenkorps, plotse ruzie zijn ontstaan tusschen het kleine Martje met
zijn ‘ofiklee’ en den reus Kamiel met zijn trombone, want men zag ze eensklaps
scheldend en dreigend tegenover elkander staan, klaar om te vechten. Martje's groote
oogen fonkelden van woede in zijn bleek gelaat en in zijn beide handen hield hij zijn
geweldig instrument gelijk een wapen opgeheven, terwijl Kamiel, rood-opgeblazen
grinnikend, zijn lange trombone, als een geweer, op Martje hield gemikt. Vosken
kwam gelukkig nog bijtijds in 't midden en scheidde hen van elkaar. Martje liet zijn
ofiklee zinken en Kamiel, die een grappenmaker was, blies met een proestlach Martje
den wind van zijn schuiftrompet in 't gezicht en keerde hem hoonend den rug toe.
Niemand kon ook zeggen hoe het feest een einde nam. Er kwam een oogenblik
waarop het Klein Congres minder propvol scheen en men kon een nog ietwat
aarzelende strooming waarnemen, thans niet meer van buiten naar binnen, maar
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van binnen naar buiten. Zoo kon men b.v. zeer duidelijk den aftocht van Anzelieksken
waarnemen, die, na een heel kort poosje, door het stil-sluiperig heengaan van Vosken
werd gevolgd. De heeren in hun hoekje merkten het wel en stonden ook dadelijk op.
De dokter verklaarde dat het hoog tijd werd om het vermoeide echtpaar met rust te
laten en na een vluggen goenacht schreed hij naar buiten, gevolgd door den notaris,
den brouwer, den stoker en den ontvanger, wiens scheeven nek roodblinkend glom,
als met olie overstreken. En eensklaps waren Pol en Steeffe met Sefietje alleen in
hun benauwd kroegje en meteen vroeg Sefietje of zij nu ook naar huis kon gaan.
- ‘Joa, zeker!’ antwoordden zij suf van de drukte. En toen het meisje weg was en
de deur achter zich dichttrok, keken zij elkander aan en zakten zuchtend, met verlamde
armen, elk op een stoel neer.
- ‘Azue nen dag! Azue nen dag!’ hijgde Steeffe met doffe stem.
- ‘Pfoe!...’ blies Pol amechtig achteroverhellend.
Maar eensklaps kreeg Steeffe's verhit gezicht een uitdrukking als van starren schrik,
terwijl haar verbolgen oogen zich strak op de uitstalling achter het winkelraampje
vestigden.
- ‘O! die sloebers! die sloebers! Z' hen al mijne seekelou en mijn spekken gestolen!’
kreet zij schor.
Zij vloog op, rende naar 't raampje toe, constateerde daar de verwoesting.
- ‘Hè-je gij da nie gezien!’ keerde zij zich eensklaps woedend tot haar echtgenoot
om.
Hij schrok geweldig van haar onverwachten uitval.
- ‘Ba nien ik, ba nien ik! Hè-je 't gij nie gezien?’ riep hij beteuterd.
Zij haalde woest haar schouders op en keek hem met minachting aan.
‘Sakkerdzju! Sakkerdzju!’ vloekte zij razend. En plots daarop wanhopig en
weemoedig, op 't schreien af:
- ‘Al mijne goeie seekelou en mijne schuene spekken! Wel veur tsjestig frann! 'K
hoa nog zjuust gisteren mijn fietriene gevuld!’
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- ‘Tuttutut! Veur iene kier dat 't gebeurt!’ poogde hij haar te troosten.
- ‘Da 'k wist wie dat 't gedoan hèt 'k gijnge nog sebiet noar de
politie-kommissoaris!’ raasde zij, meteen weer woedend, met vlammende oogen en
gebalde vuisten.
- ‘De politie-commissoaris ligt al lank te sloapen! Loat ons uek moar liever noar
ons bedde goan!’ stelde hij schuchter voor.
Zij deed of ze 't niet hoorde. Zij telde met bevende lippen wat er in het winkelraam
nog overbleef en schoof het in een klein hoopje bij elkaar.
- ‘'t Es moar goed da ne meinsch nie alle doagen 'n treiwt!’ riep zij bitter. ‘Ge
zoedt gauwe gereineweerd zijn.’
- ‘Ge 'n meug mij dezen oavond nie bedirven. Kom, loat ons goan!’ smeekte hij
goedig.
Pruttelend draaide zij de lichten uit en ging hem voor naar boven.
- ‘Steeffe... Steeffe...’ streelde hij, den arm om haar middel.
- ‘Zwijg ne kier! Houdt ou ne kier stille! 'K heure watte!’ fluisterde zij, zijn arm
wegduwend.
- ‘Ge mien gij datte!’ antwoordde hij, toch even den adem inhoudend.
- ‘Heurde dat? Heurde dat? Op stroate, aan de veurdeure?’ herhaalde zij dringend.
Er was daar inderdaad een vaag gestommel, of iemand probeerde de deur te
ontgrendelen; en eensklaps klonk een stem, heel duidelijk:
- ‘Steeffe... doe ne kier open. 'K hè mijne portemenee vergeten.’
- ‘St! Nie antwoorden!’ fluisterde Steeffe.
- ‘Wie zoe 't zijn?’ murmelde Pol.
- ‘Sloebers! Deugenieten, die mee ons komen laaën!’ bromde Steeffe dof.
De stem herhaalde:
- ‘Toe, Steeffe, doe ne kier open. We zoên nog geiren nen dreupel hèn!’
- ‘Wil ik deur de veister 'n kanne woater op uldere kop gieten!’ stelde Pol voor.
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- ‘Zwijg ne kier!’ herhaalde Steeffe ongeduldig, in gespannen houding luisterend.
Doodsche stilte!... er was eensklaps niets meer te hooren.
- ‘Ze zijn wig!’ meende Pol.
- ‘Zoeën ze wel! 'K zoe z' ik wel heuren goan,’ fluisterde Steeffe zeer beslist.
Pol werd woedend en wanhopig. Hij raasde schor en vloekte:
- ‘Nondedzju! Op ne meinsch zijnen treiwoavend!’
- ‘Hawèl, goa noar ou bedde!’ raasde zij tegen, met nijdig opgekrulde bovenlip
en tanden die even, als 't ware klaar om te bijten, in het schemerduister blonken.
Met dikke schouders keerde hij zich om en stapte naar de slaapkamer toe. Zij
hoorde hem in de duisternis vloeken. Hij kleedde zich nijdig uit en plofte neer in 't
bed.
Op haar teenen schreed zij naar het vensterraampje aan den straatkant. Voorzichtig
schoof zij het gordijntje weg en staarde in de straat. Aan den gevel van het huis
schuins tegenover brandde zwakjes een lantaarn en in 't doffe schijnsel zag zij daar
twee mannen staan, die, loerend naar het Klein Congres schenen te kijken. Zij had
een boel gegeven om te weten wie zij waren maar het was haar onmogelijk ze te
herkennen. De armen en de beenen waren lichtelijk beschenen, maar de aangezichten
bleven in het duister. Het zijn de dokter en de notaris, dacht zij eerst; maar dadelijk
begreep ze dat dat niets voor hen was om daar zoo te blijven staan. Misschien de
brouwer en de stoker? Ook al niet waarschijnlijk. Maar wie dan wel en met welk
doel? Steeffe, in elkaar gehurkt bij 't raampje, stond daar zwaar over te tobben, toen
het tweetal eensklaps met een harden lach van onder de lantaren wegging en 't
oogenblik daarna over de kanaalbrug stapte, die eventjes in haar hengsels dreunde.
Steeffe spoedde zich naar Pol toe.
- ‘Weette wat dat 't was!’... begon zij opgewonden. Doch meteen bleef ze roerloos
staan, de uitgezette oogen strak op 't bed gevestigd.
Hij sliep! Doodmoe, zwaar op zijn linkerzij gerold, lag hij in een gelijkmatig op
en neer halen te snurken! Zijn dikke
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druipsnor hing over zijn half open mond, de ballen van zijn dichte oogen puilden
onder de zware oogleden.
Een vreemde glimlach van triomf kwam over haar fel gelaat. Zij aarzelde een
oogenblik of zij hem zoude wakker schudden. Zij deed het niet. Stil kleedde zij zich
uit, hem onderwijl aandachtig gadeslaande. Een oogenblik had zij getwijfeld of ze
wel de baas in huis zou blijven. Hij trouwde met haar om het geld; maar vooral zij
trouwde met hem om het geld, ofschoon hij dat geenszins vermoedde.
Nu twijfelde zij echter niet meer. Zooals hij daar nu roerloos lag, zoo voelde zij
hem vast in haar bezit. Hij zou eten, drinken, slapen; maar gehoorzamen zou hij, en
werken zou hij ook nog, als een knecht.
Zij blies het lichtje uit en gleed zacht als een aal in 't bed, vermijdend hem aan te
raken. Toch werd hij even wakker.
- ‘Steeffe... Steeffe...’ broddelde hij met uitgestrekte armen.
Zij hield zich stil, doodstil, tegen den rand van 't bed geschoven.
Hij zuchtte zwaar en dompelde weer in slaap.
Op den kerktoren sloeg het één uur...
CYRIEL BUYSSE

(Wordt vervolgd.)
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Verzen
Brand.
In een bangen, hoogen gloed
Branden af de westerzalen!
Vlammen vliegen. Vonken dalen
Hun tegemoet.
Zelf beschenen, staren 't aan
Alle dingen, ingehouden.
Niets, dat anders durven zoude
Dan stil te staan.
Stil in eerbied draalt het uur,
Nu een hitte ongemeten
Drijft, door wijde hemelspleten,
Het bare vuur.
Uit het purper druppelt rust.
Smeltend goud vertroost de oogen.
Wonder, boven elk vermogen:
Kreet Gods, die sust!
S. PINKHOF
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De ontmoetingen van Rieuwertje Brand (Dit is het boek van
Rieuwertje Brand - van Rieuwertje die zoo graag Vadertje-God
ontmoet en zoo dikwijls de duivel tegenkomt.)
(Fragment uit een Enkhuizer roman)
(Vervolg)
Het is alles zoo vreemd - vreemd en toch zoo duister bekend: de dagen die rusteloos
wegdrijven naar het verleden, blijven een oogenblik stil, een uur schuift naar voren,
een avond, een morgen...
‘Ja-ja,’ bekent Rieuwertje in stilte, ‘toe' was 't ook, en toe'...’ Hij moet zich lang
bedenken, maar dan weet hij het ook weer heel zeker: ‘Was 't niet altied
koekoek-ienzang 'weest?’
Soms lijkt het toch ook of hij alle dingen niet wis-en-waarachtig beleeft. ‘Ik ken
nou net zoo goed op me bed leggen,’ soest hij verbluft, ‘en 'n droom hewwe.’ Dan
raakt een felle pijn hem aan. Hij schrikt op. ‘'n Droom van oudsheer...,’ zegt hij
verward.
Hij zit in dezelfde kamer, waar zijn vrouw en kinderen zitten - en hij kan toch niet
bij hen komen, en een droom is dat niet.
Zijn hoed heeft hij nog niet afgezet, en zijn handen nog niet gewasschen. Hij is
pas van het venten terug. En zijn haar is stijf van zweet, en zweet krieuwelt ook in
de rimpels van zijn gezicht. Zijn tong is een droog hard voorwerp, en het is of zijn
mond nooit gesproken heeft.
Toch zei hij ze allen gedag, zoo pas, toen hij binnenkwam. ‘'Morrege samen.’
Geen mensch lette er op.
In een hoek van de kamer is hij gaan zitten op een krukkige stoel-die-kraakt. ‘As
ze nou maar 'n beetje 'artelijk binne... nóu temenste,’ dacht hij benauwd. Hij wou
ook nog praten,
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van alles bedacht hij, dingen die het meest voor de hand lagen: ‘Jonge-jonge ik bin
loof1), 'n tippel die Streek, en toe' bij Venuzen2) 't land in - 'n heele rek, maar ik bin
los...’
En het duister-bekende hield dat tegen...
‘Ik bin thuus,’ denkt hij bedremmeld, ‘en ik... ik bin er toch niet... Ik - ik zit in me
veurkamer en ik hew toch eigenlijk gien veurkamer. Deer zitte me-eigen kinderen ze bestane mijn niet...’
Angst propt een dikte in zijn keel, die dikte lijkt op een vuist. ‘Nou nog effen zoo
deurgaan, taatjen3),’ tart hij radeloos, ‘dan - dan bin je net klaar veur Meereberg.’
Schuw spiedt hij rond.
Een bedelaarsblik heeft hij.
En die anderen - de vreemden die bloed-eigen zijn - kijken naar zijn stoel als naar
een leege stoel.
Het is haast zoo goed als zeker dat ze door hem heen, de blauwe en groene
bloemetjes van het behang zien, en het roode vrouwtje van het gele weerhuisje achter
hem.
Rikkert raspt met de grof-bespijkerde hakken van zijn werkschoenen ruw over
een stuk vloermat. Lui hangt hij tegen de vensterbank aan. Zwart en ruig springt zijn
kroezige kuif in de hoogte, zijn gezicht is breed en plat, als met twee vuisten van
voorhoofd tot kin tezamen gedrongen, en hij heeft godslasterlijke oogen. Rikkert
ziet er uit als een booze gedachte die de gestalte en de gelaatstrekken van een mensch
aangenomen heeft. Even-in-de-twintig is hij nog maar, en hij heeft diepe rimpels in
zijn voorhoofd, in die rimpels liggen wreede gedachten... En leelijke gezichten trekt
hij toch ook nog wel - had Rieuwertje ooit wat anders gedacht? - Rikkert sist tusschen
zijn breede witte tanden door, en met dat sissen hoont en treitert hij de zwakke man,
die zijn vader is. Hoor!, hij kan hem er mee minachten, hij kan er hem zelfs mee
vervloeken, van-alles kan hij met dat sissen doen. En hij doet dat ook...
Erg uit zijn humeur moet die jongen wezen.
En de reden is weer zoo gering.
‘De kool is de sop niet weerd,’ denkt Rieuwertje uit de verte.

1) vermoeid
2) Venhuizen
3) makker
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En Rikkert wrokt: ‘Is dat zooveul?, 'n zijen stroppien2)?, 't zou ook wat, as dat er
niet-iensen van overskieten ken!, en die brune skoenen...,’ hij hoest, maar dat klinkt
of hij scheldt: twee jaar lang heeft Rikkert nu al krampachtig het ideaal van een paar
bruine schoenen vastgehouden, ‘ik zeg... as die er niet-iensen...’
Engel schiet te voorschijn, Engel kan als een spin te voorschijn schieten: snel en
behendig, recht op haar doel af! ‘As jij veur minder kostgeld bij 'n aar terecht
kennen...?’
‘In “De poort van Cleef”,’ mompelt Kako moe.
En ‘Die Porte von Cleve’, is het voornaamste hôtel van Enkhuizen! Allemaal
lachen ze opeens, ze lachen of ze grommerig mompelen. Maar Kako doet niet mee.
Hij zit als een oud mannetje in de rieten leunstoel bij het raam, en hij ziet er uit als
een pijn waar aan God-Zelf vorm gegeven heeft. Het is ook wel zonderling dat hij
van die ouëlijke trekken heeft - Kako - zoo'n plooierig bij-een-getrokken mond en
van dat vreemde vermoeid-witte haar - haar met een doffe zilverglans.
Akelig-mager is Kako toch ook wel - heeft Rieuwertje zich ooit verbeeldt dat dàt
anders was? - lang-opgeschoten is de jongen, maar zoo onevenredig-smal is hij, zoo
krachteloos... Ziekelijk-bleek is zijn gezicht en er ligt een blauwe weerschijn op zijn
lippen. Slap is elke beweging van hem, zwak is zijn stem, uitgeput zijn gezicht. Maar
diep in zijn bleeke oogen glinstert soms een donkere harde gloed: Kako is nu zoo
langzamerhand op een leeftijd gekomen, tusschen kind en mensch in, en hij begrijpt
al veel...
Als Rieuwertje in de zwarte gloed van Kako's oogen kijkt, ziet hij allerlei ijselijke
dingen met zichzelf gebeuren - een verschrikkelijk wonder dat zoo-iets mogelijk is!
- hij bengelt aan een boomtak, vèr hangt zijn tong uit zijn mond, er loopt bloed bij
zijn kin beneer... Hij staat plotseling op een helrood vuur, pijnen strekken zich naar
hem uit, vlammen grijpen zijn lichaam beet... Een straathond scheurt zijn hart uit-een...
Dat gaat zoo maar door!
Waarom staat hij eensklaps op een schavot?, heeft hij wel

2) stropdasje
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ooit een schavot gezien? Wat moet die scherpe bijl boven zijn nek...?
In minder dan geen tijd gebeuren al die dingen met hem...
Vandaag is dat ook weer zoo!
‘Oh Allemachtigste,’ kreunt Rieuwertje in zijn binnenste en het is of zijn blauwe
harde vinger-nagels in de eeltige plooien van zijn handpalmen weg willen kruipen,
‘oh rechtveerdige Vadertje!’ Zijn gedachten wringen zich door een pijn heen. ‘Wat
is dat toch mit mijn?, hoe zien ik zuks toch...?’
Maar dadelijk is dat weer weg.
Kako krimpt ineen als hij zich beweegt en hij drukt de hand in een vuist op een
plek onder zijn eene knie.
Rieuwertje's aandacht wordt er als met zeven nieuwe zeelen, naar toegetrokken!
Een kerm kruipt rond in zijn hoofd: ‘O heilige Jezus! O heilige Jezus!’ Wijd gaan
zijn oogen open. Hij ziet de jongen hakken en schaven in de timmermanswerkplaats.
‘Hoe gong dat deer toe...? Hóe in God's naam...?’
Beducht wrijft hij over zijn eigen knieën: gave beenen had hij zelf - ja, het eenigste
gave aan Rieuwertje zijn zijn beenen nog! - die zeere-open-plek van Kako voelt hij
toch ook, overal voelt hij die plek, in zijn hart het ergst: het is of hij alleen nog maar
een zeere plek is en niets meer - niéts meer!
Koosie zit op een stoof, ze rijgt kralen. Haar blossen zijn als rond-uitgeknipte
vuurroode stukjes papier op haar witte konen geplakt. Ook in Koosie heeft God een
verwijt voor Rieuwertje neergezet! Vermoeide fletse vrouwe-oogen heeft dat kind,
met diepe blauwe kringen er onder, slappe ouë-vrouwen-plooien heeft ze in haar
schril-dunne hals en de huid van haar kleine pipsche handen is veel te ruim.
Zoo pas toen Rieuwertje binnenkwam heeft zij ook niets gezegd, zíj, net zoo min
als de anderen...
Maar daar denkt Rieuwertje voor het oogenblik niet aan. Hij ziet alleen maar twee
schrijnend-roode blossen op twee witte kinder-wangen.
Verre zonden komen terug... Zonden met de gelaatstrekken van geschonden
vrouwen!
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‘God staan mijn bij!’, zucht Rieuwertje ontzet-en-weer-loos, ‘staan mijn bij!’
In zijn hoofd knarst het...
De zon schuift te onpas de kamer in.
De bekertjes en de groote zeeschelpen op de penantkast glinsteren als
dingen-van-vuur. Een witte lichtvlek valt naast Rieuwertje neer. Schuw spiedt hij er
naar... En éen stap opzij, éen stap achter hem, staat daar de Verschrikkelijke!, en hij
buigt diep en deinend voorover, als een die benauwdhevig lachen moet. ‘Wat ken jíj
nog an je leven bedarreve, Rieuwertje?’, vraagt hij, ‘wat haalt 't uut of jij nou nog
oppassend worde?’
En Rieuwertje beweegt zijn kaken of hij op een groote tabakspruim kauwt, maar
hij heeft niets in zijn mond. ‘Rechtveerdige Vadertje,’ zucht hij gedurig, ‘rechtveerdige
Vadertje.’
En het praten buiten hem om gaat maar door.
Heel uit de verte luistert hij toe.
Ze lachen ook weer - daar ginds! - mopperig lachen ze aldoor. Ze disschen een
gemelijke grap op. Als ze het over Rieuwertje hebben, zeggen ze ‘Tante Truutjen.’
En hij hoort het... Hij weet het wel...!
Een bejaarde trage gedachte maakt zich los uit grijze vage jaren-van-vroeger. ‘Al
zat Engel op m'n knie,’ mijmert hij, ‘deerom was ze nog niet bij me... en al droeg ik
't kleinste kind op me arm - deerom hàd ik 't nog niet...’
En meteen springt er ook een schuw-opstandige gedachte in hem overeind. ‘Maar
wat hew ik ze nóu 'daan?, nóu op de dag van vedaag?, dat ze zóo teugen me binne?,
ik hew me toch gnap houën de leste tied...?’
Een stilte schuift daar over heen.
Wel tien minuten duurde die stilte!
Toen schrok Rieuwertje op: Engel liep hem voorbij.
‘Droomde-ik?’, sufte hij. Hij keek rond, met het antwoord hoefde hij niet te
aarzelen.
‘Dat ik dorst hew,’ overlei hij toen weer, ‘dàt ken ik toch zeker wel zeggen?’ Hij
bewoog zijn stramme tong, tweemaal deed hij zijn mond open en weer dicht... En
hij ademde zóo diep of hij bij een hoogte opliep.
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Engel ging weer langs hem heen. Ze had een jak aan met breede gele bloemen, en
in de knoedel vlechten op haar kruin, droeg ze een speld zoo groot als een eetlepel.
De pluchen rozet op haar eene pantoffel hipte jolig heen en weer...
Rieuwertje keek er naar, ‘Is er gien koffie?’, vroeg hij benepen, ‘en - en hew je
gien poesie1) eten veur mijn bewaard?’
Met een zwaai keerde Engel zich naar hem om.
Toen kreeg hij de volle laag.
‘Bin je weer in huis?’, snauwde ze, ‘zoo gauw jíj je bienen over de drumpel hebben,
moet er op'discht worden. Zou je meskien effe wille zegge wat je blieve te eten?
Koegehak mit hard gekookte peerdenviegen en leer van ouë skoenen soms? Tja,
groote meneer, jij zitte deer maar met je beenen recht uut... of je op 'n daaldersplaats
in de komedie zitten! En wat breng je in...?, ik vreeg je...’ En daar kwamen dezelfde
booze uitdrukkingen weer - in andere woorden.
Rieuwertje trok zijn schouders wat op: het was of hij in een stortbui liep, zijn
oogen kneep hij een beetje toe, en zijn mond perste hij tot een stijf rimpel-tuitje
tezamen.
‘Op'discht?’, pruttelde hij deemoedig in een stilte, ‘mot je veur mijn...?, wat is dat
nou...?, allien omdat ik om 'n mondjen-vol eten en 'n koppien drinken vreeg?’
Maar Engel laat zich niets gezeggen, ook niet het minste of geringste: zij heeft
drie wasschen aan huis!
Op een vogelachtige manier stak ze haar hoofd een eindje vooruit: de lepel-speld
op haar kruin kreeg toen wat van een glazen koehoorn, dat gaf haar iets
strijdvaardigs... Ze lei haar handen breed op haar heupen, en hijgde - in dat hijgen
zat wat huiverigs - en het was of haar tanden in iets onzichtbaars hapten: ‘O ja, wel
zeker!, en dat mondjen-vol eten komt er vanzelf! Dat ken ik veur niks op de tafel
tooveren. Dok eerst er 's of - jij! Nou...?, hoor je me niet?, verstaan je me niet?
Ofdokken zeg ik...!’ Haar vingerknokkels trommelden vinnig op het tafelblad. ‘Aars
krieg je nat noch droog... Wat docht je? En weerveur kiek je zoo veroffronteerd? Je
trekke 'n gezicht van zeuven oorekruupers... Je

1) kliekje

Groot Nederland. Jaargang 27

139
visschies legge netuurlijk ook nog veur de grootste halft in je wagen? En dood...’
‘'k Bin los,’ triumfeerde Rieuwertje.
Maar dat schenen ze geen van allen te gelooven: ze grinnikten een beetje...
‘Kiek dan in me rijtuug...,’ grapte Rieuwertje hoovaardig.
Maar Kako schimpte wrevelig: ‘Je rijtuug ken je wel om'keerd hewwe in 'n
boerensloot, deer bin je best toe compabel... as je...’
Engel kwam er tusschen. ‘An je portemenee,’ zei ze toeschietelijker, ‘zelle we 't
kenne zien, dat is nog al wiedes...’
Toen begonnen Rieuwertje's vermoeide oogen te blinken. Hij glimlachte breed en
zijn glimlach wipte op aan de hoeken. Branie-achtig haalde hij zijn puilende
portemonnee te voorschijn. ‘Kiek dan!’
‘Hû,’ plaagde Rikkert listig, ‘weten wíj wat jíj deer in hewwe?’
En Engel viel hem bij: ‘Ja, tel de cente eerst er 's uut.’
Gnuiverig keek Rieuwertje van de een naar de ander, en hij genoot van de wrevelige
aandacht rondom. Het was ook of hij grooter werd, het verdriet ging een beetje opzij.
Hij liep naar de tafel - daar was opeens een stoel vrijgekomen! - en hij keerde de
portemonnee om.
Netjes wou hij de kwartjes, de dubbeltjes en de centen op rijtjes leggen, de enkele
guldens en rijksdaalders kregen een plaats bovenaan... hij wou pralen met zijn goeie
dag. Snoevend bewogen zijn korte, breede handen over de muntjes, maar in zijn hart
beefde hij van blijheid, omdat hij opeens zoo in tel was. En hij vergat heelemaal de
Verschrikkelijke...
‘Wat is nou alles opiense aars,’ soesde hij, ‘wat ongedocht...! 't Ken toch nog best
heelegaar goed worden.’
Maar Rikkert gaf Engel een dringende knipoog.
En toen gebeurde er iets ongehoords...
Engel nam tersluiks, bij twee punten haar schort op, en onverhoeds, met een enkele
forsch-snelle beweging van haar rechterarm, streek ze Rieuwertje's geld er in.
Rieuwertje's verblufte handen die dat nog tegen wilden houden, duwde ze bazig
opzij.
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Een hoeraatje ging op in de kamer.
En Engel werd rood van gemelijk pleizier. ‘Zie zoo!, ja, deer kick je van op, hè?,
't had je niet gedocht, hè? Maar ik moet de huushuur betalen - as je dat maar weten
- en de bakker en de kruujenier. Ik bedank er veur om overal in 't kriet te staan... om
an'maand te worden!’ Met moeite verbeet ze een grimmige lach-van-leedvermaak.
Want Rieuwertje trok toch zoo'n onnoozel-verbluft gezicht. ‘Toe... toe...,’ hakkelde
hij, ‘gien grappies nou, me verdienste zel ik je geven, al wat ik verdiend hew, maar
dat are geld...,’ onbeholpen kwam hij overeind, ‘Engel, dat is me negotietje..., geef
me dàt terug.’
Rikkert floot en siste - dat klonk, of hij hem uitlachte.
En Engel plaagde hem: ‘Mit dat beetje verdienste bin ik niet tevreden, ik moet
àlles...’
Toen werd Rieuwertje kwaad: hij sloeg met zijn vuisten op de tafel. ‘Alle
donderdagge, me geld w'rom... hier met m'n geld.’ En meteen leek hij kleiner te
worden, nog kleiner dan gewoon... Zijn rug kromp in, maar zijn gezicht scheen ook
in te krimpen. En hij stond nog op dezelfde plek bij de tafel, maar eigenlijk was hij
ergens in de verte.
‘Van jouw verdienste,’ hoorde hij Engel onduidelijk zeggen, ‘verslampamper je
de halft.’
Woedend wou hij daar tegen inschreeuwen, hij wou zijn stem uitzetten, een
vervaarlijk gebrul uitstooten - het was zoo onrechtvaardig wat Engel daar zei... En
hij kon enkel maar zoo'n beetje mompelen, een kleine verstikte stem had hij: ‘Nóu
toch ommers niet, Engel, de leste tied toch heelegaar niet?, weerom zeg je nou zuks?
Hè?, weerom nou...?’ Hij moest haast huilen. En om het weggegraaide1) geld was
dat niet, maar alleen om die eensgezinde vijandige pret-van-de-anderen.
Kako's bleeke oogen leefden heelemaal op, en Rikkert was - zooals hij daar stond,
van boven tot beneden - éen kwaadaardige lach. Zelfs Koosie gichelde verschrikt.
En Engel's breed bruin gezicht had dat minachtend-vroolijke weer van vroeger, van
altijd. Vreemd!, dat gezicht van Engel leek te

1) weggegriste
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groeien, angst aanjagend groot werd het: te groot voor de kamer...
Rieuwertje ging een stap achteruit: de toorn gleed van zijn handen af, slap hingen
zijn armen neer. Hij dacht al aan geen verweer meer. Pinkende oogen kreeg hij, en
een armzalig-verbeten mond, hij verouderde opeens.
Engel had toen toch wel een beetje met hem te doen, maar dat vage gevoel van
deernis wist ze niet aan te wenden, ze leek er zich ook wel voor te schamen. ‘As je
nou zoet je wagentje gaan uutboenen,’ spotte ze, ‘krieg je nog wel 'n paar golden
veur je negotietje terug van mijn... En wil je nou 'n kommetje koffie?, je eerdappeltjes
zel ik opbakken...’
Er rolde een krakende vloek door Rieuwertje's hoofd, een ijselijke verwensching
- over zijn trekkende lippen kwam enkel maar een raar klein-kinderen-geluidje.
Stuntelig liep hij naar de deur en keek een andere kant uit. Het was of zijn gezicht
langzaam openging, als een stijfgesloten hand en boven op die hand, lag bloot en
armzalig zijn verdriet. Hij dacht: ‘Net of m'n 'art in al de naden uut'tornd is.’
Een huil-grijns bibberde om zijn scheef-trekkende mond. In de gang moest hij
zich toen nog moed inspreken. ‘Toe niet graaien1) nou, manspersoon. Je binne gien
skutteltje zoetemelksche pap! 'n Starke Goliath wezen, manspersoon. Je hewwe toch
ook nog 'n centjen achter 't linnen?’
Maar om de centjes was het niet zoozeer dat hij verdriet had: Kako's bleeke oogen
die hem ophingen, achtervolgden hem, Koosie's verschrikt gegichel waarde om hem
heen, vlak voor zijn oogen was Engel's lach-die-verachtte en ook de booze manshooge
grijns: Rikkert.
En zoo groot is er niets of het kan in een menschenhart: de hemel - maar de hel
ook!
En de hel ging Rieuwertje's hart binnen in een stoet van donkere
haatgedachten-die-hem-pijnigden.
Hoe lang hij daar naar keek, wist hij zelf niet, een paar seconden duurde het: er
leek een menschenleven voorbij te gaan in die tijd.

1) schreien
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Op het achteruit keek de verdofte wereld hem met huilende oogen aan. Het regende
zoetjes. De appelboom bewoog traag en zwaarmoedig zijn natte glimmende kruin.
Jaren-vol-leed tuimelden naar omlaag. Wie liet toch opeens al die jaren slippen?
Telkens, met een sprongetje, kwam er een snik uit Rieuwertje's keel, die snik stiet
zijn bruine verbeten lippen open en boorde een gat in zijn adem. ‘Lieve Heertjen,’
fluisterde hij, ‘straf je mijn niet 'n beetjen al te zweer?’ Op elk woord lag een traan.
Hij deed een paar passen de plaats op en bleef zoekend staan, doelloos ging hij
vender en stond weer stil. Hij miste iets - een naam kwam er niet naar hem toe versuft was hij heelemaal... Zijn roode zakdoek perste hij op een prop en streek er
ruw mee over zijn oogen. ‘Stil er eis...’
Speurend keek hij om zich heen.
Bezijden de regenbak op de plek waar hij altijd zijn botlijntjes spleette en aasde,
zag hij zijn handkarretje staan. ‘Ja!’, zei hij onderdrukt-gretig - het was net of hij op
een vriend toeliep. Met de buitenkant van zijn vingers streek hij een paar maal over
het kret. Heel zacht deed hij dat: net zooals hij anders over Koosie's haar zou strijken.
‘Me-zeun,’ klaagde hij, ‘nou hewwe we alle moeiten veur niks 'daan, heelemaal veur
niks.’ Zijn oogen werden wat grooter. Hij zag plotseling dat het plankendekje van
zijn wagen open lag. ‘Dus ze hadden eerst 'keken, ze wisten al hoe 't met de venterij
'gaan was, eer ze er na' vroegen - 'n deurgestoken kaart.’
En toen werd het weer zoo vreemd met hem.
Klauwen grepen zijn hart aan - en hoe het zoo kon en wat dat toch was?! - allerlei
boosheden haalden die klauwen overeind.
‘O Heertjen - Heertjen,’ fluisterde Rieuwertje heesch, en hij tuurde met verdwaasde
oogen: een slechte gedachte veranderde in een vroolijke gezellige vrouw, een schuwe
begeerte werd een goedmoedige kameraad... Die kameraad stak tersluiks zijn arm
door Rieuwertje's arm en praatte met een heimelijk-prikkelende stem-die-aandrong...
Bang-gretig luisterde Rieuwertje naar die stem. ‘Hè ja,’
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zei hij een paar maal, ‘hè ja...’ Een pruttelende bevreemding schoot in hem op, en
grimmig-verbaasd foeterde hij in zichzelf: ‘Nou zou ik wel-er-eis willen weten,
manspersoon... weer of jij zoo veur 'streeje hewwe?, wat hew jij toch al die tied mit
je goeie gedrag gewoue...?’
En hij kreunde verstikt.
Want de lieve-Heer stuurde een stuk of wat booze herinneringen naar hem toe. En
al spartelde Rieuwertje nog zoo tegen, hij moest mee - naar vroeger...
Benauwd ademde hij en het zweet brak hem uit. ‘Oh Vadertje,’ zuchtte hij ontzet,
‘oh Vadertje-in-de-'emel...!’ Donkere dagen keerden zich naar hem toe, ontzettende
nachten hielden hem staande - een uur viel open... Versteende beelden stonden tegen
de verschrikte wanden van dat uur - God's vinger raakte ze aan... ze leefden.
Zie - daar is Woutjen's kroeg.
Die kroeg laat hem plotseling los, en het is of hij uit een vies-heete vuist vandaan
kruipt... Allerlei verschrikkingen suizen langs hem heen, op de hellende straat,
doodshoofden en zwarte katten en bliksemschichten... Maar bang is hij niet - hij is
plotseling verschrikkelijk sterk... Engel's minachtende lach danst voor hem uit, hij
wil die lach vast-grijpen en voelt een keel tusschen zijn knellende vingers... Engel's
keel... Een krankzinnig en ontzettend verlangen sluipt door zijn hart en zijn handen
- en zijn spieren worden van ijzer.
Een ademtocht kraakt in tweeën, een woord rolt rochelend weg in de nacht... Hij
ziet sterren aan scherven spatten, blind valt de duisternis over de aarde heen.
Maar dan komt er een ochtend met duizend oogen - die ochtend raakt hem aan,
en neemt hem mee. Waar komt hij ook weer vandaan?, waar gaat hij naar toe? Hij
weet het niet meer, niets weet hij meer... In een klein donker huis struikelt hij over
stuk geslagen huisraad, in een bedstee ligt Engel met een doek om haar keel, en een
doek om haar hoofd... Schrik-vol-ontzetting klimt bij Rieuwertje's hart op. ‘O Jezus,’
kermt hij, ‘o God.’ En zijn sterke donkere nagels duwt hij tegen zijn eigen voorhoofd
en tegen zijn eigen keel...
Engel mompelt een paar woorden - en die woorden lijken gebocheld en mank en
krom, het is of een kleine stoet van
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invaliden naar Rieuwertje toe-hinkt: ‘Weerom doen jij zoks...?, wat geest huust er
in jou...?, wat bezielt je... wàt in Christus naam?, en dàt jíj...’
Een antwoord weet Rieuwertje niet, hij zoekt er wel naar: nòg ná jaren zoekt hij
er naar - maar er valt hem niets in.
En dan nadert al weer een ander uur: het kijkt naar hem uit donkere vensters, een
deur wil opengaan...
Maar Rieuwertje belet het.
‘Je hewwe geliek, lieve-Heertjen,’ stemt hij kreunerig toe, ‘oh wis en werachtig...
òf je geliek hewwe, ik moet 't niet meer doen, ik moet 't niet doen... 'n onminsch wor'
ik er van.’
En op hetzelfde oogenblik voelt hij ook de klauwen weer. Zijn gezicht vertrekt in
huil-plooien en trilt. Hulpeloos prevelt hij: ‘Wat zel ik...?, wat ken ik...?, wat mot ik
er mee an?’
Een hijgend gepiep verstoort dat...
Alleen een mensch met een onrustig geweten kan daar zoo van schrikken.
‘Krimme... tart!’, hijgt Rieuwertje. En meteen weet hij dat alleen Nebekadnezer
dat raar-hooge knerp-geluidje maken kan. Zoekend kijkt hij op.
En als uit de grond verrezen staat het hondje daar: éen oor tilt hij op, éen oor laat
hij liggen, zijn grauwe haar is nat, en er hangen modderkluitjes in zijn pony.
‘Me beest,’ zucht Rieuwertje gedachteloos, ‘me beest.’
En Nebekadnezer springt moeizaam bij hem op, hij hijgt, zijn tong wappert als
een vlaggetje, en de krul is uit zijn staart vandaan.
Werktuigelijk klopt Rieuwertje hem op de rug. ‘Bin je deer?, zoo-zoo, bin je deer?,
ja, ik hew al na' je uut'keken. Weer was je den toch?, weer was je...?’ Verstrooid
zeurt hij zoo maar het een en ander: zijn slappe stem gaat door een zware droom
heen...
Hij wil ook nog denken: ‘Onder 't havenhoofd ken je wel slape as 't moet... 'n
rotjen mag deer wezen, maar aars ook al niks...’ Iets vaststaands zet die gedachte
niet voor hem neer.
Toch probeert hij de werkelijkheid nauw om zich toe te trekken. ‘Terug in huus
ken je niet, manspersoon, ze lache
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je deer uut van je welste, omdatte ze je te snood of'weest hewwe. Je motte maar
argens 'n goed hienkommen zien te vinden...’ Reeds onder het denken vervaagt alles
weer: elk woord duikt weg in een troebele diepte. Alleen het café van Woutjen blijft
een tastbare werkelijkheid.
Als op een afstand ziet Rieuwertje de natte middag en de valig-glimmende
binnenplaats, als uit de verte ziet hij ook zijn eigen gedachten, maar hij vraagt zich
niet af waarom hij daar staat, en hoe hij zoo treuzelt...
Langzamerhand is het of hij uit een roode heete schemer naar de dag toeloopt...
Suffig-verbaasd tuurde hij over het hondje heen. ‘En hoe was dat ook weer deer
strakkies...?, ja - ja, passies had hij de lieve Heer groot geliek 'geven, en nou - en
nóu...’ Verder kwam hij ook al niet.
Hij kreunde verslagen en lette er nauwelijks op.
Nebekadnezer sprong op zijn achterste pootjes, stiet een klagelijk-dun jank-geluidje
uit en lekte beschroomd zijn slapafhangende hand.
Rieuwertje had daar amper erg in, maar hij sprak als tegen een mensch: ‘Ja - ja,
ik begriep 't wel, ik begriep 't... honger hew je 'leden, dorst... of'snauwd bin je! Mijn
hebbe ze deer-gunter ook lillijk behandeld... mijn ook!’ Diepe rimpel-knepen trokken
om zijn mondhoeken heen, hij knikte langdurig: zijn gedachten had hij daar toch niet
bij...
Slechte vreugden lachten tegen hem in de verte. Een nieuwe duisternis tooide zich
op.
En plotseling kwam er beweging in Rieuwertje: het was ook of zijn voeten
voortgerukt werden.
‘Allaah,’ zei hij bazig-beslist en als een ander verbluffendmanhaftig mensch ging
hij opeens zijns weegs.
Nebekadnezer volgde hem op de voet, af en toe zwikte hij van haast, hij had werk
om Rieuwertje bij te houden: en alles aan hem enterde, tot zijn staartje en zijn ooren
toe.
Dicht achter elkaar aan gingen ze de poortdeur uit.
Een doffe licht-plek in de lucht sloeg een waas-van-bevreemding over de vochtige
muur- en straatsteenen heen.
De kleine stad lag nietig onder de dreigende machtige onweerslucht. De aarzelende
donder-bui broeide zienderoogen
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op vernietiging... Als geslonken stonden de torens onder de stille sombere wolken,
en hoog over de afgeleefde-oude en bouwdoosachtige-nieuwe huizen heen, keken
ze vragend naar elkaar. De boomkruinen huiverden. En als spottend vielen de tamme
regen-kringetjes in het geduldige grachtwater.
Een zwaarmoedig voorkomen had de wereld opeens.
Doch Rieuwertje lette er maar terloops op.
Stille Veronica kwam uit haar huis en liep een eindje met hem mee.
Aanhoudend keek hij naar haar, amper mompelde hij een groet en een antwoord
- en hij voerde toch een heel gesprek met die vrouw. Zijn aandacht viel op haar
eigenaardige gang-die-nieuwsgierig maakte en op haar glimlach die boeide... het
was of zijn oogen op de wiegende plooien van haar rok hingen.
En daar naderde de duivel al weer! Hij maakte enkel maar een paar gebaren, hij
fluisterde zoo'n beetje... En Rieuwertje rilde waar hij ging en van vrees was dat toch
niet, en evenmin van schrik...
Toch bad hij nog ootmoedig: ‘Neem die bandiet bij mijn vedanen, lieve Heertjen!’
Maar toen hij Veronica al lang voorbij was, liep ze nog vlak naast hem.
Als op de tast af, sloot hij de poortdeur naar zijn hang open. ‘Ik bin nog lang niet
oud,’ dacht hij vreemd, ‘nog lang niet.’ Tot in zijn baardhaar leek hij warm te worden,
en hij kwam er zelfs toe, Nebekadnezer te vergeten...
Donkere pleizier-dagen van vroeger dansten over de weg, zwoele geneugten
kleedden zich naakt voor hem uit, zijn herinneringen waren als streelende handen.
En nergens schrok hij meer van.
Kako's bleeke haat-oogen leunden tegen de wand van de hang aan. Binnen in de
verhullende donkere bladen van de vlier, murmelde het verschrikte gicheltje van
Koosie, en onder die boom leek Engel's lach-vol-minachting al voor hem klaar te
staan.
Rieuwertje liep toch door, hij ging op een bepaald doel af. ‘Kom - kom,’ zei hij
telkens, ‘kom - kom...’ Stiekem, of hij wat verbodens ging doen, opende hij de hang.
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Donker was het daar binnen en het rook er naar roet, ouë visch en verkoold hout.
Rieuwertje zette een luikje open en keek met leege oogen naar buiten.
Op de vaal-witte dwars-latten van het wrakke achtermuurtje hingen de uitgebloeide
rozen als verlepte vreugden. Langzaam-geheimzinnig ging een bruin geverfd hek
open en dicht: geen mensch kwam er aan... In een tuinhoek lagen paars-roode
dwerg-bloemetjes plat tegen de grond en beefden... Angst boog zich dicht over het
stoppelige grasveld heen, angst leunde ook over de zwart-gerookte daken, en de
verlaten vensters heen...
De onweerslucht werd dreigender.
Een achterdeur ging hortend open - een oogenblik was het of er wat vreemds uit
die deur te voorschijn zou komen! - en het was enkel maar de sluike bleeke dochter
van de broodvrouw die de plaats opliep... Het had er veel van of de lange smalle
voeten van dat meisje de steenen van het onbeholpen klinkerweggetje afzochten.
Eén keer keek ze vreemd-onderzoekend achter zich, ze had de ontstelde denkoogen
van een krankzinnige...
Vaag dacht Rieuwertje toen opeens aan weggewaaid en opgeraapt haar. ‘Ja, had
hij dat nou 'zien, of niet...?’ Terwijl hij er over nadacht leek hij in te slapen. Hij zat
in zon en bloemen, aan een herbergtafeltje, en dronk in éen teug zijn glas brandewijn
leeg. Diep moest hij daarbij ademen, en op hetzelfde oogenblik gebeurde er wat
zonderlings: uit de reuk van de drank, kwam een vrouwehoofd op hem toe, vriendelijk
was dat gezicht en toegeeflijk, gedienstig ook en goed.
‘Ja,’ zei Rieuwertje opgetogen, ‘ja - ja...,’ en het was of hij praatte met een geleende
stem, zèlf hoorde hij op van zijn eigen geluid: het klonk zoo feestelijk.
Plotseling wist hij toen ook weer wat hij doen moest, in de hang. Hij nam een
beitel van een wandrichel, en lichtte er een steen mee op, in de vloer. Netjes in een
krant verpakt, lag daar naast zijn spaarbankboekje een stalen tabaksdoos met
zilvergeld.
Behoedzaam opende hij de doos - en het blanke zilvergeld begon te lachen: het
lachte met gezonde witte tanden en rooie
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goeie lippen. ‘Ja,’ zei hij weer. En hij lei gejaagd de steen terug op haar plaats, en
stak de tabaksdoos in zijn broekszak.
Toen hij weer buiten liep had hij het gevoel, of hij de helft grooter was dan gewoon.
Er stond een klein jankend hondje op hem te wachten.
En hij knorde of hij Engel-zelf was: ‘Uut de weg, beest, koest beest!’ Och - hij
was nu ook een ander!
Hij ademde zwaar, hij snoof of hij snurkte in zijn slaap, hij beet in de lucht... Alle
bloemen roken opeens naar brandewijn, de straten ook, ja, de heele stad was vervuld
van een brandewijn-reuk...
‘Ve'dorie,’ prevelde hij.
En plotseling zette hij het op een loopen: geen minuut had hij meer te verliezen.
Hij stak zijn hoofd een stuk vooruit en hij nam veel-te-groote stappen.
Op de leege regen-weg bleef een oud vrouwtje hem verbluftmeewarig staan
na-te-kijken en schudde haar hoofd, een man duwde zijn neus tegen het vensterglas
en gnuifde...
Maar Rieuwertje had geen aandacht voor de menschen, hij zag alleen het cafeetje...
En laat niemand nu ooit meer zeggen dat die kroeg van Woutjen een vuil hok is want dan liegt hij.
De vieze ramen glinsteren van properheid, de beloopen reclame-biljetten hebben
frissche kleuren, heerlijk flonkeren de groezelige flesschen in het buffet.
En Rieuwertje komt buiten adem de gelagkamer in, hij heeft een gevoel of zijn
hart boven zijn hoofd uitklopt, zwaar en breed - want voor lange tijd - gaat hij zitten
op een stoel bij het raam. En het is wel vreemd maar toch werkelijk waar: de zaal is
half-vol Woutjen en half-vol drank! ‘Geef min,’ eischt hij met een trillende lach, ‘'n
stilstok1), of - of aars maar twee tegeliek...!’
ALIE VAN WIJHE-SMEDING
(Wordt vervolgd,)

1) steilstok, droogpaal, beteekent hier groote borrel
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De vos
(Slot)
In snellen draf ging het huiswaarts. Jaap zweeg, hij genoot niet meer, 't was afbeulen,
wat Vader deed; waarom zóó'n korte rust voor den vos en zóóveel angst? ‘Om de
boeren, om de eer, om Dijkveld’, dacht hij somber. Hij vroeg de leidsels, om de vaart
te temperen, maar kreeg ze niet. Op het erf sprong hij haastig af, spande vliegensvlug
uit, z'n vurig dier stond totaal afgetobd met hangenden kop en druipende flanken.
Gauw bracht Jaap hem naar z'n hok in 't warme stroo en riep Martje om flanellen
lappen. Samen droogden ze hem af; hij vlug en stevig, zij voorzichtig en zacht, och,
wat had ze met den vos te doen, Jaap zag het wel en 't verzachtte zijn bitterheid.
's Avonds tegen achten kwam Jantine, Vader had haar gestuurd, zei ze, om te
hooren, hoe 't met den vos was afgeloopen. ‘Ziezoo’, dacht Jaap, ‘vanavond gaat het
er op of er onder.’ Hij zei dat hij moe was en sprak al vroeg over wegbrengen.
Zwijgend gleden ze door de dunne avonddampen tot aan het dijkgat, waar Jaap
afstapte. ‘Wou je hier al terug?’ vroeg Jantine. ‘Ja, 'k wou je nog iets zeggen’, en hij
staarde naar de lange daken ginds, die vredig boven de grijze nevelstrepen lagen.
‘Je weet wel van Zondag, 'k wou hièr liever niet boeren... Ze zullen me niet
meetellen Jantine, de buren moeten niks van me hebben, 'k ben maar 'n arme boer
uit 't Humsterland, je krijgt er last mee, jou zullen ze ook den rug toekeeren, denk
maar aan Herman Bosch!’ Ze glimlachte ongeloovig en zei: ‘Dat valt wel mee, we
zullen héél vaak visite hebben, dan vragen ze vanzelf terug en dan zul jij het toch
ook wel prettig vinden onder de heereboeren te worden opgenomen?’ Dat antwoord
sneed alles af - ze begreep hem niet, voelde niet, dat het niet alleen was om de buren,
maar vooral om
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henzelf, hij had haar willen duidelijk maken, hoe hij ergens ver weg hoopte op
ontbloeien van intiem geluk, hoe ze samen zouden werken, samen voelen en denken,
samen leven, opbouwend gezin en boerenbedrijf. - En daar stuitte hij op het leege
visiteleven... Toch zei hij nog: ‘Liever ging ik naar de Wolden - met elkaar een nieuw
spul opzetten, dan leefden we beter sàmen...’ ‘Naar den Woldkant? Jij, een
zandboertje?’ en ze lachte luid als om een kostelijke grap, maar schrok voor zijn
ernst en zei gauw: ‘Ik begrijp je niet, Vader zal 't nóóit willen!’ ‘En jìj, Jantine, als
ik het je vraag?’ Ze was verbaasd en fluisterde: ‘Ik weet het niet, liever niet.’ Stug
en hard werden zijn oogen, de laatste hoopsprankel was weg. Hij moest handelen,
zijn Vader en de schok, die deze zou treffen, kwamen niet in z'n gedachten, overleg
baatte niet meer... weg, àlles weg - 't moèst! Angstig scherp was nù de intuïtie van
gemìs aan zielverwantschap... Jantine was het niet, het was Martje, die met hem zou
kunnen leven! En hij sprak: ‘Jantine, 't is beter uit met ons, wij passen niet bij elkaar,
we begrijpen elkaar niet - trouw met een rijken boer, je kunt er genoeg krijgen.’ ‘Nee,
nee!’ riep ze, ‘ik zal 't je Zondag komen zeggen, als je jarig bent’, en snikkend reikte
ze een hand. Zóó reed ze weg en Jaap keerde 't stuur moedeloos naar 't Zuiden.
Den volgenden dag was de vos weer frisch en glanzend, maar Vrijdags daarop
stond hij den heelen morgen stil bij 't weidehek en weigerde haver en brood. Ze
haalden hem in 't hok, hij was zoo gedwee als een schaap. ‘'t Deugt niet, Vader’, zei
Jaap bezorgd. Brink keek het beest nauwlettend aan en had er geen zwaar hoofd in.
‘Morgen zal 't wel over zijn’, bromde hij. Maar Jaap had geen rust en onder 't
avondeten klonk er plotseling een dof geklop uit de schuur. Ze snelden alle drie toe,
de vos lag languit in 't stroo en schopte met een hoef tegen 't houten beschot. Hij hief
den kop op en haalde kort adem, hij keek naar z'n baas, maar kon niet zeggen wat
hem scheelde. Jaap knielde bij hem neer, streek voorzichtig over z'n manen en rug,
toen over 't gladde, zachte lijf; plotseling sloeg weer de achterpoot tegen den wand,
die dreunde van den schok.
Jaap sprong op in doodelijke angst. ‘Vader! 't is de buik,
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ik ga dadelijk naar den veearts!’ ‘Nog naar Eenrum?’ zei Vader, ‘hij komt vanavond
tòch niet meer.’ ‘'k Wil weten, wat ik doen moet’, riep Jaap en hij was al weg om
jas en pet. Z'n vos ziek, hij woù't niet gelooven, 't kòn niet en 't zoù niet. Hij pompte
z'n banden keihard en vloog de wegen over in razende vaart, dof suisden de wielen
door stof en grint, diep boog z'n lange rug over 't stuur, hij zou redden, wat te redden
was. Een half uur later belde hij aan en sprak den veearts zelf. ‘Wacht even, ik ga
mee’, zei de vriendelijke baas. Hij kleedde zich gauw aan en bracht z'n motor buiten.
‘Jij aan m'n schouder, hou maar stevig vast!’ Dat was nog andere vaart, de wind
sneed Jaap ijskoud langs de verhitte slapen, maar hij was gehard en dacht: ‘'t Is gered,
deze man zal helpen.’ Brink en Martje konden hun oogen niet gelooven, zóó gauw
terug met veearts en al? was 't dan zoo erg? Ja, 't was erg, de arts onderzocht het
paard, dat nog altijd in 't stroo lag, en constateerde krampkoliek. ‘Is 't kou?’ vroeg
Jaap snel. ‘Hoeft niet’, was 't antwoord, ‘'t kan de sterkste beesten pakken, jong en
oud, 't komt veel voor, morgenochtend om acht uur kun je den drank halen, waken
is niet noodig. Ik kom morgenavond weer.’
Jaap stond verslagen. Tot morgenochtend niets doen, niets, en 't beest lag daar te
lijden en probeerde z'n pijn weg te trappen, 't was te veel. Als de veearts nu maar
gezegd had, dat ze den heelen nacht moesten pappen met warme doeken en
lijnkoekenmeel, dat was toch goed voor pijn, maar machteloos hier staan kijken met
hangende armen en dan naar bed? Hij balde de vuisten, ging weer in 't hok, streelde
den kop en zei tegen Vader en Martje, die stil toekeken: ‘Ga maar in huis, ik blijf
hier vannacht.’ Brink protesteerde niet, hij hoorde nòg den kreet van Jaap: ‘Is 't kou?’
en nadenkend liep hij weg. Martje haalde nog een paar velddekens en een warme jas
voor Jaap, ze zag de angst op z'n bedrukt gezicht en tranen welden in haar oogen. In
de huiskamer hoorden ze nog een paar keer het dof gebons, toen bleef het stil en
tegen tienen kwam Jaap binnen met oogen vol hoop. ‘Hij slaapt!’ ‘Voor een eigen
broer of zuster kon hij niet meer voelen’, dacht Martje.
Den heelen nacht bleef het stil, nog een paar keer ging
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Jaap luisteren op z'n kousen in het donker, hij hoorde wel het korte hijgen, maar geen
verdere onrust, zelfs geen strootje ritselde. Den volgenden morgen om acht uur was
hij weer in Eenrum, om kwart voor negen slikte de vos z'n eerste medicijn. Vergeefs,
even later begon hij weer te schoppen, elke slag dreunde in 't hoofd van z'n baas. Het
werd een urenlange marteling, tot de veearts een tijdelijke rust bracht door een
inspuiting. Jaap bleef bij 't hok dien nacht, tegen den morgen kwam de pijn terug,
het arme beest lag op z'n rug met gekromde pooten en wentelde zich om en om, dan
sloegen weer de hoeven tegen de planken en lag hij een oogenblik uitgeput neer,
wachtend op de volgende vlaag. Af en toe kwam Vader kijken met tragen gang en
somberen blik. Martje bracht brood en koffie en haar behuild gezichtje deed Jaap 't
hoofd afwenden. 's Middags gaf de veearts een nieuwe inspuiting, vragend greep
Jaap z'n hand. ‘Je kan nooit weten, zoolang er leven is, is er hoop, net als bij een
mensch!’ zei hij hartelijk. De vos lag alsof hij sliep, maar z'n oogen waren half open
en toch scheen hij niets te zien. Zoo bleef het tot 's avonds, toen Jantine de jarige
kwam feliciteeren, wat de anderen niet hadden gedurfd. De vos ziek? Wat vreeselijk!
Ze wou hem liever niet zien, je werd er zoo naar van en altijd kreeg je bange droomen.
‘Nooit opgebleven bij een zieke koe?’ vroeg Brink. ‘Maar dat is toch voor de
knechten?’ Brink knikte en was bijzonder hartelijk, waarom zat Jaap er ook zoo
onverschillig bij? Jantine wou maar liever gauw weer weg, Jaap bracht haar tot aan
de deur, stak haar fietslantaren aan, en wachtte... ‘Wanneer kom je bij ons, Vader
wou alléén met je praten!’ Hij haalde de schouders op. ‘Ik zal den vos verliezen,
Jantine!’ Ze voelde, dat het erg was en wilde troosten. ‘Vader heeft twaalf paarden,
ze zijn allemaal voor jou!’ Even lichtte een spotlach in zijn oogen, maar toen hij
bleef zwijgen, werd Jantine verlegen en aarzelend vroeg ze nogmaals: ‘Wanneer
kom je?’ - ‘'k Zal 't je wel schrijven’, klonk het toonloos. Ze knikte, vrees en
wantrouwen lagen in haar blik toen ze de hand uitstak, maar Jaap schudde 't hoofd.
Toen nam ze de fiets en reed weg, alsof ze vluchtte. Beiden wisten, dat het uit was.
Jaap keek haar nog even na, de witte mantel bolde en flapperde in den
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avondwind, hoog en slank zat ze op het zadel, 't hoofd rechtop - Jaap voelde, dat
haar verdriet niet grooter zou zijn, dan haar geluk geweest was, vluchtige beroeringen,
anders niet. Toch had hij wroeging over zijn ontrouw aan de schoone beloften en de
sterke liefdewoorden, haar in de eerste maanden toegefluisterd. Maar ook vreemde,
vage gevoelens van eindelijke bevrijding rezen op en 't was hem of in de verte een
lichtende weg voor hem open lag van nieuw leven...
Plotseling kwam Martje de schuur uit. ‘Jaap, kom toch, hij stáát!’ Met een schok
was hij in de werkelijkheid terug, de vos - Martje - en Vader - o God, Vader, die nog
van niets wist. Hij holde naar 't flauwe schijnsel van de driehoekige kaarslantaren
naast het hok en stond stijf van ontzetting, als voor een levend wonder. De vos was
overeind en stak zijn kop over den rand. Hij won wel huilen en lachen, wel
schreeuwen: ‘Blijf léven! Jou kan 'k niet missen!’, hij wou wel knielen van dank.
Bevend gleed z'n hand over den trouwen nek, maar viel loodzwaar weer omlaag.
‘God, God’, kreunde hij, ‘'t is niet waar, 't is mis!’ Doodstil stond het dier, alsof alle
koorts en pijn gevloden waren, maar z'n hals was kil en klam en zijn oogen stonden
oud en vermoeid. 't Was, of hij in doffe gelatenheid toch nog smeekte om laatste
hulp en zóó'n grenzenlooze weemoed lag in dien blik, dat Martje in snikken uitbarstte
en Jaap de deel op liep met scheef vertrokken gezicht. Een doffe slag, Martje gaf een
gil, Jaap gooide 't hok open, de vos lag op zij, alle vier pooten stijf gestrekt, nog even
trok z'n kop - hij was dood. Voor 't laatst streek Jaap hem over 't voorhoofd met
ijskoude hand, toen nam hij werktuiglijk de dekens en de jas uit den hoek en spreidde
ze over hem heen.
‘Kom, Martje’, zei hij kalm, ‘naar Vader’. Maar zij stond schreiend tegen het hok,
klein en nietig, als gebroken. ‘Hield je zóóveel van hem, Martje?’ vroeg hij bevend.
‘'t Is om jou’, snikte ze. Ontroering kropte in z'n keel, vergeefs trok hij met z'n
wenkbrauwen, 't was te machtig, onbewust sloeg hij zijn arm om haar heen, aldoor
zeggend: ‘Stil maar, stil maar...’
Zoo vond hen Brink, toen hij even kwam kijken naar 't paard. Hij staarde als naar
een spook - één oogenblik verlamd - dàn: een schorrevloek: en: ‘Donder op!’ bulderde
hij

Groot Nederland. Jaargang 27

154
met geheven vuist, ‘ìk zal die meid wel wegtrappen, schaam je voor Jantine!’
Onbeweeglijk bleef Jaap staan, toorn bruiste in z'n bleed en heftig riep hij uit: ‘'k
Heb met Jantine niks meer te maken!’ De oude man keek als waanzinnig van de een
naar de ander, teen greep hij z'n hoofd met beide handen en zakte bewusteloos in
elkaar. Water en azijn hielpen niet, Martje vloog weg om een dokter te halen.
Met haar flikkerend kaarslantarentje op de donkere ree schokte ze telkens over
losse steenbrokken, de wind floot langs haar ooren, woei de haarpieken in haar oogen
- ze voelde 't niet, ze zag alleen de drie in de schuur en suf van angst en verdriet joeg
ze voort.
Jaap hield de wacht. Hij had den zieke toegedekt met al de dekens van z'n bed en
zat op den leemen vloer, de ellebogen op de knieën, het hoofd geklemd tusschen
wijd uitgespreide vingers, alleen in de stille ruimte tusschen z'n doode paard en z'n
misschien stervenden vader. Hij greep z'n haren en bad in vertwijfeling: ‘Heere, mijn
God, wat heb ik gedaan - wat een straf - wat een straf...’ Snikkend boog hij voorover:
‘Vergeef me, vergeef me Vader - word wakker - och, word toch wakker - ik zal 't je
zeggen, als je maar luisteren wilt, ik kòn toch niet anders, Vader - maar je wist het
niet - och God, wordt toch wakker...’ Maar z'n klachten stierven weg in de verre,
donkere hoeken, en Vader lag stil en sloeg de oogen niet op. Voorzichtig schoof Jaap
z'n jas onder het hoofd en lei z'n oor te luisteren op het hart - een zwakke klop goddank - maar hoe lang nog? O, dat de dokter toch kwam, was hij zelf maar gegaan,
nooit zou Martje zoo vlug kunnen rijden als hij, en dan bij avond! Hij sprong op,
keek door 't kleine raampje de ree af - niets. Als de dokter niet thuis was, als hij
gehaald moest worden van een visite! Hij wou z'n fiets grijpen en zelf nog gaan,
maar daar lag Vader, die ieder oogenblik bijkomen kon, en weer ging hij naast hem
zitten, staroogend naar 't blauw gezwollen gezicht, dat slapen bleef...
Eindelijk hoorde hij een motor op de ree, vlug liep hij naar buiten en wachtte
huiverend. Nu zou hij 't hooren, hoop of geen hoop, z'n hart bonsde van angst, hij
had zóó gehunkerd naar dit oogenblik en nu 't er was, kwam het te vroeg, wou
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hij wel schreeuwen: ‘Nog niet, nog niet!’ Liever twijfel dan droevige zekerheid,
Maar de dokter, vlug met de daad, karig met het woord, zette z'n motor tegen den
muur, zei kort: ‘Dag Jaap’, vroeg niets, liep hem snel voorbij regelrecht de schuur
in, knielde bij Vader en onderzocht hem. Toen hij opstond, las Jaap van zijn zwijgend
gezicht het antwoord. De dokter stak hem de hand toe, Jaap boog het hoofd en hoorde
als uit de verte die warme stem, die van moed houden sprak, van beroerte en dood
zonder lijden. Plotseling greep hij den dokter bij de mouw en vroeg heftig om Vader
bij te brengen, nog éven, o, maar vijf minuten! ‘Arme jongen, kon ik je maar helpen’,
dacht de andere. ‘Hij moet vanzelf bijkomen, Jaap, we zullen hem voorzichtig naar
bed brengen samen.’ Nooit had Jaap zwaarder last gedragen, zijn beenen slingerden,
z'n armen waren krachteloos, klam van zweet werd z'n voorhoofd.
Vriendelijk nam de dokter afscheid, ‘afwachten’ was z'n eenige opdracht.
Jaap zat voor 't bed in de leege huiskamer met den gebroken stoel en 't bekraste
kabinet, hard en koud tikte de oude hangklok, 't was of die hem wèg tikte als een
vreemde, die den vrede van jaren lang in dit stille huis had durven breken met z'n
vreemde kuren en z'n koppigen eigenwil. Zacht gleed de deur open en Martje keek
om den hoek. Jaap wenkte. Op haar kousen sloop ze binnen. ‘'t Kan nog wel een
paar dagen zoo duren, zei de dokter...’ Droevig zagen ze elkander aan als hulpelooze
kinderen tegenover dit groote leed. ‘'k Zal je koffie zetten’, zei ze en ging naar de
keuken.
Traag kropen de uren van den nacht voorbij.
In de kamer zat Jaap, mijmerend over den zwaren zomer, was hij met Jantine toch
maar nooit begonnen, 't geluk lag vlak bij hem - waarom had hij 't niet gezien? ‘Omdat
een boerenzoon niet naar een arbeidersdochter keek.’ - ‘Mijn God, hoè moet ik het
toch zeggen, als Vader bijkomt’, bad hij, ‘ik kan niet beloven van Martje af te zien,
't is alles, wat ik in Jantine miste, alles, wat ik zocht... en ik kan óók niet leven, Vader,
als jouw laatste woord een vloek zal zijn...’ Hoe had het in zijn hersens gemokerd
de laatste weken, hij had gesmeekt om uitkomst en dáár was nu het onweer ge-
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komen met nooit vermoede kracht. De zwaarste strijd lag voor hem, wanhopig kneep
hij de handen in z'n zakken, moest hij het dan maar verzwijgen? Om Vaders wil?
Om Martje's wil? Liegen voor een stervende? Een ijzeren band omknelde z'n hoofd,
met heete, droge oogen staarde hij in 't bed, de stilte benauwde hem, hij snakte naar
de buitenlucht en durfde niet gaan.
In de keukenbedstee lag Martje met rood gezwollen oogen. Slapen kon ze niet.
Aldoor zag ze den vos vlak vóór z'n dood en Jaap, die zoo armelijk over hem heen
boog, wat een ellende en toen dat onverwachte: zijn armen om haar heen, van weelde
en schaamte drukte ze haar beschreid gezichtje diep in 't kussen - àls hij het toch
meende, niets had hij meer met Jantine te maken, zei hij toch? En toen die uitval van
Brink, hoe moest het toch gaan, als hij bijkwam, als hij eens beter werd, héélemaal
beter, wat dan? Nooit zou ze met Jaap mogen gaan. En als hij stierf en Jaap beloven
moest haar te laten loopen? Het hoofd liep haar om van 't vragen en ze smeekte Onzen
Lieven Heer om vergeving, als ze soms wenschte, dat Brink maar niet meer bijkwam.
Den volgenden middag, toen de paardenslagers uit de stad den vos in de schuur
afmaakten en de weëe reuk van 't bloed zelfs drong tot in de kamer, bewoog Vader
zijn handen, als zocht hij iets op 't witte laken. Jaap, die al 't werk aan Jelle en Martje
had opgedragen en de kamer niet verliet, sprong op en greep voorzichtig de koude
vingers. ‘Vader’, hijgde z'n adem. Brink sloeg de oogen langzaam op, keek hem aan,
lichtloos, zwijgend. ‘Vader!’ Hij lag als buiten kennis, maar de oogen draaiden en
zochten de kamer rond. Ook de hand wees naar de tafel en Jaap begreep het niet.
Moeilijk bewogen de lippen - er kwam geen geluid. ‘Vader, zie je me, hoor je me?
ik ben het, Vader! Jaap!’ Hij knikte even en drukte zacht de hand van zijn zoon. Z'n
borst loosde een diepen zucht, weer begon de mond geluidloos te praten, maar Jaap
kon 't niet aflezen. Vermoeid gleden de oogen weer dicht. Snikkend hield Jaap beide
handen vast. Eenige oogenblikken later keek de oude weer de kamer rond, duidelijk
las Jaap teleurstelling en plotseling hoorde hij met schorre stem: ‘Martje?’ ‘Wil je
Martje hebben, Vader?’ Een zachte glimlach. Jaap holde
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weg en riep haar uit de keuken. Verlegen kwam ze binnen. 't Gezicht van den zieke
klaarde op, hij opende beide handen en fluisterde: ‘Kom, allebei.’ bevend
gehoorzaamden ze. Toen wachtte hij even, als wilde hij zijn laatste krachten
verzamelen. Hakkelend klonk het: ‘De vos... dood hè?... mìjn schuld... àlles...
grootheid... vergeef... God...’ De stem werd onverstaanbaar - maar zijn oogen gleden
zacht over de twee voor z'n bed... teederheid en deemoed als niet meer van dit leven
omvatten hen in laatsten liefdeblik.
J. STULDREHER-NIENHUIS
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Het late licht
(Slot.)
Het was avond en hij zat bij zijn zusters. Leida ging een boodschap doen. Gingen ze
anders altijd samen, nu bleef Mart voor gezelligheid bij hem, Mart, de jongste, die
ook het gezelligst kon praten. Ze zette deze avonden de stoelen buiten de deur, omdat
de zon dan weg was en ze zoo gezellig tegen den dijk konden opkijken, de menschen
bovenop konden zien. Wandelaars liepen er dan veel. En hij rookte zijn pijp. Z'n
zusters keken in de krant of zaten wat te breien. En een buur bleef eens staan. Hij
mocht dat. Zoo achterovergeleund, den stoel tegen den muur, zei hij dan niet veel,
maar hoorde aan en zag wat voorbijging. Rust - drentelende vrede - en de zee achter
den dijk klopte zacht tegen de wering.
Maar dezen avond, nu Leida nog haar boodschap was gaan doen, ging hij niet
dadelijk met Mart naar buiten toen ze de stoelen nam, hij bleef zitten, onbewegelijk
achter de tafel en hij keek zijn zuster aan toen die zei: ‘kom je’...
‘Nee’ - schudde hij en de pijp die naast het zakje tabak bij hem lag nam hij op en
bekeek haar of het een wonderding was. ‘Mart’ - zei hij - ‘ik heb vandaag’ - want
hij kon er niet van loskomen - ‘ik heb vandaag... kun je wèten wie ik gezien heb?’
‘Gezien’... zei Mart wat verwonderd. ‘Wie dan?’
‘Komt zij wel meer hier... in de buurt... Aafje... van vroeger?’
‘O!’... schrok Mart... ‘nee... wat wou je dan... wat dacht je? Zag je 'r? Ja, ik zag 'r
gisteren ook... in het winkeltje... en...’
Mart zei niets meer. Hij zuchtte: ‘wat 'n mensch, hè? - Wat 'n verval’...
‘Ja’... zei Mart stilletjes - ‘dàt wel... Ik keek ook en
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ik dacht: is ze 't?... en is ze ziek geweest? Zoo mager... en dat was ze nooit. Maar...
we worden óúd’, zei ze dan wat luchtiger, ‘zij óók. Ja, 'r dochter woont nou hier
dichtbij, zoodoende... en de jongen was dood.’
‘Ja, de jongen was dood’ - zei hij na: ‘jullie vertellen me altijd van iedere zieke
in de buurt - en dood - is èrger - maar kende je Jan niet?’
... ‘Ja’... zei ze klein beschaamd, ‘maar ach, we dachten... dit was anders... en...’
‘Jullie zijn er niet geweest - je hebt niet gevraagd - niets gebracht aan dien Jan.
Of toch wel? Och... laat het me maar niet weten. Jaren schijnen ook geen tijd te zijn.
Een jonge meid werd een oude vrouw en... waarom blijft ze die meid? Je kleed
verslijt, Mart, àlles verslijt en dan valt het je af, 't àl vergaat met den tijd. Slijten de
jaren één ding nièt af: haat?’
‘Haat? Wat zèg je?’ schrok Mart. ‘Wij dachten... Want zou jij goedvinden:... We
vràgen de buren niet en diè wonen ver - die...’
‘Ja - om mij’ - zei hij mompelend, ‘om mij, dat zal wel. Of ik het zou goedvinden
als ik haar hier eens zag of als jullie me van den jongen vertelden? Julli kunnen niet
vergeten dat je broer, de kòning, zoo... ééns hè - jongkerel nog - aan den dijk werd
gezet. Maar Mart, dat kleed is bij mij driedubbel versleten - al zoolang - en we kunnen
er gerust over praten, dat zij... nou een stumper is.’
‘Dat is ze’ - zei Mart met een kleur... ‘dat is ze; nee, haar leven is niet over rozen
gegaan, ik weet het - en je ziet het, maar... en ik denk zoo dikwijls: het kwaad dat
we een ander eens doen...’
‘Valt op je eigen hoofd terug, wil je daar beweren. Ik geloof daar niet in. We doen
allemáál kwaad en krijgen niet altijd loon naar zonden. Jullie - Leida en jij - gaan
samen naar de kerk - ìk heb het niet noodig - maar wat denk je dan als je daar ook
hoort zeggen: hebt uw naasten lief als uzelven - hebt uw vijanden lief. Of zijn dat
alleen maar woorden? En liggen de dàden daar niet in?’
Zoo kon hij wel eens méér spreken, wist Mart - tot haar - tot Leida - of plotseling
tot een buur, een be-
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kende. Mart wist: haar broer was geen sikkepit vroom, maar soms haalde hij God en
Bijbel aan - èn goed - Ze kroop nu een beetje in haar eigen schuldgedachten weg,
want och... hij, die alles niet wist... en Leida en zij babbelden wèl - en meer dan eens
hadden ze er wel iets van voldoening in gevoeld dat Aafje - want ze hadden haar
leven toch wel gevolgd al wist hìj dat niet; ja, ze wisten eigenlijk alles. Er zijn altijd
monden die je graag nieuwtjes vertellen. En omdat er altijd wat familie van haar
hiergebleven was, bleef haar leven ook dichtbij, al was ze zelf in de stad. Haar
huwelijk was niet zoo slecht geweest, maar... heel goed toch ook niet... en de
kinderen... Nu ze weduwe was stak geen één de hand naar haar uit. Vroeg oud wàs
ze. Géén vrouw van haar leeftijd hier uit heel de buurt zag er zoo vervallen uit als
zij. En sjovel ook - armoedig - Was ze misschien nou met den dood van den jongen
hier naar toe gekomen om te zien of ze wellicht bij dèze dochter een onderkomen
kon vinden? Maar een visscherman... en een hut bijna... en zooveel kleinen... dan
kon ze óók ploeteren - maar er kon haar in dat woninkje wel geen plaats worden
toegemeten. En het visschersbestaan hier... Nee, ze zou wel weer weggaan.
Hij keek zijn zuster nog eens aan en zei: ‘ja... dat karretje van haar moet wel
verkeerd geloopen zijn. Je sprak 'r niet’?
‘Nee’ - schudde Mart.
‘Je was met mekaar in één winkel - èn - je schrok van mekaar - toch zei je niets’
‘Ik heb 'r toch wel gedag gezegd’... zei Mart als een kind.
‘Dat was véél. Maar je zei dat niet aan Leida. En nou pas je op... nou doen jullie
je boodschappen verder. En ik wou toch wat vragen Mart... ik wou 'r zièn - hièr’ ‘Hièr’... zei Mart in ontsteltenis. ‘Hoe kom je daarbij. En kàn dat?’
‘Het kan altijd dat je iemand de hand toesteekt. En ze heeft me onrust bezorgd.
Waarom zou je een oude kennis niet eens op een kopje koffie vragen? Het kan toch
best zijn... dat als ik haar vroeger met gewèld gehaald had... Maar 't is immers goed
geworden... Anne heeft nooit over
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me te klagen gehad. En ik zou ook niet willen dat het anders gegaan was. Als alles
voorbij is, wil je toch niet terug. Over den ouden tijd praten kan goed zijn, Mart, en
héél vroeger hebben jullie 'r toch graag mogen lijden. Schudt je hekel nou es af!’
‘Ik kan niet zèggen dat ik nog 'n hekel aan 'r hèb,’ kwam Mart dan beslist en toch
'r bevreemding bedwingend. ‘Zeker - we zijn non allen oud geworden en ik... ik zeg
je toch dat ik 'r gedag zei. Als ze nou nog hier blijft en jij bent weg wil ik met Leida...
wel praten... en dan kunnen we 'r wel eens op een kopje koffie vragen - ja zeker’ besloot ze.
‘Als ik weg ben - maar zij gaat ook weer weg - stel niet uit’.
‘Morgen dan - ik moet toch met Leida... Waarom wil je dat nu? Ga jij eerst heen’
‘Ik zal morgen niet weg zijn - ik blijf nog’ - zei hij nu wat dwingend. Wat hij
wilde, dat wilde hij toch eenmaal: ‘Je moet haar nù gaan vragen - gaan hàlen’, zei
hij; ‘je hebt dat wel voor me over Mart; zeg, dat... toen je 'r opeens in het winkeltje
zag, hier in de buurt - dat je... ja, zèg maar wat. 't Is alles te lang nou geleden om in
je hart nog 'n zwarten hoek te laten.’
‘Ja’... zuchtte Mart, en ze had een kleur; want wat hij vroeg, wilde, durfde ze toch
niet goed. Ook hadden ze Aafje wel niet aangekeken als ze 'n enkele maal eens hier
was, ze hadden wel véél gedaan, Leida en zij - en nu hadden ze geen dubbeltje bij
den krans gedaan dien de buren en verder wonenden aan den dooden Jan hadden
gegeven. Ze waren er niet om geweest, maar je hadt het kunnen brengen. Toen wisten
ze al... dat zìj er was... want ze kwam net na het sterven. De jongen had lang gelegen
en hij had nog eens naar opoe gevraagd.
‘Als ze 't doet... als ze wil’... zei Mart nu en hij antwoordde, aan de hand van het
kind denkend: ‘ze zal willen’ ‘Weet je dat zoo zeker?’
‘Heel zeker.’
‘Heb je haar dan gesproken?’
‘Nee, allen maar gezien’.
‘Nou... dan’... zuchtte Mart - en ze keek langs haar
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schort, of die nog schoon genoeg was: ‘ik moet dus zeggen: van Leida en mij - niet
van jou.’
‘Zóó - ja’ ‘En’... weifelde ze weer, ‘als Leida komt’...
‘Als ze komt terwijl jij wegbent zal ik het haar zeggen; is ze er nog niet als jullie...
wel, dan ga je haar een eindje tegen en zegt het haar, je zult toch wel weten waar zij
haar boodschap doet. En - vindt ze 't nièt goed - kom dan vooruit en zèg het ons, we
kunnen dan opstappen en misschien kan ik in het huisje van haar schoonzoon...
vragen... of ik iets voor haar kan doen.’
‘Vràgen?’ zei Mart en haar verwondering kon niet dieper worden getroffen: ‘in
dat huisje van haar schoonzoon - daar kom je nóóit - èn - je zou met haar over straat
gaan - de mènschen...?’
‘Ik heb de menschen niet noodig. Ik breng een oude vrouw terug’ - Hij wist: dat
z'n zusters hem dat niet zouden laten doen - ‘Ik zie niet in waarom men aan 'n oude
kennis niet een beetje goed zou doen’ - zei hij - ‘ga Mart, twijfel niet; heb ik je ooit
zoovéél gevraagd?’
‘Nee’ - zei ze - stoetelend heen en weer door de kamer, want nog begreep ze het
niet, vatte ze niet zijn wil of bedoeling. Oude Aafje helpen? Hoe zou 't kunnen?
Alleen vriendelijk tot haar zijn was al heel wat. Maar als ze nou eens ziek was, zoo
lijdend en vervallen als ze er uitzag... en hij... wou 'r óók nog eens de hand geven...
Kwaad was daar niet in, nee - góéd. En ze zou dan maar gaan.
‘Dan ga ik’... zei ze nog voorzichtig als tot haarzelve en ze keek hèm niet meer
aan. Ze deden toch immers altijd naar zijn wil. Wat zou men hem weigeren?
Zoo geleden had hij eens - tot zelfmoord had het hem willen brengen - en daarom
waren Leida en zij zoo gaan haten - Vervaagd was nu alles... alles schijnt te vervagen
met den ouderdom, hun hekel aan haar óók. Leida zou toch wel opkijken; dit zou ze
óók niet verwacht hebben.
En toen ze langzaam, nadenkend het huisje verliet - nog strijkend over den schoonen
boezelaar dien ze toch maar had voorgedaan, zei hij: ‘denk je om wat bij de koffie...
voor de gezelligheid.’
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‘Leida zou toch tracteeren - omdat het de laatste avond was’ - beweerde zij. ‘Ik zal
maar wachten... waar ze mee komt’ Hij knikte haar nog na.
Zij was dan gekomen, dadelijk meegegaan, gedwee, want willen of niet willen deed
ze tegenover de menschen niet meer. Ze volgde - en wel vaak gedachteloos. Haar
vermoeid brein deed haar niet meer ontleden, zoeken naar wat de menschen van haar
vroegen of vergden. Al wat hoop of verwachting kon inhouden lag in haar gedood.
Als een willige machine zat ze in het huisje achter den dijk en luisterde, gaf antwoord
op vele vragen. Maar die vragen waren 't toch óók, die haar langzaam als deden
ontdooien en het strakke masker van haar gelaat wegschoven; dan keek ze op, met
verwonderde oogen, als: zit ik hier? - en hebben jullie me gevraagd? Door wat kwam
dat? Zijn we mekaar van bitter vreemd dan ineens weer na geworden? - en ik... die
niemand meer had?... ik... aan wie nooit meer veel gevraagd wordt. Mijn kinderen
kennen mijn leven wel, doch ze stellen er geen belang in, ze zijn allen te arm of te
zeer bezocht door nood en leed om meer dan eigen juk te dragen, voor ieder der
mijnen is de eigen weg genoeg. Een arme oude moeder kan door haar zwoegende
kinderen slechts weggewezen worden van de eigen levensbaan. En de eene, jong,
krachtig nog, met zijn klein gezin die zou kùnnen... het kind dat men eigenlijk zijn
meeste liefde gaf... ach, maar ik red mij nòg... en ik zorg... dat ik niemand behoef te
vragen.
Soms, als ze sprak, klonk haar stem opeens moeilijk, als van een, die haar al te
afgetakelde zenuwen nog eens met geweld neerduwt. Ze wilde toch haar afgetobdheid
niet zóó doen blijken, scheen het. Doch hij begreep wel, dat haar kalmdoen, dat
machinale in haar, voortkwam uit een laatste blinde kracht in haar die haar nog
ophield... om... wie weet... ook nog haar kinderen te sparen. Zoo bleef een moeder
- tot 't eind. Hij kende een moeder - want hij had Anne gehad... en overal...
Ja, ze zei: moe te zijn, want de groote stad... en ze had nou toch al drie dagen
gerust, drie, waarop ze wezenlijk
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gehoopt had, maar de zware zeelucht misschien... en het rusten zèlf... schenen je nog
vermoeider te maken dan je was en het volle huisje van haar dochter en schoonzoon
deden niet te best slapen. Nee, ziek was ze niet, ze lag zelfs in de stad nooit een dag
op bed.
Wat ze deed?
De matte stem vertelde bijna al wat men haar vroeg.
Toen Mart zoostraks met haar bezoek het huisje genaderd was, stond Leida aan
de deur en twee kersroode plekken lagen als gebrand op haar wangen. In Leida's hart
was de haat door al die jaren als tot een niet te wentelen stuk steen geworden. Het
lag daar in haar, vast en onwrikbaar, dat wezen van vroeger nóóit meer te willen
kennen. En nu inééns... Het schepsel van haar ouden diepen hekel zou komen. Hìj
zei het daarnet, als kalm, de pijp tusschen de lippen. Leida had haar in zéér lang niet
gezien. En ze dacht... met die kersroode vlekken op haar wangen,... dat het niet zou
kùnnen; en, ze streed, bitter, maar wat wèl kon was: dat Leida bij de komst van het
magere, zoo ingevallen en tanige menschje plotseling opzij ging. Neen... dit was...
dit was... een andere... een schim van haar die ze steeds in haar gedachten had
gehoond, er straf voor gevraagd en gaarne haar haat had willen toonen. Een vrouw
die de macht bezat, eens een man bijna in den dood te drijven. O... had ze dat ooit
gewèten? En hun angst? Die angst lag diep en tot haat verstold in Leida's oud hart.
Den broer, dien ze opgebracht had! - en dien men eens weigerde - En het kon nooit
- nooit. - Leida had willen weggaan, maar ze was gebleven, geloovend toch ook, dat
zìj niet kwam. Maar ze wàs er - en Leida... had zelfs een hand gevoeld. Haar hart, dat al zoo lang
lag dichtgekluisterd voor dit mensch, sprong plotseling door een vreemde, pijnlijke
aandoening open. En sloot zich weer - stil. Ze keek haar aan. Haar hooge kleur die
brandde op haar gezicht werd even als weggetrokken. En daarna zat ‘zij’ binnen...
of het vanzelf sprak. En hìj keek goed en monter - hij praatte, en het vervallen, haast
onkenbaar geworden wezen knikte.
Neen, Leida ging rond en deed. Wat zou ze toonen - aan dèze... aan zoo'n
verschrompelde ziel? Ze zweeg en ging

Groot Nederland. Jaargang 27

165
om; ze zette koffie - en de gevulde koeken - drie - voor ieder een - voor zìjn afscheid
- zij brak den haren - voor Mart en haar - en de hééle...
Mart was in een hoek gaan zitten en ze keek nog wat licht bedenkelijk. ‘Kom aan
de tafel zitten’, zei hij.
Leida moest koffie zetten, dus die kwam nog niet.Maar eindelijk En toen was het, of niemand kon praten dan zìj en als ze weifelde in haar woorden,
zich inhield, of hìj alles verder uit haar trok. En ze luisterden stil. Dan vroeg Mart,
of zij maar koffie zou schenken. Leida kon het óók.
‘Nou, die ruikt goed’ - en het was, of in de glanslooze oogen van de bezoekster
tranen schoten; ‘als vroeger’... had ze misschien willen zeggen. Maar vroeger lag
gestorven, móést gestorven blijven, voelde ze, er was alleen het nu, waarin ze hier
mocht zitten en men belang in haar stelde als... ja, misschien toch als in een verlorene.
Zoo voelde ze het, zoo begreep ze het uit blikken en woorden en het was haar zoo
goed dit, want trouw waren deze drie in haar jonge leven toch wel voor haar geweest,
trouw... tot... ze het zelf wegwierp.
En ze zag ook wel met haar zwervende oogen, dat zij een heelen koek kreeg, hìj
ook, doch dat de zusters een halven hadden. Niet op haar gerekend - toch deelen zij... het beste - mèt hem, als... ja ze moest het nu toch denken: als vroeger. ‘Dat óók
nog? Nou dank je’, zei ze. ‘Maar ik kan niet zeggen: haal het eens bij me terug’ ‘Nee... dat hoeft ook niet’ - zei Mart.
Ze zuchtte.
En ze vertelde verder van haar leven, zonder terughouding, want ze voelde wel,
hier behoefde ze niets in te houden; ze waren nieuwsgierig, belangstellend, naar al
hetgeen ze had doorgemaakt. Dat was wat iedere vrouw en moeder in den
hardwerkenden stand wel doormaakt: werken, zorgen, tobben, ziekte, armoe, ook
dood. De gewone opvolging van zwoegersbestaan. Ze keken niet zóó op van wat ze
vertelde, het was gewóón, wat men om zich heen óók zag.
Over haar man sprak ze niet, slechts tweemaal zei ze: oude Arie, omdat ze ook
een jonge had. En juist die jongste
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- Telkens kwam ze op hèm terug, hij, die het kruis in haar oud bestaan had gebracht.
‘Overvloed... och nee... dat hadden ze nooit gekend, een gezin - en de stad - daar
wordt alles opgeslokt. Toch had ze zóóveel kinderen niet gehad en de oudsten waren
toch allen jong en fatsoenlijk getrouwd Jonge Arie trouwde wat laat.
Hij was... hij was... geen kwade jongen, maar... vreemde gewoonte had hij, die
hij... ja, eigenlijk wel een beetje van zijn vader had; soms uithuizig, loopen met
venten en lang ergens kunnen hangen, opsnijen, het huis vergeten, van 't eene werk
naar het andere overspringen, alles op goed geluk, en zonder gedachte, het hoofd hol
en dol door zwetserij. Vrinden - vreemde vrinden in menigte. Een jongen, dien je,
ook al was hij lang man, stééds aan den toom houden moest.
Z'n vader had hem nog wel veel en veel verweten. Toen die stierf...
Ja, toen ze dan met jonge Arie alleen achterbleef - hij was toen toch vier en twintig
- en ze waren samen gaan werken; waarom zou zij niet; ze was toen nog heel krachtig.
Zeven jaren geleden. Ze ging kantoren schoonmaken, bij avond en 's morgens heel
vroeg; jonge Arie kon de huur van de bovenverdieping en alles wat noodig was niet
alleen verdienen. En waarom zou ze niet helpen? De andere kinderen waren weg.
Heel den dag thuis had men ook niet noodig. Een paar deftige werkhuizen had ze
nooit kunnen krijgen, ze scheen al te oud daarvoor en dan was ze ook niet gewend
aan vaak secuur werk in een mooie boel. Kantoren - het was wel zwoegen, vooral
vroeg, en weer laat; overdag kan men daar niets beginnen; in den ochtend ging ze
om vijf uur de deur al uit. Boenen... die groote kachels poetsen... schrobben; maar 't
gaf wel aardig geld. En je was overdag vrij voor je eigen huis; 's middags ging je een
paar uur liggen.
Zoo was het - Jonge Arie werkte ook.
Ze ging ook leege huizen schoonmaken. In den winter was dat wel eens een bar
bedrijf. Een aannemer van zulke werken stuurde haar dan een boodschap - of ze
kwam - en dat
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ging per uur. Je voelde je botten dan wel, maar och... als de rijksdaalders weer in je
handen waren... Ze had toch haar bovenverdieping niet graag willen verlaten; ze was
er gewend en het boeltje dat ze had stond daar nu juist zoo mooi.
Op een keer ontmoette ze in een van die groote leege huizen een jonge meid, die
óók was gezonden om te helpen schoonmaken; een jonge meid... ja, ze zou 't maar
eerlijk zeggen: een slons wel op het eerste gezicht; een vreemde lok voor haar oogen
en een kapsel... Ze sloeg ook wel wat rare taal uit tegen den man die in dat huis de
hooge ramen en deuren kwam lappen. Zij deden de vloeren, de trappen. Maar ze was
toch maar vriendelijk tegen de meid, want als je samenwerkt...
Ze kwam haar zelfs eens halen voor het werk. En op een Zondag kwam ze zelfs
opgetuigd aangeloopen. Jonge Arie was thuis - en keek. Hij had nog nooit lang
achtereen een meid gehad, maar deze scheen hem wel te bevallen op het eerste
oogenblik.
Wat toen gebeurd was? Och, je bent overal niet bij. Ze had jonge Arie nog wel
gewaarschuwd: niks voor jou, het is een grootmond en... ze was uit een achterbuurt;
je zag dat dadelijk aan haar, ook al had ze zich 's Zondags nòg zoo mooi opgedoft.
Maar de jongen - Arie - als ze eenmaal iets in hun hoofd hebben... de meid had hem
misschien ook wel ingepalmd, bereid was ze zeker dadelijk geweest tot àlles Want - na korte maanden kwam het. 't Behoeft niet gezegd te worden wàt. Schande
genoeg - zoo gauw. Arie moest met Stien trouwen. En ze deed niets dan lachen,
gekken en grootmonden, die meid. Gaf er niet om.
Wat zij toen als moeder had gevoeld èn - toch nog uitkomst had gezocht voor die
twee.
Wat moesten ze? Ze hadden geen meubels - èn geen geld; Arie had nooit kunnen
sparen; zìj was altijd thuis geweest in een groot gezin en wat ze met huizen
schoonmaken had verdiend was in dat gezin stukgerold. Niets over - nooit wat gehad
zelfs.
Hoe moet dat Stien? Waar zul je wonen?

Groot Nederland. Jaargang 27

168
O - wonen? - waar god het geeft! lachte ze. Bij mij thuis zullen ze me niet
wegschoppen en als ik getrouwd ben kan Arie er bij in.
In een stéég - in... een búúrt - Ja, véél ben ik zelf wel nooit geweest, maar dáár
wou ik toch geen kind van me hebben. Ik zei het ook - aan Arie. Later zei Stien
lachend: nou, dan komen we bij jóú in! - Jou, zei ze altijd. En 't woord moeder
gebruikte ze nooit. Toen in de werkhuizen noemde ze me ‘Aaf’, of ik geen vrouw
Greef heette.
Maar afijn - wat hoef ik nog te vertellen? Ze zijn bij me gekomen - later het kind.
En van den beginne had ik gezegd: jullie moeten werken, sparen, om eigen meubels
en een eigen huis te krijgen. Maar ja, ze zeiden wel dat 't goed was, doch wat ze
verdienden ging tòch op, ze vonden het gemakkelijk, bij mij.
Tot ik ze twee jaar had - en ook het tweede kind kwam. - Dat zal wel zoo doorgaan,
want ze is pas drie en twintig nou. En vrij zal ìk nooit meer worden. Vrij! - in m'n
eigen huis!
Ze zitten in m'n boeltje - dat vergaat - versmeert - ze zitten overal - en gebruiken
alles. Ik heb in mijn eigen huis een kamertje. Het derde kind komt En Stien kan niet meer werken - al zoo làng kon ze dat niet meer - ze is loom - ze
is ziek - en de kinderen hebben mazelen, kinkhoest; er is altijd wat. Dat ik in haar
goeie tijden op de kinderen kon passen en zij uit werken gaan, komt niet in haar op;
ìk ga nog werken; naar m'n kantoren, en m'n leege huizen, met andere werksters, die
toch óók kinderen hebben. Zij ziet het aan. Zij heeft eens gezegd: als je getrouwd
bent, moet je niet meer werken, dan moet de man het doen en voor alles zorgen; maar
ik vraag; als je zoo begonnen bent - en zou je dan met je tweeën niet alle moeite doen
er bovenop te komen en eens je zelf en je kinderen een eigen dak te geven? Want
nou is het toch nog bij mij!...
Och... ze zuchtte: wat zeg ik? - het is nog bij mij? Zoo zie ìk het - maar zoo zien
zij het lang niet meer, moeder... zit allang goed op haar eigen kamertje - zoo wil ze
het - en als ze dood is... dan moeten we immers toch hier blijven! -
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Zóó hebben ze gezegd - zìj - àllen - want - O, dat ik... dat ik... die 't zoo goed vond
op mijn bovenkamers, al was ik alleen, Arie weg, dat ik... die rustige plek niet heb
kunnen houen. Je wordt toch oud... oud Dat harde werken heeft me de laatste jaren zoo oud gemaakt - en dat geen rust
vinden.
Ze moeten wel niet weten, zij die jong zijn, wat moeheid is, anders... konden de
kinderen niet eens zwijgen als ik na m'n zware werkhuizen... want ze beginnen me
zwaar te vallen... héél zwaar... omdat... de rust die er op noodig is, niet komt...
Arie laat het alles gaan, hij kan tegen Stien haar mond niet op, tegen haar familie,
tegen àlles wat van dien kant komt, want - Men zegt wel eens: ze komen uit een
achterbuurt, maar dat heeft zijn reden. Stien heeft nóóit bij òns willen komen, nooit
een vrouw worden uit een fatsoenlijke straat, altijd moet ze de haren hebben en die
beschouwen háár huis ook als het hunne - het mijne... dat ik al zoolang heb moeten
afgeven...
Ik heb nooit geweten, dat men zóó moe in het leven kan worden, zóó moe. En dat
schijnt toch niet alleen te komen van het werken. Thuis blijft ook altijd nog genoeg
te doen, ik kijk mijn boeltje na, waaraan... och, haast niet meer te doen valt. Mìjn
kinderen hebben nooit zoo huisgehouden. En soms zou ik willen zeggen: hou àlles
maar - en betaal dan ook alleen de huur en de belasting - in den beginne ben ik
misschien wel dom geweest, in mijn vaart nog om ze te helpen - nog is het altijd:
moeder, de huur, de belasting, we hebben alles niet. Ze wèten wel dat het hun plicht
is te betalen, maar ze hebben altijd niet.
M'n boeltje wordt minder, steeds minder - en toch is het ieder keer weer: bijbetalen.
Kon ik er uit gaan.
Ik denk het wel; kon ik zeggen: nou ga ik - en houen jullie alles - je hebt nou een
huis - ik trek me terug - en ik ga... en dan denk ik aan een plek, waar het rustig zou
zijn... rust... stilte... vrede... ik weet niet meer wat dat is.
Die moeheid dóódt me.
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Want soms, als ik van m'n werkhuizen kom en ik zie m'n huis - m'n huis waar ik
vroeger na een zwaren dag toch graag heenging - waar rust was en een goede kop
koffie... daar sta ik nou uit de verte op een hoek naar te kijken en denk: wáárom?...
wáárom?... is dat mijn plaats? En ik zou willen neervallen. Ik verwonder me soms,
dat het niet gebeurt. Zóó moe ben ik, niet omdat ik van een werkhuis kom - daar
kwam ik altijd overheen - maar omdat ik toch ieder keer weer naar mijn eigen woning
moet... en naar mijn eigen kinderen. Zóó'n kruis kan dat zijn - Want altijd denk ik
dan: zullen ze er weer zijn? - niet alleen zij die m'n schoondochter werd, met haar
kinderen, maar ook die familie van haar die ik al hoor... als ik de deur... en om wie
ik toch niet altijd terug kan gaan als ik toch al eenmaal zoo òp ben. En dan klauter
ik maar naar boven. Hooren ze me niet, dan sluit ik me in het kamertje. Of óók... ja,
ik ben met goed weer wel weer weggegaan en heb het plantsoen gezocht; slapen ging
thuis toch niet en daar was in ieder geval rust. Rùst... stilte... hoe ik het vroeger in
mijn jongen tijd verfoeide en hoe ik nou... op mijn bloote knieën zou willen kruipen
naar wat rust. Rust - vrede - Toen hier de jongen stervend lag, dacht ik: laat ik gaan
- ze hebben me ook wel in lang niet geschreven en ik moet alles alleen uittobben,
maar laat ik gaan, ik wéét toch: daar is wel armoe, maar er is vrede. En er is stilte.
Als ik drie of vier dagen ga, zal dat wat kosten, maar ik zal ook voor die dagen rust
en kalmte gekocht hebben, vooral als de jongen dood is - want hij lag op 't laatst. Hij
ging ook gauw weg toen ik er was - gelukkig. Vreemd, hij zei nog als 't laatste tegen
mij: nou zal u wel het eerste kommen, opoe! - Hij had me goed aangekeken. Zoo'n
wijze jongen! Ik zei: dat zal wel Jan. Hij vroeg nog: bent u óók ziek? En toen zei ik
maar ja, opdat hij de vreugd zou hebben dat ik gauw bij hem kwam. Wat zou het
geven? Het was het beste. Het kind was gelukkig - dat vroeg ging.
Hij zei ook nog: ik ben zoo moe van het rusten. Hij had zoo lang gelegen. Wat
benijdde ik hem nog. Moe te zijn van het rusten. Als ik nog eenmaal... van het rusten
moe worden kon.
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En vanavond, toen Mart me kwam halen, dacht ik: als hier nu ineens het einde komen
kon - en ik bij Jan... Dat zou de grootste zegen wezen, niet terug... niet terug... Want
ik voel: als ik nóú terugkom ginder, red ik het niet meer. De rust trekt in mijn
lichaam... en ik zal bezwijken En toen kwam Mart. Ga mee - zei ze, we moeten je spreken. Geen mensch hoeft
me meer te spreken de laatste jaren. Het is goed... dat jullie me toch nog een keer
hebt laten komen, en dat... wat al zoolang voorbij is, nou ook maar voorbij is. Ik zal
toch wel de eerste zijn die den langen weg gaat, den weg - vàn de rust - en dan... wat
je in domme jonkheid doet... nee, 't is goed... dat jullie het niet langer bleven rekenen...
ik ben graag bij jullie gekomen. Ik had nooit meer aan jullie gedacht. M'n leven was
zoo zwaar... en zoo vol...’
De matte, vaak bevende stem sprak nog meer in den schemer van de kamer achter
den dijk, waar drie gezichten nog telkens gespannen als uit een schaduw tot haar
oplichtten. Alleen van den bovendijk viel nog een streep glans tegen het raam.
En niemand sprak, zij fluisterde af en toe nog wat. Haar stem was heesch geworden.
Haar grauwe handen lagen stijf en koud ineengeklemd in haar schoot. Ze voelde zich
uitgepraat, maar toch ging ze nog niet heen; ze had behoefte de minuten hier nog
wat te rekken.
De koffiekoppen stonden lang reeds leeg, maar Leida durfde niet op te staan. Het
was of in alle drie die geluisterd hadden iets zich zocht te uiten naar háár leven van
vertrapten ouderdom toe. Maar het was moeilijk ineens den grooten stap te nemen,
de harten zochten, ontdaan nog door het leed, dat om hen heen geklonken had. Er
hing iets drukkends en nijpends in de kamer, zóó, of de liefdelooze armoede die den
ouderdom doet sidderen, zèlf in de gedaante van een spook was binnengeweest en
nu nog ergens in een van de hoeken stond. Ze voelden haar alle drie. Want al was
die vale schim totnogtoe hèn voorbijgegaan, omdat zij drieën zich aan elkaar
vastklampten, achter kleine deuren kan men haar altijd vreezen, omdat de armoede
niets heeft om haar buiten te weren. Hìj voelde zich nog de sterkste,
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hij, met zijn knuisten en zijn vasten wil; doch nu was hij óók ontdaan, om wat een
mensch leed... en omdat - al hielp men dit mensch - men daarmee het duizenderlei
leed van grijzen ouderdom niet ophief.
Eindelijk klonk zijn diepe donkere stem in het gedrukte zwijgen van de kleine
kamer.
‘Was... was het dan niet mogelijk dat je hier kwam? Bij dèze dochter en
schoonzoon? Hebben ze dan geen klèine hoek over en - een snee brood?’
Ze antwoordde zacht, of ze nu te vermoeid was haar stem nog te verheffen: ‘wat
ze hebben hier?... te weinig... en daar zal ik niet in deelen... Maar ik hoef nog niet
weg. Nog twee dagen... 't Is nog niet uit.’
't Is nog niet uit - Dus nog een enkelen dag méér van dieper wegzinken in doodende
vermoeidheid, waarin dan de angst voor de toekomst nog erger grijnst, de klauwen
strekt... toch wellicht niet neervelt. De ouderdom kan gruwzaam taai zijn. Ook den
verganen mantel werpt men niet af wanneer men wil.
Er zat hem iets geknepen op de keel en hij wilde de lucht in. Hij had zich altijd
nog een reus gevoeld. Maar nu wilde hij wegloopen om iets... om iets... wat hij
ontvluchten en toch ook vernielen wou. Hij bewoog zijn handen. Want zijn droom,
dien hij toch nog wel eens gekoesterd had... zijn jongen droom... dien hij geleefd had
in alle overrompelende vrijheid... gebroken was hij al wel lang geweest, maar zóó
vergaan, zóó verrafeld tot op den laatsten draad sinds hij vanmorgen dit meewarig
menschje zag en haar nu had hooren spreken... dit naar den dood hunkerend, dit door
het leven zoo neergesmeten wezen had hij eens zoo liefgehad, zóó lief, dat hij na
haar verlies nog lange lange jaren de smart daarom in zich had voelen branden.
Het leven! Hoe spéélde het zelfs met onze grootste en onze hevigste
ondervindingen. Nu zag hij daar alleen nog een oude en klagende, doodmoede
stumper. En zijn kracht van sterkere wilde naar haar toe.
Dien avond laat, de meeste huisjes gesloten, stond hij op den bovendijk en keek over
de nog even lichtende zee. Hij zag
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den vuurtoren van het visschersdorpje nabij zijn lange armen over het water roeren
en zijn eigen ouden toren op het eiland aan den overkant zacht zijn glimpen daar
tusschendoor zenden. Over het wijde duistere vlak voor hem bewogen telkens als
millioenen zilveren spelende visschen. De sterrenhemel stond licht en groot tot aan
den verren donkeren einder. Boven den dijk hing de maan te glimmen over de oude
daakjes der als weggescholen huisjes.
Hij stond daar lang en keek, Het hart roerde hem nog in de borst van opstand en
deernis met háár. Zij was gegaan - kalm - en met een ijskoude hand. Tot ziens - ja,
tot morgen nog eens. Want overmorgen ging hij immers óók weg.
Hij staarde naar de avondstilte zee en hij wist het - als hìj niet hielp, wie zou dan
ooit nog helpen? Een schip in nood... en had hij dan altijd niet... Het spieden naar
om hulp vragenden zat hem door al die jaren als in het lijf geslagen. Een oud wrak
schip in de branding... een oud schip... en jong en gaaf had hij er de levensreis mee
willen maken!
Hij stond lang op den eenzamen dijk en hij wist, zijn zusters waren gaan slapen;
de deur was open; hij zou buiten zijn pijp nog oprooken - Of ze kalm nou sliepen?
De lange zilveren rijen visschen sprongen weer over de golven en de zoekende
armen van den vuurtoren grepen ver. Jantine ginds werd toch ook weer zoo moeilijk;
morgen... overmorgen... als hij... weer ginds was dan... Wat zou Anne gezegd hebben
als ze nu zijn strijd wist?
Hij had toch wel een hulp noodig, één, die bij dag en nacht om hem dacht. Jantine
deed 't óók wel, Jantine met haar huis en vier kinderen. De kleinen vielen er op
mekaar, als uit een geopenden hemel; ja... ze kon altijd niet alles - en hij wou geen
last zijn.
Als hij een oude huishoudster nam...
Ja, als hij een oude huishoudster nam? Een vreemde vrouw had hem wel
afgeschrikt; maar als hij nu een kon krijgen die hij kende... die... ook graag wou...
die een huis noodig had... en rust... druk was hij niet... hij zou niet veel vergen, en
vele uren was hij weg - hij kon Jantine ontlasten. Ze kon zelfs eens als ze wilde - de
oude huishoudster
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- bij Jantine om den hoek kijken en als 't zoover was - een jonge vrouw heeft dan
toch wel raad en opbeuring noodig. De oude kon bij weinig - dat hìj zou vergen nog véél doen - ze kon leven naar haar begeeren.
Naar een tweede vrouw had hij na Anne nooit verlangd - maar een huishoudster!
Dat was toch zoo vreemd niet.
Hij had het wel nooit aan iemand gezegd dat hij dit verlangde, zelfs aan zijn zusters
en Jantine niet, zijn zoon nog minder; eigenlijk wist hij nu pas dat hij dit in stilte
lang had begeerd; als zìj niet gekomen was had hij dezen wensch van zichzelf
misschien nooit open geweten.
Hij kon zèggen dat hij het lang reeds overdacht had en dat... nu zìj zich bood...
zocht... Nee, zoo vermoeid zou ze niet hebben durven zoeken, maar hìj bood dan...
Zóú ze...? Maar als ze nee zei was het om haar weinige kracht. Doch hij had zooveel
kracht niet noodig. Hij had... hij wilde alleen altijd een gezicht zien als hij thuiskwam
èn - zij zou toch wel altijd bij hem willen zitten rusten. Rust was er in zijn huisje en
op het eiland genoeg, voor velen te veel. En zij zocht het nu als late redding, als het
éénige dat behouden kon.
Anne?... Maar hij wist wel, Anne zou het niet afkeuren; zij was te groot en te goed
altijd geweest om over haar ledigen stoel nog te willen beschikken. Ze zou, wat
nieuws in het huisje kwam, het niet aanzien met verborgen vijandigheid, neen, ze
zou zeggen: zoo moet het zijn... zoo zijn twéé ledige plaatsen gevuld.
Hij voelde de vrede weer in zijn hart dalen nu hij dit in deze kalmtegevende
avondrust overdacht had.
De nabijheid van de zee gaf hem altijd klaarte.
En lei ook zijn plicht open.
Op zijn bed op het lage zoldertje lag hij nog lang en hij wist soms niet of hij waakte
of sliep. Zijn besluit deed hem telkens weer overdenken wat nu zijn weg was en dan
gleed de slaap uit zijn oogen.
Hij dacht zich ook in zijn huisje en hij zag Anne daar zitten in haar stoel, maar zij
stond op en haar schim vergleed in

Groot Nederland. Jaargang 27

175
een hoek; toen zat zij daar, de andere, zoo moede, die toch weer lachen kon met een
bevenden lach. Anne zei: 't is goed - want je bent haar nooit vergeten - dóé dan nog
wat aan haar.
Dan keek hij op naar de pannen en begreep dat hij droomde, zooals zoo dikwijls
in den droom Anne nog bij hem was. Duidelijk hoorde hij dan weer den stillen
nachtwind die zacht het kleine dakvenster binnensuisde; de glimpen van het
vuurtorenlicht kaatsten langs het raampje - één - twéékeer - en hij zag het licht vallen
op zijn gesloten oogleden. De zee achter den dijk gleed telkens tegen de steenen
wering aan en hij hoorde het klappen van een stukgeloopen golf. Het eeuwig lied,
dat wel zijn geheele leven vergezeld had, de oneindigheid van den zeezang, die ons
leven naar de diepte keert.
Hij zag ook háár weer zitten, als straks beneden en hij hoorde haar stem beven:
op mijn knieën zou ik naar wat rust willen kruipen... rust... stilte... vrede... ik weet
niet meer wat dat is.
En ineens was hij naast haar en zoo duidelijk hoorde hij zichzelf zeggen: kruipen
is niet noodig; ik zal je wel bij de hand nemen... En ze keek hem aan in schrik en
ongeloovigheid.
Ja - zei hij, zoo is het tòch...
En hij zag haar ook zitten, in zijn huisje aan den voet van den toren, waar ze tot
zichzelf gekomen was en ze het leven toch weer aankeek. Ze had de plek waar ze
leefde lief. En hij zei tot haar, wijl ze er al zoo lang was en niet meer heen wou: ja...
nou denk ik aan later; al bèn ik sterk, er is een arm en die velt ook sterke boomen.
En als ik je nou eenmaal genomen heb... Ik heb zoo dikwijls vroeger gedacht toen
Anne weg was: dat pensioen, dat ik haar niet meer kan nalaten, daar zou toch een
bedroefde ziel hier of daar wel blij mee zijn? Ik hèb er toch voor gewerkt en waarom
zou ik het jou niet geven. Dan heb ik toch ook rust als ik eerder ga. Want anders!...
En ze vond het goed. Alles ligt in jouw handen, zei ze.
Alles -
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Hij lag wakker. Maar hij wìst, wat hij tot haar gezegd had. Hij had de toekomst dicht
nabij hem genomen.
Alles ligt in jouw handen... dat zei ze tot hem... láát... nu ze beiden oud...
Maar hij nam het. Hij verzette zich tegen niets meer. Het leven komt over ons als
een stroom, en wij worden meegevoerd, her en der, tegen klippen, en we landen waar
het getij ons heenspoelt.
Het gróóte - van vróéger - och... wàt is groot? Wat hìj groot had gedacht was tot
niets vergaan en wat zìj had klein gemeend was haar tot late rust geworden. Het
groote ging in het kleine onder, het groote bleek vaak een schim - en wat men eens
verwierp... daarnaar ook strekt men eenmaal wel bevend de handen.
Het leven is een lot - anders niets.
Het àl wat waarde geeft kan liggen in een late streep licht aan den einder.
J.P. ZOOMERS-VERMEER
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Verzen
I
Ik heb het meest geleden niet
gezongen noch gewonnen iet
Om liefde kwijnend tot verdriet,
Maar om het liefdevragen.
Zoo is mijn stille smart geweest,
Niet dat een dood verwekt een feest,
Maar dat het feest des levens meest
Wekt wanhoop en beklagen.
En dat de smart verlangen is
Maar liefde die geen liefde en is,
Daar liefde, eilaas, de wanhoop is
Waarmeê wij 't leven dragen.

II
Wij gaan en weten 't einde niet,
De rozen kwijnen in hun bot
De boomen schreien van verdriet
wijl de eeuwigheid in blaad'ren rot.
En als de bergen blanker steeds
Al klimmend naar de zonne gaan,
Dan voert de nacht in 't dal alreeds
De grauwe ontgoocheling aan.
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III
Het leven is een milde vriend,
Die vraagt hoe heb ik ooit verdiend
Dat straalt de zon vol innigheid
Op de armoe van onze eeuwigheid?
Ik zie de wereld om en rond
En of ik de avondvrede vond,
Het is nog 't volle welzijn niet
Der liefde die geen smart ontziet.
En toch ik danke 't aardsche licht,
Ik dank het kind dat spelend ligt
Ik dank het huis dat mij beschut,
Ik dank het werk en 't brood ik nut
Ik dank 't leed dat mij verschoont
En wegen van geluk aantoont,
Ik danke 't menschdom voor den lach
Dien 't droeg op mijn geboortedag

IV
De mensch is liefde en stof der aard,
Maar stof die in den hemel staart.
Boven de ster die verder vlucht
Zijn lucht en sterren nog en lucht.
Terwijl het hart der menschen brandt
De stilte zwijgt in 't avondland,
En altijd vluchten sterren heen
Naar luchten vol oneindigheên.
Het brandt het hart, dat niet kan zijn
Dan gulpend bloed in vreugde en pijn
En voor wat schoone illuzies vecht,...
o ster, o stof met glans omvlecht.
DAAN F. BOENS.
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De genezing
Uit het Fransch van Colette.
De grijze poes is verrukt dat ik tooneelspeel. Schouwburg of music-hall, ze betoont
geen voorkeur. 't Voornaamste is, dat ik iederen avond, zoodra de cotelette op is,
verdwijn, om terug te komen tegen half een, en dat we ons opnieuw aan tafel zetten
voor het kippenboutje en de rose ham...
Drie maaltijden per dag, in plaats van twee! Zij denkt er niet aan, na twaalven,
haar vreugde langer te bedwingen. Zittende op het tafellaken, glimlacht ze zonder
terughoudendheid, haar mondhoeken opgetrokken, en haar oogen, als besprenkeld
met lichtend zand, kijken rustig, wijd open en vertrouwend in de mijne. Zij heeft den
geheelen avond op dit kostelijke uur gewacht, zij geniet het met een glorierijke en
egoiste vreugde, die haar aan mij gelijk maakt...
O poes, in je aschkleurige kleed! Voor de oningewijden gelijk je op alle grijze
katten van de wereld, lui, afwezig, gemelijk, een beetje week, gewoon, verveeld...
Maar ik weet je van een woeste teederheid, en grillig; zóó jaloersch dat je eetlust
eronder lijdt, praatziek, schijnbaar onhandig en bij gelegenheid zoo brutaal als een
jonge dog...
Nu is het Juni, en ik speel niet langer Het Vleesch, en ik heb opgehouden Claudine
te spelen... Voorbij, onze intieme avondmaaltijden.... Betreur je 't stille uur, wanneer
ik hongerig, een beetje afgestompt, met voorzichtige vingers je platte
roofdierschedeltje krabde, nauwelijks denkende: ‘'t Is goed gegaan, vanavond...’ We
zijn alleen, opnieuw thuisblijvers, onmaatschappelijken, aan bijna alles vreemd, voor
bijna alles onverschillig... We zullen onze vriendin Valentine terugzien, onze ‘keurige
relatie’, en haar hooren redeneeren over een bewoonde wereld, vreemd, ons onbekend,
vol valstrikken, plichten, vrijheidsbeperkingen, een geduchte wereld, als men haar
gelooven moet, maar mij zoo ver dat ik haar nauwelijks bevatten kan...
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Gedurende mijn engagement bij ballet of tooneel, verdwijnt mijn vriendin Valentine
uit mijn leven, bescheiden, verschrikt, zedig. Dit is haar manier om hoffelijk mijn
levenswijze te misprijzen. Het hindert me niet. Ik houd me voor, dat ze een echtgenoot
heeft, die in automobielen doet, een minnaar, modeschilder; een salon, wekelijksche
jours en twee keer in de maand een diner. Ik zie me al, nietwaar, op een soirée bij
Valentine ‘Het Vleesch’ of ‘De Sater’ spelende of ‘De blauwe Slang’ dansen voor
haar gasten! Ik begrijp het wel - en vender lach ik erom. Ik wacht. Ik weet dat mijn
nette vriendin een dezer dagen zal terug komen, lief en verlegen... Weinig of veel,
ze is gesteld op me, en bewijst het me, en dat is genoeg om mij aan haar te
verplichten...
Daar is ze. Ik heb haar kort en duidelijk belletje herkend, haar belletje van beschaafd
gezelschap...
- Eindelijk, Valentine! Wat is dat lang geleden...
Iets in haar blik, in heel haar houding, doet me zwijgen. Ik zou niet precies kunnen
zeggen, waarin mijn vriendin veranderd is. Ziet ze er slecht uit? Nee, ze ziet er nooit
slecht uit onder het gelijkmatige fluweel van poeder en het opgelegde rose der koonen.
Ze heeft altijd het uiterlijk van een elegante modepop, de slanke leest, de heupen
geperst onder haar rok van zijden tussor. Ze heeft blauw-grijs-groen-kastanje bruine
oogen frisch opbloeiend tusschen hun dubbele franje van zwart aangezette wimpers,
en een vracht, een vracht van mooie haren van een Zweedsch blond... Wat is er? Een
verbleeken van dit alles, een nieuwe strakheid in den blik; een geestelijk kleurloos
worden, om zoo te zeggen, dat onthutst, waardoor me de banale begroeting in de
keel blijft steken... Toch gaat ze zitten, handig laveerende in haar lange kleed, slaat
met een tikje haar bef van linnen kant plat, glimlacht en praat, praat, totdat ik haar
zonder omhaal in de reden val:
- Valentine, wat heb je?
Ze doet niet verwonderd en antwoord eenvoudig:
- Niets. Bijna niets, tenminste. Hij houdt niet meer van me. Hij heeft me verlaten.
- Wat? Henri... Je... Je minnaar heeft je verlaten?
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- Ja, zegt ze. 't Is net drie weken geleden vandaag.
De stem is zoo zacht, zoo koel, dat het me geruststelt.
- Ach! Heb je... heb je verdriet gehad?
- Nee, zegt ze, met dezelfde kalmte, met dezelfde zachtheid, ik heb het niet gehàd,
ik hèb het.
Haar oogen worden plotseling groot, grooter, kijken onderzoekend in de mijne
met een onverwachte scherpte.
- Ja, ik hèb het. O, en hoe... Zeg, blijft dat zoo? Zal dit lijden lang duren? Zou je
geen middel weten... Ik kan er niet aan wennen... Wat moet ik doen?
Het arme kind!... Ze is verwonderd te lijden, zij, die er zich niet toe in staat dacht...
- Je man, Valentine... heeft hij niets gemerkt?
- Nee, zegt ze, ongeduldig, hij heeft niet gemerkt. Daar gaat het niet om. Maar wat
zou ik kunnen doen? Weet jij niets, zeg? Sinds veertien dagen vraag ik me voortdurend
af, wat ik doen moet...
- Hou je nog van hem?
Ze aarzelt:
- Ik weet het niet. Ik neem het hem vreeselijk kwalijk, dat hij niet meer van mij
houdt en dat hij me verlaten heeft... Ik weet het niet, eigenlijk. Ik weet alleen dat het
onhoudbaar is, onhoudbaar, deze eenzaamheid, dit verlies van alles waarvan je hield,
die leegte, die...
Ze is opgestaan bij het woord ‘onhoudbaar’ en loopt door de kamer alsof een
brandwonde haar noodzaakte te vluchten, een frissche plaats te zoeken...
- Jij zult het wel niet begrijpen. Jij weet niet wat het is, jij...
Ik sla mijn oogen neer, ik bedwing een medelijdend lachje voor deze naive ijdelheid
van het lijden, van beter en meer te lijden dan anderen...
- Kindlief, je maakt je zenuwachtig. Loop niet zoo. Ga zitten... Wil je je hoed niet
afzetten en rustig uithuilen?
Met een opstandig gebaar van ontkenning laat ze alle rookkleurige veeren op haar
hoofd dansen.
- Vast niet, waarom zou ik huilen? Dank je! Om m'n heele gezicht in de war te
brengen, en wat zou het me helpen,
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vraag ik je? 'k Heb niet de minste lust tot schreien, kindlief. Ik maak me kwaad, dat
is alles...
Ze gaat weer zitten, gooit haar parasol op tafel. Haar hard gezichtje is niet zonder
werkelijke schoonheid op dit oogenblik. Ik bedenk dat ze sinds drie weken zich als
gewoonlijk opsiert, het brooze kasteel der dure haren zorgvuldig opbouwt... Sinds
drie weken - een en twintig dagen! - verdedigt ze zich tegen de verraderlijke tranen;
ze zwart met vaste hand haar blonde wimpers, ze gaat uit, ontvangt, babbelt, eet...
Poppen heldhaftigheid, maar toch heldhaftigheid...
Misschien moest ik, met breed zusterlijk gebaar, haar naar me toe halen, haar
omgeven met teederheid, door mijn warme omhelzingen dit verstarde, opstandige,
tegen haar eigen smart razende wezentje, doen ontdooien... Zij zou zich oplossen in
snikken, haar zenuwen ontspannen die sinds drie weken niet mochten versagen... Ik
durf niet. We zijn niet intiem genoeg, Valentine en ik, en haar plotselinge
vertrouwelijkheid is niet voldoende om een scheiding van twee maanden te
overbruggen...
Trouwens, waartoe zou het dienen deze sterke kracht die mijn vriendin steunt, te
verweeken door kinderkamer lievigheidjes? ‘Weldoende tranen’... ja, ja, ik ken het
recept! Ik ken ook het gevaar, de dronkenschap van de eenzame en eindelooze tranen;
- je schreit omdat je geschreid hebt en en je begint opnieuw; - je gaat er vol overgave
mee door tot stikkens toe, tot het zenuwachtige blaffen, tot aan den dronkenmans
slaap, waaruit je wakker wordt, opgezet, gevlekt, suf, beschaamd over jezelf, en
treuriger dan tevoren... Nee, geen tranen, geen tranen. 'k Heb trek om te
applaudiseeren, m'n vriendin geluk te wenschen, die rechtop tegenover me zit, de
oogen groot en droog, bekroond met haren en veeren; met de stijve bevalligheid van
jonge vrouwen die een te lang corset dragen...
- Je hebt gelijk, lieve kind, zeg ik ten laatste. Ik zorg ervoor, zonder warmte te
spreken, alsof ik haar een compliment je maakte over de keuze van haar hoed...
- Je hebt gelijk. Blijf die je bent, als er geen ander middel is, en geen verzoening
mogelijk...

Groot Nederland. Jaargang 27

183
- Dat is er niet, zegt ze even koud als ik.
- Nee? Dan moet je wachten...
- Wachten? Waarop wachten?
Welk ontwaken plotseling, welk een dwaze hoop!... Ik schud het hoofd:
- De genezing afwachten. Het einde van de liefde. Je lijdt erg, maar er bestaat
erger. Het oogenblik komt - binnen een maand, binnen drie maanden, ik weet niet
wanneer - waarop je begint met tusschenpoozen te lijden. Je zult rustpunten hebben,
oogenblikken van dierlijk vergeten die komen zonder dat je weet waarom; omdat
het moor weêr is, omdat je goed geslapen hebt, of omdat je je een beetje ziek voelt.
Ach kind, wat is het terugkeeren van de pijn dan verschrikkelijk. Het valt je aan
zonder waarschuwing, zonder iets te sparen... In een onbewaakt en blij oogenblik,
een zoet oogenblik van bevrijding, midden in een gebaar, in een schaterlach is er de
gedachte, de verpletterende herinnering aan het afschuwelijke verlies en verstart je
lach, houdt de hand tegen, die de theekop naar je mond bracht, en je bent ontzet,
hopende op den dood met het kinderlijke geloof, dat je niet zóó erg kunt lijden zonder
te sterven... Maar je zùlt niet sterven... Jij net zoo min. Maar de tusschenpoozen
zullen onregelmatig, onvoorzien, grillig terugkomen... Het zal... het zal werkelijk
verschrikkelijk zijn... Maar...
- Maar?...
Mijn vriendin luistert naar me, voor 't eerst minder wantrouwig, minder vijandig...
- Maar 't wordt erger!
Ik heb m'n woorden niet genoeg beheerscht... Bij een beweging van mijn vriendin
laat ik mijn stem dalen:
- Er is erger. Het oogenblik komt dat je bijna niet meer zult lijden... Ja! Bijna
genezen, zul je een ‘ziel in nood’ zijn, een ziel die dwaalt, zoekende naar wat ze niet
weet, naar wat ze zich niet wil bekennen... In dien tijd zal het terug keeren van je
verdriet als een koestering zijn en door een wonderlijke wisselwerking worden de
rustpoozen afschuwelijk, van een duizeling wekkende en weeë leegte, die je hart
doet vergaan... Dit is het tijdperk van afstomping en onevenwichtigheid... Je voelt
je hart als leeggeloopen,
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verschrompeld, drijven in een borstkas die door bevende snikken, welke zelfs niet
meer treurig zijn, af en toe uitzet. Je gaat uit zonder doel, je wandelt zonder reden,
je houdt op zonder vermoeidheid.... Je woelt met een stompe gretigheid de plaats
van de pas geleden pijn om, zonder dat het lukt er een levende en frissche
bloeddruppel uit te halen, - je klemt je aan een bijna geheeld litteeken vast, je betreurt
- ik bezweer het je! - je betreurt de echte, scherpe brand... Dat is de tijd van dorheid
en dwaling, welke het berouw nog komt verbitteren... Zeker, het berouw! Het berouw;
de mooie, hartstochtelijke, trillende, overheerschende wanhoop verloren te hebben...
Men voelt zich overwonnen, verflenst, minderwaardig aan de meest middelmatige
schepselen... Jij zult ook tegen jezelf zeggen, jij ook: ‘Wat, was ik, ben ik niets dan
dat? niet eens de gelijke van de straatmeid die zich uit liefde in de Seine gooit.’ O,
Valentine, je zult heimelijk over jezelf blozen, totdat...
- Totdat?’...
Mijn God, hoe hoopt ze! Nooit zag ik haar met zoo mooie, amberkleurige oogen,
zoo groote pupillen, zoo'n angstvertrokken mond.
- Totdat de genezing komt, m'n kind, de ware genezing. Die komt... geheimzinnig.
Je merkt het niet direct. Maar 't is als een voortdurende belooning voor al het verdriet...
Geloof me, het zal komen, al weet ik niet wanneer. Op een zachte lentedag, of wel
een wazige herfstochtend, misschien een maannacht, zul je in je hart iets
onuitsprekelijks en levends zich wellustig voelen uitrekken, als een tevreden slang,
die zich rekt en rekt, - als een fluweelige rups die zich ontrolt, - een ontsluiten, een
losscheuren, zijzacht en weldadig, als van een lisch die zich ontsluit... Zonder op dat
oogenblik te weten waarom, vouw je je handen achter je hoofd met een
onverklaarbaren glimlach... Je ontdekt met een herboren argeloosheid, dat het licht
rose is achter de kanten gordijnen, en zacht de tapijten onder je bloote voeten, - dat
de geur der bloemen en rijpe vruchten verrukkend is in plaats van neêrdrukkend...
Je zult een angstig
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geluk smaken, zuiver van alle begeerten, subtiel, een beetje beschamend, egoist en
zorgvuldig op zichzelf gericht...
Mijn vrienden grijpt mijn handen:
- Verder, verder! Vertel vender!...
Wat hoopt ze toch? heb ik haar al niet genoeg beloofd, toen ik haar genezing
beloofde? Ik liefkoos glimlachend haar kleine, warme handen:
- Verder? maar 't is uit, kindje. Wat wil je toch?
- Wat ik wil? liefde, natuurlijk, liefde!
Mijn handen laten de hare los:
- Ha, ja... Een andere liefde... Je wilt een andere liefde...
Dat is waar ook... Ik had niet gedacht aan een andere liefde... Ik bekijk van heel
dichtbij haar aardig, angstig gezichtje, het sierlijk figuurtje, opgemaakt en toebereid,
het kleine voorhoofd, koppig en onpersoonlijk. Ze hoopt al op een andere liefde,
beter of slechter, of gelijk aan die, welke pas in haar gedood is... Zonder ironie, maar
ook zonder verteedering, stel ik haar gerust:
- Ja, kindje ja. Jij zult een andere liefde hebben... Ik beloof het je.
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Verzen
Als roodgoud vuur
Als roodgoud vuur wappert het zware haar;
Als blanke bloesemtakken heffen hoog
Zich de armen in een wijden boog,
Zij kamt het haar met lief'lijk forsch gebaar.
Gouden vlammen lichten op, krullig zacht,
In hare zandgekleurde okselholen,
Als roode vosjes daar verscholen,
Veilig. Als vlokken van de groote vacht.
Haar oogen zijn als edelsteenen blauw,
Volmaakt als 't hemelrond, zoo zuiver klaar,
Of Leven's diep geheimenis voor haar
Een water is, puur als dit oogenblauw.
ANNY ALBERDINGK THIJM.
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Shaw's boodschap
(Vervolg III)
En daarmede toonen we den leidraad duidelijk aan, dien Shaw, de veranderlijke,
versatile Shaw, gestadig volgt, - eerst onbewust, misschien, maar later met bedaarde
halsstarrigheid: de mensch is een mislukking. Het is dat besef onzer kleinheid en
machteloosheid, dat ons doet reageeren en menschen vereeren, die het niet waard
zijn: dat vooral is de oorsprong onzer heldenvereering. Shaw zal, zonder genade,
onze heldenvereering belachelijk maken, vooral zal hij den klassieken held, den
strijder, van zijn voetstuk halen.
We herinneren terloops aan het ridicule van Kolonel Craven, the good old Victoria
Cross uit The Philanderer om dan het welbekende Arms and the Man te bespreken.
Shaw's doel is niet het Virgiliaansch bezingen van de wapens en den man - niemand
zal dat van hem verwachten -, maar aan te toonen dat er een groot verschil is tusschen
den werkelijken man en den zoogezegden held met zijn wapens; de ironische titel
der Nederlandsche en Duitsche vertalingen: Helden, is dan ook zeer gepast, want
feitelijk zijn de werkelijke man en de zoogezegde held allebei de vereering onwaardig.
Arms and the Man zal aldus het contrast toonen tusschen Bluntschli, den waren, en
Sergius, den romantischen soldaat. Bluntschli toont zijn echte gevoelens: evenals
alle soldaten vreest hij den dood, hetgeen hij uitlegt: ‘het is onze plicht, zoolang
mogelijk te leven’. Wanneer hij zich rekenschap geeft, dat hij, in het vijandige Servië,
zal overvallen en vermoord worden, belooft hij echter een ‘vechten van alle duivels’,
ofschoon de uitslag geen twijfel lijden kan. Gelukkig voor hem is het een valsch
alarm. En dan weer toont hij zich bevreesd. Dat is feitelijk zeer goede psychologie;
een soldaat, die zoo lang als hij in het gevecht heeft gestaan en hongerig, koud en
doodmoe is, zal bevreesd zijn. Het is dus een mager
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argument in Shaw's bewijs, maar een goed wanneer die vrees aanschouwd wordt
door de romantische Raina. Het overbekend feit, dat Bluntschli chocolade in zijn
revolvertasch heeft in de plaats van munitie, heeft echter geen overtuigende waarde
boven die van een grap. Hij is hier niet de soldaat, die zijn vak kent, hij is
onverantwoordelijk dom in zijn koddige gewoonte. Gedurende den oorlog 1914-1918
heeft zich soms het geval voorgedaan, dat lichtzinnige soldaten hun gasmasker
gebruikten als tabaksblaas, - maar enkel vóórdat ze eens aan een gasaanval waren
blootgesteld geweest; nooit echter gingen ze naar het front zonder patronen, en,
indien ze chocolade lustten, namen ze die mede bovendien. De toestanden zijn
misschien sedert de Balkanoorlogen van Shaw's stuk veranderd... In elk geval is er
meer verschil tusschen werkelijkheid en operette dan Shaw zich bewust is.
De beroepsofficier Bluntschli verhaalt dan met spot den weinig professioneelen,
romantischen stormloop van Sergius tegen hem en zijn troepen. Beroepsofficieren
worden verslagen, en lachen. De domme stormloop overrompelde hun troepen, omdat
de machine-geweren - bij vergissing! - een verkeerde soort patronen hadden.
Bluntschli kwam echter niet op de gedachte, met pralines te vuren. Dat Sergius niet
beter beloond werd voor zijn aanval, kan slechts hemzelf verwonderen; zonder de
onmogelijke vergissing betreffende de patronen ware die aanval een zelfmoordachtige
slachting geweest. De verbitterde Sergius neemt dan plots Shaw's eigen theorie aan:
Bluntschli, zegt hij, ‘daar hij door en door soldaat was, liep weg zooals de rest, met
onze kavallerie op zijn hielen’.
Om een slag te winnen is het dus beter, geen beroepsofficier te zijn. Maar dan
komt even daarna deze stellige tegenspraak: Majoor Petkoff zegt, dat de Serviërs
niet zouden in staat geweest zijn te vechten, indien ze niet gedrild waren geweest
door vreemde beroepsofficieren. (Zulke vreedzame menschen, die herderlijke
Balkanvolkeren!) En Bluntschli zal Petkoff en Sergius, de onbekwamen, helpen in
bevelsaangelegenheden en zelf de orders neerschrijven.
Wat de vreemde beroepsofficieren hebben onderwezen is de krijgskunst, die
Sergius beschrijft als zijnde ‘de kunst van
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den lafaard, meedoogenloos aan te vallen wanneer ge sterk zijt, en buiten den weg
van 't gevaar te blijven wanneer zwak. Dat is het geheele geheim van het vechten
met goed gevolg. Brengt uw vijand in een nadeeligen toestand, maar bevecht hem
nooit of nooit onder gelijke voorwaarden’. De Serviërs echter, vooral Sergius, zouden
liever a fair stand-up fight hebben, hetgeen meent Don Quixote-achtige aanvallen
en andere roekelooze opofferingen der soldatenlevens, die hun zijn toevertrouwd.
(Over deze verantwoordelijkheid, die de basis is van het officiersberoep, geen woord.)
De oorlog is dus eigenlijk belachelijk door zijn romantisme of verfoeilijk wegens
zijn lafheid. In elk geval niet heldhaftig.
Hier zij terloops aangestipt, dat Shaw's misprijzen der ‘laffe’ taktiek welke hierin
bestaat, de zwakke punten van den vijand te ontdekken en dan, zooals Clausewitz1)
het noemt, ‘so konzentriert als möglich zu handeln’, dat zulk misprijzen eigenlijk
óok romantisch is.
Napoleon's krijgsroem wordt door Shaw moeilijk verdragen: ook Napoleon is
geen held, geen Man of Destiny, wel een barbaar der 18e eeuw, theatraal en belachelijk
ingenomen met zichzelf, want zijn voortreffelijkheid is maar klein, hij heeft slechts
eenige sprankels genie. Waarom behaalt hij zooveel voordeelen? ‘Hij verstaat de
krijgskunst niet.’ Maar hij weet welke de eenige, universeele passie is: vrees. ‘Vrees
is het, die de mannen doet vechten, onverschilligheid is het, die hen doet wegloopen:
vrees is de drijfveer van den oorlog.’ Bluntschli sloeg op vlucht uit pure
onverschilligheid, zal een kind hier kunnen vragen.
Het is er bij Shaw vooral en altijd om te doen, te laten uitschijnen, dat de
zoogezegde held-strijder feitelijk geen held is, daar vrees hem voortdrijft. Aldus is
hier stellig het belang van vrees overdreven. Ney zei het beter dan Shaw-Napoleon:
‘Celui qui se vante de ne jamais avoir eu peur est un fameux Jean-Foutre.’ Die vrees
in het midden van het gevaar kan den moedigste overvallen; zij deed denzelfden Ney
uitroepen: ‘Ah, tu trembles, carcasse!’ Voor hem, die dat beseft, kan het aureool van
den moedigen strijder zeer verbleeken; het

1) General Karl v. Clausewitz: Grundgedanken über Krieg und Kriegführung (Inselbücherei,
blz. 31).
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publiek zal aan die vrees niet willen gelooven, en, wanneer het toch door Shaw
overtuigd wordt, een groote romantische vereering verliezen: dat juist is het doel van
G.B.S.
Onpartijdig beschouwd moet toch worden erkend, dat juist in het overmeesteren
van die vrees, zooals aangeduid in Ney's uitroep, het schoone, - het
romantisch-schoone niet, maar het menschelijk-schoone ligt. Wilskracht, plichtsbesef,
en, vooral in de laatste oorlogen, ook het gevoelen een klein en misschien onbeduidend
deel uit te maken van een kolossale macht in strijd tegen een andere macht, waarin
het individueele verdwijnt voor het grootsch-massale; - dat zal de vrees overwinnen,
of, ten minste, den bangen strijder meesleuren niettegenstaande het instinctmatige
huiveren van zijn vleesch.
Evenals in Arms And The Man een groote slag werd gewonnen op een volkomen
onprofessioneele wijze, wordt in The Man of Destiny een groote slag gewonnen
gansch buiten de deskundigen om. Swift's verstandige paarden hebben een nakomeling
te Lodi: een paard vindt toevallig een doorwaadbare plaats in de rivier, de kavallerie
volgt het en zoo worden de Oostenrijkers afgesneden. Een vermakelijk verzinsel,
dat de bewonderaars van Napoleon's gedrag op de Lodi-brug moet treffen alsof een
paardekop werd gezet op de Nikè van Samothrace.
Burgoyne in The Devil's Disciple is meer overtuigend. Zijn paradoxen zelf zijn in
een verrukkelijken achttiende-eeuwschen geest. Wij voelen met hem de woede tegen
soldaten, officieren en officieele enggeestigheid, die een ganschen veldtocht in 't
gedrang brengen door domheid en zelfzucht. Enkele speldeprikken van den
‘Satanskerel’ zijn dan ook gansch naar Burgoyne's zin. Een voorbeeld: ‘Ik verwacht
nooit van een soldaat, dat hij denken zou.’ Burgoyne's wantrouwen betreffende de
technische vaardigheid van zijn eigen soldaten doet hem besluiten, den Satanskerel
te doen hangen en niet fusiljeeren: zijn schutters zouden er ‘a mess’ van maken.
Naast vele zetjes van dien aard, die alle het hunne bijbrengen tot het scheppen der
atmosfeer, is hier meer werkelijkheid dan in de twee vorige stukken; vooral een
breeder inzicht wordt duidelijk: een oorlog is niet altijd zooals in Arms And
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The Man, en het doel kan goed zijn, kan er zelfs toe leiden, een wereld te maken,
zooals hier de onafhankelijkheidsoorlog in Amerika.
De Caesar van Shaw toont nog een ruimere opvatting. O, Shaw wordt niet
militaristisch! In de tooneelbeschrijving van het eerste bedrijf spreekt hij reeds van
‘twee merkelijke hinderpalen voor de beschaving: een paleis, en soldaten’. Maar
reeds sedert het begin wordt nadruk gelegd op de kunst en wetenschap van het
Romeinsche oorlogsvoeren; men bekommert zich niet om lafheid, winnen is het doel.
Caesar zelf heeft een afgrijzen voor moord en wraak; het Nootlot, dat hem tot vechten
verplichtte, moet hij echter gehoorzamen; het is in de - niet schoone! - natuur van
den mensch, te oorlogen, maar die oorlogen kunnen soms hun noodzakelijkheid
hebben: ‘Zouden de Goden de wereld niet beter vernietigen, indien hun eenige
gedachte ware, vrede te hebben toekomend jaar?’ Cleopatra doet Pothinus
vermoorden; Caesar zegt profetisch: ‘Indien éen man in de geheele wereld kan
gevonden worden, nu of ooit, die weten zou dat ge slecht hebt gehandeld, dan zal
die man de wereld moeten veroveren zooals ik, of er door gekruisigd worden.’
Vooralsnog zal die moord aanleiding geven tot nieuwe oorlogen van straf en wraak.
‘En aldus, tot het einde der geschiedenis, zal moord moord voortbrengen, altijd in
den naam van recht en eer en vrede, totdat de Goden het moede worden en een ras
scheppen, dat begrijpen kan.’
Wat den veldslag zelf betreft, houdt Caesar er geen romantiek op na; geen enkel
soldaat trekt er heen met de bedoeling gedood te worden. Caesar heeft een hoog
plichtsbesef: aan Cleopatra, die hem vraagt, bij haar te blijven om haar te beschermen
en zijn soldaten aan hun lot over te laten in het gevecht, antwoordt hij weigerend:
‘onder de soldaten die mij betrouwen is er geen enkel, wiens hand ik niet wil
beschouwen als heiliger dan uw hoofd’. Vrees echter kent Caesar niet; hij kijkt fier
het noodlot in 't gezicht.
We moeten hier echter direct doen opmerken, dat, voor éenmaal dat we in Shaw
een eigenlijken strijder vinden, Caesar door onzen auteur (in zijn voorwoord)
beschouwd wordt als een burger, die, evenals Cromwell, legeraanvoerder
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werd, door de omstandigheden. De gewone, groote krijgsheeren zijn echter ‘half
witted geniuses enjoying the worship accorded by all races to certain forms of
insanity.’ De opvoering van dit stuk moet het echter wel doen zonder de inleiding,
en dan treft Caesar als een ietwat geïdealiseerde, übermenschliche soldaat, die nog
grooter is buiten dan in den veldslag.
Man And Superman bespreekt alles, dus ook het vraagstuk van den oorlog. De
goede miles gloriosus verschijnt hier ook, en het stokpaardje, dat een mensch eigenlijk
een lafaard is. Maar dan, met een diepe overtuiging, wordt verkondigd dat die lafaard
tot een held kan worden gemaakt in het vechten voor een ideaal.
De evolutie bij Shaw gaat nog verder: hij zal toegeven, in Fanny's First Play, dat
moed wél bestaat, en niet sporadisch, maar soms bij een gansche natie. Maar op deze
wijze: Duvallet, die wonderlijke Fransche marine-officier, zegt in een eindelooze
tirade, dat Frankrijk énkel vechten kan, en spreekt over de ‘domme hoedanigheid
van militairen heldenmoed, die aantoont hoe weinig we veranderd zijn sedert den
staat van den wildeman, ja, van het beest. Wij kunnen aanrukken zooals stieren; wij
kunnen op onze vijanden toespringen zooals vechthanen; wanneer we door verraad
overweldigd worden, kunnen we sterven al vechtende zooals ratten. En we zijn gek
genoeg om er fier op te zijn’.
De domme generaal uit Getting Married zet de lijn voort van Kolonel Craven en
van den Spaanschen Commander. Men zou zich kunnen afvragen, waarom hij zoo
belachelijk en dom is, hij, die toch als broeder dien buitengewoon schranderen
Bisschop heeft. Zulke toevallen zijn mogelijk; misschien ook lag het in Shaw's
bedoeling, aan te toonen, wat de militaire loopbaan van iemand maken kan...
En de vermakelijke, Anatole France-achtige karikatuur van leger-domheid wordt
herhaald in Androcles and The Lion waar de Centurion allerkostelijkst is. De
intellectueele, aristocratische Captain herinnert wat aan Burgoyne met zijn bittere
opmerkingen; zijn beleefd sarcasme doet de Christenen lachen - en dreef den
Duitschen Kroonprins uit den schouwburg te Berlijn.
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't Zou te gemakkelijk zijn, gebruik te maken van de gebeurtenissen sedert 1914 om
het gevaar aan te toonen van het ‘Evangelie der Macht’ van Andrew Undershaft in
Major Barbara. Intusschen klinken enkele gezegden als prophetisch: Cusins'
voornemen, ‘oorlog te voeren tegen den oorlog’, macht te veroveren om de granaat
te veroveren, en om de intellectueelen te verplichten, hun gaven te gebruiken voor
het algemeen welzijn.
't Zou vooral te eenvoudig zijn, aan te toonen, welk kwaad gesticht werd door
vooroorlogsche werken zooals Press Cuttings, waarin Lord Roberts' plan van
gedwongen dienstplicht en Kitchener's vrees voor het Duitsche militarisme worden
belachelijk gemaakt. Hetgeen Roberts te vergeefs vraagde, moest in allerijl gedurende
den oorlog worden uitgevoerd en aldus ten koste van menig Britsch leven. Wat
Kitchener bevreesd voor was: een Duitsche inval, werd op weinig na een
werkelijkheid; feitelijk heeft Shaw het bijna aan den lijve gevoeld, toen een Duitsche
vliegmachine een bom liet vallen op het Adelphi Theatre, op eenige meters van zijn
huis (en dat van Barrie).
Shaw's stukken gedurende den oorlog toonen dan ook een zekere verandering aan
in zijn gedachten. O'Flaherty V.C. echter is het beste voorbeeld om aan te wijzen,
dat die verandering geenszins meende een verheerlijking van den heldstrijder. Het
oude motief: soldaten zijn eigenlijk bang, komt terug, maar dat wordt dan de uitleg
van het niet vluchten: de soldaten weten, dat de vijand even bang is voor hen als zij
voor hem. Een hooger belang? O'Flaherty weet niet eens, waarom de oorlog gaat,
en heeft zijn moeder doen gelooven, dat het een strijd was der Ieren tegen Engeland.
The Inca of Perusalem, de Duitsche Keizer, is een vreedzaam babbelaar die plots en
belachelijk, music-hall-achtig belachelijk, aan grootheidswaanzin lijdt. Augustus
Does His Bit is een goede satire tegen de domheid van zekere officieelen, die
niettegenstaande alle superpatriotisme, gevaarlijk is voor de natie. Maar waar Shaw
voorzeker den Damascus-weg op is, is in een gedeelte der voorrede van zijn na den
oorlog gepubliceerde Heartbreak House. Daar waar hij vroeger altijd sprak van
onbekwame officieren en regeerders, toont hij hier
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de dumb capables, de zwijgende bevoegden, in hun stil, hard werk op het slagveld,
in de regeeringsgebouwen, in de munitiefabrieken. Hij stelt ze tegenover de
luidruchtige meddlers zooals sommige officieelen, journalisten en het publiek over
het algemeen. Die dumb capables hebben Engeland gered niettegenstaande de noisy
meddlers. Ze bestonden dus, en alles was geen toeval? In diezelfde voorrede komen
enkele andere tegenspraken voor, en ze is niet vrij te pleiten van sommige feiten
tegen de logica. Men kan het enkel vermakelijk vinden, wanneer Shaw beweert, dat
Engeland de onrechtstreeksche schuld van den oorlog was, aangezien Engeland aan
Pruisen leerde de religie van het overleven van den sterkste en van den struggle for
life. Er is echter een zeker cynisme in de bewering, dat de oorlog het noodzakelijk
maakte, uit te roepen, dat het leven van het individu waardeloos is tegenover het
voordeel van de gemeenschap, instede van eenvoudig te zeggen, dat de gevorderde
opoffering van jonge mannen was ‘het uitboeten der nalatigheid en gekheid hunner
vaders’. Wanneer men dan Press Cuttings op zijn geweten heeft, en een - voorzeker
welgemeende - lange pacifistenloopbaan tegen alle militaire voorbehoedmiddelen....
Het is gansch naar den aard der bewoners van Heartbreak House machtelooze
toeschouwers te zijn en zelf geen werkzaam deel te nemen aan den oorlog; het stuk,
trouwens, heeft geen scherp geteekend chronologisch verband met den strijd
1914-1918, en schildert meer het verval van een beschaving.
Na terloops vermeld te hebben, dat, evenals de Lieutenant tegenover Napoleon en
Rufio tegenover Caesar, Luitenant Schneidekind geen grooten eerbied koestert voor
den generaal in Annajanska, - een dommen generaal naar het hart van Shaw, moeten
we onderzoeken hoe het vraagstuk van oorlog en vrede en der heldenvereering
behandeld wordt in de vijf stukken van Back to Methuselah. De edele gedachten van
Eva en haar verfoeien van Caïn en andere strijders zijn welbekend. In The Gospel
of the Brothers Barnabas worden de politiekers aangevallen, die, door hun domheid,
den oorlog hebben onvermijdelijk gemaakt; aan Burge, die er op wijst, dat zij den
oorlog hebben gewonnen, antwoordt Franklyn: ‘Neen, de soldaten en de matrozen
wonnen hem, en lieten het
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aan u over, hem te eindigen. En u waart zoo volkomen onbekwaam, dat de massa's
kinderen die van honger omkwamen gedurende de eerste jaren van vrede ons allen
deden wenschen, terug in den oorlog te zijn.’
Een soort Napoleon in ‘The Tragedy of an Elderly Gentleman’ is zoo dom en
belachelijk, maar zoo kinderachtig gevaarlijk ook, dat de beschaafde langer-levenden
hem moeten, door middel van electriciteit, nabij het standbeeld van Falstaff
afzonderen. Wat dat standbeeld beduidt? ‘Al wat ik er u over kan zeggen’, verklaart
Zoo, ‘is, dat, duizend jaar geleden, toen de wereld aan u, kort levende lui, was
overgeleverd, er een oorlog was, die heette: de oorlog om oorlog te eindigen. In den
oorlog die, omtrent tien jaar later, daarop volgde, werd geen enkel soldaat gedood;
maar zeven der grootste steden van Europa werden, uit het bestaan gevaagd'. 't Schijnt
een groote grap te zijn geweest, want de staatslieden, die dachten, dat ze tien miljoen
gemeene mannen naar den dood hadden gestuurd, werden zelf tot stukjes geblazen
met huis en familie, terwijl de tien millioen mannen snoezig in de spelonken bleven
liggen, die ze voor zich zelf hadden gegraven. Later bleven zelfs de huizen ongedeerd,
maar hun inwoners werden vergiftigd door een gas, dat geen levende ziel spaarde.
Natuurlijk hongerden de soldaten uit en verwilderden; en dat was het einde van
pseudo-Christelijke beschaving overblijven. Ge zult dan alles weer van 't begin af
ontdekking, door de staatslieden, dat lafheid een groote vaderlandsche deugd was,
en een openbaar gedenkteeken werd opgericht aan haar eersten prediker, een ouden
en zeer dikken wijze. Sir John Falstaff genaamd. Wel, - daar is Fallstaff.’ Echter is
oorlogvoeren nog steeds het gewone tijdverdrijf der korter-levenden. De eerste
Minister wenscht te weten, hoe dat kwam; - ook, hoe die giftige gassen worden
gemaakt, dat zou van pas komen. Zoo zegt: ‘Ge kunt de gassen zelf maken wanneer
uw scheikundigen ze zullen ontdekt hebben. Dan zult ge doen zooals ge vroeger
deedt: malkander vergiftigen, tot er noch scheikundigen, noch beschaving. Het laatste
beschaafde ding dat gebeurde, was de aanvangen lijk half verhongerde wilden, en
malkaar bevechten met boomerangs en vergiftigde pijlen, totdat ge het zoover
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brengt als giftige gassen en brisante springstoffen, eens te meer, - en met hetzelfde
gevolg. Aldus zal het zijn, ten minste, tenzij we meer verstand hebben en aan dat
belachelijk spel een einde stellen met u te vernietigen.’
Hetgeen dan ook gebeurt in den loop der tijden.
Na dat spel in de toekomst, een spel in het verleden: Saint Joan, dat pure
meesterstuk, heeft ook een ruimer inzicht. Evenals in Caesar and Cleopatra kan
soms oorlog noodzakelijk zijn. Wanneer hier? God, zegt Jeanne, gaf land en taal
opdat ze zouden behouden worden. Een oorlog, die iets anders zoekt dan die heilige
verdediging, is moord. Niet aan den plicht tegenover den leenheer, maar aan den
plicht tegenover God moet hier worden gedacht. En waarom verliezen de Fransche
soldaten, vóór Jeanne ze bezielt? Omdat er in hen geen hooger begrijpen is: ‘Onze
soldaten worden altijd verslagen omdat ze enkel vechten om hun huid te vrijwaren,
en het eenvoudigste middel om hun huid te vrijwaren is: weg te loopen.’
Jeanne's mysticisme maakt haar, de eenvoudige landelijke, onbevreesd, al even
onbevreesd als Caesar, met zijn fierheid tegenover het noodlot. Maar moed volstaat
niet om veldslagen te winnen; men behoeft een technische vaardigheid; dat doet
Shaw uitkomen in de vermakelijke antwoorden van Dunois in het derde bedrijf.
Oorlog is echter niet romantisch; het afgrijselijke er van werd goed gevoeld door
dien oud-soldaat in het epiloog, die jaarlijks eens uit de hel mag komen en de aarde
bezoeken. Hij had vijftien jaar dienst genomen in de Fransche oorlogen. ‘Hell was
a treat after that.’
Betreffende militairen heldenmoed en oorlog vindt men dus, in Shaw's werk,
enkele tegenspraken en soms een zwakke argumentatie. Militaire heldenmoed werd
eerst door hem genegeerd en belachelijk gemaakt; na verschillende malen nadruk te
hebben gelegd op het feit, dat iedereen eigenlijk laf is, ziet Shaw toch in, dat die
heldenmoed bestaan kan; hij moest echter niet worden vereerd. Jeanne d'Arc is een
heilige, die even hoog boven haar tijd verheven was als Caesar boven den zijnen;
voor beiden was oorlog een noodzakelijkheid door den drang der omstandigheden.
Zelfs in die twee
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uitzonderingskarakters toont Shaw echter zijn haat aan tegenover den oorlog en zijn
utopischen wensch, dat hij onmogelijk ware. Het huidige menschenras dient evenwel
daartoe vervangen te worden door iets beters.
Het Gerecht, of liever ons hedendaagsch gerecht met zijn rechters, wordt door Shaw
ook aangevallen, maar niet zoo scherp als sommige andere idola mentis. In feite een
reeds versleten onderwerp van het hedendaagsche drama; het is met dankbaarheid
dat we constateeren, hoe Shaw geen geheel stuk er over schreef, na zooveel ‘Justice’
en ‘La Robe Rouge’ en ‘La Loi du Pardon’; - slechts hier en daar, in enkele spelen,
wordt opgetreden, niet tegen het gerecht abstract genomen en de wet in haar essentie,
wel tegen het onderscheid van klasse en kunne en tegen straf- en dwangmiddelen.
Het onderscheid, door wetten gemaakt tusschen man en vrouw, wordt gelaakt in
verschillende stukken, waar het vooral gaat over het huwelijk. Hier en daar, in andere
stukken, komt soms een enkele zet ons aan dat verschil herinneren: de lawyer Hawkins
in The Devil's Disciple zegt b.v.: ‘de gerechtshoven zullen het geding van een man
- en die man dan nog de oudste zoon - steunen tegenover elke welkdanige vrouw,
indien het hun eenigszins mogelijk is.’
Wanneer in The Doctor's Dilemma gevraagd wordt, of Dubedat straffeloos met
de wet spelen kan, komt het antwoord van Sir Partick, Shaw's spreekbuis: ‘Strafrecht
is van geener waarde voor deftige lieden... Wat doen wij, familiedokters, de helft
van den tijd, tenzij samenzweren met den familienotaris om aan den eenen of anderen
schurk uit het tuchthuis te houden en aan de eene of andere familie schande te
vermijden?’
Waartegen Shaw vooral opkomt is tegen het feit, dat de maatschappij het gerecht
gebruikt als een dwangmiddel. Het is een misdaad, vrijheid of leven te benemen.
Onze rechters, kunnen echter niet anders, ze worden er voor betaald en vereerd. (Zie
b.v. Captain Brassbound's Conversion, 2de bedrijf). Richard Dudgeon onderbreekt
den Chaplain, die hem helpen moet vóór de terechtstelling, met deze snerpende
woorden, welke niet meer die zijn van een Satanskerel: ‘Thou
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shalt not kill.’ Jeanne d'Arc, in een oogenblik van menschelijke zwakheid (een
meesterlijke toets in een meesterlijke psychologische schildering), twijfelt aan haar
stemmen en is bereid, een stuk te onderteekenen, waarin ze die stemmen toeschrijft
aan duivels; maar wanneer ze hoort, dat ze, door zulks te doen, enkel aan den
brandstappel ontsnappen zal om levenslang gevangen te blijven, weet ze, dat haar
stemmen gelijk hadden en hemelsch waren. Tot haar rechters zegt ze:
‘Gij beloofdet me mijn leven, maar gij loogt... Gij denkt, dat leven niets anders is
dan niet steendood te zijn. Het is niet het brood en water, die ik vrees: ik kan op
brood leven; wanneer heb ik méer gevraagd? Het is geen ontbering, water te drinken,
indien het water zuiver is. Brood is geen smart voor mij, en water geen droefenis.
Maar me af te sluiten van het licht des hemels en het zicht van de velden en bloemen;
mijn voeten te ketenen, zoodat ik nooit meer rijden kan met de soldaten noch de
heuvels beklimmen; mij vuile, vochtige duisternis doen inademen en mij afhouden
van al wat me tot de liefde voor God terugbrengt, wanneer uw slechtheid en dwaasheid
mij verleiden tot haat voor hem: al dit is erger dan de vuurpoel in den Bijbel die
zeven maal geheet werd. Ik zou van mijn oorlogspaard kunnen afzien; ik zou kunnen
rondsleuren in een rok; ik zou de banieren en de bazuinen en de ridders en de
soldeniers aan mij kunnen laten voorbijgaan en me achterlaten zooals ze andere
vrouwen achterlaten, - indien ik enkel nog steeds kon hooren den wind in de boomen,
de leeuweriken in den zonneschijn, de jonge lammeren blatende in de gezonde
vorstlucht, en de gezegende, gezegende kerkeklokken, die mijn engelenstemmen
zenden drijvende tot mij op den wind. Maar zonder die dingen kan ik niet leven; en,
door uw voornemen, ze te ontrukken aan mij of aan eenig ander menschelijk schepsel,
weet ik, dat uw raad des duivels is, en de mijne van God.’
Wat Shaw dan zou willen voorstellen in de plaats van straf legt hij uit zijn in
voorwoord tot Major Barbara. Een hond, die blaft en bijt, zal niet genezen door
periodisch vastgeketend te worden, ‘for the chain makes a dog savage’. Wat we doen
met den onmogelijk wordenden hond, zouden we moeten doen met de misdadigers:
‘'t Zou veel verstandiger zijn,
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indien we ons schikten in hun misdaden zooals we ons schikken in hun ziekten, totdat
ze meer last geven dan ze waard zijn, op welk oogenblik wij ze, met veel excuus en
uitdrukking van sympathie en eenige edelmoedigheid om aan hun laatste wenschen
te voldoen, - wij ze zouden in de verstikkingskamer plaatsen en ons van hen ontdoen.
Onder geen voorwaarden zou het hun mogen toegelaten worden, hun misdaden uit
te boeten voor een gefabriceerde straf, een inteekening voor liefdadigheidswerk, een
vergelding voor de slachtoffers. Indien er geen straf mag bestaan, kan er ook geen
vergiffenis mogelijk zijn. Nooit zal er een echt moreel verantwoordelijkheidsgevoel
bestaan, zoolang iedereen niet weten zal, dat zijn daden onwederroepelijk zijn, en
dat zijn leven afhangt van zijn nut.’
FRANZ DE BACKER

(Wordt vervolgd.)
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Subjectiviteit en liefde in de wereld van Proust
Niets bestaat voor den mensch, wat niet bestaat in hem zelf. Niets kunnen wij naderen,
dan door het te naderen in ons zelf. Dit inzicht is mede een der fundamenten van de
Proustiaansche wereldbeschouwing. Mocht ik in een vorig artikel wijzen op datgene
wat Proust's visie doet afwijken van de algemeen gebruikelijke waar het verdieping
van inzicht in het object betrof (de groote samengesteldheid van ons wezen, de
intermitteerende persoonlijkheden in ons, het samenwerken van tegenstrijdige
gevoelens tot de verwezenlijking van één doel, de gecompliceerdheid der
gevoelscomplexen), het axioma der subjectiviteit brengt ons tot een andere wijziging,
die het wereldbeeld ondergaan heeft, n.l. die, welke voortvloeit uit de gesteldheid
van het subject, dat wereld en leven beschouwt.
Geen voorwerp, kunstwerk, gedachte of mensch bestaat voor ons dan voorzoover
het in ons tot levende impressie geworden is en een beschrijving of oordeel van ons
over eenig ding kan dan ook nooit direct slaan op het waargenomen object, doch
alleen op het door ons ontvangen beeld. Het is dus wel van belang dezen
‘beeldontvanger’ nader op zijn hoedanigheden te onderzoeken. Deze zijn voor ieder
mensch verschillend. Wij gelooven zoo vast in de absoluutheid van wat we met eigen
zintuigen waargenomen hebben, en toch: het heelal dat even waar is voor ons allen
is evenzeer verschillend voor elk onzer. Want de getuigenis die onze zintuigen van
iets geven is ook niet anders dan een werkzaamheid van den geest waarbij de reeds
bestaande overtuigingen als wijzigingsfactoren optreden. Aangezien onze
‘overtuigingen’ wisselen naarmate de momenteele omstandigheden een ander ‘ik’
bij ons inschakelen, wisselen de beelden die wij van een persoon in ons opnemen
steeds. (Afgezien dus van het feit dat de waargenomene zelf ons telkens
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een ander aspect vertoont). Van bepaalde hoedanigheden (deugden of ondeugden)
hebben wij bijv. zulke enorme voorstellingen, dat wij ze niet herkennen in de
doodgewone menschen waarmee wij dagelijks omgaan. De eerste indrukken die wij
van iets of iemand ontvangen zijn meestal buitengewoon onvolledig. Maar ze maken
een indruk, een voor-oordeel, dat door onze verbeelding verder ontwikkeld en
gefixeerd wordt. De ervaring verbetert die fouten lang niet altijd. Op z'n best krijgen
wij naast dat beeld nog 'n paar andere die al niet veel juister zijn.
Deze voortdurende vergissing is nu precies ‘het leven’ en zij geeft, zoo zegt Proust,
niet alleen aan de zienlijke en hoorbare, doch ook aan de sociale, de historische en
de gevoelswereld haar duizend verschillende vormen. Wij hebben van de wereld
slechts eenige vormelooze en fragmentarische beelden, die we aanvullen met
onwillekeurige gedachten-associaties, waaruit de gevaarlijkste suggesties ontstaan.
Hoe meer we bij het waargenomene geïnteresseerd zijn, hoe foutiever het beeld. En
waar wij het meest belanghebbend zijn, zooals in de liefde, daar ruilen wij het op
onze droomen gebaseerde beeld niet in voor het werkelijke maar langzamerhand
sneeuwt er een dikke laag herinneringen over, zoodat we de veranderingen in gelaat
en figuur der beminde nauwelijks bemerken.
Voor dagelijksch gebruik beschikken wij dus maar over een armzalig
kiektoestelletje. Waarbij we dan ook nog moeten bedenken, dat die gebrekkige
foto'tjes niet eens houdbaar zijn, want de tijd verbleekt ze in het archief der herinnering
en wat erger is, onze verlangens, neigingen, sym- en antipathiën retoucheeren er naar
hartelust aan. Om dus een eenigszins juisten kijk op de ‘werkelijkheid’ te krijgen is
noodig een zeer zuivere ‘gevoelige plaat’ en de sterke herscheppende macht eener
krachtige herinnering, maar ook de wonderlijke kracht der direct scheppende intuïtie
en ten slotte een ijverig, onafhankelijk en scherp intellect dat sorteert en nauwgezet
de op verschillende wijze verkregen vondsten herhaalde malen verifiëert. Iets waar
wij, gewone stervelingen, zoo allemaal de beschikking niet over hebben en waar
Proust ongeveer zijn geheele leven aan besteedde.
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Wat ook onder de analyse van zijn pen valt, hetzij de ‘society’, het burgerbestaan,
het leven van het personeel of de duizenderlei acties en reacties die in al die werelden
geschieden en de ontelbare samengestelde gevoelens en gedachten der hoofdpersonen,
steeds weer is zijn streven om naast de voortdurende verandering en de
onontkoombare vergankelijkheid der dingen aan te toonen, dat zij voor ons slechts
in ons zelf leven en daar een heel apart, van hun eigen hoedanigheden sterk afwijkend,
voorkomen hebben, dat, gezien onze eigen voortdurende verandering, nog
kortstondiger en veranderlijker is dan hun zelfstandig bestaan.
Wellicht teneinde dit subjectiviteitsbeginsel tot voortdurende factor te kunnen
maken heeft Proust de ik-stijl gekozen. De ‘held’ van het verhaal vertelt dit zelf en
aangezien het over zijn geheele leven loopt krijgen we telkens van de personen die
hij leert kennen een ander en vollediger beeld naarmate hij hun bij volgende
ontmoetingen en in latere episoden van een andere zijde leert kennen.
Nu is er wellicht niets dat voor ons gevoel meer aan een ander wezen dan het onze
gebonden schijnt dan de liefde. Het is, meenen wij, de vrouw als voorwerp onzer
hevigste begeerte wier realiteit buiten ons wel heel vast staat. Niets wordt echter
door Proust zoo hardnekkig, zoo stelselmatig en zoo volkomen tot subjectiviteit
teruggebracht als juist de liefde.
De vrouw die wij beminnen bestaat slechts in ons. Zij heeft maar 'n flauwe
overeenkomst met de persoon van vleesch en bloed die haar naam draagt. ‘C'est la
terrible tromperie de l'amour qu'il commence par nous faire jouer avec une femme
non du monde extérieur, mais avec une poupée intérieure à notre cerveau, la seule
d'ailleurs que nous ayons toujours à notre disposition, la seule que nous posséderons...’
De herinnering doet dit innerlijke beeld ten slotte evenzeer van de werkelijkheid
verschillen als de nog nooit door ons aanschouwde stad en landstreek in onze
verbeelding afwijken van den aanblik, dien zij ons bij ons eerste bezoek zullen bieden.
‘Création factice à laquelle peu à peu, pour notre souffrance, nous forcerons la femme
réelle à ressembler.’
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Liefde is een ‘état mental’ en als zoodanig is zij bestemd, door de voortdurende
verandering, vernieuwing van ons wezen, als iedere andere geestestoestand weer te
verdwijnen. De valsche romantiek van de ééne eeuwig durende liefde of van de in
den hemel doorgesneden appeltjes die hier op aarde door het noodlot helaas slechts
zelden weer hun bijpassende helft vinden, of wel het sprookje, dat al onze
verliefdheden op één na niet ‘echt’ waren - dat alles bestaat voor Proust niet, d.w.z.
niet in zijn beschouwing. Want op het oogenblik des verliefd zijns behooren zij tot
den gevoels-inventaris van den patiënt.
In verschillende omstandigheden en diverse graden zien wij in verscheidene
gevallen liefde vlam vatten, een vlam die tot gele jaloezie verkleurt alvorens tot
gewoonte te verstillen of in vergeten te dooven. En steeds legt hij er den nadruk op,
dat ons liefdegevoel zelf geheel onafhankelijk is van de intellectueele, moreele of
gevoelswaarde van de door ons beminde vrouw, dat het tijdelijk is en dat het begeerde
geluk tot de onbereikbaarheden behoort.
Daar is allereerst als voorbeeld uit ‘A la recherche du Temps Perdu’ de liefde van
Swann. Swann is een rijke jood van buitengewone begaafdheden, die in de ‘wereld’,
in de faubourg Saint-Germain, een zeer gezochte figuur is. Hij is blasé van vrouwen
die hij in alle soorten genoten heeft zonder ooit liefde gevoeld te hebben. Een vrouw
van twijfelachtig karakter, van ‘lichte zeden’, gering intellect en weinig ontwikkeling
maakt werk van hem. Hij laat het toe, eenigszins gevleid, doch vooral onverschillig
daar zij in 't geheel zijn genre niet is. De gewoonte door haar bemind te worden geeft
haar een plaats in zijn leven. Hij ontdekt haar gelijkenis in een schilderij, dat hij niet
bijzonder mooi vond, doch dat hem nu gaat interesseeren en dat voor hem zelfs een
aesthetische rechtvaardiging van zijn belangstelling voor haar wordt. Een samen
gehoord en hem bijzonder frappeerend muziekstuk helpt eveneens mee om haar als
't ware toegang te verschaffen tot gebieden van zijn denken waar zij uit hoofde harer
eigen geestelijke hoedanigheden zeker niet thuis hoorde. Dan komt het moment van
't ‘vlamvatten’, dat Proust geenszins als een mysterie beschrijft noch ont-
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wijkt. Zij verveelt Swann min of meer en op een avond komt hij veel later dan anders
in het gezelschap waar hij haar pleegt aan te treffen. Zij is al weg. Wat kan zij doen
wier gedachten, naar hij meende, van hem vervuld waren? Daar is de onrust om het
onbekende in haar wezen, de zucht tot het alleen bezitten die zich verbindt met de
onpersoonlijke geslachtsdrift. De bliksem slaat in. Hij zoekt haar en wordt haar
toegewijde aanbidder. Haar belangstelling in hem verflauwt door de zijne voor haar.
Zij laat zich begeeren en begeert nog slechts zijn geld en zijn positie. Schatten geeft
hij voor haar uit, zijn tijd wijdt hij haar, zijn relaties verwaarloost hij. Begeerte om
haar tot zijn hoogte op te heffen heeft hij niet, doch integendeel verlangt hij slechts
zich zooveel mogelijk met haar sfeer te vereenzelvigen om haar in haar eigen leven
te bezitten. Bevrediging vindt hij niet bij haar en het is slechts de negatieve drang
der jaloezie die hem het leven tot een hel en zich zelf tot haar slaaf maakt. Een
huwelijk met deze vrouw die hem ten slotte geheel onverschillig wordt, doch die
zijn leven belangrijk gewijzigd heeft, volgt.
De verklaring ligt ten deele in dit citaat: ‘Car ce que nous croyons notre amour,
notre jalousie, n'est pas une même passion continue, indivisible. Ils se composent
d'une infinité d'amours successifs, de jalousies différentes et qui sont éphémères,
mais par leur multitude ininterrompue donnent l'impression de la continuité, l'illusion
de l'unité. La vie de l'amour de Swann, la fidélité de sa jalousie, étaient faites de la
mort, de l'infidélité d'innombrables désirs, d'innombrables doutes, qui avaient tous
Odette pour objet. S'il était resté longtemps sans la voir, ceux qui mouraient n'auraient
pas été remplacés par d'autres. Mais la présence d'Odette continuait d'ensemencer le
coeur de Swann de tendresse et de soupçons alternés.’
Het tweede hoofd-geval, dat nog veel markanter is, betreft de liefde van den
verteller voor Albertine. Nadat we eerst gezien hebben hoe zijn liefde zweefde
tusschen de verschillende leden van een groepje ‘jeunes filles en fleurs’, hoe
toevalligheden hem tot sexueel verkeer met Albertine brengen, voor wie zijn
belangstelling echter ras bevredigd is,
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zoodat hij in 't eindigen van zijn verblijf buiten een welkome aanleiding ziet tot
scheiden, komt ook hier de liefde uit iets op zich zelf heel niet begeerlijks voort.
Zonder dat Albertine het zelf weet bevestigt zij door het noemen van den naam eener
jeugdvriendin zijn vermoeden, dat zij een neiging tot Lesbische liefde heeft. Vervlogen
zijn de verlangens naar scheiding: de jonge man staat voor den afgrond van 't
onbekende in haar wezen en pijnlijk beseft hij niets voor haar geweest te zijn. Zijn
liefde is ontwaakt en hij neemt haar mee naar Parijs, naar zijn woning, om haar door
voortdurende bewaking de bevrediging van haar tegennatuurlijke verlangens te
beletten. Ook hier bij hem weldra de schier volkomen indifferentie, die slechts
onderbroken en verre overtroffen wordt door de jaloezie, door zijn nooit volkomen
bewezen en nooit geheel prijsgegeven vermoedens dat zij inderdaad Gomorrheënne
is en ondanks zijn bewakingsstelsel haar neigingen blijft volgen. Scherpe analyse
der jaloezie wordt hier gegeven, in haar almacht als bindende, liefde-vervangende
factor, als angst voor het onbekende in het wezen van de andere. Maar ook in haar
onmacht zich iets voor te stellen, dat niet aan een reëel beeld gebonden is.
(Jaloerschheid t.o.v. één medeminnaar sluit momenteel andere vermoedens uit en in
volkomen blindheid ziet de jaloezie het gevaar niet waar het inderdaad is).
Het eenige ‘geluk’ smaakt de held-verteller nog als hij Albertine in haar slaap
beschouwt. Dan is ze geheel in zijn macht en ze is wil- en gedachtenloos zoodat niets
van haar kan wegvluchten naar anderen. Bovendien kan zijn subjectieve beeld van
haar zóó het best met haar vorm samenvallen.
Doch meestal ligt tusschen de helsche momenten der jaloezie (de liefde is hier tot
een wederzijdsche marteling geworden waarbij de leugen een der folterwerktuigen
is) een pauze van onverschilligheid, waarin zijn vrijgekomen verlangens uitgaan naar
reizen en andere vrouwen, die haar aanwezigheid hem belet te genieten. Juist maakt
hij plannen voor een reis zonder haar als men hem mededeelt dat zij vertrokken is.
‘Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie!’ Want fel
wordt hij zich nu bewust,
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dat hij niet buiten haar kan. Albertine's aanwezigheid had zijn ‘ik’ dat haar bemint,
bevredigd en was tot een ingevreten gewoonte geworden. De andere ‘ikken’ die zich
hierdoor niet bevredigen konden, deden hun verlangens gelden. Hij had zich hoogstens
een scheiding gedacht, uitgaande van hem zelf en voltrokken onder zekere
voorwaarden van veiligheid, op een jaloezieloos oogenblik. Nu de gewoonte plotseling
door haar verbroken is herneemt het Albertine-beminnend ‘ik’ zijn plaats en verdringt
de andere ‘ikken’ totaal. Omdat het eene ‘ik’ nooit ontvankelijk is voor de gevoelens
van het andere (daar er immers op één bepaald oogenblik maar één ‘ik’ tegelijk actief
is) verlangt hij nu met smartelijke hevigheid naar haar terugkomst. Immers, dit ‘ik’
heeft geen herinnering aan de momenten waarop zij hem verveelde en geheel
onverschillig liet. Ook heeft de vrouw die ons verliet dat fascineerende en tevens
beangstigende onbekende herkregen dat de vrouw die bij ons was niet meer voor ons
had.
Hij probeert haar te bewegen terug te komen, ten slotte zelfs met de belofte, dat
hij haar in haar doen en laten geheel vrij zal laten. Een pracht voorbeeld van
‘illogisme’. Want was zijn liefde niet juist ontstaan uit de behoefte om het onbekende
in haar te bezitten, althans om, waar dit door haar neigingen niet volkomen mogelijk
was, haar voortdurend te bewaken?
Dan komt de tijding van haar dood als gevolg van een ongeluk. Maar wat beteekent
de dood voor de liefde die subjectief is? In hem leeft Albertine voort. Elk oogenblik
brengt haar in een andere spontane herinnering. Daarbij herleven evengoed de teedere
Albertine's als de hem bedriegende, zoodat de jaloezie hem niet met rust laat. Zelfs
opent hij een enquête naar haar vroeger leven, hetgeen haast geestelijke lijkenschennis
zou wezen indien zij in hem niet nog even levend was als vóór haar dood.
Zij sterft in hem pas veel later en geleidelijk, door het vergeten, door de
vernieuwing van zijn wezen, door den tijd die steeds meer momenten waarin zij niet
meer voorkomt, in zijn herinnering plaatst. Dit procédé van het vergeten is door
Proust onvergelijkelijk uitgewerkt. In 't kort is het aan-
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gegeven in dit citaat: ‘Je n'étais pas un seul homme, mais le défilé heure par heure
d'une armée compacte où il y avait selon le moment des passionnés, des indifférents,
des jaloux, - des jaloux dont pas un n'était jaloux de la même femme. Et sans doute
ce serait de là qu'un jour viendrait la guérison que je ne souhaiterais pas. Dans une
foule, ces éléments peuvent, un par un, sans qu'on s'en aperçoive être remplacés par
d'autres, que d'autres encore éliminent ou renforcent, si bien qu'à la fin un changement
s'est accompli qui ne se pourrait concevoir si l'on était un.’
En dan, als Albertine in hem gestorven is (als dus zijn vroeger ik dood is) dan is
zijn liefde voor haar werkelijk voor goed ‘over’, in die mate zelfs, dat wanneer later
een verkeerd overgekomen telegram hem schijnt te melden dat zij nog in leven zou
zijn, dit niet in staat is haar in hem te doen herleven.
Dit is de subjectiviteit van de liefde: dat er tusschen ons en de ander geen werkelijke
band bestaat. En dit is de les die wij nooit leeren: dat liefde niet duurzaam is. Maar
ook: dat geluk niet te vinden is in het bezitten van datgene waarnaar onze begeerten
uitgaan. Want alleen het verlangen geeft aan het begeerde den luister die geluk schijnt
te belooven. Als wij het begeerde krijgen zijn er twee mogelijkheden: of ons verlangen
is reeds gewijzigd, zoodat van bevrediging niet meer gesproken kan worden, of wel
er heeft bevrediging plaats, ons verlangen is gestild, opgeheven, en daarmee heeft
het verkregene zijn luister verloren, die op zijn best vervangen wordt door de
vertrouwde gehechtheid der gewoonte. Jaloezie is dan de onrust om het niet volkomen
bezitten na de bevrediging.
Incidenteel is zulk een beschouwing van de liefde (zij het niet langs dezen weg
verkregen) wel meer gegeven, maar dan vaak op ironischen, sarcastischen of
cynischen toon, of wel als demonstratie, als protest of als droeve klacht, met op den
achtergrond de innige wensch naar - of het geloof ondanks alles aan - een echte
Liefde-met-een-groote-L., die eeuwig moet zijn. Bij Proust staat die mogelijkheid
niet open. Er is geen liefde dan deze en dat is wel degelijk de Liefde. Maar er is bij
hem evenmin protest, spot of hekeling. De analyse die
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de liefde eens en voor altijd onderwierp aan den Tijd die in het leven de alles
veranderende en vernieuwende factor is, werd voor hem geen aanleiding haar als
bagatelle te beschouwen. Want de held-verteller wijdt zijn tijd, zijn beste krachten
aan haar. Steeds opnieuw is hij bereid alles in den steek te laten om haar drang te
volgen. Al leert de diepste peiling ons in na-betrachting ook dat de hoop
opduurzaamheid van liefde en geluk nooit te verwezenlijken is en niet meer kan zijn
dan een der kenmerken van dezen geestesstaat, de ervaring leert ons evenzeer, dat
zij er een onafscheidelijke voorwaarde, een element van is, dat wij onmogelijk kunnen
‘overslaan’. De mensch kan slechts, maar kan ook niet anders dan, het
oogenblikkelijke als reëel beschouwen en beleven. Een verstandelijk inzicht kan
geen liefde doen beginnen, eindigen noch wijzigen. Evenmin als ons bewustzijn en
onze verstandelijke wil door de kracht der gedachte den groei van onze nagels en
haren kunnen bevorderen of tegenhouden, evenmin kunnen zij de liefde voorkomen
noch haar keuze leiden. Proust laat ons dat zien in de ‘keuze’ van vele ontwikkelde
lieden van verfijnden smaak die zich - zooals men in zoo'n geval pleegt te zeggen verslingeren aan een inferieure vrouw. Wel kunnen allerlei invloeden, zooals onze
idealen, onze voorliefde voor bepaalde eigenschappen als symbolen van onze eigen
onbewuste verlangens, en voorts stand, milieu, beroep enz. bij de keuze onbewust
medewerken. (Waar echter stand of geld bewust en gewild den doorslag geeft tot
een huwelijk, hetgeen natuurlijk evengoed kan, is van liefde geen sprake, zoodat die
gevallen hier buiten beschouwing kunnen blijven).
Kritiek op dat wat zoo onafwendbaar is, zou inderdaad nutteloos en belachelijk
zijn. Proust constateert hoe de liefde is onder den invloed van den Tijd, wiens
vier-dimensionale gestalte hij in den Temps Perdu tracht op te sporen en aan te
duiden.
Wie overigens ‘un amour de Swann’ en ‘Albertine Disparue’ gelezen heeft, weet,
dat liefde en jaloezie bij Proust niet minder hevig brandend en smartelijk ontroerend
zijn, al is er ontleding in verwerkt en al zijn zij herleid tot subjectiviteit. Zeldzaam
is in de litteratuur een zóó aangrijpende
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schildering dezer innig menschelijke gevoelens. En dat is begrijpelijk, want het feit
dat zij zich bij Proust enkel en alleen in ons zelf voltrekken kan ze slechts aan
intensiteit doen winnen. Het op sommige momenten bewust worden van de
wetenschap, dat deze gevoelens - met betrekking tot het huidige liefde-object tijdelijk zijn is des te pijnlijker voor den hoofdpersoon, die even den toekomstigen
dood van zijn tegenwoordig ‘ik’ voorvoelt. De lezer, die dank zij de scheppende
kracht van den schrijver onmiddellijk één is met den hoofdpersoon, voelt zelf het
schrijnen van die pijn die elke treurende ondergaat wanneer men hem troost met de
wetenschap (gemeengoed van alle niet-treurenden) dat elke smart vermindert door
den tijd. Want dat is er immers juist het smartelijkst van.
Voor Proust's ‘recherche’ heeft de liefde een zeer bijzondere waarde. ‘Al heb ik
voor Albertine ook vele jaren en mijn fortuin verloren, te klagen heb ik niet’, zoo
zegt de held-verteller. ‘De eenzaamheid zou vruchtbaarder en minder smartelijk
geweest zijn. Maar de smart heeft mij buiten mij zelf op dien “eigen-weg” gevoerd,
die uitkomt op den grooten verkeersweg waar datgene voorbijgaat, wat wij niet leeren
kennen vóór we er door geleden hebben: het leven van anderen’.
In twee volgende artikeltjes hoop ik iets te vertellen over den bouw van ‘A la
recherche du Temps Perdu’, over de groote plaats die de herinnering er inneemt en
ten slotte over de rol van kunst en mystiek in de Proustiaansche levensbeschouwing.
G. DE BRUIJN

Groot Nederland. Jaargang 27

210

Amsterdamsche huizen en pakhuizen
Het jaar 1928 heeft ons in zijn laatste dagen twee mooie geschenken gebracht. Bij
de firma Martinus Nijhoff verscheen: ‘Die alten Lagerhäuser Amsterdams, eine
kunstgeschichtliche studie, van Dr. Magda Révész - Alexander, een flink, zeer mooi
geïllustreerd boek, waarin de schrijfster de resultaten harer nasporingen heeft
neergelegd. Zeer noodzakelijk waren die, want belangrijk zijn vaak de veranderingen,
aan den gevel in den loop der tijden aangebracht, zoodat men geen conclusies kan
trekken zonder zich van de geschiedenis van een gebouw te vergissen. Jammer
daarom, dat de schrijfster den tijd van ontstaan niet zooveel mogelijk ook bij de
platen gezet heeft. Dat had veel bladeren bespaard.
Van bescheidener uitvoering, doch ook zeer goed, is ‘Amsterdamsche huizen,
1600-1800, door Dr. Ir. D.F. Slothouwer, Architect, Hoogleeraar Technische
Hoogeschool te Delft’, bij P.N. van Kampen en Zoon te Amsterdam. Prof. Slothouwer,
die waarschijnlijk over meer geestelijke en materieele hulpmiddelen beschikt, geeft
een groot aantal dateeringen, en zet ze ook bij de platen. Ook hij voorziet ons zooveel
mogelijk van historische gegevens, en geeft een nomenclatuur der geveltoppen, die
aanvaarding verdient.
Schrijver en uitgever dezer beide werken hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt
voor de kunst- en kultuurgeschiedenis, en de studie zeer vergemakkelijkt. Een kleine
proeve daarvan veroorloof ik mij, hier te doen volgen.
Wanneer men iemand een potlood en een stuk papier geeft, en hem verzoekt, even
met een paar lijnen een huis aan te geven, zonder aesthetische bedoelingen, dan
teekent hij een langwerpigen rechthoek met een puntdak. Naast de deur komen een
of meer vensters, en daarboven, voor elke étage, weer een vensterrij, met misschien
een zoldervenster in den top. De ramen zullen steeds verdiepingsgewijs verdeeld
zijn,
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doch overigens worden zij behandeld als een strooimotief: samen met de deur nemen
ze het gevelvlak gelijkmatig in beslag. Een groot muurstuk zonder venster heeft men
niet te verwachten.
Dit is het oerbeeld van het huis, zooals het thans in onze gewesten door allen wordt
omgedragen. Doch evenals het oerbeeld van den mensch, zooals de achttiende eeuw
het zich voorstelde, gebleken is fundamenteel van den werkelijken oertoestand te
verschillen, zoo lijkt ook het bovenbeschreven huizentype volstrekt niet op dat der
oudere woningen. Het is veel eenvoudiger, en wel opzettelijk, want het is de gevel
van het Classicisme. In dat samentreffen eener moderne grondvoorstelling met een
classicistisch ideaal ligt m.i. een aanwijzing omtrent het psychologisch karakter dezer
kunstrichting. Doch daarvan thans niet.
Het oude stadshuis vertoont niet die neiging tot evenwichtige verdeeling der
vensters over het gevelvlak, die dat der achttiende en negentiende eeuw kenmerkt.
Het is horizontaal in tweeën gesneden. De stedelijke woning stamt af van het
boerenhuis; evenals daar was de voorzijde aanvankelijk voor bedrijfsruimte bestemd
en lag de woning achter. Maar het boerenhuis heeft geen étage, het stadhuis heeft
die er bovenop gezet. De ‘verdiepingen’ werden dus gevoeld als een uitbreiding, een
dépendence, en ook als zoodanig in het gevelbeeld gemarkeerd. Tusschen benedenen bovenhuis loopt een breeden rand, dikwijls min of meer versierd. Het oude puntdak
werd des te eer behouden, daar de beperkte ruimte het keeren van de smalle zijde
naar de straat noodzakelijk maakte.
Wat het stadshuis der periode 1450-1650 vooral typeert is de zoogenaamde insteek:
een bergruimte, van het benedenhuis afgesneden, boven de ramen, en zelf van ramen
voorzien. De hoogte was meest te gering, dan dat men er rechtop zou kunnen staan.
Waarschijnlijk heeft deze ‘oerétage’ het idee aan de hand gedaan, de zolderruimte
onder het dak, boven de gevellijst, te verhoogen, om plaats te maken voor een of
meer verdiepingen, waar men echter nimmer zooveel vensteroppervlak heeft
aangebracht als beneden; het oude alleenstaande zoldervenster heeft aldus nog
nagewerkt. Ook
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ontbrak daar de behoefte aan veel licht, die voor het benedenhuis bestond, waar men
de neiging had, bijna de geheele gevelbreedte voor deur en ramen in beslag te nemen.
Maar van beneden af stijgt een ander motief omhoog: de horizontale streep. De
gevellijst en de onderkant der insteekvensters hadden die richting sterk geaccentueerd;
door nu elke vloer door een streep op den gevel te markeeren, verkreeg men de
noodzakelijke verbinding tusschen de overigens zeer verschillende helften. Misschien
is de trapjesgevel wel onder den invloed ontstaan.
Van anderen oorsprong zijn de boogvormige omlijstingen die bij welverzorgde
gevels dikwijls om de vensters der bovenhelft zijn aangebracht, soms alleen aangeduid
door boogsgewijs geplaatste natuursteenen invoegsels. Ik meen dat wij daarin een
herinnering aan de bouwgewoonten der Middeleeuwen moeten zien. Temeer, daar
het soms niet bij een boog blijft, en de beenen op de manier van een vlakke nis naar
beneden verlengd zijn. Het stedelijke heerenhuis werd, evenals de openbare gebouwen,
aanvankelijk in den trant der kerken versierd, dus met Gothische spitsbogen. Dat
stond afgrijselijk, en streed bovendien met het vormgevoel der Renaissance. Maar
de gedachte, dat een gebouw bogen moet hebben, zat er diep in, en zoo kwamen ze
ook op gevels, waar ze eigenlijk volstrekt niet bij passen. Immers dat ze iets zouden
dragen maakt men niemand wijs en er is overigens niets ronds aan het geheele
huizenfront, als men de lijn der klokgevels niet mee wil rekenen. Die toch verschijnen
volgens de zeer betrouwbare mededeeling van Prof. Slothouwer (blz. 13) ‘omstreeks
het midden der zeventiende eeuw’, dus eerst wanneer alles anders gaat worden. De
vensterbogen vindt men juist vooral bij de oudere huizen, uit het begin der eeuw, of
uit de vorige. Dat ook uit den geest dier periode zelf een aandrang is uitgegaan, geloof
ik toch wel; ik spreek daarover nog nader.
Overzien wij nu den ouden gevel in zijn geheel, dan treft ons de ongelijkmatigheid
der deelen. Beneden de lijst - te weten die boven het benedenhuis - vertoonen de
openingen voor deur en venster de neiging, het geheele oppervlak in beslag te nemen;
dicht op een geplaatst behandelen zij het
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weinige, dat van den muur overblijft, als een onverschillige aanvulling. Er zit in dat
groote gatencomplex iets van de brutale nuttigheid van den modernen winkel. Boven
de lijst daarentegen zijn de vensteropeningen in het muurvlak ingevoegd; de muur
is hoofdzaak, zij uitzonderingen. En de trapvormige afsluiting versterkt nog dat idee.
Het geheel vormt de grootst mogelijke tegenstelling tot den traveeën - gevel der
volgende periode, waar deur en vensters, netjes op rijen boven elkaar, twee, drie,
vier of vijf traveeën vormen.
Nu komen wij aan een belangrijke vraag: heeft de historicus enkel te rekenen met
het worden, of ook met het gewordene? Heeft alleen de bedoeling ons iets te zeggen
over den geest der menschen, die schiepen, en moet het resultant, waarop ook andere
invioeden - verleden, mogelijkheid, nut - gewerkt hebben, als louter toevalligheid
worden veracht, of uit zich in den vorm, die tenslotte voor ons staat, ook iets van
den atmosfeer waarin men leefde? Ik voor mij geloof het laatste. En ik heb
ongetwijfeld zeer velen op mijn hand. Heeft niet altijd de gevoelige bezoeker den
geest van een plaats herkend in hetgeen hij er zag, al hebben ook nog zooveel
toevalligheden zekerlijk de belangrijkste wijzigingen in de voorkeur der bevolking
aangebracht? Het zou slecht staan met de kunstgeschiedenis, wanneer wij niet mochten
spreken van het karakter van een bouwwerk, als het niet in zijn geheel uit den zelfden
tijd en volgens een vooraf beraamd plan ontstaan is. Wel is het eigenaardig, dat wij
aldus tot het aanvaarden van bijna mystieke krachten gedwongen werden, maar toch
zal niemand zich het recht laten ontnemen, uit het ‘toevallig’ geheel van een kamer,
omtrent den aard van den bewoner conclusies te trekken. De kultuur ‘openbaart zich’
in de geschiedenis.
Een aardig voorbeeld voor den ‘zin van het toevallige’, zooals ik het zou willen
noemen, levert het eenige belangrijke element der oude gevels, dat ik nog niet
besproken heb: de luifel. Aan de meeste huizen was een luik aangebracht, dat aan
den rand tusschen onderhuis en insteek draaide, en een vooruitstekend dak vormde
boven de straat. Deze luifels zijn het meest opvallende in het straatbeeld der
zeventiende eeuw. Ze snijden het benedenhuis door midden, tegen het hoofd-
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idee van den gevel in, die immers boven den insteek zijn middellijn heeft. Stelt men
zich even voor, wat het effect daarvan moest zijn, dan begrijpt men, dat de geheele
indruk van den gevel bedorven ware geweest, wanneer niet.... een historische
toevalligheid allergelukkigst te hulp was gekomen. De oudste huizen waren natuurlijk
van hout. Het bovenhuis stak, om plaats te winnen, en een goede waterloozing te
bevorderen, boven het onderhuis uit. Om dat te stutten liet men de balkjes tusschen
de insteekvensters bovenaan breed naar voren uitloopen, zoodat hun gedaante
kolfvormig werd. Het steenenhuis daarentegen had geen oversteek. De kolfvormige
balkjes bleven echter als sieraad gehandhaafd, en gaven, vrij dicht naast elkaar staand,
den insteekgevel een verticaal kerakter, waardoor ze de zware horizontale van den
luifel prachtig met het bovenhuis verbinden. Geen architect had het zoo mooi kunnen
bedenken.
Het groote gatenvlak van den onderpui, de vensters om de deur saamgedrongen,
maakt den indruk van knusheid en intimiteit. De uitwerking is niet ongelijk aan die
van een laaghangend zadeldak op een boerenhuis. Het dicht opeenstaan der kolfbakjes
versterkte dat nog. Zooals de bewoners voornamelijk leefden in dat voorhuis, en zeer
in verbinding met de straat, zoo keerde de ondergevel zich als het ware eerst naar
binnen en opende zich dan door de deur gezellig naar buiten. Daarboven stond rustig,
voor bijzonder gebruik, het bovenhuis, dat zich met zijn streepen in den rij zijner
buren scheen te voegen. Het heeft iets van een reserve, die een zekere toenadering
niet uitsluit. Men ziet dat het best op oude stadsgezichten; de nog overgebleven
huizen, waarvan er verscheidene in het boek van Prof. Slothouwer zijn afgebeeld,
hebben door vertimmering en beschildering veel van dat karakter verloren.
Terzelfder tijd, dat het oude Hollandsche huis zoo mooi en zoo welvarend werd, dat
het al bijna niet meer voldeed, konden zich modern gezinde rijken bij een officieel
architect nog iets heel anders laten maken. Dat nieuwe, dat bij het oude ongeveer
zoo paste als de hedendaagsche ‘Amsterdamsche’ bouwkunst bij de oude stad, was
het Italiaansche Barok.
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Verscheidene ontwerpers rondom 1600 hebben gedroomd van die uitbundige vormen,
geschikt gemaakt, zooals zij althans meenden, voor onze streken. Wij kennen hun
teekeningen, en ook eenige geschilderde fantasiegebouwen in den modieusen trant,
en wenden ons af met de gedachte, dat alleen een parvenu zooiets mooi kan vinden.
Er waren veel parvenu's in dien tijd. Men ging economisch weder vooruit, en dat is
altijd het werk van nieuwe menschen. Maar werkelijk zulk een architectendroom te
laten bouwen, daartoe is toch niemand vervallen. Trouwens de rijkdom was nog niet
heel groot en die bedenksels zouden zeer veel gekost hebben. Doch op veel kleinere
schaal, en veel beschaafder, heeft het Barok dan toch ingewerkt op een aantal gevels,
waarvan te Amsterdam O.Z. Voorburgwal 57 (plaat 6), wel het best bewaarde
voorbeeld is. De uitbundigheid, die het wezen van het Barok uitmaakt, valt hier te
lande weinig in den smaak. Maar een forsche levensvreugde openbaart zich in de
uitingen van den tijd van Maurits, en dat is het psychologisch element, waar ik boven
op doelde. Die onschuldige boogjes boven de vensters, die men te Amsterdam het
best O.Z. Voorburgwal 249 (plaat 3) kan gadeslaan, omdat ze daar gerestaureerd zijn
en dus even nieuw van uiterlijk als in 1610 doen aan als een vroolijk opschokje van
vergenoegde lieden; de regelmaat der horizontalen en verticalen wordt even
weggeschud. Maar toch nog wat anders is de gevel van Hendrick de Keyser (pl. 6)!
De vensterbogen golven op en neer, en blijven in de meest gekunstelde houding
staan. Met nissen, met zuilen, met cartouches en dwarsstrepen is het geheele bovendak
- dat alleen nog ongerept bleef - bedekt, zoodat het danst en huppelt als het water bij
een matige bries. De tijd en de beschildering hebben veel vervlakt, en nog meer is
later gewijzigd. Als echter de bouwmeesters van toen hun zin gekregen hadden, ware
Amsterdam niet de plechtige, deftige stad geworden, waarvan de resten ook nu nog
zoo weldadig aandoen. Het is merkwaardig in het boek van prof. Slothouwer te lezen,
hoeveel er, ook later, anders geworden is, dan bouwer of lastgever bedoeld had. En
altijd is het resultaat van het ‘zinrijk toeval’ het onvergelijkelijk Amsterdamsch
cachet.
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Het uitzonderlijk karakter der hoofdstad is het gevolg der omstandigheid, dat zij, en
zij alleen, de onzichtbare, doch zeer voelbare grens tusschen de kleine en de groote
stad overschreed. Nog in Bredero's tijd (± 1618) kende, naar 't schijnt, ieder wel
ieder; weldra hield dat op. Het nieuwe huizentype heeft geen voorhuis meer, en keert
het gelaat niet meer naar de straat. Het wordt hoog en koel.
Aan woningen als Looiersgracht 21 (plaat 23) kan men zien, hoe het oudere type
zich verder ontwikkelde. Nog heel lang hingen de luifels der winkelhuizen buiten
de pui, en neemt het gatencomplex van deur en vensters het onderhuis in beslag,
thans volledig. Maar het bovenstuk wordt langer, en de vensters groepeeren zich
daar voortaan steeds in traveeën. De classicistische geest der regelmaat krijgt er vat
op. In het nieuwe type verdrijft hij geheel dien der Middeleeuwen. Waar nu elk
overblijfsel van een bergruimte beneden den zolder in het heerenhuis verdwenen is,
ontstaat de behoefte aan een sousterrain, dat tot het invoeren van den hoogen stoep
aanleiding heeft gegeven. Niets ‘verheft’ het huis zoo, maakt het zoo afgescheiden
en deftig, als die eenvoudige stoepen, met hun simpel-schoone leuningen. Een
bergruimte en een opgang tot de gesloten voornaamheid, ziedaar wat het traveeënhuis
van de tweede helft der zeventiende eeuw - en vroeger - den voorbij ganger aanbiedt.
Het is geen toeval, dat de oorsprong van dit type vrijwel samenvalt met die van het
patriciaat, van den in levenswijze en levenshouding onderscheiden stand der gegoeden.
Classicistisch in engeren zin noemt men slechts die gebouwen, waaraan antieke
elementen gebruikt zijn, vooral zuilen en gierlandes. Hun aantrekkelijkheid ligt in
een voorname bewogenheid. Zie Keizersgracht 401 (plaat 31). In het algemeen echter
passen zij beter bij breedere gebouwen, zooals het Trippenhuis (plaat 34) en het
dubbelhuis O.Z. Voorburgwal 205-207 (plaat 25), dat thans is afgebroken. Een
merkwaardige schepping van Vingboons is daarmede aan de vergrooting van het
stadhuis opgeofferd.
Ziet men evenwel van deze uitheemsche scheppingen af, dan vervalt het
traveeënhuis der eeuw rondom 1700 in twee typen, die men gemakshalve het
‘grachtenhuis’ en het
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‘burgerhuis’ zou kunnen noemen, hoewel bijvoorbeeld de Prinsengracht zeer vele
exemplaren van de tweede soort telt. Het ‘grachtenhuis’ is deftig, het ‘burgerhuis’
vriendelijker, en vooral meer sociabel. In verschillende breedte en hoogte staan zij
naast elkaar, en vormen met hun zeer veel ruimte innemende vensters dat gelijkmatig
gewirwar, dat tot de fysionomie der groote stad behoort. Gezellig zijn ze, doch niet
zoo den indruk wekkend van een plebeïsch opeenhokken, als het vroegere benedenhuis
deed. Een vriendelijke reserve, die haar vrijheid meer vindt in een verloren zijn
temidden der menigte, dan in teruggetrokkenheid, stralen deze talrijke gevels uit, de
echte woningen voor een welgestelde en bezige burgerij. Daarom passen ze evengoed
bij de negentiende eeuw als bij de zeventiende.
Het pakhuis, hoezeer in gebruik van het woonhuis verschillend, staat toch onder den
invloed daarvan. Onze voorouders hebben er blijkbaar evenveel belangstelling voor
gehad als een boer voor zijn stal. Krommewaal 20 staat er een, dat men in het boek
van Mevr. Révész - Alexander op bladzijde 105 vinden kan, en dat bepaaldelijk een
woonhuis nabootst. Gezond is zooiets niet, al slaagt het wel eens; de meeste pakhuizen
zijn dan ook zelfstandiger opgevat.
Voor de pakhuizen heeft de overgang van den houtbouw tot de steenindustrie
grootere beteekenis gehad dan voor het woonhuis. Het zwakker materiaal had
aanleiding gegeven tot zuinigheid met muurdoorbrekingen; in een steenen gebouw
is dat niet zoo noodig. Eerst in den loop der zestiende eeuw verdringt het steenen
pakhuis het houten, doch van vóór het midden der zeventiende, is, naar Mevr. Révész
mededeelt, weinig bewaard gebleven. Maar dat weinige is voldoende, om ons iets
merkwaardigs te leeren: de pakhuizen der eeuw rondom 1600 zijn bij voorkeur in
barokken stijl uitgevoerd. Met bogen en lijsten van natuursteen heeft men daar een
vroolijkheid en een beweging tot uitdrukking gebracht, die zeer weinig past bij den
ernst van den arbeid. Zie vooral het oude arsenaal naast de Universiteitsbibliotheek
(afb. p. 63) en het Oudezijds Huiszittenhuis (afb. p. 40 en 41), waarbij men natuurlijk
den neerslag der eeuwen weg moet denken.
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Eerst later wordt de gevel vlak, evenals bij het traveeënhuis; waartoe het trouwens
ook gerekend moet worden. Mevr. Révész verdeelt de pakhuizen, behalve naar hun
bestemming, naar breedte en groepeering. Ik heb daarop niets aan te merken.
Inderdaad is het aesthetisch effect bij een rij smalle pakhuizen anders dan bij een
alleenstaand. Het lijkt mij echter, dat het smalle het meest typische is, dat men ten
slotte steeds vaker koos; temeer daar vele breede meer dan een rij hijschluiken bezit.
Dezen toch zijn het, die het Hollandsche pakhuis, en vooral het Amsterdamsche, zijn
stempel hebben opgedrukt. De hooge opstapeling dier luiken, die door hun grootte
de zijvensters domineeren, werkt mee tot het wekken van dien indruk van
ontzaggelijkheid, die voor mij althans er de bekoring in is. De vlakke, schraal met
vensters bezette muurhelften der latere pakhuizen werken dien indruk in de hand.
Men voelt tegenover den groothandel te staan van een volk, dat een omvangrijk
bedrijf voert. Iets van de glorie der oude republiek en haar machtige koopvaardijvloten
hangt er omheen. En hier heeft de tijd zeer zeker ten goede gewerkt.
De fijne takt, waarmede ook hier weer de afmetingen gekozen zijn, getuigt opnieuw
van de diepe beschaving, die ons volk toen bezat. Vreemd toch, dat een energie, die
zich geheel werpt op geldverdienen en zakendoen, al was het met den vijand, zulke
edele vruchten kan afwerpen!
Dr. F.H. FISCHER
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Literatuur
De vreemde Erfenis, door E. v. Lidt de Jeude, Uitgave A.J.G. Strengholt,
Amsterdam.
Ook Nederland is al zoo ver gevorderd, dat het de romanschrijvers kent, die hun
kunstwerken ‘direct op de machine’ tikken. Er zijn er misschien, - en als ze er niet
zijn, wordt het hoog tijd dat ze er komen, - die den heelen roman voor de vuist weg
dicteeren aan een typiste, werkend à zooveel gulden per uur, of die voor het gemak
de schepping zelve - van litteraire conceptie tot en met geboorte - aan de jongedame
van 230 lettergrepen in de minuut geheel en al overlaten.
Ik geloof te kunnen verzekeren, dat de heer van Lidth de Jeude zijn roman, en nog
wel met den besten journalistieken haastigen speed, zelf geschreven heeft, hoogstens
‘direct’ getikt. Maar hij bevindt zich, hoe dit ook zij, met deze en andere ‘producties’
op den weg, die voert naar bovenvermeld ideaal.
‘De Vreemde Erfenis’, als boek uitgegeven, is eigenlijk een uitgedijd feuilleton,
heel ‘leesbaar’, zeer zeker, zoolang er tenminste in zijn weergegeven choses vues of
vécues. Een in zijn jeugd tot de kunst neigende mensch heeft er bovendien sommige
goedgeziene beelden over uitgestrooid b.v. van Javanen op drukkerijmachines als
kornaks op olifanten... Maar zooiets is uitzondering in het vlug-schrift. En het moest
vanwege het ‘vlugge’ ook uitzondering zijn. Ik sla de bladen van opdikkend papier
in den, na één lezing verfomfaaiden lessen omslag op goed geluk voor u open en
lees op pag. 21:
‘Maar ook deze stemming ging, als alle stemmingen (“theater, theater”, dacht
Rudolf soms bitter) van den ouden heer voorbij. Toen hij eenmaal in Indië was,
scheen het, alsof dat gevoel van “dom, eenzaam en schuldig” nooit bestaan had. Hij
bemoeide zich weer met de zaken, schreef kwaadaardige artikelen, wanneer zijn
ijdelheid op de een of andere wijze gekwetst was, en harrewarde voortdurend met
het personeel. Mary, met haar zonnige opgewektheid, was de eenige die hem aankon.
Zij was het, die een breuk tusschen Rudolf en den ouden heer altijd weer wist te
voorkomen. En iedereen prees den dag, toen hij afreisde naar Amerika om via dat
werelddeel (“ik moet het toch eens zien, dat land waar de fonograaf, brr, wat een
ellendige uitvinding, vandaan komt”) Europa weer te bereiken’.
De auteur van ‘De Vreemde Erfenis’ heeft in hetzelfde boek heel wat betere alinea's
geschreven dan deze rammelende krantentaal u vermoeden doet, maar vele zijn toch
ook weer de bladzijden, die in geen enkel opzicht dit soort mededeelingen overtreffen,
of die nog slechter zijn. De toon, afgestemd op zijn ‘Jan en vooral Jeanne publiek’
(blz. 64) is de toon van de Bols-tafel.
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Als de taal is het verhaal: ongelijk, zonder diepte, een mengeling van éven trachten
naar romankunst èn ruwe dagbladpennerij, een gezellige misgeboorte zou ik kunnen
zeggen, die nauwelijks een idee overlaat van hetgeen, met dieper inzicht in het
menschelijke en bij liefderijker zorg voor den roman, de ‘kunstenaar’ van het gegeven
zou gemaakt hebben.
Sujet is - naast den hoofdpersoon, die weinig interesseert - een kranteneigenaar
en -schrijver, een soort blankofficier van de pen in Indië, een schaamtelooze
zichzelf-zoeker met een ongemeene hoeveelheid ledige, charlatannige bonhomie,
van wien een goed kunstenaar ‘iets’ gemaakt zou hebben zoo penetrants dat ge uw
leven lang hem niet zoudt hebben vergeten. Maar om zulk een, Ibsen zou zeggen:
steunpilaar te teekenen zóó, dat hij voorgoed overeind staat, behoort de
menschenliefde en een dieper besef aanwezig te zijn, die óók den schurk begrijpt en
in zich opneemt; daartoe is echter allerminst dienstig een meegaande geamuseerde
camaraderie van den auteur met zulk een figuur, wat enkel tot reportage voert,
sensationeele novellisterij.
Alles bij elkaar een voorbeeld van ‘eerste klas onderhoudende treinlectuur’.
v.d. E.

Het Huis, door Marnix Gijsen. Verzen. - Utrecht, De Gemeenschap;
Antwerpen, De Sikkel. 1925.
Gijsen is één van de weinige moderne dichters, in wier kunst elk goedluisterende het
wezen en de wezenlijke waarde kan voelen van die ‘jonge dichters’, die in-'t-algemeen
zoo onevenredig hoog opgeven van de beteekenis hunner beweging. In deze verzen,
geweven uit Roomsche schering en aldagelijkschen inslag, treft telkens in de
schijnbaar-nonchalante zegging het aantikken - rustig, maar scherp raak - der meest
karakteristieke, zij het dood-gewone, beelden. Het wezen dezer poëzie is gelegen in
die raakheid, die het gewone telkens in zoo ongewone onverwachtheid aanvoert, dat
dáárin niet zelden een lyriek is van meer vervoering dan in den zorgvuldigen en
gedragen-melodieuzen zang van vroegere geslachten. Het is een praatstem, titanisch
murmelende praatstem soms, maar die naar den inhoud en de melodie - het even
uitschieten, dadelijk weer bedwongen - in zijn bijna-proza - zoo brokkelig is het
rhythme veelal - ons stille hart in een voortdurende en steeds diepe bewogenheid
houdt.
De beste verzen uit den bundel - o.a. Met mijn erf-oom in de Bankkluis, Mijn
Vadertje - zijn allervoortreffelijkst. Het eerste leent zich door zijn fijne en bewogen
dramatiek bijzonderlijk tot voordracht.
J.W.

Keur van enkele kleinere Gedichten door W. van 't Sticht. - Amsterdam,
Drukkerij ‘Grafica’, z.j.
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Zoo-iets krijgt men gelukkig zelden in handen. Ik geloof wel, dat er veel van dergelijke
poëzie vervaardigd wordt, maar ze komt dan gemeenlijk niet verder dan familie- en
vriendenkring. Daar wordt ze dan wel
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vaak heel mooi gevonden. Het zou me niet verwonderen, als dit succes ook voor den
heer W. van 't Sticht was weggelegd. Maar hij deed wat onvoorzichtig, met deze
producten buitenskamers te komen. Wat doet hij alsnog in de kou!
J.W.

Die Nuwe Brandwag. Tijdskrif vir Kuns en Lettere. - De Bussy, Pretoria,
Dusseau, Kaapstad. 1e en 2e afl. 1929.
Onder de belangrijkste geestesverschijnselen buiten onze grenzen en toch nauw aan
ons verbonden, is de groei van een eigen Afrikaander bewustwording, los van
Engeland (maar dat bestond al lang), doch nu ook ‘gescheiden-ongescheiden’ van
Holland. Het sterke besef is daar levend, dat als het Hollandsche element tegenover
het Engelsche bestaan zal, het niet Hollandsch, maar... Afrikaansch zal moeten blijken.
De ouderen, Voortrekkers of met dezen verwant, hebben dat besef eigenlijk altijd
gehad, doch hun gezichtskring, de wereld hunner stoffelijke en geestelijke nooden,
was maar een zeer beperkte en had, om zoo te zeggen, genoeg aan den bijbel. De
jongeren echter moesten zich voor hun geestesontwikkeling wel tot Europa, en
speciaal tot Engeland en het verwante Holland wenden en stonden nu voor de keus:
in het Engelsche ondergaan of de Hollandsche traditie voortzetten. Natuurlijk kozen
zij, afstammelingen der Boeren, het laatste, maar begrepen tegelijk, dat de
oud-eeuwsche Hollandsche geest niet op te werken of aan te passen ware aan het
20e eeuwsche Hollandsche volk, dat, wilden zij waarlijk invloed hebben, in het
bijzonder de taal, de oude Boerentaal, het nieuw te beleven, verder te ontwikkelen
instrument moest zijn voor die eigen nieuwe Hollandsch-Afrikaansche beschaving.
In dien geest is in 1910 Die Brandwag opgericht, als getrouwe spiegel, maar tevens
leider van het eigen Afrikaander nationale in kunst en letteren. Twaalf jaar heeft het
tijdschrift zijn taak vervuld, door de beroeringen van den wereldoorlog heen, tot ‘die
ernstige industriële beroeringe en economiese druk’ van 1922 zijn bestaan onmogelijk
maakten. Maar al ging dan de ‘leider’ en ‘spiegel’ te niet, de nieuwe geest werkte
door in jonge en krachtige vertegenwoordigers. En nu de tijden er weer rijp voor
zijn, ontstaat Die nuwe Brandwag, die een voortzetting wil zijn van de oude principes
van ‘Vrijheid, Waarheid, Reg’, gelijk de laatste redacteur van de oude Brandwag,
Gustav Pselter, in zijn inleiding van de nieuwe zegt.
Die nieuwe is om te beginnen royaal opgezet, gevende in stevig kwarto formaat
afleveringen van een vel of zes, gelijk er nu twee verschenen zijn. Er staat natuurlijk
veel litteratuur in, gedichten en proza, maar ook schilderen en muziek worden niet
verwaarloosd en door heel goede reproducties naar Afrikaander werken van beeldende
kunst gesteund, die tevens den ganschen inhoud van het tijdschrift aangename
afwisseling bijzetten. In de Critiek worden zoowel boeken als tooneel in Zuid-Afrika
betrokken, maar ook verwaarloost men het ‘buitenland’ niet, gelijk uit de 2e aflev.
blijkt, die notities geeft over Knut Hamsun, over Kloos, op zijn 70en jaardag, en over
‘Stijl in modern Frans’. Ten slotte: onder de redacteuren en medewerkers van het
nieuwe tijdschrift vindt men de beste, meest bekende namen, die ook in de letteren
reeds historischen klank hebben: Botha, Du Toit, Malherbe, Pienaar, Pierneef, Sangiro,
Leitpoldt, Schoonees, Totius enz. enz. Aan deze allen is het
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moeilijke maar aantrekkelijke werk toegewezen de oud-Hollandsche beschaving te
verheffen tot eigen Afrikaander geestesleven in letteren en kunst en zij zijn daaraan
bezig, zij het nog niet altijd met goed gevolg, dan toch zeker met gestadige volharding
en onwankelbaar geloof in hun toekomst.
Wij, Hollanders, zullen hen gewis met de grootst mogelijke belangstelling van
aflev. tot aflev. aan het werk zien.
F.C.

Tien wandelingen in Gent, Brugge en Antwerpen, door Huib Luns. - W.L.
en J. Brusse, Rotterdam, 1929.
De schrijver zelf heeft illustratieve teekeningen bij zijn tekst gemaakt, ter afwisseling
en onderbreking van den druk en dat staat aardig, al lijken die krabbels ook niet
markant. De photo's echter zijn de onmisbare basis van dit boekje en men zou wel
wenschen, dat zij iets meer ‘ter snede’ waren aangebracht, n.l. tegenover den tekst,
waar zij betrekking op hebben. Om dien tekst gaat het ten slotte, hij is de heer Luns
zelf en geen reiziger, die wat voorlichting wenscht, zal zich beklagen den schrijver
in dezen vorm te leeren kennen. Want hij schrijft opwekkend en persoonlijk, geeft
terloops en onpedant een schat van historische bijzonderheden en maakt ons inderdaad
dat Vlaamsch verleden in zijn gebouwen en beeldende kunst zeer levend.
In Gent wordt de meeste aandacht gespendeerd aan het werk der Van Eycken: De
Aanbidding van het Lam. Natuurlijk is het zeer de moeite van het lezen waard, wat
Luns hiervan schrijft, ook van de techniek, die zich in het gebruik der olieverf
vernieuwde en verdiepte. In Brugge vertoeft de schrijver langer en het schijnt wel,
dat die stad nog meer zijn aandachtige liefde heeft. Voor gebouwen, stadsaspecten
en schilderijen roept hij gelijkelijk onze belangstelling wakker, niet het minst voor
den heiligenschrijn van Memling in het St. Janshospitaal, waarop een allergruwelijkste
historie zoo fleurig en blij verbeeld staat. En dan komt Antwerpen aan de beurt met
Rubens, den door dezen schrijver zoo hoog vereerden.
Belangwekkend en sympathiek wijdt hij uit over de groote altaarstukken in de
kathedraal en dan verder over Rubens en zijn school, gelijk zij in het museum te zien
zijn. En hij toont zich bij gelegenheid tamelijk verontwaardigd tegenover hen, die
den grootmeester overmaat van uitdrukking en niet al te gevoelige uitbundigheid
verwijten. Men had intusschen van Luns graag gehoord, wat hij bijv. meer naar den
geest over die zonderlinge Aanbidding der Wijzen denkt, waarvan hij de materie zoo
prijst, en nog liever zijn oordeel over die rechtuit choquante Heilige Familie in het
museum vernomen. Men kan den ‘lust der zinnen’ ook te ver drijven, dunkt mij.
Intusschen, Huib Luns is Rubens' oprechte bewonderaar en wij kunnen van zijn
waardeering ruimschoots leeren, al verwaarloost die waardeering o.i. het onmisbaar
element van den geest al te zeer. Anders toch zou hij zijn beschrijving van de
beroemde Aanbidding niet bij het zuiver schilderlijke eindigen en ons trachten te
beduiden, waarom Rubens het gepast oordeelde op deze heilige voorstelling zelfs
de kameelen met wulpschen blik naar de Heilige Maagd te doen loenschen...
Overigens een bijzonder leerrijk boekje.
F.C.
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Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd, verzameld en toegelicht
door Dr. C. Catharina van de Graft. - Brusse's Uitg. Mij., Rotterdam. 1929.
In mijn kast zijn door de jaren een menigte Vondelbloemlezingen komen te staan en
dit is weer een aanwinst. Vondel is thans een populair dichter onder ons, schijnt het,
en ‘men mag (inderdaad) verwachten dat ook eene met liefde en zorg samengestelde
bloemlezing haar weg zal vinden, in onze dagen van krachtig oplevende
Vondel-belangstelling...’ Over de mate en uitgebreidheid dier belangstelling vermag
ik mij nooit eenig oordeel te vormen. Uit al die nieuwe Vondelstudies en uitgaven
moet men wel de conclusie trekken, dat zij bestaat, maar ik ben haar in mijn leven
toch weinig anders tegen gekomen, dan op de scholen en daar heeft zij een eenigszins
twijfelachtig karakter. Intusschen, dat is een zaak die eer der verzamelaarster en den
uitgever dan den lezer aangaat en er is geen reden, om dat keurige boekje met de
twee Vondelportretten, dat in zijn 155 pagina's den ganschen Vondel, als in
vogelvlucht, wil omvatten, niet zeer welkom te heeten in de Vondelrij.
In haar Voorbericht legt Dr. Van der Graft rekenschap af van tekstbehandeling en
keuze uit de verschillende drukken. Van haar algemeene ‘uitverkiezing’ der gedichten
geeft zij maar summier verantwoording, oordeelende, dat dit een subjectieve zaak
is en misschien ook, dat het voor een Bloemlezing-publiek er niet veel op aankomt
of een enkel mooi vers wegbleef en een minder mooi opgenomen werd. De hoofdzaak
blijft belangstelling wekken voor Vondel en gelegenheid geven hem ‘in klein bestek’
gemakkelijk te leeren kennen. Ongetwijfeld is dit smaakvolle boekje daartoe geschikt
en bereid.
F.C.

Meester Lampelaar door Herman De Man. - Uitg. Nijgh & v. Ditmar,
Rotterdam. 1929.
Dit is een bundel met prozastukken, waarvan het eerste het boek zijn naam geeft.
Een eeuw geleden zou men gezegd hebben, eenvoudiger en meer waarheidslievend:
‘Meester Lampelaar en Andere Verhalen’. Dat klinkt dan een beetje zeurig, maar
men wist tenminste met een bundel te doen te hebben en stelde diensvolgens zijn
aandacht in. Want men begint nu eenmaal een novellenboek anders te lezen dan een
roman, men verwacht van een novelle minder èn meer dan van een breed opgezet
en gecomponeerd verhaal. En... daar wij van goeder wille zijn nemen wij Meester
Lampelaar dan ook voor wat de novelle geven kan en... zijn toch niet gansch tevreden.
Ja, als de schrijver niet Herman De Man ware, zouden wij alleen al verrukt zijn over
de indringende, diepgaande wijze, waarop de auteur ons zijn personages voorstelt.
En wij zouden het eenigszins flodderige der compositie, het niet geheel verantwoorde
of ten einde gedachte der karakters, mitsgaders het machtelooze slot veel minder
zwaar aangerekend hebben, dan wij thans doen, nu het een kunstenaar van De Mans
kaliber betreft. Inderdaad is deze ‘zedegeschiedenis’ van het calvinistisch
schoolmeestertje beneden zijn kunnen. Wist hij wel waar hij op aan ging, toen hij
met de figuur begon?
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Heeft hij den geest van den Neef door- en ten einde gedacht? Stond het vrouwtje
hem gaaf en gansch voor oogen? En werd zijn slot niet een onwaardig
gemakkelijk-er-zich-afmaken? Er is iets onrijps in het geheele stuk, dat men in den
aanvang een betere toekomst voorspellen zou, ware het niet, dat het uit gebrek aan
inspiratie of gemakzucht derailleerde, aldus een zeer onbevredigenden indruk
achterlatend.
En zoo is het ook met die historie van den ouden Veerman, die wel graag weg
wou, maar toch het water niet verlaten kon. Iets onvoldragens, flodderigs, zwammerigs
is ook dit stuk eigen, alsof de schrijver allerlei impressies had, die hij toch nog niet
onder woorden brengen kon. Terwijl van het tweede verhaal, het hernieuwd bezoek
aan die eigenaardige familie Vieveen, waarvan de bundel Weideweelde vertelde,
moet gezegd worden, dat het niets nieuws geeft, en een mooie gelegenheid verzuimd
werd. Hoe innig navrant had het tafreel van al die ouder geworden blauwkouzige
meisjes na zooveel jaar kunnen zijn. Maar De Mans specialiteit is nu eenmaal niet
de weemoed maar de vreugd des levens en zoo bleek dit verhaal eigenlijk zijn terrein
niet, al staat het dan in den bundel, die het niet vermooit. De laatste stukken
boerenoverlevering over ‘den barren winter van negentig’ zijn dan wel amusant,
maar van een veel lichter soortje. Zoodat het boek eenigszins als een nachtkaars
uitgaat, na ons niet bijster verlicht te hebben.
F.C.

De Zinrijke Avonture van den Vos Reynaerde, zooveel mogelijk
tekstgetrouw naverteld door J.A. Slemkes. - Zutphen. Thieme. 1929.
Er schijnt telkens weer vraag naar en plaats voor een Reynaert-bewerking te zijn.
Het is nog niet lang geleden, dat Stijn Streuvels, in zijn ‘sappig Vlaamsch’ er een
bewerking van gaf, die aan het naïeve van het verhaal als geheel misschien meer
recht deed dan aan de tekstgetrouwheid. Dit laatste bestreeft nu de heer Slemkes, die
voor Thieme & Co. al een verdienstelijke ‘overzetting’ van de Vier Heemskinderen
geleverd had. Wij moeten nawkeurig, en haast zin voor zin, het oorspronkelijk
middelnederlandsch volgen kunnen in de moderne taal, die als mijlpalen of
bewijsstukken telkens eenige toelichtende regelen van de oude sprake in haar midden
stelt. En, voorzoover een lezing zonder vergelijking daarover laat ordeelen, is het
opzet van nauwkeurigheid en eenvoud zeer wel gelukt. Het Vlaamsch moge argeloozer
en liefelijker klinken, hier is in rustig hedendaagsch Hollandsch vertolkt al wat in
het oude Dietsch wel eens zoo bekoorlijk, doch voor de meesten onverstaanbaar
klinkt. Zóó krijgen zij tenminste het cynisch geestige verhaal te hooren en mogen er
van genieten of zich desnoods bezinnen op dien geest, die... haast verdacht
revolutionnair aandoet. Maar de bewerker ducht van dien kant geen gevaar, want
‘de cynisch wreede slimmigheidjes van den “onghetrouwen scalc” zijn eerder geschikt
om ergernis dan om bijval te wekken.’ ‘Bovendien kan een verhaal, dat... aanspoort
tot critiek, en aldus het zedelijk oordeel scherpt, en ongetwijfeld de moraliteit ten
goede komen.’ Op deze gronden vond de bewerker vrijheid de zaak aan te vatten en
wij hopen er het beste van. Voor de moraliteit, bedoel ik.
F.C.
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Absalom
Treurspel in vijf bedrijven
Voorgeschiedenis
Zooals alle oostersche koningen had koning David vele vrouwen en vele zonen. De
oudste was Amnon, zoon van Ahinoam; de derde Absalom, zoon van Maächa, dochter
van Thalmaï, koning van Gesur. Salomo, Bathseba's zoon, werd veel later geboren.
Amnon nu werd, tot krankwordens toe, verliefd op Absaloms eigen zuster, Thamar.
Op raad van een vriend gebaarde hij zich ziek en vroeg zijn vader dat Thamar hem
zou mogen verzorgen. Aldus kwam Thamar op de kamer van haar halfbroeder Amnon
en werd door hem verkracht.
Absalom hierom haatte Amnon met doodelijken haat. Twee volle jaren later
noodigde hij zijn broeders uit tot zijn schaapscheerdersfeest te Baäl-Hazor. Daar liet
hij Amnon door zijne knechten nederslaan.
Na dezen moord, vreezend de wraak van zijn vader, vluchtte Absalom naar Gesur
tot zijn grootvader Thalmaï en verbleef er drie jaar.
David leed om die ballingschap van zijn strafbaren doch steeds inniggeliefden
zoon. Zijn veldheer Joab, om 's konings leed te linderen, maakte zich tot bemiddelaar
tusschen vader en zoon en bewerkte dat Absalom naar Jeruzalem mocht wederkeeren.
Evenwel duurde het nog twee jaar eer de verzoening, nogmaals door Joabs toedoen,
volkomen werd en de prins toegang kreeg tot het huis zijns vaders.
Had Absalom, bij het opruimen van zijn broeder Amnon, alleen uit wraakzucht
gehandeld, of ook uit heerschzucht? Wie weet? Na zijn ballingschap werd Maächa's
schoone prachtlievende zoon, door list en vleierij, de lieveling van het
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volk. Naarmate hij het hart van Israëls mannen stal, ondermijnde hij het gezag van
zijn ouden vader en, heimelijk weder, beraamde aanslag op Davids troon en kroon.
Absaloms opstand, tijdelijke zegepraal, en schrikbarende ondergang is het
onderwerp van dit treurspel.

Personen:
David, koning van Israël.
Absalom, zijn zoon.
Zadok, hoogepriester.
Husaï, Davids raadsman.
Joab, Davids veldheer.
Ithaï, een Gethiet, overste in Davids leger.
Achitofel, Absaloms raadsman.
Amasa, Absaloms veldheer.
Ahimaäz, Zadoks zoon } krijgsboden.
Cuschi } krijgsboden.
Een veldman.
Een heraut.
Salomo, Davids zoon, een knaapje.
Maächa, Davids vrouw, moeder van Absalom.
Bathseba, Davids vrouw, moeder van Salomo.
Haggith } bijwijven van David.
Zilla } bijwijven van David.
Rebecca } bijwijven van David.
Ruth } bijwijven van David.
Verder krijgers, priesters, allerlei volk.
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Eerste bedrijf
Eerste tafereel
Gods woning met de Ark des Verbonds.

Zadok:
Des konings vriend sinds jaren, Husaï,
naast Achitofel zetelend in zijn raad
en Joab, zijn getrouwe veldheer, die
den vader met den langverbannen zoon
door stoute voorspraak hebt verzoend, u beiden
heb ik voor de Arke des Verbonds ontboôn,
opdat wij saam bespreken het belang
des volks, en God alleen getuige zij
van wat gij hooren zult en zeggen hier.
Want zie, de tijd is zwaar. Door stad en land
gaat zonderling gerucht. Gefluisterd wordt
nog stil, maar niet zoo stil of ieder weet
dat David oud wordt, in zichzelf gekeerd,
besloten levend in besloten hof,
meer met zijn zielenood begaan, dan met
de nooden van het rijk; terwijl voor 't oog
van ieder Absalom zijn schoonheid spreidt,
zijn vorstelijken zin en liefde, zij
het ware, zij 't gehuichelde, voor 't volk.
De vorsten worden vergeleken. Dunkt
u dat wel goed en kan daar goeds uit groeien?
Husaï:
Het is niet goed.
Joab:
Het kwade zie ik niet.
Husaï:
Het kwade niet? Het steekt alle oogen uit.
Ga 's morgens tijdig in de stadspoort staan.
De koning heeft verdriet, heeft zorgen, treedt
niet uit. Maar Absalom, de schoone, is daar;
en minzaam gaand tot allen man, die een
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geschil heeft, vraagt: ‘Uit welke stad zijt gij?’
En als de man hem antwoordt: ‘Prins, uw knecht
is goed Israëliet, uit een der stammen’,
zoo nadert Absalom en klopt hem op
den schouder, zeggend: ‘Vriend, uw zaak is recht
en zuiver; maar de koning hoort u niet.
Och dat men mij tot rechter aanstelde in
dit land! Dat ieder, die een rechtszaak heeft,
tot mij kwam!’ Zulke vleitaal, honingzoet,
verkoopt hij, glimlacht, deelt maar handen uit
en kust den vreemdsten kerel op de wang.
Wat denkt gij dat dit uitwerkt bij het volk?
Joab:
In 't leger is mij elk gezicht, dat goed
Hebreeuwsch is, ook een goed gezicht.
Husaï:
De prins
werft volgelingen aan, aloveral
en veel. In elke stad, in ieder dorp
heeft hij zijn aanhang, niet het minst - wat hoogst
bedenklijk heeten moet - in Hebron en
Jeruzalem. De jeugd, tot jeugd getrokken,
vergoodt hem en wat overbleef uit 't huis
van Saul, uit haat en veete tegen David,
zal ieder steunen die den koning afvalt.
Gij, Joab, moet dat weten: oorlogswagens
laat Absalom zich maken, welke hij,
om argwaan te voorkomen, mild en grootsch
gebruikt tot allerhande feest en spel,
waaraan de dwaze menigt zich vergaapt.
Krijgspaarden heeft hij, kloek en welbetuigd,
een stal zooals de veldheer er geen heeft,
zooals de koning zelf er nooit een had.
Waartoe dit alles? En waartoe die wacht,
die groote lijfwacht? Vijftig mannen staan
in zijnen dienst en loopen voor hem uit.
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Joab:
Veel beter vijftig mannen in zijn dienst
dan vijftig vrouwen. Had de koning, lang
de held der helden, steeds aldus gedacht,
dan zorgde hij nog zelf voor huis en rijk;
de wijsste raadsman waar' hij in zijn raad,
de koenste krijgsman in zijn heir.
Husaï:
Weet gij
dat Achitofel vaak met Absalom
te zamen komt?
Joab:
Is Achitofel niet
een man des konings?
Husaï:
Niet zijn trouwste vriend.
Joab:
Des konings trouwste vriend zijt gij.
Husaï:
Wat gaat
de prins, die Achitofel opzoekt, mij
dan uit den weg? Waarom vermijdt hij uw
gezelschap, Joab, die hem tweemaal toch
gered hebt?
Joab:
Jeugd wil jeugd; dat zegt gij zelf.
Daarbij een krijgsman ben ik, niet een man
van rede of raad. Van mij verlangt het rijk
geen overleg met woorden, maar de daad.
Zadok:
Dat gij, een krijgsman, die verzoening wenschtet!
Joab:
Dat Zadok, 's Heeren priester, zulks verzuimde!
Wij, oorlogsmenschen, willen echten vrede
in vredestijd.
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Zadok:
Wee wie den vrede breekt!
Prins Absalom sloeg zijnen broeder neer.
Voor zulk misdrijf was ballingschap verdiend.
Joab:
Toen ik den uitgestooten vorstenzoon in mijne oogen had hij niets misdaan,
maar over bloedige schending bloedige wraak
genomen - weder tot zijn vader bracht,
eerst in de stad en later tot zijn huis,
deed ik 't waarachtig meer uit liefde tot
den koning, dan uit deernis met den prins.
Wel mag ik dien, omdat hij durft en doet;
maar 't heil des konings is het heil van 't rijk.
De koning treurde om Absalom. Zijn ziel
verging om zijnen zoon.
Zadok:
Ik laak u niet.
Doch geve God dat deze vredesdaad
u nooit berouwen moet.
Joab:
Moet door de schuld
van Absalom mij mijne daad berouwen,
dan pleegt hij ontrouw jegens mij en David.
Zadok:
Ik vrees dat hij u ontrouw wordt.
Husaï:
Ik vrees
dat hij het is.
Joab:
Waarom? Wat drijfveer kan
hem daartoe brengen? Heeft zijn vader hem
niet lief, meer dan elk anderen zoon?
Husaï:
Hij heeft
hem lief, oneindig lief. Doch op zijn troon
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wenscht hij een wijzen man, een vasten man.
Dat kan de zoon van Maächa nooit zijn.
Dit wetend of vermoedend, wil de prins,
heerschzuchtig als hij is, ingrijpen met
geweld, des konings keus verijdelen.
Joab:
Wat
bewijst u zulks?
Husaï:
Bewijzen zal zijn daad.
Joab:
Wanneer?
Husaï:
Weldra.
Zadok:
Zeg alles, alles wat
gij weet.
Husaï:
Verneemt dan. Heimelijke boden,
van hier uitgaande, rijden door het land
en keeren tot den prins terug met nieuws
dat hem het hoofd al hooger heffen doet.
Naar Hebron trekken gansche scharen op,
kwansuis ter bedevaart, en langs de baan
klinkt overal de naam van Absalom.
Ook hier ter stede scholen lieden saam,
heimzinnig doende. Wapens liggen klaar.
De vrienden Absaloms, zijn wachten, ziet
men allenthenen in de weer. Hij zelf,
de prins, dit melden mijn bespieders mij,
krijgt dag en nacht verdacht bezoek aan huis.
Joab:
Zoo dit uw ambt is, deel het David mede.
Husaï:
Den koning heb ik trouw gewaarschuwd. Doch
hij luistert schaars, gelooft het ergste niet,
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wil 't niet gelooven. ‘Laat mij rust, 'k wil rust’,
is 't eerste en laatste wat hij zegt.
Zadok:
De koning
is oud. Berouw en wroeging kwellen hem...
Vergoten bloed... Uria's dood...
Joab:
Had hij
de vrouw geschuwd?... Dat maakt hem oud voor tijd,
dat is zijn schuld; niet wat vergoten bloed.
Thans nog zoekt hij zijn troost bij mannen niet.
Wie bij den vorst gehoor wil, krijgt tot flauw
bescheid: de koning is ter vrouwenzaal.
Mij lust het niet daarheen te gaan.
Zadok:
En zoudt
gij Absalom zien stijgen in den troon
en niet verroeren?
Joab:
Absalom ten troon?
Bij Davids leven?
Zadok:
Ja, bij Davids leven.
Husaï:
Indien de dood hem niet verrast als Amnon.
Joab:
Zwijg, Husaï, zwijg Zadok. Woorden haat
ik; mijn woord is mijn speer.
Zadok:
Mijn woord 't gebed.
Husaï:
De veldheer houde zijne legers vast
in zijne hand. Ten hove snel ik nogmaals
en waarschuw, zoo het mij gelukt, den vorst.
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Gij, hoogepriester, houd met mij een oog
in 't zeil. Want oproer, als een wolkbreuk, barst
op eenmaal uit.
Zadok:
Het is zoo angstig stil,
zoo angstig stil. Gevaar drijft op ons aan.
Doch boven wolk en stormen waakt er Een.
Wat ook gebeuren mag, de Heere God
verlaat zijn kinderen niet.
Husaï:
Noch wij den koning.

Tweede tafereel
Vrouwenzaal in Davids paleis. De vrouwen, liggend en zittend, in twee groepen. Een groep
met Maächa, Haggith, Zilla; een andere met Bathseba en Rebecca. Ruth tusschen beide
groepen.

Ie Tooneel
Haggith:
Uw zoon is schoon, vrouw Maächa. 't Volk zegt
de schoonste man die ooit op aarde trad.
Men roemt zijn prachtgestalte en edelen gang,
zijn statigheid in jeugd, den helderen klank
van zijne stem, het stralen van zijn oogen.
Men zingt van zijn gelaat als van de zon,
die uit haar hemel licht verspreidt en gloed.
Het wonder van zijn gouden lokken werd
een gouden sprookje, huppelend van deur
tot deur, in alle huizen van het volk.
Het drong tot in mijn vaders verre tent,
en mijne zusteren en haar maagden en
ik zelf, een kind nog, hangend aan den mond
der sprekenden, wij droomden van den prins,
den schoonen edelen Davidszoon, den held,
die om een harde daad, uit teederheid
bedreven, zwerven moest in ballingschap.
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Ik zag zijn klare schoonheid breken door
een wolk van leed, en zag hem als een god;
en naar mijn zusteren luisterend, wist ik hoe
't geluk benijd werd van de vrouwen daar
te Gesur.
Maächa:
Gesur is een koningsstad,
mijn vaderstad. Ik ben een koningskind,
en Absalom is ook door zijne moeder
van koninklijken bloed. Meer voelt zijn hart
den sterken tocht naar grootsche mannendaad
dan liefde tot de vrouw.
Haggith:
Toch is hij schoon.
Maächa:
Gansch schoon. Van zijne voetzool af tot aan
den schedel van zijn hoofd is geen gebrek
in hem.
Haggith:
Ik heb hem éenen keer gezien,
toen ik als bruid gebracht werd in de stad
des konings. Naar den vader kwam ik toe,
en zag den zoon.
Rebecca:
(schamper tot Bathseba)
Zij zag den zoon, toen zij
ten vader kwam. Wel, wel, merkwaardig is dat.
Haggith:
Hij was getreden aan den straatweg, bij
de poort, stond sprekend onder 't volk, dat sprak
met hem al vriendlijk. En zijn lof ging rond
van mensch tot mensch en klonk tot in mijn oor.
Ik zag hem, doch hij zag mij niet.
Rebecca:
(tot Bathseba)
Zij zag
hem en hij zag haar niet.
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Bathseba:
Ik hoor het wel.
Haggith:
(luidop)
Gij hoort mij over Absalom, den prins,
den schoonen prins, Bathseba.
Bathseba:
Dien gij zaagt,
die u niet zag.
Zilla:
Zijn vader zag weleer
een mooie vrouw in 't bad en zij ook, schijnt
het, zag hem niet.
Ruth:
Wat onbeschaamdheid!
Bathseba:
Laat.
Ook deze vrouw nam David.
Rebecca:
Tot een bijwijf,
als mij, tot huisvrouw niet.
Haggith:
O Maächa,
hoe stond hij brandend in den gloed der haren,
die golfden neer van wederzij der schouders
en wogen en bewogen om het lijf.
Maächa:
Het weegt zoo zwaar, zoo zwaar. Als men zijn hoofd scheert,
en dit geschiedt gemeenlijk alle jaren
dan weegt het, afgesneên, tweehonderd sikkels.
Haggith:
Tweehonderd sikkels!
Maächa:
Koninklijk gewicht.
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Haggith:
Het is een koninklijke dracht. Ik zie
hem reeds gekroond.
Zilla:
Zoo ziet hem al het volk,
dat Absalom zijn weelde en staatsie gunt.
Vijftig trawanten heeft hij tot zijn dienst,
en tal van sterke, lichtbewogen wagens.
Haggith:
Te wagen moet hij heerlijk staan, de prins,
de lokken waaiend op in wind en drift
en de oogen schietend in de baan vooruit.
Een troon maakt oud. Jong wil te wagen en
met vurige paarden vliegen, vliegen! Ach,
wij ook zijn jong.
Zilla:
Wij ook zijn jong.
Ruth:
Ik ben
't geweest, helaas. Vroeg oud wordt hier de vrouw.
Dat doet 't besloten leven en de stilte.
Maächa:
't Besloten leven heb ik nooit betreurd.
Haggith:
Gil kendet David jong, en hebt uw zoon.
Wij arme, hebben niets en wenschen alles.
Hoe vreugdig heb ik mij dit hof gedroomd,
een Eden van geluk! En zie, wat is 't?
Nooit anders iets dan wachten hier - op wien?
op wat? - dan zitten vitten, de eene op de andere
en vriendschap veinzen met een glimlach voor
't gelaat, en in het hart verborgen wrok.
De nijd loert uit van achter zilveren sluiers.
Wie zingt hier ooit, wie speelt? Tien jaren van
mijn leven gaf ik om een lach te hooren,
een echten gullen lach, die klinkt en schudt
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het stof van harpen af en aangezichten.
O ruimte, ruimte en vleugels! Paard en wagen
om wild te rennen waar men wil!... Ik voel
dat iemand als de prins nooit oud kan worden.
Rebecca:
Ik zou mij schamen aan een anderen man
te denken - was hij duizendmaal zoo jong
en duizendmaal zoo schoon als Absalom terwijl mijn heer is David.
Bathseba:
(opstaand)
Ja, de vorst!
Hoe kan het u behagen, Maächa,
dat die daar van uw zoon een koning maken,
terwijl gij weet dat mijn zoon koning wordt?
Maächa:
(eveneens opstaand)
Dat uw zoon koning wordt dat weet ik niet.
Dat zegt Bathseba slechts. Maar wel weet ik
dat, wil het God en Israël met David,
de rijkskroon Absalom niet zal misstaan.
Haggith:
De koninklijkste koning!
Ruth:
(vermanend)
Haggith, Haggith!...
Bathseba:
De schoone is niet de wijze. Salomo
is wijs. Den schoone past de wijngaardrank,
maar niet de kroon. Die komt den wijze toe.
Dat Absalom in vrouwenharten heersch',
dat zij hem koningschap genoeg.
Maächa:
Mijn zoon,
Bathseba, jaagt geen vrouwenhulde na.
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Een hooger hartstocht bruist hem in het bloed.
Zijn bloed is Davids bloed, een koningsbloed,
en 't bloed van Thalmaï, ook koningsbloed.
Zijn wijsheid is de wijsheid van een man.
De wijsheid, die gij voorstaat, is nog knaapsch.
Bathseba:
Goed zoo. Uw zoon is ouder dan mijn zoon.
Toch de oudste niet. Want de oudste zoon was Amnon.
Dien heeft uw zoon verraderlijk gedood.
Maächa:
Zijn zusters eer heeft hij gewroken en
zijn moeders eer. Doch dat is lang voorbij.
Drie jaar heeft Absalom in ballingschap
geboet, daarna twee jaar het aangezicht
zijns vaders niet aanschouwd. Had hierin soms
Bathseba niet de hand? Want David houdt
van Absalom, leed zelf om deze straf.
Bathseba:
Gij staat voor uwen zoon, ik voor den mijne.
En dit zeg ik voor al wie ooren heeft:
Wat ons beloofd werd, neemt geen ander weg.
Maächa:
Is Salomo de elfde zoon? Wie zegt
het mij? Is hij de elfde? Of de tiende?
Bathseba:
De koning schenkt zijn troon aan wien hij wil,
aan wien God wil. Ook hij was de oudste niet
in 't huis van zijnen vader.
Maächa:
David kreeg
het rijk niet als een erf.
Bathseba:
Hij won het rijk.
Het staat hem vrij zijn erfgenaam te kiezen.
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Maächa:
Koos hij maar vrij! Maar zie, hij wordt gevleid,
verleid, verlokt. Men stookt, men hitst hem op.
Men lastert wat, men liegt; en weder vleit
en kruipt en smeekt. Niet elke vrouw kán smeeken,
Bathseba.
Bathseba:
Gij, die steeds afgunstig waart
en nog zijt, zoudt gij mij verachten?
Maächa:
Koos
de koning vrij! Hij koos gelijk zijn volk!
Zie toe hoe Absalom alom gevierd
wordt en geprezen. Niet der vrouwen hart,
der mannen hart heeft hij tot zich getrokken.
Bathseba:
Daar ziet gij nu waartoe het vleien helpt.
En als het maar bij vleien bleef! Uw zoon,
uw Absalom, de schitterprins, met al
zijn schoonheid, met zijn wagens en trawanten,
met al zijn pracht, zijn durf, zijn list, acht ik
bekwaam om tegen zijnen vader op
te staan.
Maächa:
Wat zegt gij?
Ruth:
Zacht, zacht, koninginnen.
Bathseba:
Hier zijn geen koningingen, hier zijn moeders.
Maächa:
Ik ben een moeder, maar ook koningin.
Mijn zoon - onthoud dat goed - zal nooit, nooit, nooit,
een voet verzetten tegen zijnen vader;
niet om een kroon! Daarom heeft hij mijn hart.
Ik ben een koningsdochter. Thalmaï,
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mijn vader, was een koning. Eer ik in
dit huis hier trad, met hooge hoofd, wist ik
wat koninginnen voegt. Dat wist gij niet.
Bathseba:
Pas op, pas op, o Maächa. Nog is
uw zoon geen meester hier.
Maächa:
Gij hebt gevraagd,
Bathseba, of ik u veracht.
Bathseba:
Ja, of
ge mij veracht.
Maächa:
Welnu dan, tand voor tand,
en hoon voor hoon: De dochter Thalmaïs
acht elke vrouw en dienstmaagd hier in huis,
acht elke straatdeem in de stad, maar zij
veracht, veracht de weduw van Uria!
Bathseba:
O David, David, David!
(David komt op)

IIe Tooneel
De vorigen, David.

David:
Wat hoor ik? Is dit eerbied voor dit huis
en voor den koning, dat in deze zaal
mijn naam wordt uitgeschreeuwd met harde stem
en klinkt tot in de gang? Ik kwam hierheen ik waande tot een heiligdom van vrede
en zachte vreugd om rust te zoeken en
verkwikking in de zorg die steeds mij kwelt en scheldrumoeren komt mij tegen, rood
van toorn en heftigheid zie 'k op de wangen,
en tranen, leelijk duistere tranen, waar
ik licht en lieflijkheid verwachten kon.
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Bathseba:
Mijn heer, vergeef. Te wreed word ik beleedigd.
Bescherm uw dienstmaagd. Spaar mij voor die vrouw.
Maächa:
Beleedigd werd ik zelf door haar, die met
haar argwaan mij het leven bitter maakt.
Bathseba:
O wist gij wat zij sprak, verachtend sprak
van u en mij!
Maächa:
O wist gij wat zij sprak,
belasterend sprak van uwen zoon!
David:
Ik wil
niets weten.
Bathseba:
O het is te schandelijk,
te schandelijk.
(op Haggith en Zilla doelend)
En die ook, die heeft mij
getergd, en deze ook. Zij spannen saam,
al tegen mij.
Zilla:
Wij loofden Absalom,
den edelen prins.
Bathseba:
Gij loofdet hem om mij
te hoonen.
Haggith:
Neen, heer koning, dat zij verre.
Rebecca:
Zoo gij de rechte waarheid weten wilt, mijn heer,
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David:
Genoeg. Moet ik aanhooren woord
en wederwoord? Opspeuren de oorzaak van
uw veeten en uw twisten? Moet ik straf
uitdeelen?
Bathseba:
Heere, wist gij, ach...
Maächa:
Ja, wist gij...
David:
Ik wil niets weten; ik wil rust. Gaat alle
in stilte naar uw kameren, en leert
elkander te verdragen.
(De vrouwen af, behalve Bathseba)

IIIe Tooneel
David, Bathseba.

David:
God, hoe liet
gij zooveel teederheid gepaard gaan met
die hardheid van gemoed, dat angstig wild zijn?
O vrouwen, vrouwen, vrouwen! Wie kent u
en kent zijn ongeluk?
(Hij ontwaart Bathseba)
Wat? Nog hier,
Bathseba?
Bathseba:
Heer, uw dienstmaagd kan niet scheiden.
David:
Gij, boven alle vrouwen mij nog duurbaar,
zijt ongehoorzaam uwen Heer?
Bathseba:
(zich nederwerpend voor den koning)
Ik kan
niet gaan eer ik uw voeten mag omvangen.

Groot Nederland. Jaargang 27

243
Ik wil hier liggen op deze éene plaats,
waar mij vernedering gelukig maakt.
David:
Laat af, Bathseba, laat. Ik wil niets weten.
Bathseba:
Ach, zwijgen zal ik over wat geschied
is hier. Maar onrust foltert zoo het hart
mij, dat ik schuilen moet in uwen troost.
O David, David, hebt gij mij nog lief,
beloof mij nogmaals wat gij hebt beloofd
veel jaren her. Want zie, ik vrees gevaar
voor mijnen zoon, voor Salomo.
David:
Mijn liefde,
mijn groote liefde, ondanks mijn groot berouw,
ondanks veel lijden!
Bathseba:
Zeg mij nogmaals, heer,
Wat gij voor mijnen zoon bewaart.
David:
Mijn kroon.
Bathseba:
Uw rijkste zegen, koning, gold mijn kind.
David:
De kroon ja docht mij toen de rijkste zegen.
In smartelijk geluk, tot troost u en
verheffing, heb ik dit bij de geboort
op uwe hand beloofd: Prins Salomo
zal na mij heerschen over Israël,
en hij zal zitten op zijn vaders plaats.
Bathseba:
Niet Absalom?
David:
Is niet des konings woord
een eeuwig woord, dat vaster staat dan muren?
Klaar spreekt tot mij de Geest die nooit bedriegt:
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‘Bathseba's zoon rijst boven al uw zonen,
Noch lichaamskracht, noch schoonheid wil ik kronen,
maar wijsheid’. Wijsheid, ja. Die na mij komt
zal wijzer zijn dan ik. Prins Salomo
is wijs. Reeds slaat zijn ongewoon verstand
de vroedsten met verbazen. Salomo
is wijs... Behoede God hem voor de vrouw.
Bathseba:
Zal Absalom niet voorgaan, heer?
David:
Zeer, zeer
ben ik aan dezen zoon gehecht, niet om
zijn zonnige schoonheid slechts en edele gaven,
waarom het volk hem wonderlijk bemint,
maar om zwaar leed, door hem geleden ook,
het wrange leed der wroeging, dat gevolgd
is op zijn schuld. Want alle schuld eischt straft,
eischt boete. Nooit zal hij vermoeden dat
mijn hart met hem was in de ballingschap,
waartoe ik zuchtend hem veroordeeld heb,
noch hoe, na zijn terugkomst, ik mijzelf
geweld moest aandoen om mijn aangezicht
van hem te wenden, nog twee jaren lang.
Mijn trouwen Joab weet ik dank dat hij
hem in mijn armen voerde... Absalom,
uw vader heeft u lief, meer dan u blijkt;
doch mijne kroon zult gij niet dragen.
Bathseba:
Heer,
reik mij uw hand en uw genade.
(David reikt haar zijne hand)
Dank,
O dank voor Salomo.
(Absalom treedt op)

IVe Tooneel
David, Bathseba, Absalom.

Absalom:
Mijn vader.

Groot Nederland. Jaargang 27

245

Bathseba:
Hij!
David:
Wat driestheid, prins...?
Absalom:
Vergeef deze overtreding.
Men zei: de koning was alleen.
David:
Dit is
een heiligdom... Zie toe, de koningin
omsluiert zich. Weet gij wat dit beduidt?
Absalom:
De zwaarste straf, indien gij, strengen zins,
de zede handhaaft van het hof.
(Bathseba, op Absaloms buigen niet achtend, gaat heen)

Ve Tooneel
David, Absalom.

David:
Gij hebt
mij meer misdaan en toch liet ik u 't leven.
Absalom:
Voor mijne daden, in zooverre zij
den koning troffen, wil ik boeten, voor
't behouden leven dank betuigen.
David:
Dank
den Heer, dat hij mijn arm weerhield, toen ik
om eigen bloed te wreken, eigen bloed
kastijden moest. U slaande, wondde ik diepst
mijzelf. Maar wie rechtvaardigheid bemint,
kan, waar het nood doet, 't noodig offer brengen.
Toch loof ik God, die mij geraden heeft
u te verwijderen uit mijn huis, totdat
ik mij getroost had over Amnons dood.
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Absalom:
Den Heer om deze gunst en grooter gunst
erkentelijk te dienen is het doel
van mijn gehaaste komst hierheen en van
de reis, waartoe ik oorlof vragen wou.
David:
Zoo u de Heer hierheen geleidde, spreek.
Absalom:
Toen ik te Gesur, ginds in Syrië,
aan 't hof van mijnen grootvaar Thalmaï,
als balling woonde en naar mijn vaderland,
de heuvelen van Sion en mijn volk,
met sterk verlangen, dat mij rust liet dag
noch nacht, verlangend was - gij, vader, kent
des ballings lijden, want gij ook werdt uit
uw land gestooten - deed ik een gelofte
aan God. Indien de Heer mij zekerlijk
mocht wederbrengen te Jeruzalem,
zou ik in zijnen dienst een beevaart doen
met zooveel vrienden als mijn ongeluk uw ongenade - mij nog overliet.
De Heer heeft mijn gebed verhoord. Want zie,
gij hebt mij laten wederkeeren in
uw koninklijke stad en in uw huis.
David:
Ook tot mijn hart, dat voor u openstaat.
Mijn Absalom, geen beter boodschap kon
mij welkom zijn, goedmaken in mijn oog
dat gij in deze zaal onaangemeld
tot uwen vader, uwen koning, tradt.
Absalom:
Wat ik thans voorheb en mij opperst ligt,
dreef mij zoo sterk dat ik niet anders kon.
Verzuim ik langer wat ik schuldig ben
te doen, dan is het mogelijk te laat.
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David:
Godvruchtig werk stelt men lichtvaardig uit.
Men denkt: de Heer heeft tijd. Zoo zijn wij, menschen.
Waarhenen wilt gij gaan?
Absalom:
Ter heilige stad
waar ik geboren ben; naar Hebron, heer.
David:
Te Hebron staat ons oude huis, en op
de hoogte 't outer waar ik werd gezalfd.
Absalom:
Met mijne vrienden wil ik derwaarts, wil
het huis zien en het outer. Geef mij oorlof,
want morgen moet ik op de hoogten staan.
David:
Mij roert uw godsvrucht en uw liefde tot
ons huis. Daarom zal ik de beevaart niet
verbieden, noch u laken om den spoed,
waarmee gij heilige schuld betalen wilt.
De stap van de gedachte tot de daad
moet kort zijn bij de wakkere jeugd. Zoo was
ik ook in mijnen tijd, den schoonen tijd.
Absalom:
Gij zijt de roem geweest van gansch uw volk,
hebt zelf u tot het koningschap verheven.
David:
De Heere was met mij.
Absalom:
De Heere is steeds
met hen die moedig zijn.
David:
Niet steeds. Een koning
wordt niet behouden door een machtig heir.
Een held wordt niet gered door groote kracht.
Des Heeren oog is over dezen die
hem vreezen.
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Absalom:
Eer ik van u afscheid neem
is 't mij vergund nog éene vraag te doen?
David:
Vraag vrijelijk, zoon.
Absalom:
Wat acht gij mijn geluk,
dat ik, den Heere dankend, niets verzoek
voor mij, dat door mijn vader niet gewenscht is?
David:
Wanneer gij morgen voor den Heere treedt,
bid hem om lange jeugd, om kracht, om deugd,
om matigheid, om meesterschap op hartstocht,
om eer en eergevoel, om rijkdom niet
te veel, om vromen raad, om wetenschap
en wijsheid, die uit vrees des Heeren spruit.
Bid dat uw schoonheid u niet strekt tot ramp,
de weelde niet tot vloek. Vraag trouw in vriendschap
en sterkte tegen elk verleiden. Hoed
u voor der boozen list en voor de vrouw.
Beheersching in het leven is lang leven.
En bij dit al, mijn teergeliefde zoon,
vergeet niet dat gij zijt uit Israël,
't verkoren volk.
Absalom:
Veel noemt gij, vader, dat
ik vragen moet. Het hoogste echter niet.
David:
Wat acht gij 't hoogste?
Absalom:
Ik noem het niet, zoo gij
het zelf niet noemt. Alleen dit zeg ik nog:
Daareven hoorde ik slechts den vader, niet
den koning. Wenscht de koning niets voor mij?
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David:
Mijn zoon, ik vrees dat ik u thans begrijp.
Ach, om het hoogste, om dát hoogste, stijgt
men niet tot God. Het hoogste vraagt men niet.
Absalom:
Het hoogste vraagt men niet... Mijn vader, hadt
gij zoo gesproken, vóor ik harde wraak
nam over Tamars schending?
David:
Evenzoo:
Het hoogste vraagt men niet.
Absalom:
Ik weet genoeg.
Te Hebron zal ik mij dit woord herinneren.
Heer vader, geef mij oorlof.
David:
Absalom,
mijn zoon, mijn lust en zorge, ga in vrede.
DOEK.
RENÉ DE CLERCQ

(Wordt vervolgd)
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Uit het leven
II.
Trio
Zij waren met hun drieën, als alle goede dingen... zoo men zegt.
De een was klein, met uitpuilende oogen en een groote, dikke, zwarte snor. Hij
deed denken aan een congestieven kikker. De tweede was ook klein, en droeg een
lorgnet, en had grijs haar en grijzen baard, waarin, om den mond, een rond, bruin
kringetje stond afgeteekend van het onophoudend rooken. Hij had een sluw, intelligent
gezicht. De derde eindelijk was lang en mager, met een deftig en plechtig uitgestreken
gelaat zonder expressie 't welk de dunne, rafelige, blonde baard nog langer uitrekte.
Hij zag er solemneel-dom uit.
Zij waren de drie volksvertegenwoordigers van ons arrondissement. Sinds jaren
zetelden zij in de Tweede Kamer. Met of zonder strijd tegen andere partijen, aldoor
werden zij herkozen. Het leek wel een vaste betrekking. De kleine met zijn dikke
snor praatte heel veel in de Kamer en ook daarbuiten; de oude, kleine grijze praatte
op zijn tijd en meestal zeer gevat; de lange, blonde magere had nog nooit in 't openbaar
een klank gëuit.
De kleine, dikgesnorde met zijn uitpuilende kikker-oogen, was advocaat; de kleine
grijze met zijn sluw gezicht was een groot-industrieel; de lange, solemneele blonde
was een vermogend kasteelheer en verder niemendal.
***
Telkens als zij voor drie of vier jaren herkozen waren, merkten hun kiezers niets
meer van hen, zagen zij het niet meer. Telkens als het tijdstip naderde waarop zij
weer moesten gekozen worden, dook hun trio zachtjes aan in publieke
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vergaderingen ook weer op. Zij reisden met hun drieën het kanton af, nu eens hier,
dan eens daar en belegden hun vergaderingen in een of andere fatsoenlijke herberg,
waar de boeren dan kwamen luisteren. De dik-gesnorde sprak; de kleine sluwe
hoofdknikte en zei ook, waar het paste, af en toe een woord; de lange blonde zat
plechtig-stom en onbewegelijk.
De boeren kwamen doorgaans zeer onder den indruk. Wat kon die kleine,
dik-gesnorde de dingen goed zeggen! En die oude slimmerd, die altijd zat te rooken,
wat nam hij alles scherp op met zijn kleine oogjes achter brille-glazen! Maar het
meest nog werden zij gëimponeerd door het uitgestreken gezicht van den langen
blonde, die nooit iets zei, maar misschien zoo machtig veel wist en in elk geval
ontzettend rijk was en een pracht-kasteel bewoonde, dat zij allen kenden. Hun ontzag
voor die drie heeren bestond feitelijk uit een soort obscuren angst: de angst van het
onbegrepene en onbekende; want zij snapten eigenlijk niet goed wat die heeren daar
in hun midden kwamen vertellen, zij voelden enkel dat zij tegenover groote, sterke
machten stonden die hun, naar willekeur, veel goeds of veel kwaads konden doen.
***
Ik vernam dat de verkiezings-tournée weer aan den gang was en ik wou een van die
zittingen eens bijwonen. Zij zou plaats hebben op een Zondag-namiddag, om vier
ure, in de ‘Graeve van Halfvasten’, een ouderwetsche, degelijke herberg op een
ver-afgelegen gehucht van het dorp. De deftige blonde meneer was eigenaar van
diverse groote, mooie boerderijen in den omtrek en zijn pachters hadden aanzegging
gekregen de vergadering bij te wonen.
Het was een prachtige dag van begin Juni. De schoone boerderijen met hun witte
geveltjes en groen- en witte open vensterluiken stonden in de zon te lachen. Het
koren was hoog, vol roode en blauwe bloemen, de brem bloeide goudgeel langs de
bermen en in de groote bosschen zongen schallend koekoeks, wielewaals en
nachtegalen. Het was er van een rijke, idyllische eenzaamheid en schoonheid; men
had er lange uren willen wandelen en blijven.
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Toen ik bij de oude herberg kwam, die daar heel alleen stond bij een viersprong van
zandwegen, was er binnen en buiten reeds heel wat beweging en drukte. De
portaaldeur, wijd-open, liet een schemerige wemeling van menschen zien rondom
een lange schenktafel; en door de achterdeur, die eveneens open was, zag en hoorde
men, in felle zonnestraling, de lawaaiende bolspelers in hemdsmouwen, op de
binnenplaats.
Daar kwam een open rijtuig aan, bespannen met twee paarden, die zweetend
zwoegden door het mulle zand. De drie voorname heeren waren erin gezeten. De
boeren-petten werden schuw-groetend afgenomen; de drukke gesprekken verstomden;
het roezemoezige bolspel op de binnenplaats werd opeens gestaakt. Alles stroomde
naar binnen in de ruime zaal naast de gelagkamer, waar lange rijen stoelen en banken
waren gerangschikt, mitsgaders drie fauteuils, rondom een tafel in den achtergrond.
In die fauteuils en om die tafel hadden de drie heeren plaats genomen. De kleine
met zijn dikke snor en kikkeroogen zat in 't midden; de grijze sluwerd met zijn
bruingebrande rookholmondje rechts; de lange blonde met zijn uitgestreken,
nietszeggend gezicht links, een weinig op den voorgrond.
De zaal liep in een oogenblik gansch vol en een dichte schaar van toehoorders,
die geen zitplaats hadden kunnen bemachtigen, stonden overeind op banken, tegen
den achterwand.
De kikker-oogen blikten ernstig in de zaal. Hij wachtte een poos en toen er
voldoende stilte was, riep hij, naar de gelagkamer reikhalzend, waarvan de breede
tusschendeur open was gebleven:
- ‘Be-'zinne! Voor iedere man een pintje bier!’
Een vroolijk rumoer gonsde; een deining golfde over schouders en hoofden. De
gezichten lachten; de oogen straalden. Dat was een goed begin, dat stemde tot
gezellige vertrouwelijkheid. De waard in hemdsmouwen en zijn vrouw met
verhit-blakende wangen, wrongen zich een weg met hun presenteerbladen vol glazen
door de op elkaar gedrongen menigte. De drie heeren werden het eerst bediend en
toen
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ook iedereen zijn glas gekregen had, hief de kikker het zijne in de hoogte en riep:
- ‘Vrienden op ulder gezondheid!’
- ‘Santus! Santus!’ klonk het van alle kanten met opgeheven glazen; en zoodra er
weer stilte was, stond de kleine kikker overeind en begon zijn rede.
***
Hij sprak vrij goed, zeer duidelijk, in merkwaardig zuiver Vlaamsch. En wat hij zei
hield steek en stak gunstig af bij den onzin welken heeren uit de stad zoo dikwijls in
boerenvergaderingen komen uitkramen. Hij had zijn onderwerp grondig bestudeerd;
zijn woorden en gedachten waren bevatbaar voor de mentaliteit van zijn aanhoorders.
Alleen had hij zijn kennis wat te veel in boeken opgedaan en daaruit eenige
vooruitstrevende begrippen geput, die niet altijd overeenstemden met de opvattingen
der doorgaans in ouden sleur en traditie vastgemodderde boeren. Er waren
goedkeurende hoofdknikkingen, maar er waren insgelijks bedenkelijke
hoofdschuddingen; en plotseling slaakte een oud boertje luid een opmerking die aller
hoofden naar hem om deed keeren.
De kikker onderbrak zijn rede en zei:
- ‘Vrienden, wilt ge mij eerst laten uitspreken. Na mijne rede verklaar ik mij bereid
het woord toe te staan aan gelijk wie een opmerking te maken of een vraag te stellen
heeft. mag ik uwen naam weten, vriend?’
De geheele zaal lachte en keek schalksch naar boerke Van Daele, de onderbreker.
Dat die meneer boerke's naam had gevraagd leek hun niets geruststellend voor boerke.
Je naam moeten geven, was dat niet of je voor een misdrijf ondervraagd werd? Kwam
daar dan, als gevolg, geen dagvaarding van?
Een ieder keek naar boerke, trillend-nieuwsgierig wat hij op die vraag zou
antwoorden; maar boerke liet zich geenszins uit het veld slaan; hij deed of hij de
vraag van dien meneer niet gehoord had en, half tot zijn naaste buren omgekeerd,
verklaarde hij met schelle stem, haast schreeuwend, alsof hij op den akker stond:
- ‘'t Es sedert 't gebruik van al die semiek en zulk 'n
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soort van konterijen dat de boeren gien cenzen meer 'n hèn!’
De gansche zaal schoot in een lach, maar de meneer klopte ongeduldig met zijn
potlood op de tafel en riep:
- ‘Vrienden, op die manier kunnen wij geen vergadering houden. Ik herhaal nog
eens dat ik bereid ben, na afloop, iedereen te woord te staan. Hoe is uw naam- vriend?’
- ‘Soarlewie Van Doale, meneere!’ riep een stem uit de diepte der zaal.
Boerke keerde zich venijnig om.
- ‘'K Kan ik zelve mijnen noame wel zeggen, zulle!’ gilde hij nijdig.
- ‘Woarom 'n doe het tons niet!’ kaatste de man terug.
De spreker klopte om stilte.
- ‘We weten nu den naam’, zei hij; ‘straks zal boer Van Daele wel gelegenheid
hebben om aan 't woord te komen. Laten wij nu voortgaan. Ik zei dus, dat het gebruik
van scheikundige meststoffen met oordeel moet....
- ‘'K Hè ik gezeid wat da 'k te zeggen hoa!’ onderbrak boerke voor de tweede maal
onder geweldig spotgelach, terwijl hij zich opnieuw tot zijn naaste buren keerde.
Maar ditmaal maakte de spreker zich heel erg boos. Hij gaf een vuistslag op de tafel
en kreet, terwijl zijn uitpuilende kikkeroogen fonkelden:
- ‘Van Daele, ik verzoek u van twee dingen een: ofwel zwijgen; ofwel direkt de
zaal verlaten!’
- ‘'t Es het goed! 't Es het goed! 'K zal ik zwijgen!’ pruttelde boerke en boog de
armen op zijn knieën, nog even wat na-brommelend.
De spreker zette zijn rede voort. Hij deed in welgekozen woorden uitkomen alles
wat zijn politieke partij gedurende al die jaren ten gunste van den landbouw en de
landbouwers gedaan had. Men moest maar eens vergelijken; den maatschappelijken
en economischen toestand van den boer, vroeger en nu. Men hoorde soms wel eens
op een toon van heimwee en verzuchting spreken van den ‘goeden ouden tijd’. Maar
zou er werkelijk nog wel één enkele boer in heel Vlaanderen zijn, die naar dien
‘goeden ouden tijd’ terug verlangde? Nù was het de goede tijd; nù, sinds zijn partij
al die verbeteringen, al dien vooruitgang in 't bedrijf had doen ont-
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staan. De boeren van vroeger leefden een beestenleven vergeleken bij nu. De boeren
van den tegenwoordigen tijd werden grondeigenaars en heeren, daar waar zij vroeger
lastdieren en slaven waren!
Een groote, diepe ontroering golfde door de zaal. Wat die meneer daar zei was
toch wel heel juist en waar. Neen, geen een van hen - misschien boerke Van Daele
uitgezonderd; en nog! - verlangde naar den ouden tijd terug. Zij voelden de waarheid
van zijn woorden en zij bewonderden zijn knap verstand, dat hem zoo duidelijk deed
zeggen dàt waarvan zij allen zoo innig doordrongen waren. Zijn groote
welsprekendheid sleepte hen mee; zij voelden innigen eerbied en ontzag; en zij
begrepen waarom de kleine grijze met zijn sluwe bril-oogen en doorrookte baardje
zoo spottend-glimlachend naar hen zat te hoofdknikken alsof hij wou beduiden: ‘nou,
wat zeggen jullie nu?’ en ook waarom de lange, blonde zwijger een uitdrukking van
vertoomde minachting over zijn uitgestreken gezicht kreeg, als wou hij hen verwijten
dat zulke tastbare waarheden nog met zooveel nadruk herhaald moesten worden
vooraleer zij begrepen werden.
De congestieve kikker triomfeerde. Hij dronk vlug een paar teugjes van zijn
democratisch bier, klopte opnieuw om stilte en zette zijn redevoering voort.
Ja, al die weldaden had zijn partij aan landbouw en landbouwers bezorgd, maar
was alles daarmee bereikt? Neen; tienmaal, honderdmaal, duizendmaal neen! Er was
véél bereikt, maar nog veel meer blééf te bereiken. En hij ging aan het opsommen
van alles wat nog moest en zou verwezenlijkt worden als hun partij aan het bewind
bleef en voornamelijk als zij, met hun drietal, in de aanstaande verkiezingen nog
eens herkozen werden.
De boeren luisterden en staarden gapend en duizelden van al die voorgetooverde
heerlijkheden. Er heerschte een complete, roerlooze stilte van gretige aandacht; men
hoorde geen zucht, geen kuchje. De oogen van den kleinen grijze schitterden van
felle sluwheid en de lange blonde dronk herhaaldelijk teugjes van zijn bier, of ook
hem de ontroering naar de keel steeg.
- ‘Ziedaar wat gij verkrijgen kunt; ziedaar wat wij u
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komen aanbieden!’ besloot de spreker zijn rede. ‘Gij hebt maar te willen en gij zult
het bekomen. Gij staat voor de keuze tusschen ons en onze politieke tegenstrevers.
Als gij vertrouwen hebt in ons zooals dat tot nu toe 't geval was, stemt dan weer voor
ons. Als gij denkt dat uwe belangen beter behartigd en verdedigd worden door onze
vijanden, stemt dan voor onze vijanden!’
- ‘Neen! Neen! Neen! gilde plotseling de heele zaal hartstochtelijk overeind rijzend.
En armen werden driftig in de lucht gezwaaid.
De kikker glimlachte verrukt; de kleine, opgewonden grijze riep iets dat in het
gejoel verloren ging en de lange blonde dronk met bevende hand zijn glas leeg.
- ‘De politieke partij onzer vijanden!.....’ gilde de kikker uit volle kracht..... ‘weet
gij, vrienden, wat er van de politieke partij onzer vijanden in de aanstaande
verkiezingen zal geworden? Neen, niet waar? Welnu, meneer de baron (hij wees
naar den langen solemneelen blonde, die zijn geledigd bierglas in de hand hield) zal
het u zonder veel woorden, met een enkel gebaar gansch duidelijk maken’.
Glimlachend-buigend keek hij naar den kasteelheer; en deze, zonder een spier van
zijn plechtig gelaat te bewegen, liet het glas op den vloer vallen, waar het aan scherven
rinkinkelde.
- ‘Dàt zal er van geworden!’ gilde triomfantelijk de kikker.
Er was een oogenblik als van stomme verbazing. Men hoorde slechts een kreet
van de waardin in de gelagkamer, die riep: ‘Och Hiere toch!’. Toen brak er plots een
lachbui los, gevolgd door knetterend handgeklap.
De boeren hadden begrepen en juichten geestdriftig den langen, blonden zwijger
toe. Hij glimlachte even. Er kwam waarachtig iets als een glimlach van voldoening
op zijn plechtig-uitgestreken gelaat. Hij stond op, dankte met een handgebaar en de
kikker verklaarde de vergadering afgeloopen.
***
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Drie weken later hadden de verkiezingen plaats. Het vaste trio werd met een
verpletterende meerderheid herkozen. Maar wie verreweg de meeste stemmen
behaalde was de plechtig-zwijgende kasteelheer, die met zijn enkel gebaar van het
gebroken bierglas alle harten had veroverd.
Zelfs boerke Van Daele stemde voor hem, naar naderhand verzekerd werd.
CYRIEL BUYSSE

(Wordt vervolgd.)
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Verzen
Minneliedjes
I
Ik heb voor u bewaard mijn hart,
Een beetje lach, een beetje smart,
En waar de dagen nu ook gaan
Mijn hart wil 't in een lachen slaan.
Gij zijt, o vrouwen, 't wonder niet,
Maar dat we u schenken 't schoonste lied
Dat liefde en smart voor ons bewaart,
Is wat in ons de helden baart.
Mijn hart is als een stille roze,
geen bloem geheel, maar half nog bot,
Die als uw voet vertrapt haar broze
kelk, dankend lacht om 't menschenlot.
Hier is mijn hart, hier zijn de weelden
Bewierookt als begijnhofbeelden,
Een beetje lach en vele smart...
Maar wie geeft om dit nuchter hart?
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II
Ik zal u nooit geheel mijn liefde zeggen.
Liefde is het woord dat niemand kent.
Wie spreekt van Liefde, Liefde schendt.
Ik vraag u slechts mij 't nooit te zeggen.

III
Lieve liefste van mijn hart,
Waarom zijn weer uwe oogjes nat?
geloof me vrij, dat al die smart
Mijn harte maakt van liefde zat.
Wie schreien kan is liefde waard.
Maar ach, ik heb u slechts bewaard
Een hart dat niet meer schreien kan.
Kom schrei voor ons getweeën dan.
DAAN F. BOENS.
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De ontmoetingen van Rieuwertje Brand (Dit is het boek van
Rieuwertje Brand - van Rieuwertje die zoo graag Vadertje-God
ontmoet en zoo dikwijls de duivel tegenkomt.)
(Fragment uit een Enkhuizer roman)
(Slot)
Het leven ligt heel in de verte, klein en doezelig krimpt het tezamen onder een donkere
schaduw.
Rieuwertje moet zich inspannen om er iets van te onderscheiden. ‘Waar bin ik
zelf?’, denkt hij nog.
Antwoord komt er niet.
Een donker geruisch dringt in zijn ooren - dat moet de zee wezen. Muziek-flarden
tuimelen door de lucht - dat zullen de klokken van de torens zijn. Er scharrelt tusschen
levende wanden-van-groen een schaduw-met-gele-bloemen rond - oh, hij weet het
nog best - dat is Engel. Een wagentje staat berustend onder een appelboom - zijn
venterswagentje. In welk jaar was het ook weer dat hij met dat wagentje ventte...?
Stil, daar zit een kind bij een tafel en rijgt kralen, roode, ronde konen heeft het kind
en vlechtjes zoo dun als wurmen - ja, Koosie. Een lach beweegt heen en weer, het
is onzeker wat die lach wil, maar er schuilt iets onrustigs achter weg... En plotseling
wandelen er een paar bleeke oogen naar hem toe, en naderen en dreigen...
Rieuwertje schrikt op.
Alle bruggen zijn toch nog niet kapot geslagen tusschen hem en het leven. ‘Gostur,
die oogen...’
Hij ziet zijn arm log en traag in beweging komen. Zijn hand, groot en zwaar - de
hand van een geweldenaar - omklemt een onnoozel glazen dingetje, stuntelig tikt hij
er mee op het herbergtafeltje. ‘Nog ientjen’.
Woutjen is er al, een rosse glimlachende vlek is Woutjen's gezicht en een
pompadoere vlek is haar japon, raar deinerig
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bewegen haar armen: het is of de brandewijn zoo-maar uit haar vingers klokt....
Achterdochtig-onderzoekend kijkt Rieuwertje naar haar op. Jij binne ommers...
jij...?’, mompelt hij.
‘Ja’, glimlacht Woutjen, ‘gien minsch aars’.
Maar dat verbaasd-argwanende gaat toch niet weg uit Rieuwertje's gezicht. Het is
ook net of hij een verkeerde bril opgezet heeft, hij wil scherp door die bril heen kijken
en alles vloeit ineen...
Daar is een wand met ramen, eerst hangen de ramen scheef in de muur, dan
schommelen ze zacht heen en weer, en opeens zijn ze zoo blind als de muur zelf,
geen mensch die er doorheen kan zien.
Rieuwertje wrijft als een slaperig kind in zijn oogen. ‘Wat is dat nou?’, suft hij,
‘wat is dat nou?’. Hij doet zijn best om wakker te blijven en hij wordt toch gedurig
dommeliger.
Want Woutjen schenkt volle glazen, zij ziet op geen druppel, een royale vrouw is
Woutjen.
Rieuwertje morst als hij zijn glas opheft, gretig drinkt hij, de drank is koud en
prikkelend op zijn tong, maar vliet heet door zijn lijf, en elke teug valt als een
vlammetje tegen zijn hart aan. Rook stijgt uit de kleine spitse vlammen op, die rook
dwarrelt donker over zijn gedachten heen - de trekken van zijn moeder's vredig-droef
gezicht verdoezelen. En waar blijft de lieve Heer dan toch...?
Er is enkel maar schemer en schaduw.
En - ja - achter dat doezelige staan toch ook nog die bleeke verwijtende oogen, en
kijken en kijken... ‘Vader’, zeggen die oogen, ‘Vader...’ En dat is een aanklacht.
‘Nog... nog ientjen’, prevelt Rieuwertje moeizaam, zijn lippen wegen zwaar, ‘nog
ien... tjen...’.
Zonder ophouden drinkt hij. En de bevrijding-die-komt draagt de grijns van de
duivel!
Op een ongewis tijdstip zinken die bleeke strenge oogen weg - en het is eensklaps
zoo goed als zeker dat ze nooit bestaan hebben.
‘Oogen...?’, bazelt Rieuwertje, ‘wat ook weer veur oogen?, van wie... dan... oogen?,
ik... ikke weet niks van oogen of...’.
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En meteen bezint hij zich toch nog op een angst, op een vèr verdriet, op smarten...
Maar zijn herinneringen worden stijf gesloten deuren: hij kan er niet meer binnengaan.
En nu is er enkel een sluwe goedheid, alles voelt zacht aan, de uren zijn weeke
kussens, Rieuwertje strekt er zich behagelijk op uit, maar hij slaapt niet in, hij reist
weg in een rosse nevel, en zijn vingers tasten langs wanden zonder houvast...
Voor een verre stad valt hij neer.
‘Waar bin ik toch?’, vorscht hij, ‘waar bin ik?’. En beverig hoopt hij nog: ‘In onze
lieve Heertjen z'n hemeltjen meskien’.
Maar dat is toch niet zoo.
Wankel loopt hij door een eerwaardige poort - die poort doet hem vaag aan een
droef-vredig vrouwengezicht denken. Wat voor gezicht toch...?
Hij kijkt op - en de eene verwondering schuift de andere opzij - de deuren van de
huizen zijn verguld op snee, en de klinken van de deuren lijken op krammen van
kerkboeken.
Hij ziet een man - en hij weet dadelijk dat het de Evangelist Matthëus is.
‘Ik loop in de Bijbel’, stelt hij vast.
En als hij de Verloren Zoon ontmoet, verwondert hij zich niet.
De Verloren Zoon heeft een deken-vol-scheuren om zijn schouders en een
wintermuts op, hij eet uit de trog van de varkens.
Dat is allemaal gewoon en bekend.
Maar dan kijkt die man om en Rieuwertje schrikt hevig, want de zwijnenhoeder
lijkt op hem, als de eene druppel water op de andere...
‘Taatjen’, zegt hij tegen Rieuwertje, ‘wie-luu binnen kernuten1)!’
‘Hee...?, wat?’, stamelt Rieuwertje bang, ‘nee - nee!’ En hij verwijt: ‘Jij hebbe 'n
Vader die 't goed met je veur het... maar ikke... maar ik...’.
‘En jouw ouwe minschie dan?’, weerlegt de Verloren

1) kornuiten
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Zoon. Het is een oogenblik of er een herinnering open gaat op een kier.
Een klein smal oud-vrouwe-gezicht ziet Rieuwertje, wit haar rond diepe rimpels,
een dorre hand boven zoekende verkommerde oogen.
‘Oh Allemachtigste’, steunt Rieuwertje, ‘Allemachtigste...!’ Als een achtervolgde
loopt hij weg; zilveren kiezels dansen onder zijn voeten, en de boomen weerzijds
zijn doorzichtig als glas.
Een tijd lang weet hij niet waar hij is...
Dan merkt hij opeens dat hij loopt. ‘Ja - goed’, zegt hij doezelig, ‘goed’. In groote
haast loopt hij verder.. Jaren staan aan de kant van de weg...
Eeuwen zijn lange wegen.
Hij ontmoet mannen met verstarde gezichten, en hij herkent ze ook, de profeet
Maleachi is daar en Zacharia, Haggai en Micha, een heele rij...
Rieuwertje groet hen eerbiedig. Hij is goed thuis in het land van de Bijbel. En niet
eenmaal verwondert hij zich.
‘Ik bin op 'n terugweg’, denkt hij, ‘op 'n terugweg’. Als hij scherp toekijkt ziet hij
heel in de verte het verlaten Paradijs: een mooie wildernis is het, en de verboden
boom-die-verdord is, steekt hoog boven alles uit. ‘'k Mot 'm van dichtbij zien’, denkt
hij nog, ‘van heel dichtbij’.
Maar hij komt zoover niet.
Een paar vergulde boogdeuren gaan open. En hij is opeens bij koning Salomo.
Raamposten van goud zijn daar en zilveren stoepetjes. In een wit voorportaal wandelt
de wijze koning statig op en neer.
Rieuwertje neemt zijn hoedje af, en hij veegt zijn pantoffels secuur-schoon op een
vloermat-van-fluweel. ‘Sire’, zegt hij.
En Salomo slaat voor hem aan. ‘Zoo Rieuwertje Brand?’, bromt hij met een
bezadigde stem, ‘hoe maak je 't man?’
Rieuwertje verstaat zijn eigen antwoord niet.
Maar de koning krabbelt somber-nadenkend in zijn lange grauwe baard. ‘Dat is
lillijk, man’, gromt hij, ‘dat is lillijk’. Er glijdt zon over zijn rood-pluchen mantel
heen, en zijn kroon schittert - hij lijkt op Willem de Derde...
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‘In 't welnemen’, vraagt Rieuwertje eerbiedig, ‘is U nou wezenlijk zoo riek as de
minsche wel zeggen?’ Aandachtig beschouwt hij de Koning: goud ziet hij en rimpels,
een scepter die op een zweep lijkt en verdrietige oogen.
Salomo knikt. ‘Ik ken 't best stellen’, mompelt hij, ‘'n pelies as de heele stad
Enkhuizen bij mekaar en - en duzend vrouwlui.’ Hij glimlacht vaag, die glimlach is
als een beslagen ruit: Stille-Veronica staat er achter...
En dan gaat het zoo raar met Rieuwertje.
‘Binne ze vrindelijk?’, vraagt hij onzeker.
Daar wordt op geantwoord, maar onduidelijk.
Uit dat onduidelijke kruipt het verderfelijke naar Rieuwertje toe als een prettige
pijn. Naakte woorden dwalen om hem heen, die woorden schijnen gevuld met bloed
en licht, die woorden hechten zich aan hem vast als een brandende jeuk.
‘Leet mijn kieke’, hijgt Rieuwertje, ‘leet mijn...’ Uitpraten kan hij niet.
Een heete hand grijpt hem beet en voert hem driftig-snel mee.
Parelmoeren deuren draaien open, achter elke deur wacht een bloote glimlach.
Kralen gordijnen wiegelen - oh, dat booze gewiegel - achter elk gordijn ligt onder
een sluwe sluier iets blanks-dat-leeft. Een hartelijke mond komt te voorschijn, armen
gaan omwijd.
En Rieuwertje tikt verbouwereerd op zijn borst. ‘Mien je mijn?’, hij wil zijn oogen
neerslaan en hij doet het toch niet. Als een schuld bekent hij: ‘Ik bin Rieuwertje
Brand maar...’
En het antwoord dat volgt, hoort thuis in een wonderverhaal. ‘Hee? watte?’, fluistert
Rieuwertje popelend, ‘watte?’ Zoekend kijkt hij achterom.
Maar Koning Salomo is er niet meer - dat hindert ook niet! Een droom is
voorbijgegleden, nu nadert een werkelijkheid die de glans van een sprookje heeft,
een lokkende vrouw lacht...
Als een slaapwandelaar stuntelt Rieuwertje overeind....
***
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Uit Rieuwertje's verre hart stijgt een bitter-zoete reuk op, uit zijn verre gedachten
ook...
Een opgedirkte leugen omarmt hem.
Een valsche vreugde lacht met hem.
Snel gaat de tijd...
Doch onverhoeds valt hij tusschen twee spottende woorden uit op een knobbelige
weg-van-steen. Hij probeert te kijken, en hij is het verleerd.
Waar hij nu is kruisen twee levens elkaar... En wat nog wonderlijker is?, hij zit
tusschen twee wazige werelden in.
Een meeuw laat een schreeuw vallen, de zee vangt die op... Bakens deinen op en
neer... Een keiendam springt ver de ruimte in, en draagt op zijn brutale harde kop
een roode waarschuwing.
Is dat de werkelijke wereld?
Och, wie heeft het over werkelijkheid?
Jaren geleden ging er een man in zijn vletje de zee op. Die man wierp tevreden
zijn botlijnen uit en keek naar groote blauwe wolken in het spiegelende nat onder
zich.
Gelukkig was die man, luw waren zijn dagen, vredig zijn nachten. Maar dat stille
heldere is ruw-weg neergeslagen en vermoord in een hittige nachtmerrie. Thans drijft
een booze overmacht de spot met een onooglijk zwabbertje, dat zich wat
goeds-van-vroeger te binnen wil brengen.
Is dat stille heldere-van-toen dan een droom geweest?
Waar eindigt nu toch die eene wereld, en waar begint de andere...?
Een wit paleis rijst omhoog, en laat trotsch zijn parelmoeren booggangen zien.
Een verarmde vreugde wandelt er rond, in roode rafels...
‘Hoe kom ik deer vedanen?’, mompelt Rieuwertje suf.
En een scherp stuk steen vliegt rakelings langs zijn voorhoofd; een kleine nijdige
kei met een schreeuw er boven op.
Het paleis van koning Salomo zinkt weg, en vlak voor Rieuwertje's oogen staat
een klein grauw huisje met een armelijk-bedelend venstertje, en een breede
uitnoodigende deur.
In dat huis woont een vrouw-alleen.
Soms hangt die vrouw een roode zakdoek over haar onder-
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gordijntje heen. De groote menschen weten wel wat dat beteekent, de kinderen
gelukkig niet.
Maar Rieuwertje let niet op het teeken van een zakdoek, hij probeert uit te vinden
wat die kei hem te zeggen heeft! Hij wil denken - en hij krijgt een
aapachtig-vertrokken gezicht.
Een schrik komt onbeholpen op hem af, en bijt zich in hem vast... Het bange weten
raast vloekend door hem heen: de nacht valt half-weg open...
Jaren zullen over die nacht heengaan - de tijd zal er het vuil niet van afnemen.
‘O, gostur...’, kreunt Rieuwertje, ‘o gostur... gostur’. Een ander woord weet hij
niet.
De dag stapt over de kim en nadert - die dag heeft armen vol pijn.
Rieuwertje kijkt naar die zware pijnen, en hij krijgt het te-kwaad!
Zie, daar zit een mensch die op zijn handen kauwt als een waanzinnige, een die
zichzelf kastijdt...
Maar wroeging sterft toch niet met lichaamspijn? Er moet wat anders zijn, dat
helpt!
Heet van spanning tuurt Rieuwertje de stille goudachtige ochtendstraat op, zijn
polsen kloppen wild, in zijn strakke wijd-open oogen is iets krankzinnigs...
Een koortsdroom hult zich in de tooverglans van een oud sprookje, een dierbare
wensch... En eensklaps is daar - in het binnenst van een zinsbegoocheling - het
wonder.
Een troostende goeie vrouw-die-hij-kent buigt zich ver over de bevende huizen
heen, en spreekt hem toe. Zacht is haar stem, en haar vredige glimlach is een weldaad.
Schroomvallig kijkt Rieuwertje naar haar op, zijn blik is een
gebed-vol-bange-vragen.
En de vrouw, die grooter dan de hoogste huizen is, heeft hartelijke moeder-oogen,
oogen waar de bange ziel van een man in uitrusten kan. Zij heeft ook medelijdende
handen, en vingers vol hulpvaardige gedachten.
Een wonderlijke werkelijkheid is die vrouw! En van een raadselachtige realiteit
is ook zijn kleine huisje dat door de straten kuiert!
Een lied klimt neuriënd bij het venstertje op, zon zit fees-
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telijk aangedaan op een smalle bruine kast, een weerhuisvrouwtje lacht, bekertjes
glansen... Alles in dat kamertje is vriendelijk, warm en zacht. Er zijn daar ook
volwassen menschen: zorgzaam schudden ze een bed op, ze bakken aardappels, en
malen koffie, och die goeie kruiïge koffiereuk, en die knisterende pan-te-vuur en dat
hartelijke breeë bed...
Rieuwertje huilt zacht. ‘Op me... op me kniesen wil ik... wil ik skuld belije... op
me kniese, Ver... verloren Zeun, ik zel... ik zel na' me huus toe gaan... en op me
kniesen... en skuld belije’. Zijn borst wordt wijd van binnen, zijn hart tintelt.
‘Vader’, prevelt de stem van een lieve kleine meid, ‘Vadertje’.
En dat is als een ruk aan zijn schouders. ‘Ja, ja,’ fluistert hij, ‘ik kom kind, je vader
komt, kind’.
Opnieuw vliegt er dan met een kleine scherpe kei, een scheldwoord naar hem toe.
Die alleen-wonende vrouw acht het niet raadzaam, dat de dag Rieuwertje Brand
voor haar huis ziet liggen. Haar puntige steen botst venijnig tegen Rieuwertje's
rechterslaap aan en trekt daar door een paar smartelijke rimpels een roode kras.
Maar die kei en het wondje en het grauwe huis zijn zoo onwerkelijk! Rieuwertje
slaat er verder geen acht op.
Alleen de zonnige kamer bestaat en het lieve wonder-van barmhartigheid daar in...
Maar als Rieuwertje er zijn stuntelige armen naar uitstrekt, wijkt alles terug in een
schuwe verte.
Vlug wil hij overeind komen.
En als hij halverwege opgerezen is, trekt de straat hem weer omlaag, vast drukken
de keien zich tegen hem aan, nijdig worstelt Rieuwertje om los te komen. Met kreupele
gebaren vecht hij... Zijn krulhaar valt kleverig bij zijn gezicht beneer, zijn verdeukte
hoedje hangt mal op één oor, en rond zijn star-zwarte oogen puilen groezelige
zweetdroppels.
Hij schijnt het dan toch te winnen van de straat!
Zwoegend vervolgt hij zijn weg, langzaam vordert hij.
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Maar er is wat vreemds in zijn gang: zijn handen en knieën stappen over de klinkertjes,
zijn voeten sleepen achter hem aan.
Dat gaat toch zóó niet?!
Smartelijk-ingespannen tobt Rieuwertje er over, hoe hij vroeger ook weer liep.
Hij beurt zijn knieën van de grond en probeert te hurken. Maar de straat gaat recht
overeind staan, en Rieuwertje glitst er van af, als een visch van een braadpan! In een
goot met lauw-blauw waschwater komt hij terecht.
Woedend tuchtigt hij de straat. ‘Hàdder’, Scheldt hij, ‘hoplichter... finne domenee!’
Dadelijk wil hij uit dat vieze gootwater vandaan. Maar hij is zoo machteloos. Het
is of zijn wil gevangen zit in het lichaam van een lamme. Toch komt hij, wonder
boven wonder, op zijn voeten terecht, hij weet dan ook opeens weer wat loopen is.
Maar de straat blijft een wreed spel met hem spelen, drie-vier passen laat zij hem
ongemoeid, dan springt zij raar-onverwachts overeind en laat Rieuwertje struikelen.
De scherpe stoepetjes lokken hem ook naar zich toe, weerzijds en beurtelings
lokken zij hem. En Rieuwertje doet zijn best wel om niet te komen, maar hij moet
toch - hij moet... Een booze macht prest hem er toe.
Schokkend loopt hij.
Telkens krijgt hij een duw in de holten van zijn knieën, en een stoot beneden in
zijn rug... Als hij vlak bij hen is, steken de stijle stoepebanken een lange tong tegen
hem uit.
‘Kr-krengetjes...,’ foetert Rieuwertje, ‘stupekoppies’. Maar hij moet zich toch aan
hen vasthouden, anders valt hij...
Ergens - in de verte van zijn hoofd - dwaalt een blinde verlegenheid rond. Hij moet
ook telkens rondgluren.
En een paar maal sputtert hij tegen iemand-die-er-niet-is. ‘Vrouwtje
Spin-spin-spin... l-lillijke sp-spin...’ Zijn tong slaat er dubbel bij...
Terloops spreekt de stad hem ook nog aan! Maar hij luistert niet!
‘Ik... ik weet wel’, knort hij, ‘dat jij Enkhuzen binne,
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man, ik weet alles wel...’ En dat is toch niet waar, want de herinneringen loopen
naast hem voort, als menschen uit een vreemd land: hij verstaat hen niet meer - toch
vallen zij hem gedurig lastig.
‘Leet mijn’, soebat hij wonderlijk, ‘leet mijn’. En diefachtig loert hij om zich heen,
hij zou graag willen ontsnappen - ergens, maar er is geen kans op.
De eene straat levert hem ongenadig over aan de andere..!
En de vrouw en het kamertje verdwijnen in een schreeuwende ruimte...
Rieuwertje wil nog toegrijpen, hij wil rennen om de vrouw in te halen, och - hij
kan immers alleen maar strompelen? Van onbeholpenheid schopt hij zichzelf telkens
tegen zijn enkels. Oplaatst hinkt hij er van.
‘Kreupele hond’, mokt hij, ‘hond!’
Aan Nebekadnezer denkt hij daar niet bij.
Nebekadnezer heeft hij totaal vergeten, die nacht.
En het vale kleine hondje sluipt toch trouw achter hem aan, en het wacht geduldig
als Rieuwertje steken blijft, maar het keft niet meer, en het kwispelstaart ook niet.
In zijn zeere schuwe oogjes - die hij aldoor op de hielen van zijn baas houdt - is iets
van schaamte...
De dag laat de menschen op Rieuwertje los.
En als die menschen stil blijven staan en griezelend lachen, is het opeens of
Rieuwertje Brand zichzelf ziet loopen.
Ja, hij loopt achter zichzelf aan. Doezelig-bezorgd let hij er op, hoe hij waggelt
en zwaait. Stijf-recht-op wil hij loopen: hij moet percé op een regel vierkante grijze
steenen blijven. God mag hem bijstaan als hij daar van afwijkt!
Opeens krijgt hij een vinnige duw - waar vandaan toch!, waar vandaan? Hij kantelt
bijna, met een zwaai schiet hij op het een of andere voorwerp toe. Als hij het ding
vasthoudt, weet hij niet meer hoe hij het loslaten moet, het lijkt aan zijn handen vast
te groeien - het is weer zoo'n duivelsche stoepebank!
Huilerig beklaagt Rieuwertje zich. ‘'k Bin zweer ziek... zweer ziek... ikke...’ En
de duivel danst door die gedachte heen met een lange zwiepende staart.
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Rieuwertje weet ook wel dat er wat anders met hem gaande is; zwaarmoedig peinst
hij er over...
Maar wie trekt hem toch vooruit?, wie dwingt hem voort-te gaan...? Hij moet
midden door een troep kwajongens heen.
Opstoppers krijgt hij, een klap boven op zijn hoofd, een por in zijn ribben.
‘Dr-dronkende zw-zwabbers!’, scheldt hij.
Een gierende lach loopt door de treiterende straat, een hoonende schater.
‘Street’, sputtert Rieuwertje, ‘wat heb ik je in de weg leid? Je... je moste je ooge
uut je test schamen, smerige street, vule street... Weet je wel wie je veurhebbe: 'n...
'n persoon van hooge kom-of, 'n minsch - ja zeker: 'n minsch!’
Vorschend herhaalt hij een paar maal het woord, maar hij weet niet meer wat het
eigenlijk beteekent. En hij wordt alvermoeider. Nooit van zijn leven is Rieuwertje
Brand zoo moe geweest.
Waar was dat bolle witte bed ook weer?
Rieuwertje krabt nadenkend aan een jeuk-plek op zijn bovenlip. ‘Bij me thuus’,
schiet hem te binnen, ‘bij me thuus’.
Haastig wil hij er naar toeloopen - in zijn gedachten. En dadelijk staat hij voor een
blinde muur.
‘Ja, gostur, waar... waar was zijn huus ook...?’ Hij trekt ongelooflijk-diepe rimpels
in zijn voorhoofd, het baat niet: zijn herinneringen zwijgen als het graf.
‘M-makker’, vraagt hij hulpeloos aan een voorbijganger, ‘w-weet jij ook waar ik
weun? Ik... ik bin me huusie vergeten, m-makker’.
De man die hij aanspreekt, loopt snel door.
En wie zal hem antwoord geven?
Gister had Rieuwertje Brand zijn volle verstand nog, nu is hij een volslagen idioot!
Een lach wappert hem voorbij, de leelijke lach van een oppassend mensch.
Rieuwertje houdt die lach toch ook nog aan: ‘Me thuusie?’, herhaalt hij stumperig,
‘me... me huusie’. Elk bescheid blijft uit.
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Ja, lieve Heer in de Hemel!, hij heeft toch ergens gewoond vroeger?
Een weerhuisvrouwtje staat hem voor de geest, een regenbak, een wagentje...
‘K-kom dichterbij’, hakkelt hij, ‘k-kom!, den kenne we 'n spreekie doen’.
De leegte antwoordt...
‘Och Vadertje-God’, steunt hij radeloos, ‘help mijn... help mijn... Vadertje-God?’
En eensklaps loopt hij zekerder, het is of hij voortgeleid wordt.
Ja-ja, daar is een groene gracht met bruine schuitjes, daar is een waterpoort1) die
glinstert in de zon, en boomen nog vol in het blad, en een lange regel
arbeiders-woningen onder één daklijst, ramen van eendere afmetingen, deuren die
allemaal even groot zijn...
‘Sjuust’, knikt Rieuwertje verlicht, ‘sjuustement’. En hij wil toch nog doorloopen,
maar het Onbegrijpelijke houdt hem tegen.
Hij moet een hooge stoep op, dat is lastig zoo'n stoep, een heele opstap. Hij kan
zijn rechterbeen zoo hoog niet krijgen, zijn linker ook niet, hij kantelt weer.
Maar wat doet dat er toe?, hij kan knielen - hij kruipt de stoep op.
Raar is het zoo van omlaag bij een deur op te kijken! Maar die deur ziet er
vriendelijk uit, zij staat op een kier, en glimt genoegelijk. Dit is het huis dan wel.
Op handen en voeten schuifelt Rieuwertje naar binnen, de vloermat aait hij in het
voorbijgaan. ‘Morry’, fluistert hij tegen een smoezelig stuk gangmuur. Dan rijst hij
een beetje op en morrelt aan de wervel van de kamerdeur.
Begeerig snuift hij.
De knisterende pan-te-vuur moet er zijn, heete koffie - een goeie vrouw, het hooge
bed...
Maar wat valt er dan toch in God's naam zoo plotseling op hem aan?, hij kan nu
heelemaal niet meer denken, hij kan niet meer kijken ook!
Woorden razen over hem heen, binnen in die woorden

1) steenen poort over het water
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huilt een begrafenis-klok. Vreeselijke vuistslagen ploffen op hem neer, Machteloos
zinkt hij voorover, met zijn mond op een stoffig vloerkleedje...
‘Bandit, bandit!’, tiert de geweldenaar-boven-hem, ‘v'rekkeling! St-stuk
ellendigheid!’
Rieuwertje weet dat die namen hem toebehooren. ‘Pre-present, Sire’, stoot hij uit,
‘present’.
En de slagen vallen nog forscher en vlugger op hem neer.
‘End-van-de-duvel-z'n-steert’, knarst de afstraffer, ‘brok 'elle-vuur!’
‘Ja-ja’, betuigt Rieuwertje stotterend, ‘ik-ik heb... heb... zw-zweer 'zondigd! Dut
- dut is - is rechtveerdig - rechtveerdig!’ Zijn zuchten sidderen, hij hoest, en die hoest
is donker en diep, in zijn mond is een bloedsmaak... Een gordijn van mist schuift
over hem heen, rood en grijs is dat golvende gordijn en het dempt elke klank.
In de verte botsen booze woorden tegen elkaar aan, grijpen elkaar vast en worstelen.
Een vuist daalt neer.
Vuur spat er uit Rieuwertje's oogen.
Een vuist hamert.
Rieuwertje's ruggestreng lijkt in tweeën te knappen, ‘'t Is genog’, mompelt hij, ‘'t
is genog veur dutmaal - genog!’ Al-zwakker wordt zijn stem, doch een felle sterke
pijn sleept hem hardhandig uit een donkere stilte vandaan, nog altijd wordt hij
afgeranseld.
‘Slaan er op!’, gebiedt een vrouw, ‘hak 'm an gruus!’
Maar de woedende handen aarzelen.
Rieuwertje kan niet veel meer hebben, hij heft zijn hoofd op, het schokt vreeselijk.
Hij ziet menschen om zich heen, als schaduwen bewegen. En wat zij krijschen valt
weg in een verte-vlakbij!
‘Vermoor' mijn niet’, soebat hij sjofel, ‘vermoor' mijn niet’.
Een korte beraadslaging grommelt hoog over hem heen. Ruw wordt hij weggesleurd
en buiten de deur geslingerd. Zijn vijanden, de keien, nemen hem gretig op.
Rieuwertje rochelt als een stervende, hij spuwt een zoute smaak uit, zijn speeksel
is rood, zijn ledematen zijn ge-
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kneusd. Boven zijn neus heeft hij een diepe kerf, er druppelt bloed in zijn oogen.
‘Hier vedanen!’, commandeert een wreede stem, ‘allah, vort!’
En Rieuwertje wil wel opstaan, maar het is hem onmogelijk. Zijn lichaam luistert
niet meer naar het bevel van zijn wil.
Een schop beveelt hem opnieuw - hij moet weggaan!
Oh, die goddelooze schop.
Als een worm kruipt Rieuwertje voort, blindelings kruipt hij, over zijn
dichtgeknepen oogen bibberen warme roode druppels.
Stumperig-onzeker tasten zijn handen, zijn knieën raspen over puntige keien. Hij
doet zijn best om vooruit te komen, hij vordert niet.
Wat voor een kruipend gedierte is hij toch?
Hij wil een naam fluisteren - er is geen naam. Hij wil een kracht aanroepen - die
kracht is verweg...
Verbijsterd gluurt hij onder zijn druipende oogleden uit.
En dan is het of het venster van zijn huis hem wat zeggen wil.
Bibberend richt hij zich een weinig op, en kijkt...
Zelf weet hij niet wat zijn lippen vragen en zijn kapotte voorhoofd en zijn bebloede
oogen.
Maar zijn rimpels hunkeren.
En zijn smartelijke beef-handen smeeken om een klein beetje deernis - een beetje
maar!
Doch achter de glinsterende ruitjes van het raam, staat enkel een breede witte lach,
een tevreden woede-lach!
En dat is dan zoo raar...
Uit die lach springt als een flikkerende vlam de Booze op Rieuwertje toe, en praat
met hem.
Het verleden komt er ook nog bij, het verleden geeft de Booze schoon-gelijk, en
Rieuwertje moet instemmend knikken. ‘Woutjen is beterder’, klaagt hij. Maar luisteren
kan hij niet meer.
Als een oorlogs-invalide ploetert hij op zijn knieën voort, onderlangs een rottend
schut, door afval en slijk.
Een schemerig slop ontfermt zich over hem.
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Onder een vlierstruik valt hij neer, zijn oogen sluiten zich, er is geen beweging meer
in zijn handen, zijn handen liggen als gestorven naast hem. Het kan wezen dat hij
slaapt, het is ook mogelijk dat hij bewusteloos ligt.
Een klein grauw wezentje steekt zijn kop boven een hoop koolstronken uit, snuffelt
bang-onderzoekend aan Rieuwertje's voeten, en jankt gedempt.
Maar Rieuwertje hoort het niet.
Zijn bebeten, vale lippen trillen hevig, zijn schouders schokken - nog altijd wordt
hij geslagen.
Doch onverhoeds raakt een hoonende lach-van-buiten hem aan, met een schreeuw
doet hij zijn kleverige oogen open.
Domp hoort hij scherpe jonge stemmen, vaag ziet hij kleine figuren.
De kinderen van de buurt hebben Rieuwertje ontdekt. Zij gooien hem met
groente-afval en modder, en griezelen lekker als hij zich beweegt.
Groote sterke kinderen zijn het met breede gezonde gezichten en brutale stemmen.
Zij steken hun tong tegen Rieuwertje uit en ze doen of ze hem trappen, maar zij
schoppen in de lucht.
Het hondje keft vermakelijk-woedend, ze lachen er wat om!, maar als Rieuwertje
een poging doet om zich op te richten, hollen ze in een plezierige schrik achteruit.
Doch één kind blijft staan.
Dat kind doet ook niet mee met de anderen.
Zij is smal en klein, en heeft ronde felle kleurplekken op haar magere wangen.
‘Heeren-gouwen - dat meisien...?’, Rieuwertje bezint zich smartelijk, er is hem
veel ontgaan, en hij kan het niet weer-vinden.
Herhaaldelijk probeert hij overeind te komen, gedurig tuimelt hij terug.
De robuste kinderen juichen om zijn machteloosheid. Maar het kleine meisje wordt
nog kleiner, het is of ze ineenschrompelt, zij krijgt een kromme ouë-vrouwenrug en
diepe ouë-vrouwenrimpels. Haar mond wordt hard en smal, haar oogen huilen.
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Rieuwertje ligt nu niet meer, hij zit, en hij moet aldoor kijken naar het kleine meisje
vlakbij.
Spichtige gele vlechtjes hangen armtierig bij haar ooren beneer, zij heeft een
kaal-zwart mutsje op, en een schort met donkere ruiten voor.
Heel in de verte tuimelt een naam door Rieuwertjes hoofd. Hij knijpt zijn oogen
stijf dicht... ‘Hoor-eissies1)...’, smeekt hij armoedig.
Maar de naam komt niet dichterbij.
Opnieuw en dringender tuurt hij naar het ouëlijke kindergezicht. ‘Z-zussie?’,
stamelt hij vragend, angst helpt hem overeind, waggelend loopt hij, ‘Zus... sie...?’
En het kind krimpt nog meer ineen, het is of haar wat viezigs beroert in zijn stem.
‘L-lap!’, fluistert ze fel, ‘l-lillijke l-lap!’
En dan is het opeens of Rieuwertje ondergedompeld wordt in een pot met heet
water. ‘K-koosie’, stottert hij, ‘K-koosie..?’
Stappen ritselen weg en stappen naderen.
Daar staat een groote vrouwachtige meid! Ze heeft vettig-glimmende hard-rooie
konen en vettig-glimmend pek-zwart haar. Haar onderlip is dik van minachting, haar
ronde donkere neusgaten lijken op te wippen-van-nijd, en in haar kleine stekelige
oogen legt de boosheid wat gemeens.
Die vrouwachtige meid is Rieuwertje's dochter Leen, die dient.
En zoo als hij Koosie herkent - herkent hij plotseling ook Leen. ‘K-kindere...?’,
prevelt hij stakkerig.
En Leen stuift als een furie op hem toe - Engel kijkt door haar oogen heen, Engel
praat door haar stem - zij steekt haar hoofd vooruit, haar onderlip wordt nog dikker.
‘Pestelensie’, hijgt ze, ‘peste-len-sie!’
Haar dienstbodenjurk en haar witte dienstschort kraken als ze zich omdraait,
snauwend voert ze Koosie mee aan haar hand, het kind struikelt telkens. Zij let er
niet op. Met vinnige stappen gaat zij over het klefferige slop-paadje, en eer ze om
de hoek verdwijnt, roept ze nog eenmaal: ‘Pes-te-len-sie!!’

1) Hoor eens
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Een zware drukkende stilte schuift over het doodloopende pad. Verkennend sluipt
een hondje naderbij, een zwarte kat springt op het glopschutting...
Rieuwertje merkt niets.
Hij staat stil en hij draait toch wild in het rond, hij moet braken en hij kan niet
braken. Het is of zijn maag zich door zijn keel naar buiten wil persen, het kan toch
onmogelijk...
Zweet vloeit over zijn spier-witte konen, en hij trilt als een espenblad... Benauwd
- de dood nabij in zijn gevoel - leunt hij tegen een onzeker stutsel aan.
Dan naderen hem plotseling stemmen. Een paar mannen spreken hem aan. Hij is
nog niet zoover dat hij antwoorden kan.
Mopperend sjorren de mannen hem weg, morrend ondersteunen zij hem.
‘Woutjen is gôdank vlakbij’, zegt de een.
‘Gôdank...’, herhaalt de ander nadrukkelijk.
Als proevend beweegt Rieuwertje zijn lippen. ‘Woutjen’, denkt hij, ‘Woutjen...’
En daar springt een kurk van een jeneverflesch, een witte fonkelende straal klokt
zoet en scherp in een groot glas.
Rieuwertje spant zich in om te loopen, om vlug te loopen... Hij wil drinken,
beestachtig-veel wil hij drinken: want hij kan weer denken.
ALIE VAN WIJHE-SMEDING
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Leven en werken van Louis Couperus
Hoofdstuk V.
II.
Couperus' nicht, Elisabeth Baud reeds jaren uit Nederlandsch Indië teruggekeerd,
woonde na hare schooljaren bij haar grootvader Baud in het huis No. 12 in de
Sofialaan te 's-Gravenhage. Een harer oude vriendinnen, die met Elisabeth het
Rijswijksche meisjes-pensionaat had bezocht, (Mevrouw S.) beschreef Couperus'
latere echtgenoote als een stille, zachte, gesloten natuur. Met haar zachtheid had zij,
wanneer zij wilde, het toch in haar macht om anderen te leiden. Vroeg reeds had zij
gevoeld dat zij in Couperus' leven een rol zou hebben te vervullen.
De tijd was nu gekomen dat Couperus begon te behooren tot de in den Haag
‘uitgaande’ jongelui, die diners, dansof avondpartijen en den schouwburg bezochten.
Hij maakte ook kennis met Marcellus Emants in die dagen. Dat was dus omstreeks
1885. Couperus scheen voor de wereld het twintigjarige jongmensch van goeden
huize, dat zich gemakkelijk wist te bewegen en hij had den naam een voortreffelijk
causeur en... amuseur te zijn. Toen een muzikale vrouw, Virginie Chapelle, het
sprookje ‘Sneeuwwitje’ componeerde, schreef Couperus er woorden bij. Als
kindervoorstelling werd het metveel succes in den Koninklijken Schouwburg
opgevoerd. Tot zijn, wat hij later ‘kleine talenten’ noemde, in Van en over mijzelf
en Iedereen, behoorde ook het ontwerpen en opstellen van tableaux vivants, terwijl
hij voor de vele kinderen die bij zijn ouders wel aan huis kwamen, neefjes en nichtjes,
kinderen zijner zusters en hare vriendinnen, voortreffelijk clown kon spelen, en dit
zooals wij in een der volgende hoofdstukken zullen zien, ook wel voor oudere
menschen deed. Ook zong hij soms, zooals zijn vader, en vaak bezocht hij de
bijeenkomsten van Emants dilettanten tooneelclub: Utile et
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Laetum. Meermalen vervulde hij rollen, terwijl Emants als regiseur optrad. Lang
bleef die liefde voor dilettantentooneel, maar rolvast was hij nooit. Moge Couperus
in het laatste gedeelte van zijn leven een neiging hebben gehad om zich voor sportieve
daden van anderen te interesseeren, in zijn jongelingstijd was hij geheel anders, wat
hem later erg speet. In 1921 in Engeland voelde hij hoe de Engelsche sport een
noodzakelijkheid is in het Engelsche volksleven. Met veel humor vertelde Mevrouw
Couperus ons uit hun verlovingstijd hoe zij wel eens wandeltochten ondernamen, ja
zelfs in den winter, nabij Rijswijk eens met schaatsen naar een stuk ondergeloopen,
toegevroren land waren gegaan, om te leeren schaatsenrijden, doch deze pogingen
om wat aan sport te doen, liepen op niets uit, het werd alles ten spoedigste opgegeven.
En daarom bleef het bij wat droomend kijken in het Malieveld naar de cricketers,
waarschijnlijk onder den invloed van Frans Netscher, die een voorstander en
propagandist van het spel was, voorzitter zelfs van den in die dagen juist opgerichten
Cricketbond. In zijn werken uit dien tijd is dit spel ook het eenige waaraan Couperus
even aandacht wijdt, namelijk in ‘Eline Vere’, het tooneel der jongelui die er zich
mee vermaken op het buiten de Horze.
Voorloopig bleef het, wat hem persoonlijk betrof, bij zijn beminde flaneeren, al
zou hij later meer voor het wandelen als lichaamsoefening gaan voelen, en zelfs
lange wandelingen in Thuringen ondernemen, en reizen ook naar Noorwegen en
Zweden om daar te zwerven met zijn zwager Mr. Vl. H. en diens vriend Mr. v. H.
In het algemeen komen al zijn ondervindingen uit die dagen, die hij om een
bepaalde stemming of atmosfeer, of om welke reden dan ook, belangrijk achtte, in
natuurlijk veranderde vormen in zijn latere boeken voor.
‘Metamorfoze’ vooral is rijk aan ervaringsbeschrijvingen op zijn jongelingsjaren
betrekking hebbende. Kleinigheden waren, 't is reeds gezegd, als bij vele schrijvers
overigens, voldoende om hem groote ideeën te geven en onstuitbaren scheppingsdrang
in hem te doen ontstaan!
De lezing van Tolstoi's ‘Oorlog en Vrede’, een boek dat hij als Zola's ‘Thérèse
Raquin’, en zoovele andere werken
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van Zola, samen met Netscher gelezen had, daarna het zien van portretten van
vorstelijke personages, o.a. den later vermoorden keizer van Rusland in ‘The London
News’, bracht hem onder meer de eerste ideeën, waaruit later ‘Eline Vere’, ‘Majesteit
en Wereldvrede’ worden zouden. De periode waarin ‘Eline Vere’ ontstond, achtte
Couperus zelf geen gelukkige. Als dichter en schrijver van opstellen was hij zijn
schrijversloopbaan sterk onder den invloed van Jan ten Brinks lessen begonnen.
Zoowel ‘Een Lent van Vaerzen’, als ‘Orchideeën’, (in den bundel ‘Orchideeën’ stond
voorin een opdracht: ‘Aan mijn Hoogvereerden Meester Prof. Dr. J. ten Brink als
een bewijs van vriendschap en erkentelijkheid toegeëigend’,) waren in den studietijd
voor de Akte Middelbaar Nederlandsch geschreven. Eigenlijk mocht, wat in die beide
deeltjes gebundeld werd, in zekeren zin liefhebberijwerk genoemd worden of studie.
Van Deyssel noemde het ‘puur fatterig schijn-schoon’, en in zekeren zin waren dat
de gedichtjes uit ‘Een Lent van Vaerzen’. Het boekje kwam in 1884 bij J.L. Beyers
uit, in hetzelfde jaar waarin Frans Netscher met drie schetsen debuteerde in het
tijdschrift ‘Nederland’. Op het einde van 1883 had de toen twintigjarige Couperus
van die gedichten in ‘De Gids’ gepubliceerd. Een tweede uitgave verscheen in het
jaar 1884 bij den uitgever L.J. Veen. Daar was het eerste sonnet van het gedicht
‘Laura Santa Chiara’, waarvan Homunculus in de ‘Nieuwe Amsterdammer’, Oct.
1883, zeide, dat het volkomen overeenstemde met Potgieters ‘Florence’. Couperus
overtrof Potgieter in de beelden. In het algemeen was ook de welwillende kritiek het
er over eens, dat, ‘ondanks den rijkdom der lyrische gedachte, deze fijn gepenseelde
gedichtjes zich vaak op de grenzen van het gekunstelde bewogen, en dien nu en dan
overschreden’.
Veroordeeld werd het ‘gewrongene en verouderde’. Ongetwijfeld waren er heel
wat zwakke plekken in ‘Een Lent van Vaerzen’ en ‘De Gids’ prees het liefst ‘De
Gravinne van Salisbury’, een gedicht dat inderdaad rijk is aan dramatische werking.
Dit tijdschrift wilde hem de historische richting uit hebben. Reeds Mevrouw Bosboom
Toussaint had dit insgelijks gevonden op dien voor Couperus zoo ontroe-
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ringsvollen dag, toen hij haar op de Veenlaan, (later Toussaintkade,) zijn werk liet
lezen. Later zou de kritiek meer en meer van een voorbehoudende en weinig
geestdriftige houding ten opzichte van Couperus blijk geven. Hij was reeds
gedoodverft als een vreemde eend in de bijt, die zich laatdunkend buiten iedere kritiek
hield. Dat wil zeggen, er nooit op reageerde en er zich schijnbaar niets van aantrok.
Wie echter zijn correspondentie uit Rome leest met Frans Netscher, uit de laatste
helft van December 1895, moet daaruit opmaken, dat hij zich aan Van Deyssel's
afbrekend oordeel nogal ergerde en er wat door van streek raakte. Wat anderen dan
Van Deyssel over hem te zeggen hadden, liet hem wel niet geheel en al koud, maar
het droeg er toch toe bij om toen reeds de idee bij hem te vestigen dat hij zich in een
tamelijk koele eenzaamheid bevond; dat men wel notitie nam van zijn groote
begaafdheid, maar dat men hem zijn succes eigenlijk maar gedeeltelijk gunde. Van
den beginne af had men zijn stijl ouderwetsch, pretentieus, gemaniereerd, geaffecteerd,
on-hollandsch, enz. genoemd. Dat vond men ook van den bundel ‘Orchideeën’ die
in 1886 verscheen bij A. Rössing, (2e druk 1895 L.J. Veen).
‘Orchideeën’ gaf nagenoeg dezelfde dichtsoort als ‘Een Lent van Vaerzen’, met
nu en dan iets dat inniger en eenvoudiger klonk, gelijk het teeder droefgeestige:
‘Laatste Rozen’:
O bleeke rozen bloeit in 't klaar krystal
Voor ruwe vlagen u den steel ontscheuren.

Ook in ‘Orchideeën’ verraadt Couperus zijn prachtlievendheid, door de menschen
uit dien tijd, een onbetamelijke eigenschap geoordeeld in een deftig Bataaf. Niemand
wist raad met al die vele edele metalen en gesteenten, met goud, alabaster, saffier,
chrysophaas en de andere schatten uit de juweelkist. ‘Sluimerlauwe amandeloogen
en dauwende lelienboezems’ waren voor de kuische dames en heeren ook weer veel
te veel. En toch proeven we uit dat overladen gedicht ‘A f r o d i t e ’ reeds Couperus'
hunkering naar zonnige ruimten van antieke schoonheid. De Phantasmagorist tast
reeds vooruit naar het klassieke vizioen in N e m e a . D e A d e l a a r d e s T r o o n s
en S a r d a n a p a l u s . Het
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proza in dezen bundel droeg weder een reuk van ouderwetschheid, maar de ernst en
de waardigheid er in waren eveneens onmiskenbaar. Met hoeveel liefde had de
schrijver van E e n m i d d a g b i j Ve s p a z i a n o zich in de Italiaansche renaissance
verdiept, zich toon en atmosfeer gezocht voor dat interieur van Vespaziano, den
koning der boekhandelaars, in zomersch Florence, zoo goed als hij in H e t h u i s
b i j d e n D o m , een schoon beeld wìst te geven van Petrarca, in Boccacio's bijzijn
getuigend van zijn martelaarschap voor het humanisme. Een zijner ‘Liedekens’ uit
dezen bundel verscheen in de ‘Kunstspiegel’ van 1890-1891, getoonzet door Richard
Hol voor zangstem en klavier:
‘O, wen ik de roze ware die gij in Uw lokken steekt,
Ik zou aan het oor u lisplen hoe ge mij het harte breekt.’

Zooals de vriendjes op school zich reeds geërgerd hadden over de onverkreukte
kleeren van hun klassegenoot, over zijn buitenissigheden, zijn ‘meisjesachtige’ figuur
op de gymnastieklessen onder den heer Gisolf, die over de lichamelijke geoefendheid
van Louis Couperus ook niet tevreden was, zoo stootten oudere tijdgenooten zich
aan zijn levenshouding. Couperus had bovendien de neiging, om de menschen
waarvan hij vermoedde dat hij hun niet bijster aanstond, met een geveinsd hooghartige
houding een weinig te prikkelen. Maar dit ‘épater le bourgeois’ was toch zijn
gewoonte niet, een aansteller was hij zeer zeker niet, wie hem kenden wisten het
tegendeel, namelijk zijn bijna kinderlijke eenvoud, argeloosheid en naieveteit. Toch
kon óók een zekere grilligheid hem er wel eens toe drijven om zich geheel anders
voor te doen dan hij was. Tegen de meening van de wereld ingaan is nu eenmaal een
eigenschap van kunstenaars, omdat zij meestal op de grenzen van werkelijkheid en
verbeelding staan, bij de nuchterheid niet thuis behooren en deze schuwen.
Sterker en sterker zou de wrevel in hem groeien na de lauwe, soms schampere
kritieken over zijn verzen en proza. Doch meer en meer zou hij nu ook geprikkeld
worden, om andere kanten van zijn talenten te toonen. (zie brief Netscher.)
‘Gewrongenheid’ en ‘verouderdheid’ was hem terecht verweten, en nu, langzaam
aan rijpte in hem het plan
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om eens te verrassen met iets dat in de Nederlandsche letteren klinken zou als een
nog nimmer geluide klok. Wanneer hij met zijn nicht M. Vl. H. en anderen uit den
vrienden- en familiekring bij grootvader Baud samenkwam, liet hij zich gelden als
amuseur. Zijn nabootsingsvermogen met betrekking tot operazangers, tooneelspelers,
zijn mimiek waren voortreffelijk. Meermalen werden er onder zijn leiding tableaux
vivants vertoond. Hij verstond het menschen, draperieën, tapijten, sluiers, gewaden
zóó te schikken, dat er van die levende schilderijen iets uitging. Zelf kon hij gedurende
dergelijke vertooningen, of bij het dilettantentooneel, dan zijn loomheid botvieren.
Gaarne zette hij zich aan de voeten of te midden der medespeelsters of vleide zich
tusschen haar op kussens en tapijten.
In die periode rijpte de opzet voor ‘Eline Vere’. Sommige zijner kennissen droegen
tot de typen in het boek en tot die van de hoofdfiguur bij. In min of meer gewijzigden
vorm kon ieder wel iets van zich of haar zelf in die figuren van het boek terugvinden,
doch uit één enkele levende figuur ontstond Eline niet. Eline Vere dat is de essence
van de atmosfeer van Den Haag uit de dagen van 1885-1890, de atmosfeer waarin
de jonge schrijver zich toen koesterde, zooals hij het deed in den familie- en
kennissenkring en in de onderscheidene Haagsche interieurs. Had hij aanvankelijk
met de plaatsing van zijn werk in tijdschriften eenige moeite gehad, (uit
correspondentie met Smit Kleine in Sept. 1886 blijkt dat hij Williswinde, ('t gedicht,
niet het boek,) in N e d e r l a n d niet spoedig onder brengen kon vóór voorgenomen
bundeling, terwijl C. Vosmaer zich veroorloofde wijzigingen in C.'s werk aan te
brengen, in een briefkaart aan S. Kl. 22 Oct. 1884), dra begreep men er de waarde
van. Onder de intiemen van den schrijver bevond zich ook Gerrit Jäger. Hoe C. met
J. kennis maakte is niet bekend. In Metamorfoze doet Dolf den Bergh aan J. denken.
Jäger was een stille droefgeestige, die in tegenstelling met den kritischen Netscher
alles van en in Couperus bewonderde. Ook Jäger behoorde tot de trouwe bezoekers
op de kamer in de Surinamestraat, waar de oude heer Couperus een huis had laten
bouwen. Gerrit Jäger was redacteur aan het ‘Vaderland’ en
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Couperus noemde hem daarom wel ‘Gerrit van de Pers’. Ook buitenshuis ontmoetten
zij elkander, zoo te Scheveningen, des avonds gedurende de concerten op het terras
van het Kurhaus, en in den schouwburg. Later was het door Jäger dat de Hoofdredactie
van het ‘Vaderland’ voor het eerst van Eline Vere hoorde en mede door den invloed
van Dr. Jan ten Brink dat men er gretig toe besloot om het boek eerst als feuilleton
in dit blad te doen verschijnen.
Couperus' meest geliefde zuster was Cato, die met den advocaat Mr. Vl. H. gehuwd,
in het hart van Den Haag in de aloude Molenstraat woonde. Catharina Couperus was
dertien jaren ouder dan haar broer en tusschen haar en hem was de band des bloeds
altijd sterk gevoeld. De oude heer Couperus, alhoewel verre van ingenomen met het
geldelijk zoo onvoordeelige dichterschap van zijn jongsten zoon, had toch wel uit J.
ten Brinks geestdrift voor diens kunnen en vooral na het met succes afgelegde examen
Middelbaar Nederlandsch, beseft dat er meer in den jongen stak, dan hij had durven
denken. Zijne moeder daarentegen oordeelde haar zoon ‘knap’, en, volstrekt niet
litterair ontwikkeld, bewonderde zij hem wanneer zijn werk goed beoordeeld werd.
Van de Surinamestraat naar het Willems Park (Plein 1813) was maar een korte
afstand. Wanneer Couperus des avonds niet door diner, soirée, opera, concert of
tooneel geboeid werd, als eenige uit het gezin nog ‘thuis’, zijne ouders naar de
comedie vergezelde, dan bezocht hij meestal zijn nicht Elisabeth Baud, in het groote
huis in de Sofialaan. Doch ook voor een der dochters van Mevr. Vl. H., Mej. M. Vl.
H., zijn nicht, een oomzegster, kind van C.'s oudste zuster Cato, voelde hij veel
vriendschap. Wanneer zij met hare moeder een deel van den zomer te Nunspeet op
de Veluwe doorbracht, kwam Couperus die zuster daar wel bezoeken. Daar was de
familie in zekeren zin hereenigd, in vroolijkheid bijeen, daar werd dan beuzelend de
dag geplukt, werden er lange wandelingen over de Veluwsche heide gemaakt. In een
brief van 17 Aug. 1890 aan deze nicht, herinnert hij haar aan die zorgelooze dagen
van vroeger. Zij is weer daar op de Veluwe. Hij die reeds, nu het succes met zijn
eerste boek groeit en groeit, peinst over een nieuwen roman, waarin thans slechts
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drie personen een rol zullen spelen, is niet tevreden midden de Haagsche muren. Met
zijn vriend Johan Ram maakt hij late wandelingen in de Scheveningsche boschjes
om er het spel van licht en donker, onder voorbijtrekkende wolken, bij volle maan
te bewonderen. Hij benijdt zijn nicht haar verblijf op de heide en schertst: ‘Zou je
niet van die witte duinen, waar papa de ezelin “plus blanche que la blanche hermine”
heeft ingeteekend, een bedje van erica voor me kunnen meenemen?’ En hij besluit:
‘Denk eens aan het ongelukkige stadsmensch, dat slechts droomt van rose
heideplaggen en groote luchten daarboven. Heb je al een aquarel gemaakt naar mijn
conceptie?’ En onder aan den brief schetst hij een heide bij dreigend regenweder en
het bijschrift: ‘Wolk voor verbetering vatbaar, maar het sentiment is niet te miskennen
in den fijngetoetsten horizon’. In een anderen brief, twee maanden later uit Parijs,
klaagt hij nog eens: ‘Ja kind, ze zijn wel lang, heel lang geleden, de dagen van
Nunspeet, de dagen van de hei, en de sterren, en ze komen nooit weer terug.’
Dit zijn de herinneringen aan de beelden uit dien tijd dien Couperus zijn stof voor
het vele innige in Eline Vere o.a. De Horze hadden gegeven. En in die brieven aan
zijn nicht zien we ook het verband met kleiner, schetsmatiger werk uit die periode.
In dien zelfden brief uit den Haag van 17 Aug. 1890 zegt hij: ‘Den 25 fileeren wij
naar Luik. Het zal wel dol zijn, maar erg vermoeiend.... vroeg op, veel afdoen, altijd
uit!’ Van uit Luik maakte hij een uitstapje naar Chaudfontaine en een herinnering
daaraan vat hij samen onder zijn mooie ‘Uitzichten’: Stockholm, Parijs, Ostende en
tot slot: Hilversum, waar hij een groot gedeelte van ‘Extaze’ schreef.

Hoofdstuk VI.
Eline Vere.
I.
De dommelige en toch zoo schoon-teedere atmosfeer van den Haag had eindelijk
ten volle in Couperus doen rijpen de
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plannen voor het in Holland geheel nieuwe werk waarmede hij de menschen nu eens
verbluffen zou. Hij, de precieuse, de gemaniereerde die, o! heel goed historie vertellen
en ook wel beelden kon, maar wiens dichtwerk uit 1884 en 1886 was, niet gevoeld,
niet geleefd, wiens verzen men vond: klink-klank, koekebakkerswerk, waarin de
gekunsteldheid tot een ware ziekte was gestegen, hij zou het nu eens over een heel
anderen boeg gooien.
O, hoeveel flonkerde er daar diep in zijn diepste binnen, als een verborgen
schatkamer, aan mogelijkheid van stoutste scheppingskracht, hij was zich daar thans
van bewust geworden. De tegenspoed had hem juist des te sterker gemaakt en tot
daden geprikkeld. Daar bloeide zij dan in zijn verbeelding op, die bleeke, naar liefde
en leven hunkerende, levenszwakke bloem Eline Vere. Behaaglijk voorvoelend
komend genot van het scheppingswerk, koos hij zich met uiterste zorg zijn papier
en zijn veeren pen.1) Hij begon de laatste Decemberdagen van 1887 in het stille vertrek
in de Surinamestraat No. 20 den arbeid. Frans Netscher vertoonde zich niet meer
zoo vaak. Was de vriendschap wat verkoeld nu de oude schoolkameraad zoo
onomwonden partij voor de ‘Nieuwe Gids’ gekozen had en alles wat oud was hielp
mee afbreken? het oude waaraan Couperus met een zucht naar tradities hechtte,
alhoewel er door aard en aanleg reeds ver van verwijderd. Hoe het zij, thans was
droefgeestige Gerrit Jäger altijd welkom in de met Indische stoffen gesierde, keurig
verzorgde kamer, waar op de schrijftafel alles onveranderlijk ordelijk geschikt lag,
van de blanke vellen papier tot iedere snuisterij toe. Gestadig werkt Couperus, telkens
uit het Haagsche leven de bloemen kiezend waarmee hij zijn arbeid luister kon
bijzetten. Met dit boek, E l i n e Ve r e , begon zijn waarachtige scheppingstijd.
Eigenlijk had het reeds jaren in hem geleefd, onbestemd en vaag al die
voorbeschikking tot levensweemoed en levens-

1) Louis Couperus kende de vulpenhouder niet, hij schreef later altijd met stalen pennen. Eline
Vere werd geheel met een veren pen geschreven, en naarmate hij vorderde door zijn aanstaande
vrouw Elisabeth Baud gecopieerd voor het als feuilleton naar ‘Het Vaderland’ ging Maandag
18 Juni 1888 tot 4 December 1888.
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smart en tragischen dood. Nu was de Eline Vere van zijn verbeelding zijn eenige
werkelijkheid, zij leefde in hem. Scherper en scherper was de compositie van het
boek hem voor oogen gekomen. Nu kon, zooals hij het later zoo beslist zeggen zou,
niets meer veranderen aan den onherroepelijken gang der dingen in het kunstwerk.
De wezens daarin zouden leven als volgens een bepaalde wet.
Het zou hier gemakkelijk zijn uit Metamorfoze aan te halen hoe de schrijver het
boek zag ontstaan, want Het Boek Mathilde daarin, is wel degelijk het boek Eline
Vere en wat Couperus later over zijn eigen scheppingswijze in het algemeen zegt,
komt eigenlijk volkomen overeen met de bladzijden 112 tot 117 in Metamorfoze.
Echter met de werkelijkheid moet hier rekening gehouden worden, met datgene
alleen wat door ooggetuigen is verhaald en herhaald uit de betrouwbare allernaaste
omgeving van den meester in die dagen. In een brief aan Frans Netscher, veel later,
zegt Couperus merkwaardige dingen, die hier vergeleken kunnen worden met wat
hij in Metamorfoze over het ontstaan zegt, namelijk:
Maar niettegenstaande hij het geluk kende, verloochende hij het in zijn ziel, uit
bitterheid om desilluzie over Torquato Tasso, over Petrarca, verloochende hij het en
wilde voor zich, zooals hij zeide aan de anderen, niets dan een lollig boek, plezier
voor hem, plezier voor het publiek.
Vóór hij met Eline Vere begon had hij de boeken van Tolstoi gelezen. Netscher
die reeds geheel in het journalistieke leven was opgegaan, wist dit en schreef na
verschijning van het boek erg onverantwoordelijk in een kritiek dat Tolstoi invloed
had geoefend. Couperus tikte den 3den September 1889 hierover in een brief zijn
vriend op de vingers: ‘Dat ik in Eline een generalisatie heb gegeven en dat zij
Slavische geesteszusteren heeft, ben ik echter niet met je eens. Tolstoi heeft grooten
indruk op mij gemaakt, (zelfs de indeeling in kleine hoofdstukjes is nog meer in zijn
manier dan in die der de Goncourts) maar ik heb, voor zoover ik nog in mijn werken
kan terugdenken, voor Eline geene Russische herinneringen noodig gehad. Zij is
volgens mijn oordeel, g e h e e l e n a l o o r s p r o n k e l i j k H a a g s c h . Ook mijn
zoo-
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genaamd Orientalisme beschouw je verkeerd. Dit heb ik noch uit Leconte de l'Isle,
noch uit een anderen dichter, maar wel uit mijzelven, uit mijn eigen karakter, uit
mijn eigen indolentie!... En ik begrijp niet, dat jij die me zoo lang kent, deze fout
hebt gemaakt en niet hebt ingezien, dat mijn Orientalisme wel door lectuur gevoed
werd, maar oorspronkelijk in mijzelven kiemde.’
En ruim zes jaren later 16-12-1895, in 1897 zou Metamorfoze verschijnen, schrijft
Couperus uit Rome aan Netscher, dat hij zich ergert over kritiekjes, hij komt dan op
Eline Vere in dezer voege terug: ‘Van Deyssel... hemelde Eline Vere tot de wolken
op, hij moest eens weten in welk een onartistieke bui Eline Vere geschreven werd;
in een wanhoop over mijn poëzie, die ik voelde (woord onleesbaar) en toch zoo lief
had, in een bui van het kan me niet bommen, om eens een langen roman te schrijven,
lang à la Tolstoi, voor het groote publiek en dien de jonge meisjes, waarmee ik flirte,
aardig zouden vinden! Dat is de geschiedenis van Eline Vere. Toen ik later ernstig
werkte enz.’
Men ziet dat hier in het boek en in den brief de grondgedachte één en dezelfde is.
In dienzelfden brief veronderstelt Couperus dat zijn niet zich eerbiedig scharen bij
de Nieuwe Gidsers, zijn staan op zich zelf, de Heeren van die N.G. in hun kritieken
zoo ‘transparant boos’ deed blijven. Begrepen zij hem wel? Misschien begreep
Netscher zelf hem ook niet.’
Dit moet wel zoo zijn, want Netscher had in den grond een geheel andere natuur
dan Couperus. Met zijn litteraire scheppingen slaagde hij maar oppervlakkig en Van
Deyssel toonde dit goed geargumenteerd, met de noodige scherpte, overtuigend aan,
doch ook zijn kritiek was er vaak naast, en tegenover een pur-sang scheppend genie
als Couperus aanmatigend. In zijn brieven zou Couperus hem telkens op
ongerijmdheden en willekeurigheden in zijn kritiek betrappen. Couperus moet in
stilte wel gelachen hebben om de machtelooze en zelfs vaak van slecht lezen en
gebrekkig begrip getuigende oordeelvellingen over zijn boeken door Netscher. En
deze schreef er, zooals we later zullen zien, dan meestal ook wel eens op los. Maar
Couperus was grootmoedig, hij gunde het dien ouden schoolkameraad wel, dat
gewichtig doen, dat
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gezag hebbend air. Maar toen Netscher hem eens een boekje zond, waarin hij een
aantal politieke personages had geschetst, dankte Couperus vriendelijk, doch zijn
slot klonk wat ironisch over ‘die vervelende heeren!’ en: ‘Je durft toch maar alles’.
Brief 20-9-89. Want in werkelijkheid wist hij zich als scheppend kunstenaar verder
van de kritiek af dan ooit, geestelijk moet hij zich reeds toen van Netscher verwijderd
en aan hem ontgroeid gevoeld hebben. De souvenirs aan hun jeugd wilde hij echter
niet bederven. Al zou Couperus na jaren in zijn brieven wel eenige geraaktheid
toonen, wanneer hij Netschers te onverantwoordelijk-oppervlakkige beoordeelingen
over zijn latere werken gelezen had, toch wenschte hij hem te vriend te houden, dat
bewijst zijn verzoek onder andere 22 Juli 1890 om aan Netscher ‘Noodlot’ te mogen
opdragen, dat in October 1890 in ‘De Gids’ verschijnen zou.
In die dagen dan dat hij Eline Vere schreef, was Couperus een lange, slanke, donker
geknevelde jonge man, onberispelijk, een weinig in de richting van het oververzorgde
gekleed, naar de mode dier dagen en de modegewoontes met aandacht volgend...
voor zoover ze hem aanstonden. Van zijn ouders had hij het wat gevulde gelaat geërfd
en de donkere oogen, die als naar binnen gericht, en een weinig amandelvormig, aan
iets onbestemds van vrouwelijke, Oostersche bekoring deden denken. Zijn tred,
wanneer hij door de straten van den Haag flaneerde, had iets zwevends, lichts, statigs
en voornaams, zijn blik iets hoog, over alles heen schouwends. Daarbij was er in zijn
gaan ook weer mannelijks beslists als van een militair, recht op. Maar zijn gebaren
waren traag, overwogen, soms nadrukkelijk illustreerend. Dat gevoel voor een kordaat
recht-op dragen van het lichaam, en een antipathie tegen corpulentie, zou Couperus
altijd behouden.
Uit den tijd vóór het examen, had hij alles wat hij aan Middel-Nederlandsche
literatuur in verband met de chansons de geste met Jan ten Brink had doorgewerkt,
in zes blauw gekafte schriften opgeteekend. Elisabeth Baud, die zooals men weet
met hare tante Mej. Minta Baud, wier moeder een zuster was van L. Couperus' vader,
Mr. John Ricus Sr. en Mej. J. de W.P., dat examen had bijgewoond,
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kwam op de gedachte om thans ook wat kennis op te doen. Zij verzocht haar neef
aan haar en de beide andere dames iederen dag in grootvaders huis aan de Sofialaan
no. 12 eenige uren uit die Nederl. litteratuur-periode te doceeren. Het voorjaar was
toen reeds gevorderd en bij zonnig, zacht weder verkoos het viertal den tuin boven
de binnenkamer. Toen na twee maanden doceeren (Couperus was reeds met Eline
Vere begonnen Dec. 1887) de studie geëindigd beschouwd werd, en de blauwe
schriften (die blauw gekafte schriften zijn evenals een massa brieven en papieren uit
dien tijd, in den loop der jaren tusschen eindelooze verhuizingen van het echtpaar
C. verloren gegaan,) opgeborgen waren, bleef de behoefte om elkaar te zien, bestaan
en al spoedig werd het plan geopperd om, naarmate de schrijver met Eline Vere
vorderde, het geschrevene door hem zelve te hooren voorlezen. En dus gebeurde het.
Heel dien zomer begon, omstreeks vier uur des middags die voorlezing. Voor vele
weken had de oude kastanjeboom in den tuin achter het huis zich met een weelde
van bloesems gesierd en de groene, gestekelde vruchten rijpten reeds. Daar onder
dien boom werd dan, wen het weder warm was, de lezing vervolgd. Al waren er wel
eens dagen dat de schrijver hier niet aan toe kwam, omdat hij slechts een paar zinnen
had toegevoegd. (zie óók Metamorfoze, blz. 112-117) De kritiek werd hem door de
vriendinnen niet gespaard. Daarna volgden dan vele en langdurige
gedachtenwisselingen die soms bevruchtend werkten op zijn geest, maar hem ook
vaak verwarden en hem er aan deden wanhopen dat hij het boek ooit tot een goed
einde brengen zou.
HENRI VAN BOOVEN

(Wordt vervolgd.)
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Iets over Bredero
I.
Een dorpelijke, grof-zinnelijke, onbeschaamde sinjeur vaak, verzot op Wijntje en
Trijntje; een onvoegzame, fel-aanstootelijke kwinkslagen-broeier, meesmuilen de
‘guychelaers’ en fatsoenlijkers, die nimmer geuren van de Gansovide, de Grimmenesse
of Nesse en van de Pens-en-Vleeschhal - ach vergankelijke glorie... vroeger
Sint-Pieterskerke! - hebben opgesnoven. Ik bedoel niet de oude, kloosterrijke Nesse
't Aemsterdamme, de vóór-veertiende-eeuwsche buitenwijk, op vroomheid drijvende,
maar - o vlijmende ironie der geschiedenis! - de beruchte, hetaerische Nes der
eind-negentiende eeuw, met een ándersoortige vleeschhal van lokkende lichtekooien,
te pronk in klaterschel kleed, vaak half naakt en wild geschminkt verschijnend op
de ‘buhnen’ der tingeltangels; minnehandel afsluitend in lugubere hoekjes der
nachtpleizierpaleizekens.
Befaamde Bredero, zóó aan kleurige groentemarkt, aan wortelenmarkt en
kwetterende vogelenmarkt, maar ook aan de begeerte: ‘neeringe van den
coopmanscap’ en ‘soet ghewin’ te verhoogen, versch ontsprongen, is een snaaksche,
Amsterdamsche kleinburger, die ‘in Liefde vuerich’ den zwier van Renaissance en
romantiek bemint binnen en buiten de kamers van Rhetorica, en toch oer-echt
Amsterdammer en Hollander blijft. Deze malsch-zielige poorter, een druiler, naar
het Middelnederlandsch woord druilen (in het minneen zinnespel ervaren), was soms
toch zoo bloô en schichtig als een in luidruchtig gezelschap verdwaald,
bibberendkuisch weesmeiske, door Stadskeure zedelijk bewaakt. Ach, hoe zamelde
Bredero zijn smachtende liefdezuchten tot een zielsroerende klacht op voor
schalksche, dartele Maria Tesselschâ; voor de ‘braef’ vergulde Margarieta met het
‘Goudt-dradich Haer’; voor Madalena Stockmans, met haar ‘ooghen vol majesteyt’...
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II.
Vaandrig Bredero was, ook zonder ‘boertighe treckjes’ en zonder latijnsche metriek,
een groot realistisch zottekluchtkunstenaar, die niets uitstaande had met schunnige
kwinkslagen en grappen van sadistisch-krenkende narren, papegaaibont getooide
potsenmakers, op lant-juweel of referein-feest, door hun deuntjes en bellenkappen
de vreugdstemming verontrustend. Mag hij toch een verkwister van lichaams- en
zielekrachten, een pinten-vriend van ‘gebrande wijn’, een dartel drinkebroer in
avond-herbergen en een meisjesgek worden geschimpt? Geen wonder,... hij woonde
vlakbij een heele Rederijkerskamer ‘In Liefde Bloeyende’, die boven een
vleeschhalletje haar smetteloos blazoen plantte in d'eerbare, deftige Nes. Bredero
een zwijn, een snollenvriend, een ploertig uitwas, een gemeene-straattaal-virtuoos?
Bredero een zatlap, een ‘tabaksuyper’ die naar jenever riekt? Een schouwe
uitklepperaar van viezigheden? Zoo wierd deze grandiooze, schoon grillige
zedenbeelder van milde menschelijkheid, vaak veel échter en vromer dan Molière
als karakter-ontleder, tusschen achttiende en twintigste eeuw gedoodverfd. Zinrijke
professoren en kuische, spreukrijke moralisten bloosden,... maar lieftallige Tesselschâ
lachte heimelijk om Gerbrand's snaaksche boerterijen.
Bredero bezit instinctieve eigenschappen, door stemming en luim aangepord, die
het tempo van zijn humor en boert en zijn ‘konstrijk swieren’ met het vendel,
vertragen of versnellen. Gelijk Leckerbeetje uit het ‘lieve minnespel’, de ‘overgesette
Lucelle’, zal hij ons telkens weer een ‘spulletje bestelle’... dat ons lang blijft heugen.

III.
Het speelsch-uitbrekende en overbruisende meesterschap van Bredero's kernige taal,
brengt óf louter geestige schermutseling met satirische plastiek, realistisch geboetseerd
(femelend eens als ‘copieerlust des dagelijkschen levens ‘gebrandmerkt’), óf
innig-vromen ernst, van heel aandoenlijke diepte. Het strijdbegeerte van zijn
gamin-natuur, als hij tartend en spotziek het keurvendel zwaait, is in Bredero, ras-
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zuiver Amsterdamsch; het zuiver zeventiende-eeuwsche Amsterdamsch van den
schelmschen straatbengel die als trommelaar en trompetter, soldaatje speelt, politieke
misstanden op zijn manier reeds hekelt met houten geweer en papieren pantcier;
maar óók het Amsterdamsch van den gevoeligen bengel, die ieder spitstorentje van
zijn stad onderscheidt, zelfs in den verren, violetten avondnevel, en dikte van
borstweringen der twaalf bolwerken reeds lang met vermetele oogen heeft geschat.
Er ademen nog heel wat jolige kappertjes-maandagvierders, Gerbrand-schalkjes
en schots-boertige poorters-zoontjes in Jordaan, op Haarlemmerdijk en Kattenburg,
uit de lijst van een brallend-Spaanschen Tijd en Vrijheidsoorlog gesprongen, die
zonder dat lubbekens hun polsen omcieren, rapleep het balletje op het tuitje weten
te blazen, al zijn er geen aarden wallen meer om in schemer te beklauteren en al
bestond er nog geen Jordaan in Bredero's Amsterdam.
Gerbrand, de tragische zelfbeschuldiger, borrelde soms over van levenslust en
kluchtzin. Ook hij was allerminst een suikerdot; eer een ‘grappige piet’ gelijk ‘Peer
den Drol’, (zoo hietten de Brabanders Boeren Breughel). Hij genoot, als kunstenaar,
van het ‘gemeene volk’ der achterbuurten, maar ook van de iets beter gestelde
volksmenschen in hun sprankelende oorspronkelijkheid. Hij genoot zelfs van hun
gram en vlijmscherpen spot op muffe albedillers, kribbebijters, fijmelaers,
hommelinghen en rabauwen. Hij luisterde - in orde, preutsche Wagenaar! - naar de
keuzelende massa; naar pafzak, sprookspreker, keurmeester of koddenaer, naar
kwakzalvers, uitdraagsters en tinnegieters, naar krakeelende deernen, met kijfmonden
als hoosvaten; naar danslustige Jonckers die ‘droncken en cloncken’ of naar ‘ouwe
rochelaers’. Hij luisterde niét met het vleeschelijke oor - het hoofd tusschen de slippen
van een scharlaken kaproen gekneld -, maar met het diepste binnenste van zijn
gekweld dichterwezen.

IV.
Gerbrand eigenlijk is de oorspronkelijke herschepper van de volkstaal, haar expansie,
en van volkspsyche in onze zeventiende-eeuwsche literatuur, al betreuren wij het
met Mr.
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De Roever, dat hij geen tafreel van het Pand heeft geschonken. Hij begrijpt het volk
zélf pas ‘uyt de duysternisse des Pausdoms’ en uit een ‘schrickelycke afgoderie’
verlost. Bredero het volkomenst, wierd zich bewust van den levensgreep, de trillende
schoonheid der volksbeeldspraak. Hoor Bredero, het volkómenst, wierd zich bewust
van den levens-Broecxken’, over ons ‘Goude Nederlandsch’, over de oude
‘Aemsteldamsche en Waterlandsche Taal’; hoor naar den ondertoon van
snerpend-schrille satire, waarmee hij over zijn ‘grillige grilletjes’ spreekt tot de
‘lustighe en vrolijck - moedighe Maagden en Jonghelingen:
‘Het is mijn alleens, of ick van een machtigh Coning of van een arm Bedelaer leer
de kennisse van mijn moeders tale, en of de woorden uyt het vuylnis-vat of uyt de
cierlijckste en grootste Schat-kamers van de werelt komen: doch moet mij elck na
haer waarde goude, silveren en koperen gelde verstrecken. Sekerlijck ick en sal mij
nimmermeer soo seer niet binden ande Eenrinstigheyt van sommige Een-sinnighe
Schrijvers, die meer der vreemdelingen boecken door-snoffelen, als de ghewoonte
van 't spreken haarder mede-Burgheren en Lands-luyden, doorsoeken, en op haer
eyghen in-vallen en inbeeldingen onversettelijcke kercken bouwen, die dickwils nae
wat onder-gravens lichtelijck daer henen storten en vallen. Wat mij belangt, ick heb
anders geen Boeck geleert als het Boeck des gebruycx, so ick dan door onwetenheydt
der uytlandscher spraken, wetenschappen, en konsten hebbe gedoolt: verschoont mij
ongeleerde Leke-broeder, en geeft den Duytsche wat toe: want ick heb als een schilder,
de schilderachtige spreucke ghevolcht, die daer seyt: Het zijn de beste Schilders die
't leven naast komen, en niet de gene die voor een geestich dingh houden het stellen
der standen buyten de nature, en het wringhen en buygen der geleden en
ghebeenderen, die sij vaack te onredelick en buyten de loop des behoorlickheyts
opschorten en ommecrommen.’
Hoe haat deze springlevendige oolijkert alle onnatuurlijk wringen en
‘ommekrommen’ van taal en tonge.
Bredero's vers in Klucht, Esbatement, Tragi-comedie, is vol eigenen aardgeur en
geheimzinnig-zingend als een verre torenklok in mist. Het is eigengrondsch als de
volksliedekens
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van Middeleeuwen en later tijd. Inderdaad, in zijn ‘Bron der Minnen’ brengt hij al
zijn schrijnende jammertjes, klachten, al zijn ‘Lijden en Vermakelijckheit aan den
dagh’, onbeschroomd, met godlijke naïviteit en roerende, menschelijke oprechtheid.
De klassiek-gebefte en plechtig-verhevene Vondel is naast Vaandrig's spontane
sprake wel een enkel keertje een blikken dominee. Onvergeetlijk, Bredero's
zelfvernederende spot in de ‘Voor-Reden’ van zijn tragi-comedie ‘Griane’... ‘Hooge,
geleerde en niettemin grootgheestighe Mannen’,... wanneer hij het ootmoediglijk
heeft over zijn ‘leeke stijl van dichten’... Het ‘niettemin’ beduidt alleen: ondanks
hoogheid en geleerdheid toch ruim van geest, tegemoettredend deze Heeren... Jawel
snaak,... deze ironische nederigheid zal je niet op de Sint-Olofspoort brengen!... Hij
heeft al vaker den spot gedreven met sommige Latinisten, die door onkunde de ziel
der volkstaal niet verstaan. Maar ook met lichtschuwe nachtelfjes.

V.
Het is geen idioterie, maar een idiosyncrasie in hoogschranderen, grootschen Vondel,
dat hij Bredero alleen als kluchtdichter in zijn láter omgewerkt ‘Grafschrift’ herdenkt;
alleen zijn ‘farcen’ huldigt die zuchters ‘aan 't lachen holp’, en van den smartelijken,
heilig-bedroefden lyricus, den dramatischen visioenair Bredero geen woordeke rept.
Vondel, heerlijke sprookspreker en vaerzen-mythologist, vermocht het grondeloos
instinct van zuivere menschelijkheid, in dezen onverschimmelden volksdichter,
‘ongheleerde Lekebroeder’, niet te keuren. Verwey, die Breêroo zoo hoog
bewonderde, verklaarde reeds: ‘Elkanders uitersten zijn Vondel en Breêroo’.
Bredero, oneindig meer dan Samuel Coster - want die bleef ‘rhetorisyn’, - is Ziener
van de machtig-rumoerende stad; is beelder van stadsmenschen-in-atmospheer, van
het weemlende volk in kernige en nervige geaardheid; van roekeloos-woelige
schepselen die bij veemen-oproer of geweld op oude bruggen, drom bij drom
saâmdringen, om onder schaduwduistere poorten, weer stil-grillig te verdwijnen.
Bredero is
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beelder van loerende kroegloopers die havenend elkaar bevechten en verminken in
krocht-donkere sloppen; van pronkzieke feestvierders en uitgelaten stoeiers waaronder zelfs edelen en ridders -, dansend op lier en doedel, in breede, doorjoelde
avondstraten, duivelsch belicht door flakkerende teertonnen en turken. Hij is beelder
van riviervischmarkt bij kaarsengloed; van schepselen die zaligjes kuieren of blommen
plukken op loovergroene Cingelgrachten, onder zangrig klokgelui in den lieven
zonnigen Meimorgen; van kinderen die spelletjes uitkrijten op hooge wallen of
hachelijk baldadigheden uitdenken onder somber-overwelfde sluizen, en
hartstochtelijke dobbelaars aan kroegworptafels, of goochelaars, breukmeesters,
kwakzalvers en kreupele bedelaars-op-krukken jolijtend nabootsen in gang, stem en
gebaren.
Als knaapje reeds stortte Gerbrand zich in het gedruisch van groentemarkt,
vleeschhal, vischhal; rende hij tusschen glanzige fruit- en vogelen-uitstallingen en
kraste hij misschien wel guitig-beeldende scheldnamen in overklommen houten
luifels. Als ventje gierde en stoeide hij al tusschen vensterwinkels, kramen, kruiwagens
en lichtslurpende open voorhuizen en hoorde hij in zijn buurt: Hij sick! hem sick!
hou sick!... Mijn Heer selje wat koopen?... Op de Vuegelmarckt hoort hij krijtende
wijven: Wel Vennitje, wilje gien Knijn, gien Duyven, gien Hoenders noch
Kalkoene?... En hij zal meegelachen hebben met de grinnikende wortelteef Trijn
Dubbeldin, die rumoer slaat met de negotie-stemme tusschen haar ‘Horense’ waar
en haar Raepjes.
‘Moortje’ dampt ál vermaledijde marktlucht uit,... zoo ergerlijk, dat heel Eunuchus,
heel de Carthageensch-Romeinsche blijspel-dichter Terentius onherkenbaar erdoor
bewasemd en besmet staat. Was Terentius ooit opgewassen tegen drinkhoorns en
gildekannen en biertaveernen van zeventiende-eeuwsch Amsterdam?
Bij Bredero is er, in vol-rijpen tijd, zelden een renaissanistische, gekunstelde
omgooi van het koude dichtvernuft naar onbegrepen mythologie, naar opgeblazen,
zinnenlooze pronk, naar klassieke allegorieën en leege zinnebeelden. Neen, Vondel
kon dezen naïef-zinnelijken straatjongen met het roekelooze Amsterdamsche bloed,
wiens baldadige handen naar zoute-
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visch of gedroogde scharren roken, maar die ook vaak vol ‘deerlijkheyt’ de
schemerings-atmospheer van het oude Walenhoekje opzocht, om in het
onbewust-dichterlijke en droomrige, zoet en schuw te peinzen, - Vondel kón dezen
onstuimigen belhamel, dezen schelmschen satiricus, om beurten wispelturig,
woest-hartstochtelijk en smartelijk-gebroken, niet onderkennen. Wel - God erbarme!
- hemelde onze machtige zanger een heesch-zingend prul op als den latijnschen
erudiet Professor Barlaeus. Dien... schold Vondel een groot dichter.

VI.
Onbetamelijke Bredero sprak moers-taal, vaak wreed, struisch, ruw en verbijsterend
van klank; de taal van IJ en Amstel. Ook garstig-zinlijke Roemer Visscher, de
sensueele binnenin-lacher; en ook statig-edele en humanistische ridder Hooft. Vóór
Bredero eischten Jan van Hout, en later Coornhert, Spieghel en Roemer in de Oude
Kamer, de zuivere ‘moers-taal’ op1). Vrijgeest Coornhert, in de eerste plaats, vocht
fel voor den ‘opbouw des spraacks’. De leden der Eglantier beschouwden het tot hun
‘ambt te zijn het Duyts op te helpen te vercieren en te verrijken’. Ook Dr. Samuel
Coster, in wien van ouders-oorsprong, Geuzengram wrokte, hielp het Nederlandsch
op, als een ‘cieraet’. Deze geneesheer voelde en begreep de beeldend-spontane en
betooverende macht der volkstaal innig. Van pothuismanneke en van vedelaar op de
Plaetse. Als gevangenisdokter zal hij wel veel karakteristiek jargon verwerkt hebben.
Maar naast Bredero is Coster en zijn alle andere taalvernieuwers, ook Gerbrand's
hartevriend Starter, min of meer knutselende dilettant-typeerders; láter zelfs botzinnige
navolgers, al kreten ze Wilhelmus van Nassauwe mee. Bredero overschittert al zijn
tijdgenooten. Zijn woord zwelt en trilt van levenskracht en zijn humor is, in eigene
ziel overgeschapen spot-geest van het volk van stad en land. Hoe gist het
groot-menschelijke en romantisch-realistische in Bredero's smijdige en spherische
kunst. Wellicht vermomt hij zich als ‘amorouselike pagie’ het liefst wanneer zijn
hart huilt. Ook hij ondergaat invloed van

1) Fruin greep dieper in Spieghel dan in Roemer.
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classicisme, Rederijkerskamers en Muiderkring. Doch hoe heerlijk hekelt onbesuisde
Bredero blazerige sinjoren, holzwierige pronkertjes en vechters met ‘ijzeren’ kolders
van geschilderd papier, die allerlei wanen in de potsierlijke hoofdjes lieten rammelen.

VII.
Voor ons romanschrijvers, die ook als dramaturgen karakters objectiveeren, is Bredero
de éénige moderne menschenschepper, juist óm zijn melancholie. Hij bezat in kiem
reeds het psychologisch zich vermenigvuldigen van de kunstenaars-Ikheid. Bij
Vondel, bij Hooft is veel schoone, soms bovenaardsch-verhevene vaerskunst,
gedramatiseerde lyriek, beschrijvingskunst of epiek, naar classiek voorbeeld gevormd.
Zij typeeren, maar scheppen geen zielsechte wezens. Bredero leeft van binnen uit al
zijn figuren en bijfiguren. Hij is dramatisch dichter, als menschenschepper vooral.
Hij brengt voort en grijpt in het levensmerg van al soort creaturen. Hij wisselt van
Ikheid, tegelijk van inwendige gedaante met het innerlijkste van al zijn menschen,
zooals deze zelf door hun psychische verscheidenheid verschillen. Hij doet wat
Balzac doet: den geest, de ziel, den hartstocht, de driften en ontroeringen zijner
schepselen in eigen ziel, in eigen geest en verbeelding overplanten. Bredero wordt
geheel objectief hun wezen, zoolang hij ze beeldt of laat handelen.

VIII.
Bredero is ruig, plat, grof, realistisch, uitbundig en triestig, maar alles lijkt in hem
dooreen-gemengeld. Onder al zijn zinnesmart en zijn zinneverrukking werkt en woelt
een religieuze grondnatuur die zijn aardsche aandriften vroom vergeestelijkt. Gerbrand
is in zijn kluchtspel spotboertig, sarcastisch en geestig, maar als amoureuze sinjeur
de hartstochtelijkste, de naïef-innigste van al zijn dichtende tijdgenooten. Soms is
zijn levensvuur half gesmoord van wellust, dan weer haakt en hunkert hij naar ijle
gemoedsreinheid. Hij kegelt en kolft, kaatst en scheert met zijn woord, en het
dichtslaan van flapkannen in scheemrige taveernen en donkere
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bierkroegen, hoort ge in zijn rhytme als een plotsen harden knal. Soms leeft hij ook
in beteugeling en stille devotie en in een wonderlijk-smachtenden weemoed, die
meer is dan enkel teleurgestelde en misnoegde ingezonkenheid om blauwe schenen.
Deze Amsterdamsche burgerjongen, die maar een heel klein brokje van het leven
overziet - al tast zijn uitzwervende dichterblik den klaren hemel boven de schoone
trapgevels der norsch-stemmige groenlandsche ‘packhuysen’, - wordt telkens gegrepen
door een wild of verteederend romantisme, in diepste aandrift on-Hollandsch
misschien. Door dertiende- en veertiende-eeuwsche ridder-romantiek het meest
allicht, als wij de hoogdravende, serenade-achtige taal van zijn opdrachten, zijn
Toe-Eygeningh gelooven. Speelden hem nu en dan door het hoofd, al de
kleurig-roemruchtige krijgsdaden van koenen Hertog Jan en zijn Brabanders? Of
lachte de Verliefde om zulk soort van strijdkolf-dapperheid, die het vrouwenhart
slechts lichtelijk schampte? Staarde hij in begoocheling uit naar
Kruistochten-romantiek, die het gloeiende Oosten pralend trok naar het mistige
Westen, en de burchtheeren van verre reizen en avonturen zoet verhalen liet? Of
verafschuwde Gerbrand de soldatesca, de vechtkoene ridder-romantiek met zijn
ongekuischten realiteits-zin; hij die meestal slechts vagebonden, bedelaars,
landloopers, gauwdieven, straatzwervers, bekkesnijders, pantagruelistisch-gulzige
vraten, bierbank-doodslaanders en verdierlijkten onder het brassende gilde-volk zag
saamschuilen, huiverend voor de ‘armenjagers’? Deze grillig-amoureuze natuur zingt
zijn liedekens argeloos van ziel. Zijn amoureuze liederen blijken ‘het minst’, schrijft
een heel modern literatuur-criticus. Ik noem er een aantal zeer mooi! Een laag cijfer
krijgen van denzelfden criticus, Bredero's ‘Aendachtighe’ liederen. Ze zijn ‘tamelijk’!
Ik reken er verscheidene tot het roerendste van al wat de zeventiende eeuw
voortbracht. Bredero blijkt van de ‘meiskes’ onmiddellijk een ‘slaef’. Toch is hij een
scharrelaar met dwarrelende zinnen, die onder berouw, erotische nukken verduurt
en laat verduren. Voor Margriete kruipt hij een poos, in jammerlijke vernedering.
Van de ridder-romantiek is de minne-lyriek hem toch nog het naast. Hoe in-droef en
vereenzaamd doolt deze Nes-troubadour soms in zijn eigen
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verwarde liefde rond, telkens weer zoekend naar een ‘Soet ander-ick’. Voor Maria
Tesselschâ ontstaat stijgende verheerlijking van haar wezen. In het huis van ‘de ronde
Roemer’ ('t Saligh Roemershuys, zei Vondel) kruipt ook Gerbrand's ziel; wordt
Bredero's bewogen en verliefde hart werkelijk ‘slaef’. Tesselschâ, Princesje Lief, is
nooit minder dan edel en verheven; is ‘Goddin van ons landt’. Zij is de ‘trots van
alle steden’. Zij is een dochter die van Phoebus (ay, renaissance-guit) kwam en die
nam:
‘U voedsel uit de vlam
Van Zijne Godd'lijckheden’...

Toch is zijn liefde voor Tesseltje meer bevlieging, gelijk Schepers aantoonde.

IX.
Hoe ziet de Amsterdamsche Vaandrig-schutter, volbloed Amsterdammer als geen
andere dichter-tijdgenooten, soms alle gebeuren der ‘aeloude’ veste in goudglans,
alsof de gansche waereld door één zonsondergang ligt overtooverd. Bredero
aanschouwt pleinen en oude burgwallen, gevelspitsen, kaayen en markten van
Amsterdam in een wonderlijk avond- of morgenrood beschenen. Hoe heerlijk ziet
hij een witsteenen, spitsen toren uitrijzen boven het zonlicht-geflikker van het water,
dat golft met ‘weer-lichtend geschimmer’. Hoe impressionistisch, romantisch en
oorspronkelijk bekijkt deze realistische schilder de groeiende veste, en daarin de
menschen. Als psycholoog-dichter beziet hij het gelaat van zekere typen, met de
woelige stad als wegzoemenden achtergrond. De veste niet zonder menschen, de
menschen niet zonder stad. Beide hebben voor den Amsterdammer dezelfde wreede
of verborgen, woeste, ongrijpbare of telkens wisselende bekoring. Onder een troep
wakende of ‘volgedroncken’ roerdragers, piekeniers en musketiers, Hopmannen of
Drilmeesters, zoekt hij zijn slachtoffers. Maar het gansche voetvolk overschouwt hij
bijeen, door krijgersoogen van Prins Maurits gekeurd. Onder kopperende
Gildebroeders en Cameristen grijpt hij naar typen, doch met hén beeldt hij den heelen
stand, van Visscher tot Theodoor Rodenburg den ‘mallen kay’ toe. Onder deernen
en snollen, onder schimpende visch-
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vrouwen der vischbanken, groentewijven en vadsige toebacksblazers, zoekt hij typen,
maar alweer, het gansche bedrijf en de gansche stad ademen op den achtergrond of
vlak er omheen, mee. Want hoe doorspookt ziet hij ook, als visioenair, de stad, gelijk
in zijn ‘Liedeken’ tegen den ‘Nacht’, uit het ‘Boertigh Liedt-Boeck’:
‘Ick veracht heel de nacht:
Doch ick doe 't met rede’...

X.
De tijd is machtig, waarin Bredero leeft; de Gouden Eeuw, vol geweld, vol zwellend
strijdgewoel, soms een-en-al-dreiging, mistroostigheid en angst in Moorddam. De
geestelijke volkeren-ontwaking had plaatsgevonden uit de feodaliteit der
Middeleeuwen. Hervorming en Renaissance omgrepen steeds wijder alle wortelen
van geloof en maatschappij. Maar ook dichter-verbeelding en scheppend gevoel
hernieuwden zich... Het lied der dolle Watergeuzen beiert nog lang na...
‘Helpt nu u self, soo helpt u Godt
Uyt der Tyrannen bant en slot,
Benaude Nederlanden!
Ghij dreacht den Bast al om u strot
Rept flux u vrome handen.
De Spaensche hoochmoet, vals en boos
Sant u een Beudel goddeloos,
Om u godloos te maecken,
Gods woort, rooft hij door menschen-gloos,
En wilt u 't ghelt ontschaecken’ enz...

Hoe kort voor Bredero's geboorte was Amsterdam pas Geus geworden? Zong hij
mee: ‘Slaet op ten trommele van dirredomdeyne!’

XI.
Er ontstaan een ontzachlijke waereldhandel, een maatschappelijke ontwikkeling en
een verbluffende industrie tegen oorlogsgewoel en onlusten in. T'allenkant hout- en
scheepsbouw op de Lastage, op lijndraaierij, zeilmakerij, zeepziederij
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en olieslagerij. Machtige koopstad Amsterdam groeide in gewest Holland
wonderbaarlijk. Fabelachtig bloeide de Oostzeehandel, de Levantsche handel. O, de
groote Zeevaart te Amsterdam, en de triumphelijke thuiskomst der eerste
Oostinjevaarders! Heel de Waal geurde naar foelie, peper, kaneel en muskaatnoten.
En heel het IJ langs rook het naar ankerkettingen, naar pek, traan van werven,
blokmakerijen en timmertuinen. Hoe tartend schitteren zeevaartkundige instrumenten,
compassen en sectanten, als uitmonsteringen op de toochbancken voor vensteren,
onder breede luifels, op uitgeslagen luiken. Zie verkleinde koggen en karveelen,
oceaanwaarts stevenend; zie modellen van zeetonnen en blauwe ‘anckersteenen’,
van zeilende schuiten tusschen dijken en sluizen; van graanlossers en kaasstapelaars,
van matrozen en schepelingen, op uithangborden bont geschilderd. Overal glinsteren
en glanzen instrumenten van staal, koper, tin, in zon. Wát Spaansche galjoenen?...
De Zee, de Zee en de Helden der zeventiende eeuw. Verblindende glorie! Het is ál
vlag, mast, wimpel en stang! En de Wetenschap met De Groot en Huygens! Zie naar
den wonderbloei van Amsterdam, toen juist, in Bredero's geboortejaar - het jaar ook
waarin Prins Maurits Stadhouder wordt van Holland en Zeeland, - door de Vroedschap
tot uitbreiding der veste besloten wierd; al was het wegbreken van bolwerken, van
buiten- en binnentrappen en kelder-ingangen; van gewelfbogen, van afgebrokkelde
stadsmuren, pothuizekens en poorten, voor gauwdieven, afgedankte sleepers,
waagdragers en scharminkels, maar het meest voor de armen van dien tijd een hard
gelag, gelijk Bredero zelf in zijn ‘Spaanschen Brabander Jerolimo’ verhaalt en ook
uit oude stadbeschrijvers, vooral uit de berijmde ‘Memorie’ van 1601 blijkt.

XII.
In zijn liefde-verrukkingen is de kleinburger Bredero, het amoureus herte, soms
nerveuzer aristocraat en edeler ridder dan de geïtalianiseerde Hooft in zijn zijden
wambuis, waaronder allegorische ‘schoone hartstocht’ stormt, - al keek Vaandrig
Gerbrand door smaller kruisvensters dan de Drost,
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naar timmerwerven, lijnbanen en herbergen en naar den geheimzinnigen
schaduwen-groei bij avondval, rond den Schreyershoek. Ook Bredero draagt den
zwierigen, breedgeranden pluimhoed fier, al stotterde hij bij het uitspreken van
Petrarca's naam gekke woordekens en al ontbeert hij Venetiaansche avonturen! Bij
bier in backen en bier in fluyten en kroezen, bij bier en spek verzint hij ze...
Bredero stond niet, als Coster, met zijn eenen voet in ‘Eglantier’, met den andere
in de ‘Academie’. Zijn psychologisch gekozen devies ‘'t Kan verkeeren’, drukt
tegelijk zijn heele innerlijk-ongedurige wezen uit. Alles verandert telkens in Bredero's
woelige, brandende ziel. Zijn rhytmus is van een wisselende woestheid. Met ijzeren
ridderharnas om de lendenen (zijn vader, de schoenmaker, Officier der
handboogschutterij, stond immers ook ‘in 't ijzer’), zwaait hij quasi luchtig rond de
jolige taveernmeiskes, terwijl het ‘veeltje’ dun-beverig opklinkt. O, hij is een
wispelturige gildebroeder, deze humorrijke Renaissanist van stegen en sloppen, deze
Homeros van Nes en vogelenmarkt, die bijwijlen hunkert naar het heimwee-wekkende
trompetgeschal van voorbijtrekkende geharnaste ruiters, achter de bemoste muren
der veste.

XIII.
Wat een ruw-roekeloos, maar verrukkelijk-onstuimig en ironisch Amsterdammer en
wat een volbloed zeventiendeeeuwer is deze droeve vroolijkert, die onder de
lantaarnschaduwen der stemmige Sint-Anthonispoorte met zijn heimelijke minnepijn
en hevig hartzeer stillekens wegsluipt, wanneer de dompe boevenklok, na negen, pas
trillend de lucht doorluid heeft. Hoeveel Aendachtiche (stichtelijke) vroomheid leeft
er in dezen geusachtigen realist, in dezen vaak helhumoristischen bellenblazer, kluchten treurspel dooreenmengelend met de levensgrage vrijmoedigheid van een vermetel
zeeman die zijn vrijster zoent in een halfdonker trapportaal, ook al hoort ze er niet
thuis.
Bredero noemt zichzelf een ‘slecht’ Amsterdammer. Maar zoo heel ‘eenvoudig’
is zangerige Gerbrand niet. Hij kan vaak pieus zitten peinzen en diep-bedroefd
rondstaren naar
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zilverig-bewolkten horizont van wijde IJ en Waal. Mijmert hij over den verachtelijken
burgemeester Joost Buyck, den Oranjehater-regent, die nog kort te voren de
Amsterdamsche burgerij Spaansch had gedrild met behulp der Grauwe monniken?
Is het Twaalfjarig Bestand een denkobject voor dezen, dan juist twee-en-twintigjarigen
losbolligen kwant? Of zijn het alleen de gitglanzige oogen van een teedere joffer,
die vlammen naar zijn hart doen slaan en hem een ‘Koortsig Lietje’ op de lippen
branden? Of overdenkt hij wrangironisch en met gekortwiekten spot zijn
onclassiciteit? Ach, hij is geen geleerde, deze ruigeling, al leest hij Terentius in
Fransche vertalingen; al is hij, als maatschappij-mensch en Amsterdammer, geen
ridder, deze taveernsmachter en drinkgierige schutter, die ons de tronies van
labbe-kacken en Larysters onvergetelijk maakt. En toch is Gerbrand altemets
bedwelmd van hoofsche begeerte en weer even onverhoeds doorstoken van dolle
guiterij. Ruikt hij nog te dikwijls de ranzige leerlucht uit zijn vaders schoenmakerij
achter het hennepen werkplaatsvenster, en is hij zich te vaak de burgerlijke
beperktheid zijner middelen bewust? Want zijn rivalen wegen allemaal veel zwaarder
aan zilver en goud en munt en cultuur, dan hij. Er gloeiden zoo velerlei sintels in
Bredero's jaloezie en liefde-melancholie. Hij wil zich té zoet vermengelen met al
wat vrouwlui heet. Niet waar:
‘Want mij verleyt en vleyt het vleysche lijck verkiesen,
Als ick na wensch en wil mij lodder inde lust:
Doch als ick die geniet, so doetse mij verliesen
Mijn naem, mijn goede faem, en mijndersielen rust.’

Ach, ach... hoe kwellen hem ‘Soete Spit-ruyters’ en ‘troetelsiecke snollen’... Hooft
is de Don-Juan-in-rijkevaerzen, die zich een syllaben-maat inpompt,... arme Gerbrand
is de Don Juan die er zijn levend hart bij inschiet. Maar een verrukkelijk klink-vaers
schenkt hij ons tóch in zijn liefde-koorts; het overbekende:
‘Vroegh in den dageraet, de schoone gaet ontbinden,
Den Gouden blonden tros, Citroenich van coleur,
Gezeten inde Lucht, recht buyten d'achter deur,
Daer groene Wijngaert loof oyt louwen muer beminde.’
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XIV.
Bredero, deze groote waarnemer die al het aanschouwde tot geest en ziel van eigen
wezen omschept, wil ook schilderen en schildert op doek, romantisch-Italiaansche
tableaux vivants, Abigaël en David, Bijbel-elegie; Piramus en Thisbe. Maar ook
bolwerken en torens en verre poorten en oude schansen maalt hij en het IJ met zijn
bont gewoel van zeilen, vlak voor de Stadsherberg. Al de kleuren van zulk een
vlammig en goudtintig palet haalt hij echter uit zijn zwarten inktpot. Bredero luistert
vermetel en herschept volkstaal en dialectische schakeeringen. Zijn dialoog is veel
méér dan onverbloemde virtuositeit. Er zijn tintelende metaphoren; er is een bevende
gloed, die het licht om zijn figuren verscherpt als op voorwerpen onder een brandlens
geplaatst, trillend van zon. Aan het gewone kopererts ontstraalt Bredero flonkerend
goud. Hij is Noord-Hollander, Amsterdammer volbloed, maar zooals hij in alle
plastische nuancen het Amsterdamsch verwerkt, alvervig ombakt en weer herschept,
kernig, puntig, tot een heerlijk-levende taal, zoo heeft niemand van zijn tijdgenooten
het in zich opgenomen. Zelfs een historische syntaxis als indertijd, van Dr. Van der
Veen, brengt dit aan het licht. Hooft schrijft in een brief aan Huygens (van 22 April
1631): ‘'t Amsterdamsch is een spraak daar alleman niet in uitgeleert is’... Hooft
besefte het. Het wás een taal, brandend, sterk, plastisch, geschakeerd, machtig en
zangerig, voor schelmsche luim, pittige scherts, toorn en spot geboren. Wie kent,
buiten een groep Jordaners, nog heden dit onverflenste Amsterdamsch? Bredero
herschiep het als een Meester, loste er zijn heele persoonlijkheid in op. Naïevelijk
verklaart Prof. Kalff: ‘Ook (ik cursiveer, Q.) op de kleur zijner woorden gaf hij acht’.
Zeit u dát wel, professor! Goed... Bredero is wel een beetje Renaissance-mensch,
maar meer laat-Middeleeuwer en een spontaan-typische humanist. Ook Bredero
gluurde wel naar Muiderdrost Hooft, naar de verfijnde cultuur, naar de zwierigheid
en de Latijnsche beschaving, - al in de vroeg-Renaissance tot Holland opgewaaid
door Van den Noot en Jan van Hout, - maar al lijkt het zoo, toch blijft het dwaasheid
te beweren, dat Hooft, behalve misschien door enkele
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technische versificatie-vormen, innerlijken invloed op den fel-geestigen en
bijtend-sarcastischen Vaandrig uitoefende. Bredero's wezen is er te onvatbaar, te
schalks-menschelijk, te aartsbengelachtig en te Amsterdamsch-oorspronkelijk voor.
Niet een der ‘deftigen’ durft, in psychologischen saamhang met de figuren, een regel
aan als hij, uit ‘Griane’: ‘Snachts loopt dat hiete goed op kitteljacht uyt snoepen’.
Deze realistische uitdrukkingskracht staat geheel en al - beeldend - tegenover de
pamphlettistisch-asmodee-achtige schandaal-kroniek van Tengnagel's grove
zedekluchten, die rieken naar rottende wortels en vunze vruchten op de appelenmarkt.

XV.
Bredero is een zwak-menschelijk, angstig-opgewonden, soms even gelaten als
luidruchtig minnaar. Bredero, de ‘asceet’, is een onbeteugeld-zinnelijke levensgenieter,
doch ten koste van zijn zielerust. Hij jammert wat al te sentimenteel en zoetsappig,
over Venus en kroes, die pijn, smart en kwalen brengen. Hij is een minnaar wiens
hart ras in ‘heete brandt’ staat. Het erotische vuur van Bredero laait hevig op bijwijlen.
Bredero is in alles een wonderlijke mengeling. Als verliefde is hij soms razend en
trappelend van hartstocht en onkoelbare zinnedrift. Na den sensueelen schok, na
bedwelming en uitspatting, kruipt bezinning op die den daemonischen drang van
zijn lagere genotsnatuur veroordeelt en teistert. Dan stoot hij met toorn zijn roemer
rijnschen wijn om! Een phase verder ontstaan klacht, wanhoop, bijtende smart en
eindelijk mijmerende inkeering. Zoo is hij een tragisch vrijer en tegelijkertijd een
jolijtende zelfbespotter. Hij philosopheert met Pannetje Vet uit ‘Lucelle’:
‘Want ongestadich zijn de vrou-lie van natuur
En wisselen van sin wel tien maal in een uur.’

Maar zoo rijmde alleen zijn verbitterde, gewonde, jaloersche dichterschap. Als hij
Madalena Stockmans nadert en liefheeft, ongebreideld, na Tesselschâ, na de
goudblonde, de Hoornsche en Roomsche Margriete, dan is zijn schamel en eerbaar
minnaarshart vol zwellend geluk, en dicht hij:
‘Hoe snelle dat de tijd
Ons lieve vreughd afsnijd’...
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Want Madeleine's oogenstraling ontstal Bredero's intense zielekracht. De geniale
Amsterdammer is, als Beethoven, romantisch-tragisch in zijn liefde-mislukkingen.
Hij smacht en kreunt onder zachte tooverijen van stem en blik der beminde vrouwen.
Maar hij wordt versmaad en diep gekrenkt. In smartelijke wanhoop dicht hij, in
‘Liedeken van mijn selven’:
‘Hoe star-ooght mijn gesicht? wat mach 't gepeins bedelven?
Wat isser in mijn breyn dat tot den Hemel klimt?’

En iets verder:
‘Ick selve sie mijn self met schricken en met schreumen,
Mijn siel is soo bebloet, dat icker selfs of schurck,
Ach etterachtigh beeldt! mijn krachten die verkleumen,
Ick vrees meer voor mijn self als voor den quaetsten Turck.’

Dit is Bredero, de zelfverwerper; maar er is ook een teedere smeekeling, een
zoethartige, die zijn geliefde zou kunnen vereeren met edele en reine verrukking. Er
is een zwoele, zelden afstootelijk-wulpsche Tristan-passie in hem, maar ook een
romantische vergoddelijking van haar wezen. Dan is Bredero roerend-kinderlijk en
louter ziel, klare ziel, niets dan ziel in zijn liefde-geluk... De gescheurdheid van zijn
menschelijk binnenste schept een tragische spheer om zijn minnaarsgestalte: de
zinnedrift en de verzieling ervan.
Bredero sterft niet aan een overdroeven dood door hopelooze min (ééns zag
Koopmans zelfs een ‘asceet’ in Bredero), maar wel heeft de donkerste liefde-wanhoop
hem de oogen zwaar overschaduwd en verduisterd.

XVI.
Gij moet nimmer u tevreden stellen met aangehaalde verzen uit boeken en artikelen,
over Bredero. Gij moet alles van dien ‘realist’ zelf lezen en u ernstig houden, als gij
bij een Profschoolmeester leest: ‘Hij had wel oor (let wel! “wel oor”; Bredero was
geheel “rhytmiek”) voor rhytmiek, maar geen kennis van metriek.’ Niet lachen! Nu
beseft ge eerst, waarom Bredero een ‘Lof van Rijchdom’ en een ‘Lof van de Armoede’
zóó kon dichten. En waarom deze allervurigste
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minnaar mócht reppen van zijn ‘cuysche lieve lusten’, al dichtte hij een
‘Amoureus-Liedtjen’ gelijk dit:
‘Cust mij: mijn soete: Ha cust mij en cust mij weder
Ha ha: ick sterf ick sterf de Ziele mij ontvlooch
Na uwen adem soet mijn Hert springt op en neder
En swoecht noch na de cracht die mij u vier ontsooch.
Ick swijm ay mij ick swijm 't leven wil mij ontslippen
Ach ghij ontsinget mijn dat lieffelijck Ghebloemt
Dat ick te plucken plach van u Purpere Lippen
Van 't Corael Rijcke Hooft, en Roosen velt voornoemt.’

XVII.
Bredero, de fel-uitbundige, de ‘ôubollighe’, die wel vaak taveernen van Schans en
Buitensingel-steegjes zal hebben bezocht, is de schepper van ‘ruyge kunst’, van
aanstootelijke Lecker-Beetje (was Aristophanes zoo kiesch?), een uit Fransch proza
door hem in Neder-Duytsch ten Rijme omgedicht. Blijen Truerspelletje,
liefdesprookje, het Overgesette ‘Lucelle’ naar Le Jars. Dit zegt genoeg. Een diergelijk
schepsel als Leckerbeetje, behoort niet het Gerecht of Schout en Schepenen, doch
de waereld-literatuur. Leckerbeetje is gewrocht met de innerlijke macht van Balzac.
Het egoïstisch-wanschapene van dezen vraat, dezen gedrochtelijken hebbert, is
prachtig door het zot-geestige van zijn vlijmende menschenkennis heengedragen.
Hoor hem, puntig, scherp, boertig, alwijs, vinnig en cynisch:
‘Want binje geck, binje vreck, binje geel, binje scheel,
Binje dol, binje vol, binje slof, binje grof, binje schrael, binje kael,
Binje dof, binje doof, binje blint, binje nes, binje bles,
Binje boos, binje loos, binje voos, binje out, binje kout,
Binje hoer, binje dief,
Heb je Geldt, ick hebje Lief’.

Wij brullen om den kreupelen geest en de comische zinsduikelarijen van Falstaff.
Wij kunnen het nog hartelijker om Leckerbeetje's levenswijze of levensdwaze boert.
Het zijn
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altegaar instinctief-psychologische vondsten van het volksleven, in dit creatuur,
opgezwollen van venijn en armetierige menschelijkheid. Prof. Kalff, die zoo
belachelijk-zelfverzekerd en hooghartig oordeelde over den minnedichter en lyricus
Bredero (Verwey noemt hem onzen ‘grootsten minnedichter’), wil met dit type terug
tot Rabelais. Nimmer sprak Prof. waarder woord!
Was ook Shakespeare wel bron voor Bredero, gelijk Den Hertog indertijd trachtte
aan te toonen? Best mogelijk. Wie was het niet van Shakespeare? Dr. J.A.N. Knuttel
schreef eens: ‘Maar met Bredero's dood was het uit met de romantiek’. Zoo is het
en niet anders. Het laat ons in eerbied beseffen, hoe groot dichter en mensch hij was!

XVIII.
Over de ‘Spaanschen Brabander Jerolimo’, dit tors-achtige, maar grootsche gewrocht
van verbeelding, beelding, karakteristiek en psychologie, is niet in een enkel
aphorisme te schrijven. Dit prachtige werk, dat geheel en ver den geest van Don
Diego Hurtado de Mendoza overvliegt, in zijn ‘Laserus de Tormes’, staat ook hoog
uit boven Hooft's ‘Ware Nar’. De ‘Spaansche Brabander’ heeft groote gebreken,
maar de ziel die deze tragi-comedie schiep is die van een modern mensch. Modern
is niet iemand, die jong blijkt en ‘modern’ schrijft; modern is niet iemand van dézen
of toekomstigen tijd, doch modern is een kunstenaar alleen, als hij iets van en voor
alle tijden in zich heeft. Een enkel moderne kunstenaar zal over eenige jaren weer
verouderd en ingehaald zijn door nog moderner modernen. Doch hij die iets van het
eeuwig-lévende in zijn werk heeft, blijft altijd modern.
Naar dien geest beoordeeld, is de ‘Spaanschen Brabander Jerolimo’ van Bredero
het eenige modérne werk uit de zeventiende eeuw en niet slechts ‘een der beste
comedies’, gelijk Dr. J.A. Worp in zijn ‘Geschiedenis van het drama.. enz.’ schrijft.
(Deel I)
ISRAËL QUERIDO
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Shaw's boodschap
(Slot.)
Zedelijkheid is voor Shaw wel de grootste onzer idola mentis. Maar heel dikwijls
wordt door hem zedelijkheid verward met conventie, en 't is slechts uitzonderingswijze
dat hij zedelijkheid beschouwt als iets werkelijks, niet als een hersenschim van
zwakke, aan verheerlijking en conventie verkleefde menschjes.
Voor hem is zedelijkheid maar te vaak identisch met hetgeen hij zelf, in het
voorwoord tot Fanny's First Play, bepaalde: ‘de substitutie van gewoonte voor
geweten.’
Laten we de verwarring vermijden en in Shaw's werk zelf onderzoeken, wat gezegd
wordt betreffende conventie eerst, dan betreffende ware zedelijkheid.
Conventie... Shaw schijnt wel te gelooven, dat de Engelschen daar het monopolie
van bezitten. Voor een onvooringenomen geest is dat ook een conventie; een enge
geest, een eng geweten, bestaan niet bij een natie (Shaw gelooft trouwens niet aan
nationaliteiten), maar bij afzonderlijke menschen in alle naties.
Die conventioneele zedelijkheid, door Mangan in Heartbreak House gekenschetst
in den uitroep: ‘Hoe kunnen we eenigen zelfeerbied hebben, indien we ons niet
voordoen als beter zijnde dan in de werkelijkheid?’ - die conventioneele zedelijkheid
is het, waartegen Shaw altijd zijn bommen, granaten en vuurpijlen donderen en sissen
laat. Zij is grootendeels het gevolg van ons valsch idealiseeren. Treffelijkheid, plicht,
nederigheid, eerbied worden met al hun conventie-achtige gestadig belachelijk
gemaakt. Die conventie gaat veelal met schijnheiligheid gepaard. De vrome Ana die
zich in de Hel bevindt, niettegenstaande haar vroeger burgerlijk-braaf leven, roept
uit ‘O, and I might have been so much wickeder!’ Vele epigrammen van Shaw
betreffende dit conventioneele
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zijn zoo gelukkig-àf en gaaf, dat ze in het geheugen blijven hangen als spreuken:
‘wanneer een domkop iets doet, waarover hij beschaamd is, verklaart hij altijd “dat
het zijn plicht is (Caesar and Cleopatra).” An Englishman thinks he is moral when
he is only unconfortable, (Man and Superman).’
Kan men echter conventie heelemaal opgeven? Dat is natuurlijk onmogelijk, Shaw
vergeet evenwel aan te duiden, waar een afscheidingslijn dient getrokken.
Een aanduiding bestaat in Mangan's belachelijke positie; wanneer Mangan zijn
kleeren wil uittrekken, omdat het gevoelen, moreel naakt te staan, hem
onverdraaglijker is dan physische naaktheid, wordt hij tegengehouden door Lady
Utterword, die hem aanraadt, geen physische koude te vatten evenals een moreele
koude. Dit wat verscherpt zou hierop neerkomen: de physische verkouding kan door
Mangan vermeden worden; zelfzucht zou hem moeten leiden. In de maatschappij
toegepast houdt de regel stand (men denke b.v. aan het vroeger aangehaalde gezegde
van Percival betreffende vrijheid, die geen slavernij voor anderen kan zijn, en,
omgekeerd, dat we van anderen een dergelijke handelwijze verwachten); het is de
welbekende fabel van Schopenhauer betreffende de egels, die dicht genoeg bij elkaar
kruipen om warm te blijven, maar niet té dicht, om niet gestoken te worden.
Een andere, minder pessimistische aanduiding, is: voor onze betrekkingen in de
maatschappij is vooral verdraagzaamheid noodig. Overigens is het enkel door
verdraagzaamheid, dat de wereld vooruit kan; alle nieuwe leeren ‘schijnen eerst
opruiend, godslasterend, en ergeren ten zeerste menschen, die nooit oorspronkelijk
denken, het denken bij hen zijnde louter een gewoonte en een echo’... (Misalliance,
Voorwoord). Onverdraagzaamheid wordt belachelijk gemaakt b.v. in de scene, waar
Violet door iedereen verdacht wordt, zwanger te zijn, wanneer toch ongehuwd (Man
and Superman) of in het wantrouwen der dokters tegenover Jennifer; en het is als
een geweldige reactie tegen onverdraagzaamheid, schijnheiligheid en conventie dat
we in Fanny's First Play moeten verstaan den raad aan jonge lui tóch iets te misdoen,
om het
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even wat, om den stijven, hoogen muur van deftigheid rondom hen te breken en weer hetzelfde motief - vrij te zijn.
Al de opstandelingstypes van Shaw: Richard Dudgeon, Tanner, Blanco Posnet,
Fanny, Hypatia, enz. reageeren vooral tegen conventie.
Een derde aanduiding bij Shaw voor een scheidingslijn tusschen aan te nemen en
te verwerpen conventie is belangrijker. Hotchkiss (Getting Married) zegt: ‘Niet te
gelooven aan het huwelijk is gemakkelijk: een getrouwde vrouw te beminnen is
gemakkelijk; maar een makker te bedriegen, oneerlijk te zijn tegenover een gastheer,
het verdrag van brood en zout te breken, is onmogelijk.’
Dat kan echter ook als een conventie worden beschouwd; men heeft het trouwens
genoeg als tegenspraak aan Shaw aangewreven. Is het een conventie in een zekeren
zin, toch schijnt hier Shaw, misschien onwillens, dieper te hebben nagedacht en
gevoeld dan de te gereede tegensprekers. Hij schijnt hier wel degelijk te hebben
ingezien dat, hoe onafhankelijk we ook zijn mogen, wij meestal niets anders kunnen
dan zekere wetten te eerbiedigen die met ons wezen zelf vergroeid zijn; een zeker
formalisme, een zeker symbolisme komen overeen met diepere gevoelens. De plichten
van eenvoudige eerlijkheid tegenover een vriend en een gastheer worden niet enkel
nageleefd in ridderromans; sedert de oudste tijden is hun besef diep geworteld bij
ieder eerlijk man, samen met dankbaarheid wegens het vertrouwen en de bescherming
onder een vreemd dak.
En dit wilde ik hier terloops nog aantoonen betreffende een andere zoogezegde
conventie, waarover Shaw zich heeft uitgelaten: de bloedschande. Voor Shaw is
bloedschande een loutere conventie: men denke enkel aan Caesar's antwoord aan
Brittannus betreffende dit punt, of aan een welbekend gezegde gansch in het begin
van The Quintessence of Ibsenisme. In zijn essay over Shaw slaat Frank Harris dan
ook den bal deerlijk mis, wanneer hij zegt: ‘Zoodra de held en de heldin van Mrs.
Warren's Profession een zweem der waarheid gewaar worden1), verifieeren zij dien
zelfs niet eens, maar beiden laten alle gedachte aan huwelijk varen en

1) Nl. dat Vivie Frank's half-zuster is.
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buigen vóór het conventioneele ideaal, daar waar men verwachten zou, dat ten minste
de held zou vechten en opstand maken. Maar de conventioneele lezing der zaak is
eigenaardig Britsch, en Shaw's tamme instemming hier toont aan, dat zijn
belangstelling in sexe-vraagstukken zeer licht is, om van die belangstelling nog het
minste kwaad te zeggen.’ Dat klinkt zeer ‘clever’, maar is voorzeker een staaltje van
hetgeen Shaw aan Harris nagenoeg in deze woorden deed zeggen: ‘'k schrijf liever
een essay over mezelf; 't kost me minder tijd dan het uwe te verbeteren. Hier is mijn
essay.’ Want Vivie had reeds aan haar moeder gezeid, vóór de onverwachte
openbaring, dat ze er nooit aan zou denken, den jongen man te huwen, die haar enkel,
en op een kinderlijke wijze, vermaakt. Frank schijnt Vivie's afkeer juist na de
ontdekking niet te begrijpen, en in haar bureau in Chancery Lane verklaart hij later,
dat de veropenbaring van Crofts, weze die waar of niet waar, hem niet het minste
deren noch doen veranderen kan. Vivie antwoordt: ‘mij ook niet’. Ze wilde niet
trouwen en begeert enkel broederlijke genegenheid, daarom wenscht ze zelfs, dat ze
Crofts gelooven kon. Frank is later niet meer genegen, Vivie te huwen, omdat Vivie
arm blijkt te zijn, nu ze haar moeders hulp weigert. Zijn oogpunt is niet een moreel,
wel een finantiëel oogpunt.
Voor Shaw is dus, ook hier, bloedschande een conventie. Maar - en hier is geen
tegenspraak -, zijn psychologische intuïtie doet hem Vivie griezelen voor Frank,
alvorens Vivie kan nadenken met haar koel, modern, revolutionair brein en geen
kwaad in den toestand zien. Er is, in Vivie zelf, dat formalisme waarover wij het
zooeven hadden, iets volkomen onconventioneels, nochtans, en dat haar volkomen
belet, aan Praed en Frank later, openlijk te zeggen, wat het bedrijf van haar moeder
is: ‘mijn instinct is me te sterk’, zoodat ze enkel de verklaring schrijven kan.
En juist die psychologische intuïtieve waarheid, soms indruischend tegen Shaw's
eigen theorieën, die diep-menschelijke toetsen buiten alle geredeneer om zijn het,
die Shaw's werk misschien het meest doen liefhebben. Waar de didacticus een mensch
en een dichter wordt, daar beminnen wij hem het meest.
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Maar de vraag komt op: is er dan geen eigenlijke, ware zedelijkheid? Zeker bestaat
die volgens Shaw; ik vind ze liever in den handel en wandel zijner personages zelf,
vooral wanneer ze aan zijn koel-berekenende contrôle ontsnappen, maar laten we
zien, wat over zedelijkheid zelf wordt geschreven door hem. Undershaft verklaart:
‘Er is slechts één ware zedelijkheid voor ieder man; maar ieder man heeft niet dezelfde
zedelijkheid.’ - De gestadige individualistische toets bij Shaw. Die zedelijkheid, aan
ieder man eigen, is juist, dunkt me, de uitslag van het formalisme, bij iedereen
verschillend in graad, maar toch echt en vreemd van conventie. Volgens Shaw, zooals
we later zullen zien, wordt ze ingegeven door een godsdienstig gevoel (in den
breedsten zin des woords); waar dat godsdienstig gevoel niet bestaat, blijft, volgens
hem, niets anders dan conventie over. Heel waar, - en het onderscheid dient gemaakt
- worden religie en zedeleer vaak misbruikt: iedereen, eerlijk man of schurk, zal,
zegt Sir Patrick, het niet moeilijk vinden een religie of een zedeleer aan te halen om
te bewijzen, dat hij gelijk heeft. Sir Patrick's toetssteen voor een eerlijk man: ‘een
cheque en een vrouw; zoolang je niet weet, dat een man betreffende deze twee punten
gaaf is, weet je niets over hem’ - die toetssteen is even ruw en kort als hetgeen Shaw
noodig vindt voor de opvoeding. En Shaw zal direct aantoonen, dat Dubedat aan de
vereischten niet beantwoordt, geld- en vrouwenkwesties zijn met hem niet in orde.
Er is een zekere grimmige ironie in die tegenstelling, maar ze is volkomen volgens
de techniek en de theorieën van den grooten Ierschen dramaturg. Want zedelijkheid
verschilt volgens den mensch. En zijn karakters gooien dikwijls moreele gebouwen
omver met een pervers genoegen. Daarbij denke men vooreerst aan de eeuwige
gewoonte van groote kunstenaars: ‘épater le bourgeois’, en vooral aan het feit, dat
Shaw's hoofdkarakters geen alledaagsche menschen zijn: zij staan boven het
middelmatige; zij verdragen geenszins de in zwang zijnde, aangenomen opinies en
instellingen. Door hen worden onze waarden binnenste buiten gekeerd zooals
handschoenen. Zij denken voor zich zelf, zooals Zoo vooral het duidelijk uitschijnen
laat. Een ding is zeker: het gevoel
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is bij hen iets verachtelijks, gevoelens worden in As Far As Thought Can Reach
reflexbewegingen, die door de kinderen moeten overmeesterd worden. Van het eerste
tot het laatste stuk bij Shaw wordt aangetoond dat zoeken van het individu naar zich
zelf, naar zijn ziel en essentie. Daarin wordt het zoeken naar een eigen zedeleer een
ondergeschikt gedeelte van een groot en edel streven.
En dat juist is de essentie van Shaw's boodschap: het onafhankelijke zoeken naar
zich zelf is de basis van alle verbetering. Daarom worden zijn drama's een vliemend
ontleden van al onze waarden. Zij verplichten ons, alles weer in oogenschouw te
nemen, te beginnen, eigenlijk, met den ‘doute philosophique’ van Descartes. Vóór
ons ligt alles daar, of bijna alles, door hem omvergegooid als een gek Jan
Klaassenspel. Zullen we aan 't opbouwen gaan, elk voor ons zelf? Ja, zegt Shaw,
indien er, diep in u, een waar godsdienstig gevoel is. Anders is het nog beter, maar
aan al het vroegere, oude, conventioneele en doode te gelooven en er zich bij te
houden. Dat is de les van Mrs. Knox (O, die namen bij Shaw!) in Fanny's First Play.
Dat is de les van Bernard Shaw in zijn gansche werk.

III
Religie en wijsbegeerte
Is het niet paradoxaal, alzoo Shaw te willen verklaren?.... Is er soms geen contaminatie
vanwege den Ierschen pince-sans-rire in deze bladzijden te bespeuren? Draait dan
alles, in fine om een, trouwens nog te verklaren, godsdienstig gevoel bij Shaw?
Ja, uit het diepste van Shaw's innerlijk wezen, in het schoonste van zijn werk,
komt telkens weer, als een rijke bloem, dat mooie gevoel. Wanneer hij het beschouwt,
of er over redeneert, of wanneer het spontaan levendig opbloeit, onverwacht, in het
midden van zijn schitterende ijsbloemen, wordt de toon plotseling ernstig en komt
er als een atmosfeer van wijding. Hoe dat nooit werd gevoeld, blijft me nog steeds
een der feitelijk vermakelijkste problema's; door Shaw's gansche oeuvre zindert die
atmosfeer nochtans, daar waar
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critici ze niet beletten, of slechts beletten in de laatste stukken, om dan waanwijs te
epilogeeren over een duivel, die eremijt werd op zijn ouden dag. Hoe Chesterton het
in zijn schitterende studie niet heeft bemerkt, verbijstert me; hij bespreekt Shaw als
‘progressive’, daar waar eigenlijk Shaw aan vooruitgang weinig gelooft.
In een nutshell: Shaw's godsdienstig gevoel komt voort van zijn geloof aan evolutie;
dit geloof werd bij hem een religie.
Laten we dan eerst onderzoeken, wat die evolutie-leer is, wat Shaw's philosophie
is.
Wijsbegeerte is voor Shaw het voornaamste in het leven. Vele zijner personages
hebben iets beroepachtig dialectisch; zijn beste stukken zijn vermomde wijsgeerige
verhandelingen. In die wijsbegeerte is het, dat Shaw zijn diepste denken, zijn zuiverste
voelen concentreert, en, waarlijk, zijn behandeling van, laat ons zeggen, oeconomische
vraagstukken, wordt bijzonder bleek en krachteloos wanneer dát sterkere tot
uitdrukking komt, wanneer Marchbanks, Dubedat, Undershaft, Major Barbara,
Lavinia, Jeanne d'Arc, Tanner-Don Juan, Captain Shotover, en sommige karakters
van Back to Methuselah aan het woord zijn. De toon verandert; wij hebben niet langer
meer vermakelijke, bijtende, speelsche of geweldig-zure aanvallen, maar de diepe
overtuiging van den idealist. Dat is eigenlijk koddig in zichzelf: Shaw's bête noire
is de idealist; maar een idealist-domkop, die het leven verbloemen wil omdat hij niet
sterk genoeg is, de waarheid er van te verdragen.
In al zijn drama's toont Shaw den mensch aan als een erbarmelijk wezen, als een
mislukking; zelfs uitzonderingsmenschen worden aangetoond als mislukkingen in
een minderen graad.
Vooruitgang is zeer traag. Shaw vraagt zich af, of er wel eenige vooruitgang is
sedert de Oudheid; men denke aan Caesar and Cleopatra, aan het gesprek met den
duivel in Man and Superman, aan Sir Patrick, die niet gelooft aan wetenschappelijken
vooruitgang, aan den uitroep zelf ‘Back to Methuselah’. Met dien tegenspraaksgeest,
die een van zijn vermakelijkste, of soms, onverdraaglijke, kenmerken is, zal Shaw
vooruitgang in gedachten aannemen in You Never Can Tell, vooruitgang als mogelijk
aanzien in Getting Married,
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waar de Bisschop zegt, dat elke vooruitgang begint met een strijd tegen de
maatschappij; zelfs neemt hij enkele kleine ontdekkingen van onze huidige beschaving
aan als een vooruitgang; - maar een vooruitgang in de mekaniek. (Misalliance,
voorwoord, en Major Barbara.
Toch zou de mensch moeten vooruitgaan. Wat is het doel? Iets beters te worden
dan de vuile, vuige, armzalige schepselen, die zich enkel vermeien met valsche
idealen. Er is in ons een kracht, die ons tot verbetering voortstuwt, en tot veel meer
verwijderde doelen, een kracht, die we ons niet goed begrijpen kunnen, en toch zoo
reëel is als het daglicht. Shaw noemt ze de Life Force; zij is de essentie zelf van het
leven.
De huidige maatschappij werkt die kracht tegen; de evolutie van den mensch wordt
gefnuikt door sociale wantoestanden en vooral door de almachtige vuist van conventie
en gewoonte.
De jeugd is daarom een nieuwe mogelijkheid. En daarom is het, dat Shaw altijd
aan de zijde van de jeugd staat, daarom de geweldige aanvallen tegen onze opvoeding,
daarom zijn de interessantste en schoonste rollen in de meeste van zijn stukken die
van jonge menschen, daarom treden ze altijd, wat ze ook zeggen of doen, op een
beteren weg dan hun voorgangers. Men denke maar aan zulke tegenstellingen als
Trench-Cockane, Frank-Samuel Gardner, Vivie-Mrs. Warren, Tanner-Ramsden,
zelfs Hypatia-Lord Summerhays en Marchbanks, Dubedat en Jeanne d'Arc met andere
personages. Fanny zal medelijdend aan Trotter zeggen: ‘It 's all the young men can
do for the old, to shock them and keep them up to date’. En wanneer Shaw een
ouderen man wil voorstellen als schrander of als l'homme sage de la pièce, zegt hij
van hem, dat hij nooit zijn jeugd heeft afgeschud (Caesar, Ridgeon, Tarleton, de
broeders Barnabas). Sommige menschen zijn voor hem zooals Bentley Summerhays:
‘from 17 to 70, they retain unaltered the mental airs of the later, and the physical
appearance of the earlier, age’.
Voor die evolutie, waarin Shaw gelooft, is, volgens hem, niets anders noodig dan
wil. Wil reeds werd als het eenige redmiddel aangetoond in Man and Superman;
Shaw ontdekte er geen ander sindsdien; de broeders Barnabas geven het aan als hun
eenig geheim, de Ancients in ‘As Far As Thought
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Can Reach’ concentreeren al hun wil om tot de verwezenlijking te komen van de
zuivere, van materie gansch vrije, gedachte.
Die wil is het, die gebroken wordt door opvoeding en conventie, en intellectueelen,
die volkomen Shaw's gedachten zouden hebben, zijn meestal toch de willooze,
machtelooze inwoners van Heartbreak House.
Het is verstaanbaar, dat die evolutie, voortspruitend uit wil, niets gemeens kan
hebben met de Darwinistische evolutie, die mechanisch is en van de uiterlijke
omstandigheden afhangt. Zij is, integendeel, hetgeen Bergson scheppende evolutie
heeft genoemd1) en zet voorop, dat het leven een doel heeft. En juist het ontdekken
van dat doel moet vooralsnog onze voornaamste activiteit zijn; het leven heeft daartoe
onze hersens geschapen. Wat de Life Force noodig heeft is dus geenszins een held,
wel een wijsgeer.
De wijsgeer moet niet de uitzondering blijven, en moet trachten te vinden een
communie met het heelal en de drijfveer die achter het heelal zit. Dat echter is niet
het einde van zijn betrachtingen; die kennis is noodig als een begin, om de Life Force
te helpen; en het einddoel der evolutie is natuurlijk ‘een wezen, dat niet verder meer
zou kunnen verbeterd worden’ (Misalliance, Voorwoord). Daar de stof blindelings
dom is, is dat einddoel de bevrijding van de stof, de pure gedachte; en dát wordt als
een mogelijkheid aangetoond in As Far As Thought Can Reach. Zoolang dàt niet is
bereikt zal de spiritueele kracht in ons, de ziel, altijd gevangen zijn, zullen de besten
onder ons altijd dat vage heimwee hebben, dat Eugene Marchbanks, in het licht van
een plotse inspiratie, vereenigen zal met daad2).

1) Het onderzoek naar invloeden en overeenkomsten, b.v. een studie
Shaw-Schopenhauer-Nietzsche-Bergson, evenals, over het algemeen, een onderzoek naar
de oorspronkelijkheid van Shaw's gedachten, kan hier geen plaats vinden en wordt in een
afzonderlijk hoofdstuk van deze studie gedaan.
2) En dat is in ‘Candida’, het veelbesproken ‘secret in the poet's heart’. Is hier niet een treffende
overeenkomst met Walt Whitman's verlangen, zooals uitgedrukt in dit gedicht, trouwens als
een sublimatie van menige Shaw-gedachte:
‘At the last, tenderly,
From the walls of the powerful, fortress 'd house,
From the clasp of the knitted locks, - from the keep of well-closed doors,
Let me be wafted.
Let me glide noiseclessly forth;
With a key of softness unlock the locks - with a whisper
Set ope the doors, o soul!
Tenderly! be not impatient!
(Strong is your hold, o mortal flesh!
Strong is your hold, o love!)
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Mistroostig toont Shaw aan, in vele werken, dat het menschelijk leven echter te kort
om van eenig practisch nut te zijn in dat Platosche idealisme waar enkel de wereld
der gedachten wezenlijkheid is: de mensch moet sterven juist wanneer hij een weinig
wijsheid heeft ingezameld, en met elken nieuwen mensch is weer om zoo te zeggen
alles te beginnen.
Back to Methuselah, dan! O, die droom, volwassen geboren te worden, ons
hedendaagsche intellectueel stadium te bereiken in een viertal jaren, om daarna een
eeuwigheid vóór zich te hebben voor denken en concentratie!
En hier niet enkel meer handelend het willende intellect, ook die duistere krachten
welke Goethe die Mütter noemde:
‘Die Mütter! Mütter! - 's klingt so wunderlich!’ - ‘ - Triffst mich immer wie ein
Schlag!
Was ist das Wort das ich nicht hören mag?’ instinct en intuïtie, bij Shaw
verpersoonlijkt door der wereld moeder Lilith1).
Bijgevolg kan de Superman, door Shaw aangeroepen, in zijn systeem van evolutie
enkel een overgang uitmaken, en zijn de uitzonderingsmenschen, de
bovenmenschelijke karakters in zijn stukken nièt volmaakte voorbeelden, wèl enkel
types die dienen als tegenstelling om onze eigen inferioriteit beter te doen uitkomen.
En het is hier de plaats om er op te wijzen, dat zulke mannen als Marchbanks,
Dubedat, Caesar, Tanner-Don Juan, Undershaft, Shotover; zulke vrouwen als Lady
Cecily, Jeanne d'Arc; zulke menschen als de meeste in Back to Methuselah, zich
volkomen bewust zijn, een werktuig te wezen van een grootere macht dan die, welke
in hen huist;

1) Lilith' woorden op het einde van ‘As Far as Thought can Reach’ (te lang om hier aan te halen)
zijn van het allerschoonste, dat ooit in het Engelsch - of in eenige andere taal - geschreven
werd.
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dat het hen te doen is om daad en niet om geluk; dat ze al onze idola mentis neerhalen;
dat ze een buitengewone wilskracht bezitten; dat ze de overige menschen als kinderen
aanzien.
Zoolang we niet ten minste het peil van die uitzonderingswezens hebben bereikt
zal de aarde een hel zijn, zooals Father Keegan in John Bull's Other Island het sterk
gelooft en zooals het gezegd wordt in het Hel-bedrijf van Man and Superman.
Het is dan die evolutieleer, die voor Shaw een godsdienst wordt, want zij heeft
voor hem alle karakters van een nieuwen godsdienst; als elke nieuwe godsdienst
heeft deze niet zoozeer een theoretischen uitleg, maar eigen parabels noodig, en
daarom schrijft Shaw zijn stukken. Zoolang dit niet goed begrepen wordt - en hoever
zijn we hier ook niet van de Puritan attitude - zal Shaw aangezien worden als den
vermakelijken, perversen dramaturg, die er zijn genoegen in vindt, alles af te breken.
Tot hen, die in dat systematisch afbreken den ganschen Shaw tòch zouden blijven
zien, zou hij kunnen antwoorden zooals zijn Caesar aan Theodotus:
‘Theodotus: Will you destroy the past?
Caesar: Ay, and build the future with its ruins’.
Shaw bouwt ook op, en zijn eigen gebouw is machtig van strenge schoonheid.
Het mag niet misverstaan worden. Het is gegrondvest op het Leven zelf en op het
waarlijk godsdienstige gevoel, dat altijd in de ziel van den mensch heeft geleefd, dat
gevoel, dat Adam de ‘Stem’ noemde en niet is, zooals de Slang zei, Adam zelf, ‘maar
iets grooter dan hem, iets waarvan hij enkel een deel uitmaakt’.
Zelfs toen Shaw materialist was, gansch in het begin, was dat gevoel in hem. Het
komt er trouwens weinig op aan, welk het bepaalde doel van de godsvereering is,
men kan zelfs de Rede vereeren - is Shaw daar zóó ver van? - zelfs de materie, het
voornaamste is en blijft: dat gevoelen in zich te hébben, als een warm en stralend
bezit.
Hij voelt de broederschap met alle echt-godsdienstige menschen en zijn godsdienst
is feitelijk geen nieuwe godsdienst, het is de essentie zelf van alle godsdiensten: God
bereiken. Voor hem is God de Life Force, en misschien wel, wanneer we
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zullen weten wat God is - door lange evolutie - en zooals Lavinia het trouwens zei
in Androcles and the Lion, zullen we zelf Goden zijn. Dat is dan zijn bijzondere
modaliteit van het godsdienstig gevoel - een godslastering volgens Chesterton -.
Chesterton hadde dat toch nogal gemakkelijk kunnen overbruggen met er op te
wijzen, dat hetgeen voor Shaw God zelf is, voor hem, Chesterton, enkel een der
veropenbaringen is van God.
En, zooals elk diep-godsdienstig mensch, beschouwd hij den godsdienst niet als
iets sombers met altijd het huiveringwekkende van dood en naleven, maar als een
stralende vreugde. De achttiende eeuw met haar verdraagzaamheid op zijn Lessing's
heeft diepe sporen bij hem nagelaten; voor hem, verliest elke godsdienst zijn innerlijke
kracht, zijn leven zelf, wanneer vastgesteld door dogma's, wanneer de aanvoeling
met de godheid wordt geregeld door kleine menschjes. Dat komt vooral uit in Saint
Joan, dat niet is een protestantsche, wel een algemeen-godsdienstige apologie.
Dat waarlijk godsdienstige gevoel bestaat bij Candida, maar veel sterker bij Eugene
Marchbanks. Het is naar het hoogere, schoonere leven dat hij uitrukt in den nacht,
den nacht met zijn stil en groot mysterie van potentiëele morgenden; dàt leven heeft
hij plots ontdekt, een leven, dat Morell niet verstaan kan en Candida enkel duister
en vaag aanvoelt, wanneer zij hem moederlijk vaarwel kust als vóór een lange reis
naar het onbekende.
Wij vinden dat gevoel in den Satanskerel, die een heilige wordt wanneer het uur
slaat; in Caesar, die den dogmatischen godsdienst der Egyptenaren misprijst. Tanner
heeft het, en vooral Don Juan. Father Keegan's ziel wordt er mede overstraald als
met een Franciskaansch licht, daar waar de priester van het dorp enkel een ambtenaar
is. Dubedat gevoelt het als één met zijn zending als kunstenaar. Intens gloeit het in
Undershaft, die een werktuig is ‘van een grooteren wil dan zijn eigen wil’. Mrs.
George (Getting Married) drukt het uit in een wonderschoone, profetische taal. Lina,
in Missalliance, bidt om er zich aan te herinneren, dat ze een ziel heeft, niet om iets
te bedelen. Mrs. Knox drukt dat gevoel uit op haar eigen, geïnspireerde wijze (Fanny's
First Play);
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haar man, die het niet bezit, doet beter met zich dan maar bij conventie te houden,
‘for nothing else will keep him straight’.
En de essentie zelf van het stuk over den zoogezegden godslasteraar Blanco Posnet
is de aanwezigheid van dat gevoel.
In andere stukken, zooals in Heartbreak House, Back to Methusaleh en vooral
Saint Joan komt het motief altijd weer terug.
Shaw begon met stukken over sociale wantoestanden; dan werd zijn drama wijder
en viel, met meedoogenloos brio, al onze waarden aan; zijn doel, eerst misschien
half-onbewust, maar later met steeds meer heldere zekerheid, was, aan te toonen dat
de mensch een mislukking is. Als eenige oplossing ziet hij dat zijn eigen theorie van
de Life Force, die bij hem, aanbidder van het leven zelf, één wordt met de essentie
van elken godsdienst.
In het vooruitzetten van zijn gedachten moge veel overdrijving gevonden worden.
Stellige tegenspraken zijn niet zeldzaam. Moralist en schoolmeester verplicht hij
ons, door een schitterende maïeutiek, al onze waarden in oogenschouw te nemen.
Dat is misschien zijn einddoel.
Maar, benevens het afbrekende gedeelte, is in zijn werk een opbouwend gedeelte
te vinden. Het is even stevig als het eerste, en veel schooner. Men kan het ook
verwerpen, alhoewel dan enkel voor dogmatische redenen.
De groote les is bij hem: wil, zelfkennis, zelfverbetering. Et tout le reste est de la
littérature, misschien, voor velen: dié les, echter, blijft, en werd prachtig gegeven.
FRANZ DE BACKER
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Buitenlandsche literatuur
L'Ecole des Femmes, door A. Gide. Paris, Editions de la Nouvelle Revue
française. 1929.
Ik heb niet het minste vermoeden hoe men in de toekomst over dit werk van den heer
Gide zal oordeelen. Dit oordeel heeft niet het minste belang, zal men zegen. Misschien
niet voor ons, zijne tijdgenooten, die het daaromtrent reeds zoo moeilijk kunnen eens
worden, en in negen gevallen op de tien, ons vergissen. Maar met een werk als dit
is de kans ook zeer groot, dat de nakomelingschap eene vergissing begaat. Het zou
niet de eerste maal zijn. Men denke slechts aan Paul et Virginie.
Het feit dat men zich eene dergelijke vraag stelt naar aanleiding van een boek van
een nog levend schrijver, is op zichzelf een bewijs dat die schrijver zeer belangrijk
is en dat men hem een der weinigen acht, van wie men overtuigd is, dat hun werk,
of althans een deel daarvan, een paar eeuwen zal blijven voortleven. De heer A. Gide
is onbetwistbaar een der weinigen van wien men dit met reden mag verwachten. Het
vreemde van het geval is, dat de critiek en de bevoegde lezers zeer uiteenloopend
oordeelen over L'Ecole des Femmes. Door sommige critici en lezers wordt het een
meesterwerk, door anderen een volstrekt onbelangrijk geschrift genoemd. Zoo kan
ik me ook best voorstellen dat over een paar honderd jaar dit boek algemeen als een
meesterwerk zal aangezien worden. Maar ook het tegendeel acht ik niet onmogelijk.
Een ding is zeker: het boek van den heer Gide is buitengewoon knap geschreven.
Eens te meer blijkt dat deze auteur waarlijk een meester in de schrijfkunst mag worden
genoemd. Geen enkele der knepen en ‘finesses’ van het métier zijn hem vreemd; alle
subtiliteiten heeft hij doorgrond. En hij past die niet toe, zooals sommigen doen met
de regelen der rhetorika, zichtbaar en te goeder trouw, omdat het hun aldus werd
aangeleerd en zij argeloos in die zaligmakende wetten gelooven. Maar bij den heer
Gide heeft het den schijn of de wijsheid en het classisisme de onmiddellijke uiting
zijn van zijn natuur, zonder dat hij er zich van bewust is. Ik zeg: het heeft den schijn...
Maar in hoever benadert die schijn de werkelijkheid?
In L'Ecole des Femmes heeft de auteur een onderwerp behandeld, dat tot de
eenvoudigsten behoort die men zich denken kan. Dit onderwerp is het volgende: een
jong meisje, dat overtuigd is dat de man dien zij liefheeft en met wien zij trouwt, een
hoogstaand mensch is met een superieuren geest, ontdekt langzamerhand dat hij niets
anders is als een vaniteuze egoïst. Het is, inderdaad, een oude, banale geschiedenis.
En om de banaliteit van het onderwerp nog meer te doen uitkomen, heeft de
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auteur het behandeld in den meest verouderden vorm: het dagboek. L'Ecole des
Femmes is dus in elk opzicht ‘une gageure’. Ik ben overtuigd, dat de auteur schijnbaar
het pleit heeft gewonnen, tenminste wat zijne bedoeling betreft: een klassiek werk
te schrijven. Ik zeg alweer: schijnbaar... Want indien het onloochenbaar is dat er
schrijvers bestaan hebben en nog bestaan, wier bedoeling het was of is een klassiek
werk te schrijven, mag men er ten minste aan twijfelen of de werkelijke
meesterwerken ooit met die bedoeling werden geschreven. Ik zal het nooit gelooven.
Men kan a priori nooit zeggen dat een onderwerp te banaal is. Wat in de eerste
plaats belangrijk is, is het talent van den auteur. Het talent van den heer Gide - men
mag gerust zeggen: zijn meesterschap - is onloochenbaar. Wat ontbreekt er dan aan
dit boek om werkelijk een meesterwerk te zijn? Ik weet het niet, of liever, ik meen
dat er niets aan ontbreekt wat goed te omschrijven is. Het is in zijn soort volmaakt.
Het is misschien het genre dat me niet interesseert. En toch heeft La Symphonie
pastorale me zeer geboeid. En dit verhaal behoort toch heel duidelijk tot hetzelfde
genre. Evenals Adolphe en La Maîtresse Servante. En deze werken kan ik telkens
weer herlezen. Het is een vreemd geval, zooals ieder werk van den heer Gide; altijd
zal die vreemde man ons blijven verbazen. Aan degenen die beweren dat L'Ecole
des Femmes een meesterwerk - zoo niet hèt meesterwerk - van A. Gide is, geef ik
toe dat het buitengemeen goed en handig is geschreven en degenen die meenen dat,
ondanks alle stijlhoedanigheden, dit verhaal beslist onbelangrijk is, kan ik geen
ongelijk geven. Ik weet alleen zeer goed, dat ik boven dit zoogenaamde meesterwerk
al de andere ‘mislukte’ meesterwerken van dien schrijver verkies.

La Clef des Songes, door Jean Cassou. Paris, Emile Paul frères. 1929.
De heer Jean Cassou is een zeer sympathiek auteur. Al zijne werken - hij publiceerde
tot nog toe een viertal romans - hebben een zeer persoonlijk accent behalve misschien
het voorlaatste. La Pays qui n'est à personne, dat ook veel minder was geslaagd. Ik
geef toe, dat zijne werken nooit overweldigend zijn, noch zelfs zeer sterk gebouwd,
maar zij getuigen alle van de beminnelijke speelschheid van een fijnen, gemoedelijken
geest. In al zijne werken schept hij een eigenaardige atmosfeer van glimlachende
melancholie; een teedere weemoed om de verloren vreugden der jeugd hangt als een
zilveren nevel over de landschappen en de personages die hij beschrijft. Men denkt
daarbij aan het zonnige heimwee van een Watteau.
Zijn jongste werk, La Clef des Songes, begint met eene beschrijving van
kinderspelen, die men zou kunnen vergelijken met de aardigste passages uit Enfantines
van Valéry Larbaud. Het is heel aardig, heel vriendelijk, zonder meer. Maar het
gegeven is curieus. Wat zal nu het verder leven brengen aan die beminnelijke
kinderen, in wie stilaan de hartstocht der volwassenen ontwaakt. Zij zullen elkaar
beminnen, verliezen en pogen te vergeten en als jaren en jaren zijn heengegaan, weer
terugvinden, helaas te laat, maar met dezelfde gevoelens van kinderlijke liefde, die
nooit de eerste ontroering kan vergeten. Het is charmant,
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het leven aldus gezien, het heeft een bekoorlijkheid die diep ontroert, omdat wij in
het geheim van ons hart toch ook zoo gaarne hadden gewild dat het zoo had mogen
zijn.
Ik geloof wel, dat de geest van dit boek het best wordt geïncarneerd door den
vreemden Pierangelo, die als jonge knaap verliefd was op de zachtzinnige Marie.
Hij is de ontgoochelde avonturier, die plots, zonder schijnbare reden, zijn dorp en
zijne familie verlaat om te gaan dolen, God weet waarom, in vreemde streken zonder
eenig doel. Hij is niet de romantisch wanhopige; zijn wonde is diep verborgen, ook
voor hem. Hij is overtuigd, dat voor hem het leven nog mooi kan zijn. Hij is verliefd
op de dochter van den waard bij wien hij inwoont. Hij ontmoet een anderen eenzaat,
die in de eenzaamheid van een woud woont en ontdekt in hem een zieligen lotgenoot.
Hij eet en drinkt als een vrije wellusteling. Maar in het diepste van zijn hart blijft het
verlangen branden naar het jeugdige ideaal dat hij heeft verloren. En toevallig ontmoet
hij zijn eerste liefde weer, de zachtzinnige Marie, die nu de eerzame echtgenoote is
van een deftig burger met bakkebaarden. Zij praatten even over het verleden, over
hun verloren jeugd, maar zonder eenige bitterheid, zonder opstand zelfs. Zijn zij niet
gelukkig, zelfs wanneer zij gescheiden zijn, deze grootgeworden kinderen, die overal
en hun gansche leven lang, den schoonsten droom hunner jeugd onverwelkt met zich
voeren?
La Clef des Songes is eigenlijk geen roman. Het boek is vol overbodigheden, het
mist constructie. Het doet soms even denken aan de onvergetelijke atmosfeer van
Le grand Meaulnes, maar dit is niet erg voordeelig voor den heer Cassou. Het heeft
ook nog een ander gebrek: het is te mooi soms, te ‘dichterlijk’, te zeer
‘schaapjes-en-madeliefjes’. Maar in zijn geheel is het een vriendelijk sprookje op de
grenzen van droom en werkelijkheid, een aardig spel.

Humilis, poète errant, door Léon Vérane. Paris, B. Grasset. 1929.
Germain Nouveau vormt met Verlaine en Rimbaud het meest curieuze drietal literaire
bohémiens uit de negentiende eeuw. En waar hij van de drie als kunstenaar de minst
belangrijke is, vertoont hij in zijn leven een zoo volmaakt voorbeeld van zwerverslust,
dat wij gerust dit leven als een zeer boeiend poëem kunnnen beschouwen. En het
boek, dat de heer L. Vérane, die een uitmuntend dichter is, aan dezen zonderlingen
vagebond wijdt, is waarlijk zeer interessant.
In de kostschool reeds geeft Germain Nouveau blijk van een uiterst hartstochtelijk,
geëxalteerd karakter. Na zijne studies blijft hij nog een tijdje te Pourrières, zijn
geboortedorp in Provence, maar niet lang kan hij aan den lokroep van de kunst en
den roem weerstaan en hij vertrekt naar Parijs. Hij voelt erg veel voor de schilderkunst
en bezoekt de schildersateliers. Ook maakt hij kennis met dichters als Cros, Richepin,
Ponchon. Het schijnt wel dat hij van Richepin den slechten smaak en de gemakkelijke
rijmelarij heeft overgenomen. In het voorjaar van 1873 maakt hij kennis met Arthur
Rimbaud, met wien hij naar Londen vertrekt. Zij waren eerst werkzaam in een
hoedendoozenfabriek, maar met weinig succes. Daarna werden zij leeraar in de
Fransche taal, eerst in een onderwijsinrichting, naderhand bij particulieren. Dit baantje
ge-
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lukte hun niet veel beter. Zij vertrokken naar België, maar de dag na hunne aankomst
te Brussel was Rimbaud verdwenen: hij was reeds op weg naar Duitschland.
Nouveau blijft een tijdje te Brussel en vervoegt ten slotte te Londen Verlaine, met
wien hij sedert eenigen tijd correspondeerde. De twee vrienden vagebondeerden een
paar maanden in die stad en keerden dan naar Frankrijk weer. Nouveau wordt alsdan
leeraar in een kostschool te Charleville, keert dan weer naar Pourrières terug, waar
zijn zuster middelerwijl met een notaris is getrouwd. Als hij daarna weer te Parijs
belandt, wordt hij aldaar beambte aan het ministerie van onderwijs; tot 1885 zal hij
die ambt blijven waarnemen. Ondertusschen leidt hij een lustig, vrij bandeloos leven.
Maar op een mooien dag bekeert hij zich en wordt hij de mystieke dichter die onder
den naam Humilis die roerende lofzangen schreef, die Paul Verlaine van bewondering
deden schreien. Nouveau woonde toen op een zolderkamerjte, gingen elken dag ter
kerk, leefde als een eenzelvige monnik. Het duurde niet zoo erg lang. Hij ondernam
een bedevaart naar Jeruzalem, maar vond niets van wat hij zocht en zijn naief geloof
leed schipbreuk. Hij liet zich andermaal verleiden door den glimlach der vrouw en
te Smyrna en te Stamboul leidde hij een tijd een weinig voorbeeldig leven. De
mystieke bedevaarder keerde als liederlijke dronkaard terug naar Parijs.
Daar leefde hij meer dan een jaar met de vrouw voor wie hij de gedichten
Valentines heeft geschreven, deze soms nog al grappige, zelden geestige en meestal
zeer gemakkelijke verzen. Hij wordt leeraar in teekenen, eerst te Remiremont, dan
te Bourgoin, daarna te Janson-de-Sailly. In de school van laatstgenoemde gemeente
overvalt hem plots, te midden zijner leerlingen, een crisis van mystieken waanzin.
Hij wordt in een krankzinnigengesticht opgesloten en schrijft daar enkele gedichten,
die wellicht tot het beste behooren van wat hij schreef, o.a. het gedicht dat aldus
aanvangt:
Si tous les matins de nos fêtes
Nous chantions avec amour....

Na drie maanden werd hij weer in vrijheid gesteld. Hij wordt aangegrepen door een
sterk heimwee naar zijn geboortestreek en, trekkend van dorp tot dorp, komt hij op
een morgen aankloppen aan het huis van zijn zuster, die hij in jaren niet heeft
weergezien en die hem zoo trouwhartig liefheeft. Zij wil hem voor altijd bij zich
houden en hem trouw verzorgen. Maar hij weigert, het is te laat: zijn verder leven
zal nooit lang genoeg zijn om boete te doen voor alles wat hij heeft misdreven. En
hij vertrekt andermaal langs de wijde wegen, naar Rome ditmaal, waar hij leeft, als
bedelaar en boeteling, in de ruïnen van het Coliseum, totdat hij door de politie wordt
verdreven. Eindelijk belandt hij te Marseille, waar hij in de havenkroegen liederen
zingt en drinkt met de matrozen. Deze nemen hem mee naar Algiers. In de blanke
stad doolt hij rond, vreemde bedelaar met zijn guitaar; nu en dan, op den hoek eener
straat, zingt hij eenige liederen en verzamelt aldus het weinige geld, dat hem belet
van honger om te komen. Ofwel zit hij midden in de straat te teekenen, en dit is
winstgevender. Hij neemt zijn intrek in een onwaarschijnlijke gelegenheid, waar
alleen Arabieren en negers frequenteeren en waar hij omgang heeft met vrouwen
van allerlei ras en kleur. Hij leeft weer als een beest en eet en drinkt en slaapt.
Lang blijft de reactie niet uit. Hij keert naar Frankrijk terug en
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onderneemt van lieverlede de zooveelste bedevaart, ditmaal naar Spanje, naar het
heiligdom van den H. Jacobus van Compostella. Daarna vestigt hij zich te Aix. Maar
in 1905 is hij weer te Parijs, waar hij de exemplaren van zijn boek ‘Poésies d'
Humilis’, dat eenige vrienden hebben uitgegeven, tracht op te koopen om ze te
vernietigen. Hij wil zich van alle aardsche banden bevrijden. In 1912 vestigt hij zich
voor goed in zijne geboorteplaats Pourrières, waar hij een onderkomen vindt in een
bouwvallig huisje. Daar leeft hij nog acht jaar, arm, versleten wrak, zonder vrienden
noch kenissen, in eene extatische verwachting naar het einde. Vooraleer te sterven
had hij al zijn papieren, brieven, gedichten, alles wat hem aan het verleden kon
herinneren, verbrand. En op en morgen vond men zijn lijk....
Dit was het leven van Germain Nouveau, die de vriend was geweest van twee der
grootste Fransche dichters uit de negentiende eeuw: Verlaine en Rimbaud. Ik heb
zijn werk nog eens herlezen. Het is zeker, op verre na niet, met dit van voornoemde
dichters te vergelijken, maar het heeft toch een eigen accent en nu en dan een
subliemen toon van bovenmenschelijke liefde. En de beste bladzijden ervan zullen,
geloof ik, niet vergaan.
J.v.N.
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Literatuur
Jan van Stijevoorts Refereinenbundel anno MDXXIV, naar het Berlijnsch
handschrift integraal en diplomatisch uitgegeven door Dr. Frederik Lyna
en Dr. Willem van Eeghem. I. - ‘De Sikkel’, Antwerpen [1929].
Daar is dan nu het eerste deel van het Berlijnsche refereinenhandschrift, naar de
publicatie waarvan met verlangen werd uitgezien, sinds Professor De Vooys een
kleine dertig jaar geleden de aandacht erop vestigde en proeven eruit mededeelde.
Met deze uiterlijk keurige uitgave is een begin gelegd tot een belangrijke verrijking
van onze kennis - zooals men dat pleegt te noemen - van de ten einde loopende
Middeleeuwen. Maar daarmede is, geloof ik, ook wel de beteekenis van deze editie
gezegd. Voor den philoloog, den literatuur-historicus en den mediaevist is deze
bundel, zooals hij door den tamelijk schemerachtigen Utrechtschen vicaris - er is
m.i. geen reden om in hem meer dan den verzamelaar van deze refereinen te zien bijeengebracht werd, een belangrijke bron, die een helder beeld geeft van stemmingen
en gevoelens, opvattingen en wenschen, die op het einde der Middeleeuwen onder
de burgerijen leefden. Het is nog geheel middeleeuwsch werk, van Reformatie noch
Renaissance vindt men een spoor. De geestelijke refereinen zijn uitingen van de
conventioneele Katholieke leer, in conventioneele vormen vertolkt. In niets bespeurt
men, dat in denzelfden tijd een groote religieuse revolutie bezig was door te breken.
Een referein, dat over den slechten tijd klaagt, noemt den aflaathandel, maar
bejammert tevens het steeds minderend ontzag voor de geestelijkheid. In de satirische
verzen wordt de geestelijkheid scherp en raak gehekeld; maar men krijgt toch den
indruk, dat de dichter zich tevreden stelt met critiek en ironie en niet denkt aan de
revolutionaire daad. Uit één bepaald referein (I C) spreekt twijfel aan de Christelijke
leerstellingen; maar het lijkt de twijfel, die in de volgende eeuw zal omslaan tot credo
quia absurdum. Even kenmerkend als stemming aan den vooravond der Hervorming
is, dat de doodsvrees, die dan als een maatschappelijke ziekte, blijkens Commynes'
schildering van de hofkring van Lodewijk XI, werken van rederijkers, als De Roovere
en de dichter van Elckerlyc, en de talrijke doodendansen, van hoog tot laag door
West-Europa waart, totdat ook hier Renaissance en Hervorming het verlossende
woord spraken, in Stijevoort's bundel reflexen heeft (LXXXIV, CI, CXIV).
Ook in artistiek opzicht vertoont deze bundel nog niets van den nieuwen tijd, die
komen gaat. Het is alles rederijkerswerk en dat maakt,
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dat de kunstwaarde ervan - naar moderne maatstaf - mij maar zeer betrekkelijk
toeschijnt. Zeker, er komen fraaie regels in voor, zooals de derde strophe van Referein
XXII, de prachtig zinnelijke schildering van twee gelieven in hoogste verrukking,
maar meestal is het toch zoo, dat goede lyrische aanloopjes bedorven worden door
rederijkerskunstjes en mythologische pedanterieën. Indien deze uitgave bedoeld is
voor een grooter publiek dan de geleerden - de uiterlijke verzorgdheid wijst daarop
-, als zij beoogt behalve als bron van wetenschap te strekken tot aesthetisch genot
van den ‘ontwikkelden leek’, dan vrees ik, dat zij aan dat doel niet beantwoorden
zal. De schoonheid der Middeleeuwen kan men beter elders in onze literatuur
weerspiegeld zien. En zelfs als amusement zal het den hedendaagschen lezer maar
matig voldoen.
De beteekenis van dezen bundel wordt dus hoofdzakelijk bepaald door haar waarde
als cultuur-historisch document. Zelfs zoo beschouwd schijnt de vraag gewettigd,
of een integrale uitgave ervan noodig of wenschelijk was. Het is altijd prettig een
bron in haar geheel te kunnen overzien. Maar de indruk, dien de bloemlezing van
Professor De Vooys indertijd van den bundel gaf, wordt niet gewijzigd of verscherpt
door de lectuur van het geheel. Wat niet minder als compliment aan de voortreffelijke
keuze van De Vooys dan als verzuchting over de lichte teleurstelling, die een integrale
lezing bij mij achterliet, bedoeld is. Met name vraag ik mij af, of de talrijke
lasciviteiten die, meestal laag-bij-de-grondsch en zelden geestig, maar weinig ertoe
bijdragen om het cultuurbeeld te verhelderen, niet beter achterwege gelaten of althans
beperkt hadden kunnen worden. Die zonderlinge verscheurdheid van de latere
Middeleeuwers, die uitingen van diep religieus gevoel dooreenmengden met erotische
platheden, kenden wij toch al wel voldoende. Ik wil volstrekt niet voor een preutschen
zedenmeester gehouden worden, maar het wil mij toeschijnen, dat zelfs wie uit
preutschheid dergelijke flauwiteiten supprimeert, fijner smaak toont en zeker oprechter
is, dan wie in den naam der ‘wetenschap’ hen in hun geheel gedrukt wil genieten.
De naam der wetenschap wordt in dit verband vaak ijdellijk misbruikt.
Aangezien deze editie vooral voor de wetenschap van belang is, mogen tot slot
eenige technische bezwaren tegen de wijze van uitgave onder woorden gebracht
worden. Deze is diplomatisch, niet critisch. Men kan van meening verschillen over
de mogelijkheid, den oorspronkelijken tekst van een middeleeuwsch werk vast te
stellen. Doch tusschen een dergelijke reconstructie en een klakkeloos afdrukken van
den tekst, zooals hier geschied is, ligt nog een groote afstand. Stellig zou de tekst
leesbaarder geworden zijn, indien de regels van het Historisch Genootschap waren
toegepast, al zijn die ook niet voor alle uitgevers-moeilijkheden afdoende. Tot welke
dwaasheden het hier gevolgde systeem leidt, blijkt wel het scherpst in Referein
LXXVII 44, waar in den tekst afgedrukt staat snaerspe en in den noot verondersteld
wordt, dat de slot-l bij het binden van het handschrift is weggesneden. Ook in CXVIII
1 faalt de methode, waar onveranderd naar het handschrift tkoontgen staat, hoewel
De Vooys de bedorven plants door invoeging van een r reeds verbeterd heeft. Daar
evenwel aangekondigd wordt, dat in het tweede deel een aantal errata verbeterd
zullen worden, lijkt het mij beter verder geen blijkbare onjuistheden aan te geven,
hoewel sommige den indruk wekken, niet door een drukfout, maar door verkeerd
lezen veroorzaakt te zijn. Wel is nu, door het facsimile van den titel van het
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handschrift, een leesfout van De Vooys aan het licht gekomen. Deze leest de laatste
regel daarvan: ende isser .m. als CC ende LIII, daarbij die m tusschen punten, die
palaeografisch moeilijk anders dan 1000 zou kunnen beteekenen, blijkbaar als een
afkorting van meer beschouwend. In het facsimile staat duidelijk te lezen: in.
D.Th. ENKLAAR.

Jankef's Jongste, door Sam. Goudsmit. - Utgave Em. Querido, 1929.
De heer Goudsmit heeft in zijn leven heel wat schetsen geschreven, en romans ook
veronderstel ik, en uit het weinige wat ik daarvan ken, is mij de herinnering
bijgebleven van een gewrongenheid, die kracht verstikte. Want onmiskenbaar was
de kracht er. Het erts werd alleen moeilijk gekneed en nooit geheel gezuiverd. Zijn
nieuwe boek nu, een groot werk van meer dan 350 goedgevulde pagina's, lijkt een
bevrijding; bevrijding alvast uit die gewrongenheid, maar allereerst bevrijding uit
duidelijke zelfgekweldheid. Het is eigenlijk een meesterlijk boek, dit ‘Jankef's
Jongste’. Het eenige jammere is, dat het niet nog soberder, geslotener, verhevener
is. Hij is nog niet heelemaal vrij, Goudsmit. Maar welk een Sisyphusarbeid moet
achter hem liggen, waar dit bereikt is.
Inhoud van 't boek zijn de jeugdherinneringen van een gevoelig of wat men noemt
overgevoelig Jodenjongetje. Als jongste in een provinciaal uitdragersgezin groeit
het lichtbewogen kind op, eerst in de algemeene koestering van de schreeuwerige,
maar uiterst gezellige, warme mesjpooge (familie), maar dan, tot de jaren des besefs
gekomen, te midden van een zwakken-bestrijdende en jodenjongetjes-mishandelende
maatschappij, en naast een moeder, die te zorgelijker en bitser is, naarmate de bohême
en bijna poëtisch aangelegde vader, die zelden wat verdient, royaler met de winstjes
omspringt. De figuur van den vader, aan Goudsmit blijkbaar zeer nabij en toch zijn
eigenste weer genoeg veraf, laat wellicht het spoor achter van waarachtigheid en
fijnheid in den lezer. Ik beschouw dien vader als een blijvende figuur, maar behalve
hem, zijn nog wel twee of drie personen heel treffend geschetst.
Niet echter dit alleen heeft Goudsmit beoogd. Te oordeelen naar een passage, die
tot de mooiste behoort van het boek, want zij zingt om zoo te zeggen een défi uit aan
de altijd en eeuwig tegenwerkende maatschappij, moet ‘Jankef's Jongste’ minstens
een afgeronde roman, een tot dramahoogte stijgende comedie humaine bevatten,
moet het een wraakgericht zijn, is het een zelfvergoddelijking: de Droom (van den
schrijver) zal Werelddroom worden, leest men daar (pag. 28/29). En ach, daar staan
wij dan weer - aanvaard de anachronistische uitdrukking - bij israeloqueridaansche
cothurnen, of leven anders gezegd het leven in stelten-stijl of op stelten-stijlen. Wij
vragen weer 5% te veel. Die dramatische eenheid van een comedie humaine, die we
minstens na zulk een klaroenstoet mochten verwachten, is met ‘Jankef's Jongste’,
een meesterlijk werk, maar geen meesterwerk, niet geleverd. En toch is ook uit het
boek zelf de bedoeling duidelijk, de compositie dáártoe op te drijven. De... buiten
adem aankomende laatste hoofdstukken toonen het: als een der oudere broers plots
‘griffemeerd’ is, de vader onder
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verzet der reeds uiteengegane familie hertrouwen wil, en een snelle balans wordt
opgemaakt van het vernietigde, vroeger zoo ontroerende gezinsleven. Neen, dit
zichzelf overtillen, kan geen verandering brengen in den algemeenen indruk, dat wij
met Goudsmit's van indringende zielskennis getuigende werk een prachtige,
meerendeels fragmentarische ziels- en zedenschildering hebben mogen ontvangen overladen, hoewel belangrijk minder dan vroeger, in taal en voorstellingen (het boek
had voor een grooter werking ervan misschien tot op de helft en zeker tot op driekwart
mogen worden beknot).
Ik stel er prijs op een der gedeelten van algemeenen aard hier aan te halen, de
zalige éérste jaren van Jankef's jongste zoontje. Het geeft Goudsmit op zijn best, met
tòch nog iets van zijn zwakheden (overlading in de mededeeling en slordige eigenzin
in de taal):
Vanaf zijn eerste bewustzijn tot zijn plaatsing op een Bewaarschool toe - zoo vindt
hij luttele jaren later - heeft hij eigenlijk alleen maar de voorwaarden tot zuiver geluk
gekend. De jaren van den vollen Droom waren tot daar. Dáár begint de plicht. Geen
eischen zijn hem tot dan toe gesteld dan die van het zuiverst innerlijk leven, dat
vraagt om het open spel van zijn vlieting, opdat de dagen tot zooveel nog kleurige,
nog bonte landen van verbeelding zouden zijn. Nergens nog kon de organisatie van
de wereld hem treffen met haar hardheid; hij is nog nimmer ingelijfd geweest. Hij
is nooit zoo vrij meer als vóór zijn vijfde levensjaar, zoo vrij van zelf-beleving, zoo
vrij van ongekwelde zelfontvouwing. Zijn leeftijd, het feit dat hij de jongste van
zoovelen is, beschermt zijn droomwilligheid; de leelijke vormen en de kwellingen
van het leven der zijnen kunnen hem nog weinig deren. Geen enkele dienst, geen
geringste aandeel in den bouw van dat armoede-bestaan werd nog van hem gevergd;
hij werd gevoed, gekleed, verzorgd tegen geen enkel andere vergoeding dan de
volmaakt zuivere van zijn zelf-uitleving, van de warmte van zijn aanwezigheid, van
de toevoeging van zijn levenskracht aan het beste van hemzelven. Die verdienste
was voor de wereld òm hem en voor de wereld daarbuiten voldoende: dat hij wàs,
dat hij droomde, dat hij bouwde, dat hij doordrong en boorde in de raadselen der
dingen en verhoudingen, en met zachte bevredigende moeizaamheid laagjes van
kennis oplei en aanzette en voegde en metselde in zijn geest, en de bekoring der
ontvangenissen en den trots der bevestigingen meedeelde in de natuurlijke gratie van
gebaar en kinderlijke zeggingen, tot een aanwinst en een verfrissching van wie om
hem waren.
Een auteur, die - de overtolligheden daargelaten - zoo gespierd is in denken en
schrijven, moge ook vooral niet ontbreken in de school- en andere bloemlezingen:
misschien komt Goudsmit's werk al in enkele voor?, maar zoo niet, dan is in dit
nieuwste boek menige prachtige passage voor het grijpen.
H.P.L.W.

Gerechtigheid, door A. Scheffer. - Maatschappij voor Goede en Goedkoope
Lectuur, Amsterdam.
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verscheen dezer dagen ‘Gerechtigheid’ van iemand, die heet of zich noemt A.
Scheffer. In dit op zwaar papier gedrukte boek wordt het zwerversleven beschreven
van een visschers- en arbeidersbevolking in een Friesche Zuiderzeeplaats, zoo omtrent
1900, met als centrale figuren een stoere visscher en zijn zoon, die, gedreven door
alle hardheden en vernederingen van het visschersleven, gehoor geven aan den drang
in henzelf, hun kameraden op te heffen, natuurlijk door organisatie - en in dien strijd
persoonlijk bijna ondergaan - met behoud echter van hun idealisme. Zoo ongeveer
zegt ook de uitgeefster het zelf - in een toelichting buiten op het ‘bekroonde’ boek.
En zij voegt er aan toe, dat de schrijver ‘een frissche bries der zee door zijn werk
laat waaien’.
Ja, dat is het wel, ongeveer. Door het heele boek waait echter ook een
protestantsch-ethische, socialistische, braaf-zoete frissche bries met, in plaats van
den voormaligen preektoon, een anderen nieuweren literairderen verheven toon, een
òpgeheven toon, een nu en dan opgeschroefden toon. Of om het anders, en wellicht
rechtvaardiger te zeggen, ziehier een - uitstekend bedoeld en bekwaam gesteld
specimen van romantische epiek - echter telkens op en òver de grens van het ‘melo’.
Als men een vijftigtal bladzijden in dit boek is doorgedrongen, is het besef van
zijn onwerkelijkheid niet meer weg te werken. Wij zijn ouder geworden met eischen
van reëele beelding en zuiverheid van opzet... Maar als 't boek geheel is uitgelezen,
blijft iets hangen van waardeering voor de zedelijke strekking ervan bij toch ook
zooveel taalbeheersching.
De roman ‘Gerechtigheid’ vertoont de wereld van een visschersdorp, met
bijbelgezinde goede grootmoeder, nijdassig patroonsgezinde dominee en een paar
ordinaire fabrikanten, en vertoont die wereld uit de verbeelding van één poëtischen
jongen vandaan (den schrijver), die zichzelf, als de roman moet gemaakt worden,
met een robuusten, hartstochtelijken en evenwichtigen schipperszoon vereenzelvigt.
Zoo krijgen wij een jongen epischen held te zien, die echter op den gevaarlijken rand
van het sentimenteele dichterschap rondwandelt, wat men noch van Hector, noch
van Wilhelm Tell, en ook niet van Max Hölz zeggen kan. Niet een dichter zàg (in
dezen roman) een held, maar hij kroop met zijn heele tijdelijke wezen in een held,
en bedierf hem.
Dat de visschers en visschersvrouwen letterkundig gekuischte volzinnen spreken,
behoeft niemand te hinderen, die op den nieuwen aanvaardbaar-romantischen roman
wacht. Ook prijs ik den zedelijken drang in dit boek, alsook de zelden uit zijn vaste
vloeiing verloopende taal, en zijn gematigd klanknabootsende beeldrijkheid (wat
wordt er in Holland tegenwoordig door veel menschen goed geschreven!), maar 't is
alles te hoog boven - en tegelijk beneden - de werkelijkheid.
Op literair-onbedrevene, romantisch-aangelegde en ‘sociaal’ geschapen zielen,
op de linkerjeugd in de S.D.A.P. b.v., kan dit boek zonder twijfel bekorend werken
en invloed uitoefenen, daar het dan toch herinnert aan de onbreekbare eenheid van
idee, offer en kruis, en het ‘idealisme’ weer eens kan aanwakkeren, dat als ik mij
niet vergis in de goede leiders dier jonge lieden is weggeloopen als in evenzoovele
vergieten.
H.P.L.W.
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Tranen om Modesta Zamboni, door Georg Herman. - Amsterdam, E.
Querido, 1928.
Men kan er Georg Hermann een grief van maken, dat hij ons schijnbaar een roman
voorzet, maar heimelijk heel wat anders bedoelt. Doch zoo men het dan neemt voor
wat het blijkbaar is, bevat dit boek heel veel genietbaars en voelt men, na de lezing,
zelfs zijn ziel ontroerd door de persoonlijke, stille klacht en het ongestild verlangen,
dat hier tot uiting komt. Aan het verhaal, de ‘inkleeding’ moet men maar niet te veel
eischen stellen. Dat een jonge, brave Duitsche kunsthistoricus zoo maar eer en plicht,
vrouw en kroost zou vergeten, zoodra hij zijn neus in Italië's lucht steekt en daarnevens
een heel mooie vrouw ontmoet, lijkt zeer onwaarschijnlijk. En dat hij vervolgens
meenen zou, dat de Italiaansche staat een gansche vrachtauto vol zwarthemden
mobiliseeren zou, om dat misdrijf te wreken, is niet minder onaannemelijk. Maar
daar gaat het ook niet om. Het gaat om Italië en om Modesta Zamboni en de tranen
zijn wellicht evenzeer van Georg Hermann als van Dr. Schmidt, den veelbelovenden
geleerde. Hoe hebben die beiden Italië liefgehad, zijn kleuren en roken, zijn oude
tuinen en nachtademende bloemen, zijn oude, wat stoffige, wat verwaarloosde
paleizen, met de mooie, ietwat wrakke meubelen uit langverleden tijd en, ten slotte,
zijn levendige, soms zoo kinderlijke menschen. En daarnaast hebben zij Modesta
Zamboni liefgehad, de vrouw van nu en die van vroeger in eenen, het heldere,
bezonnen verstand en de gloedwarme passie, de onafhankelijke en de aanhankelijke,
de wijsheid en de liefde. Was zij er inderdaad, of was het alles maar een droom? Een
verlangen naar het volkomene in een veel zachtere wereld? Georg Hermann wil het
niet gezegd noch ontkend hebben. Hij wilde enkel zich eens uitschrijven over hetgeen
hem na aan het hart lag. En dat bleek dan Italië en de droom van een vrouw, als bij
Verlaine: Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, d'une femme que j'aime et qui
m'aime, et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre.
Is dit eigenlijk niet de eeuwige droom van een volmaaktheid, dewelke geenszins
van deze wereld is?
F.C.

Friedrich Hebbel, door Dr. C.J. Wijnaendts Francken. - Wereldbibl. 1928.
‘Voornamelijk naar zijn dagboeken’ luidt het bijvoegsel van den titel. Want Dr. W.F.
acht die dagboeken veiliger en betrouwbaarder gidsen naar en in het innerlijk van
den grooten Duitschen dramaturg, dan.... zijn dramaturgie. Immers, die drama's
geven, naar hun aard, het leven gedramatiseerd, terwijl de dagboeken het zoo maar
eenvoudigweg bebabbelen. Daar heeft een rustig mensch dan meer hoûvast aan; hij
weet zeker, dat het de dichter zelf is, die hier spreekt, en kan er hoofdstukjes uit
samenstellen over Hebbels ideeën aangaande kunst, godsdienst, liefde, huwelijk en
wat dies meer zij. Hetgeen dan op zichzelf al interessant is, gelijk alles wat met den
grooten man in betrekking staat. Zoolang men hemzelf laat spreken, zal niemand
zich het luisteren beklagen. En zoo is dan ook het hoofdstuk VII, dat een aantal
aphoris-
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tische uitspraken uit de dagboeken bevat, wel het voornaamste en meest genietbare
van dit boekje, dat overigens weinig diep gaat en vrij koeltjes - men kan ook vleiender
zeggen: wetenschappelijk - tegenover de ontzaglijke persoonlijkheid van Hebbel
staat. Er is vrij veel kans, dat de eenvoudige lezer dien Hebbel voor een ietwat
eigengereiden moralist aan zal zien, als hij dit boekje ten einde las, een moralist, die
ook nog voor het tooneel geschreven heeft. Mocht dit ongeval zich voordoen, dan
is het te hopen, dat die eenvoudige lezer nog de energie zal bezitten ook eenige
drama's te lezen, opdat hij eenigermate Hebbels grootheid leere beseffen. Uit dit
Wereldbibliotheekboekje komt die zeker niet te voorschijn.
F.C.

Het Fascisme in Italië, door J.W. Matthyssen. - E. Querido, Amsterdam.
1928.
Een, naar allen schijn, zeer doorwerkte studie van het Fascisme door een socialist.
Natuurlijk is hij het met de richting en het systeem niet eens, maar men kan niet
zeggen, dat hij geen ‘reden van wetenschap’ geeft. Uitvoerig en zorgvuldig wordt
de voorgeschiedenis verhaald: de uitputtende oorlog, de zwakke en zwak geleide
socialistische partij, in het gedrang aldra door de extremisten overheerscht, die den
boel aan 't koken brachten, maar vervolgens verzuimden de pan van het vuur te
nemen. Dat begonnen toen, in wanhopig verweer, de bezitters zelven te doen, geholpen
door avontuurlijke jongeren, ten deele eigen volk, ten deele desperado's uit den
oorlog. Zoo is tenminste de voorstelling van den schrijver. Toen die hulpkrachten
doeltreffend bleken, gaf de zwakke regeering hun steeds meer armslag, om te doen
wat zij zelf als democratisch bewind niet durfde. En zoo werden allengs communisten
en anarchisten teruggedreven en bedwongen. Maar deze geesten, door de ‘bourgeoisie’
zoo niet opgeroepen, dan toch aanvaard, kon zij vervolgens niet kwijt. Zij groeiden
haar boven het hoofd in aantal en macht, tot eindelijk met de overheerschten ook de
heerschers geboeid waren ten bate van een partij... die geen enkel beginsel of program
bezat. Thans, tot het bewind gekomen, heeft zij zich zulk een kleed wel moeten
aanschafen: de staatsidee van klassiek Romeinschen oorsprong, het allen-voor-één,
die dan de Italiaansche staat zou zijn, of ook Mussolini, die hem belichaamt. Doch
dit alles is ijdel dilettantisme, en deze partij, die nooit een ander richtsnoer of ideaal
bezat dan er boven op te komen, vervalt noodgedwongen in niets dan opportunisme,
waarvan zij vervolgens beweert het voorzien en gewild te hebben. Intusschen zijn
haar daden van heden telkens in flagranten strijd met haar verzekeringen van gisteren,
en fladdert zij vooral in het economisch leven der natie doelloos om, tot ontzaglijk
detriment van Italië's welvaart, die al meer naar den afgrond gevoerd wordt.
Consequentie van dit alles is de dictatuur, welke alle protesten, klachten en noodkreten
smoren kan, en daarmee is dan de laatste phase van beginsellooze machtsbegeerte
bereikt, die allicht de verstrooide elementen zoowel van proletariaat als van burgerdom
weer te zamen drijft tot den strijd om een gematigde democratie, waarin tenminste
persoonlijke vrijheid mogelijk is.
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Aldus is de voorstelling van deze, ten deele zeer gedocumenteerde studie van
Matthijssen. Hij kan als socialist moeilijk geacht worden onpartijdig te zijn, doch
ten andere schijnen de fouten en tekortkomingen van het fascisme zoo duidelijk voor
de hand te liggen, dat een zekere mate van partijdigheid bij een ernstige beschouwing
van deze menschen en dingen geen kwaad doet.
Hoe men uit haast louter negativiteit een partij kan scheppen, die het staatsgezag
verovert, enkel omdat de omstandigheden gunstig zijn, op de wijze van de twee
vechtende honden, het been en de derde, die er mee wegliep, wordt in dit boek helder
uiteengezet. Of ten slotte de diagnose niet wat overdreven is en de prognose wat
somber ingezien, kan ik niet uitmaken, kunnen wij geen van allen uitmaken en moet
de tijd leeren. Voor een niet-Italiaan is het in elk geval hoogelijk interessant, de
ontwikkeling der toestanden daarginds gade te slaan.
F.C.

In het Voetspoor der Vaderen, door Maurits Wagenvoort. - Indrukken
van Modern Hindoestan. - C.A. Mees, Santpoort. 1929.
Zoo ik mij niet vergis, is dit een jubileum-uitgave. Ter eere van Maurits Wagenvoorts
zeventigsten verjaardag werd dit boek zoo royaal in kwarto uitgegeven bij Mees te
Santpoort, op zwaar papier met een heel duidelijk soort lettertype en talrijke, bijzonder
mooie foto's. En zoo is het waarlijk een deftig ‘boekwerk’ geworden, waardig de
gelegenheid en waardig den zeventigjarigen schrijver, die een zeer bijzondere plaats
inneemt in onze letterkunde. Het zijn vooral zijn reisboeken, die hem onderscheiden,
zijn hoogelijk curieuse, toch zoo eenvoudig gehouden reisverhalen door vele vreemde
landen van het Oosten. Maar weinigen hebben hen gezien, gezien als deze schrijver,
die eenigszins een vereeniging is van kunstenaar en wetenschapsman. Beide
eigenschappen dreven hem tot die droomelanden van het ver verleden, niet als de
banale toerist, maar als respectueuse, aandachtsvolle vorscher van schoonheid en
historie. En geen moeite of ontbering was hem te veel, om te vinden wat hij zocht:
sporen van oude rijken en godsdiensten, in dit boek speciaal de resten van het
oud-Hollandsch gezag en Koloniaal leven, eer het door de Engelschen verdreven
werd. Daarvan vertelt hij thans, gelijk vroeger, in een rustig gerythmeerd, bijwijlen
zeer suggestief proza, tot het beste behoorend wat in dit genre geschreven wordt en
dat het lezen op zich zelf al tot een genot maakt. Van Noord tot Zuid heeft Wagenvoort
Bengalen bereisd, en het schoonste en het leelijkste, het meest verhevene en het
vuilste, afzichtelijkste aanschouwd dat een mensch te zien kan krijgen. En hij vertelt
het volkomen onopgesmukt, evenals hij ook, zonder te veel emphase, van tempels
en steden verhaalt, wier schoonheid hij, als maar weinigen, te waardeeren weet.
Spannend reisverhaal, stemmingsbeeld en historische uiteenzetting volgen hier
elkander ongedwongen op en de lezer kan zich waarlijk bij oogenblikken wegdroomen
in de sfeer van dit land Bengalen, dat zoo ver van ons ligt en voor de meesten onzer
onbereikbaar is.
Zoo is dit kapitale boek tegelijk geworden een feestgave voor en een karakteristiek
van den man, die het beleefde en schreef.
F.C.
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Het Licht achter den Heuvel, door Aug. van Cauwelaert. - P.N. van Kampen
& Zoon, Amsterdam, z.j.
Een omvangrijk geschrift is dit, van ruim 300 pagina's over een boerenfamilie in het
Vlaamsche land. Die familie en haar lotgevallen gedurende zeker tijdvak vormen de
kern der historie, waaromheen het algemeene dorpsleven dan zoowat gegroepeerd
staat. En verder is de sfeer bedoeld te zijn die van na den oorlog, nu in de
gebrokenheid van alle vastigheden, nieuwe verhoudingen, nieuw bezit, nieuw
zelfgevoel zijn ontstaan en de menschen zich gansch anders tegenover elkander
gedragen. Wat het bijzonder menschelijke betreft, is het speciaal de zielsbenauwenis
van Willem, den oudsten boerenzoon, die onder onze aandacht wordt gebracht. Hij
was voor den oorlog verloofd met een lief boeremeisje, waar hij, sedert ouder en
meer man geworden, eenigszins van vervreemd is geraakt. Allengs meer nu hij een
jonge adellijke dame uit den omtrek ontmoet, die hem aantrekt, gelijk hij haar. Maar,
geworteld in den boerenstand, meestal zwak tegenover het misprijzen zijner familie,
durft hij een liefdesverhouding met haar niet goed aan, zelfs niet als het een huwelijk
zou kunnen worden. Hij komt er niet toe zijn jeugdliefde op te zeggen, noch is hij
sterk genoeg die andere liefde òf te aanvaarden, òf te weigeren. Driehonderd pagina's
blijft hij weifelen, dan gaat hij naar de Congo, om beide vrouwen te ontloopen en
een nieuw leven te beginnen, waarvan hij de toekomst, als het licht achter den heuvel,
ziet gloren op de laatste bladzijde. Wij hebben intusschen nog van Theo, zijn broer,
vernomen, die hetzelfde meisje hevig bemint, maar niet durft vragen, van boer Baltus,
den vader, die rijk en machtig wordt, een echte boerenheerscher, en een ongeluk
krijgt, terwijl zijn zoon verboden liefdesgeluk smaakt. Wijders van de adellijke heeren
uit het dorp, die conservatief en heerschzuchtig zijn, van een onderpastoor, die
democratisch en Vlaamsch gezind is. Enz. Dit alles is lang en een beetje langwijlig.
De figuren krijgen niet veel leven, de verwikkelingen, de zielsconflicten voltrekken
zich traag en sloom, en de heele historie kabbelt voort, niet bepaald slecht geschreven,
maar zoo vervelend van onbelangrijkheid. Men vraagt zich tenslotte af, hoe de auteur
er eigenlijk toe kwam nog eens weer op dit terrein van Vlaamsch boerenleven te
gaan bouwen, waar Streuvels en Buysse en Timmermans zulke definitieve paleizen
hebben neergezet. Er is misschien wat Vlaamsche tendenz in dit boek, maar dat is
dan ook het eenig eigene van den schrijver. Het overige is vrijwel kleurloos en vaag
en voor een noordschen lezer tenminste zonder interesse.
F.C.

'n Slecht Meisje door Viña Delmar. Vert. van J.H. Pauls. - V. Holkema &
Warendorf, Amsterdam, z.j.
Dit is wel een zonderling knap boekje. Om te beginnen is de schrijver of schrijfster
niet verantwoordelijk voor het titelprentje, dat blijkbaar bedoeld is aan het geschrift
een pikant smaakje mee te deelen. Evenals de titel, die in het Engelsch mogelijk ook
heel anders luidt. De zaak is maar, dat men dit ‘Meisje’, slecht of niet, eigenlijk in
deze Society-
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reeks geenszins zoeken zou, vanwege de serieusheid harer makelij. In den
droogcomischen trant, die de Engelschen en Amerikanen zoo meester zijn, staat hier
een episode afgebeeld uit het leven van een der millioenen onbelangrijke
middenstandsmenschen in de groote stad New-York. En dat onbelangrijke meisje
wordt belangrijk gemaakt door de zuivere psychologie en het zuiver realisme, dat
de auteur aan haar heeft besteed. Zonder de minste versiering, enkel verhelderd door
die droge leukheid, waarvan ik boven sprak, wordt het platte leventje van zoo'n kind
hier afgebeeld, in den tamelijk cynischen omgang met vriendinnen en jonge mannen.
Beschaafd en verfijnd is dit ganschelijk niet, ontroerend of tragisch nog minder, het
is alleen maar zoo waarachtig gegeven, zóó, dat de Amerikaansche levenssfeer er
haast benauwend uit opstijgt en wij nog eens duidelijk komen te beseffen, hoe de
gewone mensch daar denkt, voelt en doet. Die levenssfeer is het, die het boekje
interessant maakt en boven het soort uitspanningslectuur uittilt. Wat er dan verder
in behandeld wordt, is eenigszins bijzaak. Het grootste deel gaat over een
zwangerschap en bevalling, die tot in de kleinste kleinigheden, maar hoogelijk kuisch,
beschreven worden. Zoo krijgt het verhaal een schijn van sentimentaliteit, die
misschien ook wel heel even bedoeld is. Maar Dot is toch een al te onnoozel vrouwtje
en Eddie een te onbelangrijke man, dan dat deze tendenz zeer hinderlijk zou zijn.
Wat overal overheerscht, is het Amerikaansch leven zelf, dat voor ons er eigenlijk
als een hel van grauwheid uitziet, maar in zijn bijna fotografische juistheid, het boek
boven vele van zijn soort- en reeksgenooten verheft. Er staat ten slotte een wereld
hier verbeeld, waarvan wij al door andere boeken weten, hoe gruwelijk echt zij is
gegeven. En vroolijk is dit geenszins.
F.C.
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Absalom
Treurspel in vijf bedrijven
Tweede bedrijf
(De troonzaal in Davids paleis.)

Eerste tooneel.
David,Bathseba,Husaï:

Bathseba:
(tot Husaï, die juist binnengetreden is.)
De koning bidt.
Husaï:
De Heer verhoore hem.
David:
Heer, ik ben uw knecht en onderdaan.
Rekent Gij de zonden eeuwig aan,
blijft Gij, na berouw en straf, verbolgen,
in de ziel de schuld vervolgen,
God, wie zal bestaan?
Heer, ik ben uw knecht en onderdaan,
Gij alleen zijt vrij en vredig koning.
Wie op aarde heerschen moet,
zinkt in wellust, valt in bloed.
Een benauwdheid is zijn woning.
Zie mij, wankelen mensch,
in den troon een slaaf geworden.
Ach, als looveren, die verdorden,
zijn mij lust en wensch.
Milder, Algerechtigheid, uw strengen eisch.
Schep het goede uit het kwade.
Gun mijn zoon een heilige reis.
Neem mijn volk in uw genade
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Husaï:
Amen.
Bathseba:
Heere, zie uw trouwen raadsman.
Husaï:
Mijn koning, dank, dat gij ter bede van
uw vrouw, de deuren van deez' zaal weer opent.
Sinds week en dag heb ik vergeefs getracht
naar uw gehoor.
David:
Uw klagen ken ik, vriend,
weet, dat gij 't beste wilt voor vorst en rijk.
Doch niet alleen een heerscher ben ik, ook
een mensch, die rekenschap moet geven aan
zijn God. Of moet de koning armer zijn
dan de armste, dat hij nooit in eenzaamheid
zichzelf mag wezen?
Husaï:
Verre zij van mij
dat ik in moedwil uwe rust verstoor.
Ik was hier niet gekomen, koning, zoo
de nood niet dwong. Terwijl gij vrede zoekt
en God, zijn anderen zinnend op verderf.
Ik waarschuw voor gevaar.
David:
Uw blik ziet ver,
uit zorg te ver. Gegrondvest is het rijk
met vastigheid van zege en van verbond,
op trouw aan Israël en trouw aan God.
Geen volk ter landsgrens, welke, met mijn helden
en met Gods bijstand, ik heb uitgebreid,
en krachtiglijk beschut, is vijand nog.
Den Filistijn, den Syriër, Amalek,
en Moab, Zoba, Edom, houd ik neer
en onder. Niemand dreigt de veiligheid
van 't rijk. Naar buiten sterk, naar binnen sterk,
gelijk mijn nieuwe huis, zoo staat de staat.
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Husaï:
Naar buiten sterk, gewis, naar binnen ook,
indien gij waakzaam blijft en 't oog niet sluit,
terwijl in uw nabijheid, stil en staag,
aan 't schoone bouwwerk afbreuk wordt gedaan.
David:
Wat kan ons afbreuk doen? Geen rijksambt, of
ik heb het zelf verleend; der priesters macht
steunt 's konings macht, en mijne heiren zijn
in Joabs hand, zoo trouw als in de mijne.
Husaï:
U dreigt geen anderen vijand, koning, dan
de vijand, dien gij voedt. In Israël
rijst uw geslacht zoo boven elk geslacht,
dat slechts uw eigen huis uw huis kan schaden.
Een roekelooze staat u naar de kroon.
David:
Mij naar de kroon? Wie durft dat?
Husaï:
Absalom,
uw zoon.
David:
(met een verwijtenden blik op Bathseba.)
Dit sprookje heb ik meer gehoord.
Husaï:
Ja, ook uit mijnen mond.
David:
Beschuldig niet,
aleer gij weet, met waarheid weet.
Husaï:
Het werk
des ondermijners ligt niet boven grond.
Wanneer het in den dag komt, is het reeds
te laat. De prins... is hij niet heengereisd?
David:
Naar Hebron, ja. Hij vroeg mij oorlof tot
een bedevaart.
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Husaï:
En gaf de koning oorlof?
David:
Ik gaf het. Zie, hoe gauw men oordeelt en
veroordeelt. Terwijl gij Absalom bezwaart,
zijn vorst en vader waarschuwt tegen hem,
betaalt hij vroom belofteschuld aan God.
Husaï:
O koning, wist gij, wat gij hebt vergund!
Wat ginds gebeurt en hier gebeuren zal!
Niet om geloften, niet ter bedevaart
is Absalom naar Hebron.
Bathseba:
Wat ik vreesde.
Husaï:
Zijn vrienden zijn met hem, zijn wagens en
trawanten. Gansch een schaar volgt op zijn voet.
David:
Dat hij zijn vrienden noodigt, wraak ik niet.
Vereend gebed is Jahwe welgevallig.
Husaï:
O, dat godvruchtigheid der boozen doel
en daad tot mantel dienen kan!
David:
Voer toch
geen lastertaal. Een man als Absalom
pleegt geen verraad.
Husaï:
Verried hij niet zijn broeder?
David:
Bedenk, dat hij te Hebron staat vóór God,
ter heilige hoogte.
Husaï:
Heilig is er niets,
voor wie door roode heerschzucht wordt gejaagd.
(Zadok komt op met een veldman.)
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Tweede tooneel.
D e v o r i g e n , Z a d o k , Ve l d m a n .

Zadok:
Waak op, o David. Red uw troon, uw rijk.
Roep Joab op, uw oversten en krijgers.
Roep alle helden onder uw banier.
Want zie, de Heer heeft toegelaten dat
uw eigen huis kwaad over u verwekt.
David:
Wat is u, priester, dat gij dus misbaart
en woorden slaakt, die klinken als de klank
van wapens?
Zadok:
Oproer dreigt in Hebron, koning,
in Sion oproer. Hoort gij niet op straat
de menigte die schreeuwt en samendromt?
Schrikmare vliegt om elken hoek en groeit
met elken wind. Zij drong tot voor mijn woonst.
Zij dreef mij naar 't paleis.
Husaï:
Kwam 't reeds zoover?
O koning, wapen u.
Bathseba:
Roep Joab, Heere,
dat hij de stad bescherme. Ik beef om u,
om Salomo.
David:
't Gelooven kan ik niet.
Doch uit behoedzaamheid, die nimmer schaadt,
laat Joab komen.
(Een dienaar af.)

David:
(tot Zadok.)
Gij, geef voort bescheid.
Wie is die man?
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Zadok:
Een die u zeggen moet
meer dan ik weet; een ooggetuige, schijnt het,
van den grooten gruwel ginder.
Husaï:
't Lijkt
een veldman, een eenvoudig man.
Zadok:
Ik zag
hem midden in een oploop volks. Hij liep
en riep met zweet op 't aangezicht, schuim op
den mond. Uit Hebron was hij aangerend,
schier buiten adem. Glarieoogend blikte
hij rond, wierp wild zijn armen uit en schreeuwen,
en als hij weder lucht voor woorden vond,
vertelde hijgend wat hem had ontsteld,
terwijl de menschen, hangend aan zijn taal,
verbaasd en nieuwsbegeerig, luisterden,
hem vragend meer misschien dan goed is dat
men weet. Ik heb hem 't zwijgen opgelegd
en meegebracht hierheen.
David:
Zijt gij van Hebron?
Ve l d m a n :
Van Zanos, Heere, dat daarnevens ligt.
Hardlooper ben ik, doch in niemands dienst.
Maar niemand, heere, die het bij mij haalt.
Zoo ben ik al hun boden voorgeijld.
Want vele boden zonden ze uit, naar oost
en west, en noord en zuid, al overal.
David:
Deel mede, wat gij ginder hebt gezien,
met eigen oogen, anders niet. En doe
er niets van af, noch voeg er iets aan toe.
Want uw eenvoudig woord, waarvoor uw hoofd
mij instaat, moet mij klaarheid geven in
deez' duisternis.
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Ve l d m a n :
In Zanos ging een groot
gerucht van koninklijke bedevaart,
van offeranden en van feest'lijkheid,
als nooit gebeurd te Hebron. Heere, wat
een volk daar over onze wegen stroomde,
van alle kanten van het rijk! En raar
dat deze lieden deden! Omzien, wenken
en fluisteren tegeneen, als wisten zij van
elkander af en ieder een geheim.
De meesten droegen wapens. Eerst nog stil,
doch stilaan stouter, stilaan luider, schaar
na schaar, zoo trokken zij ter wijstad op,
al roepende tot ons: ‘Komt mee, komt mee,
en huldigt Absalom, den schoonen prins.’
Ik ging dan ook en hoorde al onderweg,
dat uit Jeruzalem tweehonderd man
gekomen waren. Hebron, heere, was
niet Hebron meer, de rustige offerstêe.
't Krioelde en woelde daar van duizenden
en duizenden; de wapens rinkelden;
krijgswagens reden; runderen loeiden aan
den voet des heuvels; wonderlijk geschal
galmde in de warme lucht. Een ieder mensch
scheen bijster dol. Dat al om Absalom.
En heeren waren daar, heer koning, vele;
en priesters om den offerdienst te doen;
en Absalom, vol pracht en staatsie, was
er zelf, met al zijn glansend haar, ten troon,
in wemeling van palmengroen en goud.
Eén stond gedurig bij zijn oor en hield
een blik op alles. Achitofel was 't,
de Giloniet. Het offer ging zijn gang.
Er werd gebeden, heere, maar hun hart
was niet bij God. Hun god was Absalom.
En toen werd hun geheim ook openbaar.
(Joab treedt op en luistert scherp toe.)
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Derde tooneel.
devorigen,Joab.

Ve l d m a n ,
Een priester sprak en Achitofel sprak:
dat koning David niet meer koning was
en Absalom zou heerschen over ons.
En groote woorden waaiden in den wind.
Wij, dorpers, heere, dachten, dat gij dood waart.
Maar anderen wisten anders. Absalom
dan werd gezalfd, gekroond, zwoer trouw aan 't rijk;
en allen juichten, zwoeren trouw dien koning.
Twee rijen blazers hieven hun bazuin
voor hunnen mond en bliezen over volk
en land. Toen riep een rijkgekleed heraut:
‘Wat gij aanschouwd hebt, draagt het uit en rond:
Wanneer men in een stad bazuingeluid
zal hooren, zal men zeggen: Absalom
is koning, te Hebron koning.’
Al sterker groeide de verbintenis.
Het volk kwam toe, vermeerderend steeds en steeds
om Absalom... Toen ben ik weggehold
en vlood halfduizelig ter groote baan
in éénen adem naar Jeruzalem.
Geloof mij, heere, die het melden moet,
wijl 't is: het harte van een iegelijk
in Israël schijnt Absaloms te zijn.
Elk uur, elk oogenblik, verwacht het hier:
Wanneer men in een stad bazuingeluid
zal hooren, zal men zeggen: Absalom
is koning!
David:
Ach, mijn zoon, mijn arme volk.
Joab:
Dood, dood den huichelaar!
David:
Die man liegt niet.
Alleen een prins kan liegen, kan verraden...
O Heere, delg mijn overtreding uit.
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Wasch mij van schuld en ongerechtigheid.
Want om mijn zonden is mijn zoon mij hard.
Zadok:
De Heere leeft, uw borstweer en uw schild.
Daartegen schampt de pijl der boozen af.
O koning, vat een hart.
David:
In Hebron werd
de prins gezalfd. Daar waren priesters om
dat werk te doen.
Zadok:
Die priesters zal de Heer
wegwerpen uit zijn hand, zooals gij zelf
uw zoon zult delgen uit uw huis.
David:
Mijn zoon!
De Heer bezoekt mij in mijn liefsten zoon.
Husaï:
De slag is schrikkelijk voor uw vaderhart,
dat om dien zoon reeds zooveel heeft verduurd.
Doch eer 't verraad de poort van Sion nadert,
denk toch om redding, David, en verlies
geen tijd met naberouw en klacht. Wees wat
gij waart in uwe jeugd. Roep saam uw raad
om daad te stellen tegenover daad.
David:
Ook Achitofel is met Absalom.
Husaï:
De slechte, die den slechte dient! Geen nood,
wij zijn met u.
Joab:
Wij zijn met u, en wee
den aartsverrader, die mij heeft bedrogen!
Des krijgsmans goede trouw heeft hij beschaamd.
O koning, koning, had ik zulks vermoed!
David:
U heeft hij niet genoodigd, Joab.
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Joab:
Neen,
mij heeft hij niet genoodigd; slechts zijn vrienden.
Dat zijn de listigen, de schurken, die God straffe hen - zoo duister zijn als hij.
Ik heb hem tweemaal uit den druk gered,
met smeekrede in uw land gebracht en in
uw huis. Vloek zij mijn mond, die voor hem sprak!
Vloek zij mijn hand, die hem geleid heeft!
Bathseba:
Hoort gij?
Gejubel en geraas! Het oproer zwelt
en stijgt tot vóór ons huis.
(Buiten bazuingeschal.)
Bazuinen, ach.
David:
Bazuinen, ja. De veldman loog geen woord.
Thans weet een ieder te Jeruzalem
dat Absalom te Hebron koning is.
Maar, zoon, nog leeft uw vader.
Joab:
Hoog mijn speer!
David:
Getrouwen, zoo ik nog getrouwen heb
op heden, volgt mij dat ik uitga in
mijn eigen stad, die ik gebouwd heb met
mijn eigen hand, en zie of muiterij
ook hier zoo driest is als die schandbazuin.
Zadok:
Wij volgen allen, trouw aan vorst en wet.
(Allen af, behalve Bathseba.)

Vierde tooneel.
Bathseba,
alleen:
O Heere, straf mij niet, straf David niet,
om schuld van echtbreuk en Uria's dood.
Ach, Absalom doet kwaad, veel meer dan wij.
Laat hem niet zegevieren.
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Vijfde tooneel.
Bathseba,Maächa:

Maächa:
Wat gebeurt?
De straten spuwen volk. Bazuinen schallen,
en uit de koningszaal is David heen.
Mijn harte beeft. Schrik overkomt mij.
Bathseba:
Hoe?
gij hier? Om angst te huichelen? Laat de vreugd
toch klaarder stralen uit uw valsch gelaat,
uw zegekreet zoo luid zijn als uw trots.
Wat hier gebeurt, wat die bazuin beduidt?
Antwoordt uw bloed niet, dochter Thalmaï's,
het koningsbloed, dat nooit zijn eigen loochent?
Antwoordt het niet? Zoo zal ik spreken, ik.
Uw zoon, o Maächa, die nooit, nooit, nooit,
niet om een kroon, zijn vader zou verraden,
héeft hem verraden.
Maächa:
Hemel!
Bathseba:
Absalom
is koning. Hoor die galmen, hoor uw hart.
Daar moet het juichen nu. Bazuinen weer!
Dat is het teeken van het vroom verraad.
(Maächa, gebroken, knielt neder.)
Neen, niet geknield! Omhoog, daar is de troon,
uw plaats, niet als een koningsvrouw, maar als
een koningsdochter, als een koningsmoeder.
Uw Absalom is koning, te Hebron koning!
(Bathseba af.)

Groot Nederland. Jaargang 27

348

Zesde tooneel.
Maächa,
alleen:
Het scheurt in mij, het schreit in mijnen schoot.
Mijn zoon, mijn zoon, uw opgang is mijn dood...
(opstaand.)
Sta ik in Davids huis? Het drukt mij neer.
Ik moet hier uit, moet weg, moet alles keeren.
Een wagen, een wagen, dat ik vlieg!

Tweede tafereel
(Absaloms legerkamp te Lachis. Krijgers. Midden gejuich treedt Amasa tot Absalom en
Achitofel.)

Eerste tooneel.
Absalom,Achitofel,Amasa,Krijgers.

Krijgers:
De koning leve! De koning leve!
Amasa:
Mijn groet en hulde, koning Israëls.
Ternauwernood had ik vernomen, hoe
gij werdt gezalfd te Hebron, of ik kwam
hierheen naar Lachis, om met duizend die
mij volgen, mij te voegen bij uw heir.
Absalom:
Amasa, reik me uw hand.
Amasa:
Met mijne trouw.
Achitofel:
Wees welkom, overste, in ons legerkamp.
Halfweg ter hoofdstad vindt gij ons. Het zal
een donderslag zijn te Jeruzalem,
wanneer zij hooren van uw overgang.
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Amasa:
En uw triomftocht. Zulke geestdrift heb
ik nooit ontmoet. Al jeugd, al dapperheid,
al durf. Een vreugd is 't uit te trekken met
den jongen leeuw en met den fellen vos.
Achitofel:
De buit zal eere zijn. Voorwaar, voorwaar,
de koning had op uwe komst gerekend.
Amasa:
Waar schoon gevaar is, ben ik bij. Thans breng
ik mijne krijgers onder.
Absalom:
Duizend man
hebt gij met u? Tienduizend wachten uw
bevelen. Vriend Amasa, welkom, nog eens.
(Amasa af.)
(Maächa op.)

Tweede tooneel.
Absalom,Achitofel,Maächa.

Absalom:
Mijn moeder!
Maächa:
Ja, uw moeder, Absalom.
Vol liefdesangst kom ik hier been gesneld;
niet dat ik u herken als koning; ach,
u zoo te zien verheerlijkt, wondt mij diep.
Uw raad, uw hofstoet, uwe legerbenden
staan tusschen u en mij, zoodat ik, dicht
bij u, nog immer verre blijf. Ach, zoon,
mijn zoon, ik kan u niet omhelzen, sinds
gij, bij uw vaders leven, tronen wilt
in zijnen troon en Israël beroert
met bloedige scheuring, woedig krijgsgeweld.
Dat gij door vallen stijgen zoudt, ik kon,
ik wou het niet gelooven, heb gezworen,
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het was niet waar, 't was laster; en vol angst,
vol schrik, ben ik u tegemoet geijld.
En toen ik hoorde 't tarten der trompet,
en toen ik zag den rooden glans van helm
en schild, en u gehuld in uwe schuld,
toen voelde ik mij zoo arm, zoo arm, zoo arm!...
Helaas, ik heb meer dan mijn zoon verloren.
Absalom.
Gij hebt mij niet verloren, moeder. Zie,
ik houd mijn armen voor u open.
Maächa:
Vind
ik in uw armen nog mijn trots, mijn eer?
Absalom:
Gij vindt uw zoon.
Maächa:
En Davids zoon?
Absalom:
Ja, ook
den zoon van David, van den beteren David,
die 't rijk verwierf door zijne dappere daad.
Maächa:
Speel niet met woorden en doe niets toch wat
op huichelen lijkt voor mij en voor uzelf.
Absalom:
Ziet gij die zon, die hooge heldere zon,
mijn evenbeeld? Bij deze zon en God,
ik huichel niet. Heb ik, gedwongen door
mijn noodlot, jaren lang voor 't aangezicht
een mom gedragen, 't was met tegenzin,
met schaamte en wrevelmoed. Dat schijnvertoon,
dat ander aangezicht, waaronder ik
mij bergen moest om veiligheid van lijf
en leven, heb ik met één ruk mij afgerukt.
Ik ben nu, die ik ben, sta niet
gebukt, maar vast op vasten voet, en blik
met zonneblik veel sterke dagen tegen.
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Gansch is mijn wil mijn wil. Mijn leden en
gedachten krijgen eigen schoonen zwier.
Ik ben zoo vrij, zoo rijk!
Maächa:
Hoe kunt gij u
in vreugd verheffen voor uw moeder, die
uw opgang vreest en uwe nederlaag?
Absalom:
Mijn opgang is gewis. Dit weet al 't volk.
Achitofel:
Vrouw koningin, vrees toch geen nederlaag
voor uwen zoon. De koning groeit in kracht,
terwijl des vijands macht gebroken en
uiteengeschud, gestadig slinkt en zinkt.
Maächa:
Des vijands macht? Wee mij, die zulks moet hooren!
Spreekt Achitofel zoo tot Davids vrouw?
Achitofel:
Tot 's konings moeder spreek ik, onbewimpeld,
in waarheid en in trouw, zooals een man,
zijns ondanks, waar de nood dringt, spreken moet.
Het volk van Israël, daartoe geprest
door hoogste redenen van zelfbehoud,
heeft Absalom tot koning uitgeroepen.
De priesters hebben hem gezalfd, gekroond.
Hij is in naam en met der daad de koning.
Al wie het nieuw gezag, het eenige,
zijn hulde onttrekt - hij weze klein of groot wordt vijand van den troon en van het rijk.
Wij willen David geen rechtmatigen lof
onthouden; want, waarachtig, David was
een groot, goed koning. Voor den groei en 't heil
van Israël heeft hij met kracht geijverd,
zoolang die kracht bestond. Thans is die kracht en dat weegt zwaar - door eigen schuld verspild.
Te vele vrouwen brandden in zijn hart,
en twistten in zijn huis. Ook wreekt het zich,
dat hij uit eigen volk heeft bloed vergoten.
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Ontzenuwd en gebogen voor zijn tijd,
vreest hij, om donkere daden, straf van God,
en spreekt geen recht meer uit, noch zorgt voor 't leger,
terwijl de nabuurvolken, oorlogszuchtig,
wraakgierig, liggen op den loer, gereed
om op het land te vallen onverhoeds
en ons te knechten meer dan ooit te voor.
Het gaat aldus om David niet, ook niet
om Absalom. Het gaat om dezen staat.
Of Israël zal leven, is de vraag.
En op die vraag kan maar één antwoord zijn:
Ons volk mag niet vergaan. Of Samuël
voor Saul moet wijken, Saul voor David, David
nu weer voor Absalom, betreuren kan
men dit uit menschelijke gronden; doch
een ieder moet zijn offer brengen, moet
zichzelf vergeten, waar het geldt 't bestaan,
de vrijheid en de welvaart van de stammen,
Heer David neme rust. Nog eens, hij heeft
die rust ruimschoots verdiend. Wij laten hem,
wij gunnen hem zijn rijkdom en zijn weelde
en 't koesteren van zijn zorgen en verdriet;
maar 't volk wil zekerheid, eischt vaste hand
in 's lands bestuur, en Absalom aan 't roer.
Maächa:
Ik hoor het lispelen van het koud serpent.
Mijn zoon, die man is Davids raad geweest,
en toen de koning Husaï te vriend
hield meer dan hem, trok hij naar Gilo zich
terug, en listig wachtte en zon op wraak.
Nu sluipt hij weer te voorschijn over grond
en gras, en glanst en kringelt naar u toe.
Vertrouw de slangenwijsheid niet, die lokt
en loos verleidt. Hij spreekt te goed, die man.
Achitofel:
De steek van 't haastig scherpe woord vermag
mij niet te kwetsen, Maächa. De zaak
van uwen zoon heb ik een rechte zaak
gevonden. Hoe het mij ook deren moge,
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niet langer kan ik David dienen. Weet
gij niet dat hij een onbesnoeiden knaap,
Bathseba's zoon, ten troon verheffen wil?
Dat moest verhinderd worden t' allen prijs.
Absalom:
Zoo is het, moeder. Knapenspeelgoed is
de schepter niet. Regeeren moet een man.
Dat is de grond, waarom ik tijdig hand
moest slaan aan 't groote werk, waartoe mijn recht,
mijn koningsbloed en ook mijn volk mij riep.
Vrees niet voor David. Peis wordt hem verleend;
een vrije huisstaat met zijn vrouwen en
zijn kinderen, ja, met al zijn oude dienaars;
doch, om den wille van den vrede, buiten
mijn hofstad, buiten mijn Jeruzalem.
Maächa:
Zoudt gij Jeruzalem bedreigen? Wee!
Uw vaders stad, door zijne hand gebouwd!
Absalom:
Door mijne hand bevestigd. Sterker zal
zij rijzen in den glans van mijne jeugd,
aan hare jeugd zoo wonderbaar gelijk.
Mijn kracht wordt hare kracht, mijn trots haar trots.
Geen vreemde zal zijn voet ooit drukken op
het erf van 't jonggebleven Israël,
dat groeien zal in macht, saam met ons huis.
Gij hebt mijn hart op 't koningdom gezet,
mij reeds als kind met koningstooi gesierd,
den roem mijns vaders en uws vaders roem,
als vasten spiegel mij voor 't oog gehouden,
zoodat mijn droom geen andere droom kon zijn,
dan schoon en groot te heerschen in een troon,
glansvol en heerlijk als geen troon ter wereld.
Gij hebt mij zoo gewenscht en zoo gevormd,
dat ik mij in den alledaagschen gang
van 't leven nimmer wel te voegen wist,
en voor het hoogste slechts, als koning slechts,
maar dan ook gansch, met heel mijn aard kan deugen.
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Thans is in mij uw levensdoel bereikt.
Ik ben geworden wat gij woudt. De kroon
van Israël straalt op het hoofd uws zoons,
en gij, de dochter Thalmaï's, schrikt voor
uw werk terug?
Maächa:
Gewis, mijn Absalom,
uw moeder zag een koning in haar kind.
Zij heeft het anders, anders nooit gezien.
Doch niet aldus.
Absalom:
Hoe moest ik koning worden?
Maächa:
Om uw verdienste, door uw vaders keus.
Absalom:
Verdienste gaat zijn keus voorbij.
Maächa:
Dat moest
de tijd ons leeren. Voor een vorming, die
te zaam met koninklijke geerten deed
ontstaan in u de koninklijkste gaven,
heb ik met liefde en stage zorg gezorgd.
Ik wou u rijker dan uw halve broeders,
in schoonheid niet alleen, maar ook in kracht,
in mannenmoed, vernuft en sterken wil,
in edelmoed en fierheid, vorsten waardig.
Ik kweekte u in mijn harte tot een koning.
Toen David mij vergat om andere vrouwen
van minder afkomst en van lager deugd,
in mijn verlatenheid en zwijgend leed,
waart gij mijn troost, mijn trots, mijn hoogste moed
en naaste hoop; en als uw vader op
u lachte en met zijn hand uw lokken streek,
dan keken vast mijn oogen naar zijn oogen,
om daar te lezen wat ik lezen wou:
die schoone knaap draagt eens mijn schoone kroon.
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Achitofel:
Dat hebt gij in zijn oogen nooit gelezen,
sinds Salomo geboren werd.
Maächa:
Ik spreek
tot mijnen zoon... De koning heeft u lief
meer dan gijzelf bevroedt. Hebt gij mijn eer
en Thamars eer op Ammon fel gewroken,
schuld moest het zijn voor David, niet voor mij.
Zoo heb ik 't lijden van uw ballingschap
in Davids huis geleden, hopend steeds
dat wat gij wreedelijk deedt uit drang van liefde,
eens mocht vergeven en vergeten zijn.
Het is vergeven nu, vergeten haast.
Uw vader en uw vorst - uw moeder weet het heeft sedert lang geen zoeter vreugd gekend,
dan toen hij zich, op mijn herhaald gesmeek
en Joabs raad, in 't letst met u verzoende.
Genade heeft hij u bewezen, wacht
den tijd af zijner gunst. Keer, keer terug
van uw vermetelen stap, en zwicht u voort
de hand te steken naar de kroon van hem,
dien God den grootste maakte van zijn volk,
en die voor 't rijk het heerlijkst heeft gedaan.
Heeft David ook gebreken, groot misschien,
want klein is niets in hem, het past u niet
den held en heerscher rekenschap te vorderen.
Geen enkel braaf Hebreeuw heeft recht daartoe,
en allerminst zijn eigen zoon.
Absalom:
Het volk
vraagt rekenschap.
Maächa:
Door uw bestel, helaas.
Ach, Absalom, een vorst als David doet
geen afstand van het rijk, dat hij gesticht heeft.
Hem vindt de dood met zijne kroon op 't hoofd.
En zoudt gij 't volk afscheuren van zijn trouw,

Groot Nederland. Jaargang 27

356
meesleepen achter u door vuur en bloed
tot Sion, zijne stad? Zoudt gij uw hand,
uw wapen tegen hem verheffen, en
het leven breken dat u 't leven schonk?
O, zoo gij Davids zoon niet blijven kunt,
ook mijn zoon blijft gij niet. Het zwaard, dat
gij getrokken hebt, gaat dwars door mijne borst.
En wordt gij koning zoo... Mijn God, mijn God,
ik kan mijn zoon niet vloeken. Knielen wil
ik, lieveling, hier voor u om uwen vader,
zooals ik vóor uw vader knielde vaak
om u... Kent gij uw moeder nog, zoo duld
hier niemand tusschen u en mij; ontbind
dit heir van dwazen en van boozen, ach,
van goeden ook, verdwaalden als gijzelf.
Verwerp dien man, die helleschaduw werpt
op 't zonneklare van uw wezen. Leg
het zwaard des oproers neer en buigend om
weer op te staan in 't licht, voor God en volk
en vader, word uw eigen, Absalom,
mijn Absalom, en laat mij leven nog.
(Absalom, ontroerd, schijnt te aarzelen. Gejuich in het kamp.)

Achitofel:
Een nieuwe schaar juicht haren koning toe.
Absalom:
Dat is de stem des volks, de stemme Gods...
Mijn moeder, leven zult gij op een troon,
naast mijnen troon. Den eersten stap daarheen
heb ik gedaan, den laatsten zal ik doen.
DOEK.
RENÉ DE CLERCQ

(Wordt vervolgd.)
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Episode
Zelfs de grootste geesten hebben tenslotte een schrijfwerktuig en papier moeten
nemen, als ze iets wilden neerzetten. Dat moet dan wel zoo, al wil je ook niets doen,
om je geschrijf te forceeren. Zonder deze eerste beginselen komt er nooit iets. Ik zou
nu ook liever uit het raam hangen en kijken of Mark komt, Mark, dien ik uitgekozen
heb om m'n hart voor uit te storten. Maar al is hij ook nog zoo gloednieuw en vol
goede voornemens ten opzichte van opofferingen, die hij zich zou willen getroosten
om me te winnen, heelemaal betrouwbaar is hij natuurlijk niet.
Ik zou boordevol blijven en na een langen wachttijd onbevredigd van het raam
weggaan. Zoo vol, zoo vol en zonder troost, of zelfs maar voldoening van het
uitgeschreven te hebben.
Merkwaardig toch, dat je zelfs voor je eigen ik niet eerlijk bent en het leege leven
zoo graag met gevoel en intuïtie aankleedt. Zoodra ik den brief had, dacht ik in m'n
herinnering den Zondagavond af. Ja, ik had me onrustig gevoeld, nietwaar? Als 'n
voorgevoel was 't geweest! Ik was, weliswaar, bang voor m'n eigen brieven - de zijne
en afschriften van mijn antwoorden, die thuis lagen en gevonden konden worden maar een kleine vergissing vergeef je je onderbewustzijn wel.
Nonsens, hoor! Zondagavond, die malle avond..... Maay, die tenslotte niet alleen
durfde slapen in 't leege huis en mij kwam halen voor nachtgezelschap.
De huiver begon eigenlijk al op de trap, toen de deur in 't slot viel en Maay, van
gast plotseling gastvrouw geworden, 't licht aandraaide.
‘Vreeselijk voor Mies’, realizeerde ik, ‘haar leven lang in een leeg huis te komen!’
‘Om gek te worden’, zei Maay.
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‘Mies is waarschijnlijk niet zoo sensitief als wij’, troostte ik ons leedgevoel over
Mies.
De leegte werd al erger in de groote, ruime, slecht gemeubelde kamers, met veel
licht en geen overgordijnen. Kaal. Je vond jezelf ook zoo kaal ineens, en probeerde,
als voor steun, contact te krijgen met elkaar.
Niet zeer geëigend, maar wel verklaarbaar, zijn we toen maar griezelverhalen gaan
opdiepen. Maay, literair als ze is, zorgend voor 'n compact, krachtig spreken, met 'n
hyper-nerveuze, tot het uiterste volgehouden spanning en 'n geweldige climax, die
je huiveren deed.
De kasten en deuren kraakten en piepten hoorbaar. Nachtgeluiden.
En ik, heelemaal niet literair, vertelde benauwende droomen, wijdloopig en draaiend
om ieder detail. Herbeginnend, aandikkend en wéér huiverend bij 't opnieuw beleven
ervan.
Toen 't twaalf uur was, was ik zelf zoek. Ik greep me vast aan de reëele dingen
om me heen en onderdrukte een gevoel van wantrouwen en onbekendheid tegenover
Maay.
Ze vertelde onderwijl haar droom van een man, die 't lijk van een meisje droeg,
het in een hoek gooide en verdween. De man was als de belichaming van het kwaad
geweest en het zien van hem gaf haar een zóó hevig en reëel angstgevoel, als ze nooit
wakend had. Ze boog zich over het meisje en herkende zichzelf.
Ik stak de zooveelste cigaret op en voelde m'n armen trillen.
Er ging een tram door de stille straat en in de kamer naastaan klepperde de deur.
We schrokken beiden. Ik probeerde mezelf gerust te stellen door mezelf uit m'n
gedachten te verdringen, vertelde toen op mijn beurt een comischen droom.
Maar Maay griezelde liever. Ze beschouwde het verhaal literair aan alle kanten,
verwierp het zonder me te kwetsen, en begon aan haar perioden van zenuwstoringen,
Dit voor ons beiden bekende, zooal niet vertrouwde terrein, werd aan alle kanten
afgegraasd, en toen het drie uur was, durfde ik niet meer naar bed. Ik was nog steeds
verrukt over Maay, het wantrouwen en de onbekendheid gaven er een bijzonderen
prikkel aan.... Maar ik was bang voor mezelf en het huis, dat ‘be-
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zocht’ was. Ik weigerde nu ook zelfs maar één klein droompje aan te hooren of te
vertellen, en de zenuwstoringen lagen zóó bij de hand, dat ik me maar even in mezelf
had te keeren.
Maay danste toen voor me, een Spaansche sjawl om haar jongenslijf, en ik voelde
me te kort gedaan, omdat zij zich uiten en haar angsten wegdansen, wegzingen of
wegschrijven kon, terwijl ik geboren ben met een ziel, waaraan de handen ontbreken.
Dát is waar, toen ik om half vier naar bed ging, kon ik niet slapen.
Greet had toen mijn brief gevonden in den binnenzak van het goed onderhouden
pak haars echtgenoots. Ze borstelde het af, of aasde op een torntje, zooals ze
honderdmaal daarvóór deed en nog meer keeren daarna zal doen. Ze zocht niet met
opzet, dat ligt niet in haar lijn. 't Zou kunnen, dat ze van nu af begint te zoeken, ze
zou dit kunnen leeren door dezen vondst. Maar Balthasar, op zijn beurt, zal nu weer
juist genoeg geleerd hebben door het echtelijk onderhoud met de ‘ontspanning’ er
na, en de oorzaak ervan, om nooit meer brieven in z'n binnenzak te laten zitten. Hij
zal, in 't vervolg, tegen iedere nieuwe amourette zegen: ‘Je moet geen brieven aan
me schrijven, want dat is gevaarlijk.’
Er zullen nog wel meer mislukkingen volgen, na mij, ondanks de ‘ontspanning’,
waar hij zoo naïef mee in zijn sas is, dat hij er zelfs in zijn ‘afscheidsbrief’ niet over
zwijgen kan....
In ieder geval, ik sliep niet en was bang en liet het licht aan. Toen sliep ik wéér niet,
omdat het zoo licht was, en alle verschrikkingen van den avond werden beelden.
Tenlaatste, bij de herbeleving van Maay's dans, bij 't rythme van haar castagnetten,
sliep ik in.
Gisteren heb ik heelemaal niets ‘gevoeld’. Ik stond in de keuken en maakte balletjes
gehakt. Als je met koud water er een beetje aan boetseert, worden het gave, ronde
balletjes zonder kuilen. Kuilen mogen er niet in zijn, want dan gaan ze stuk. Het is
half koe, half varken geweest en nu is het gehakt. Zoo doen ze dat, tegenwoordig.
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Vroeger ging de man, gehuld in dierenhuiden, op jacht en de vrouwen bewerkten
het land. De mannen vonden het fijn op jacht te gaan; de vrouwen vonden het - als
ze durfden - niet fijn om 't land te bewerken. Als de mannen thuis kwamen met buit,
moesten de vrouwen hen bewonderen. Als ze niet bewonderden, kregen ze slaag, en
daarom bewonderden ze maar liever wel.
Zoo ontstond de opvatting: ‘'t sterke en 't zwakke geslacht’. Wat de man deed, als
hij jaagde en vocht, heette moed. Wat de vrouw deed, als ze baarde en werkte, heette
natuur. 't Eerste bewonderde je, 't tweede verdroeg je, met mate. Als de vrouw 't niet
winnen kon, praatte ze. Dan won ze 't altijd wel. De man kon dat niet aanvaarden en
sloeg maar weer. Dan kreeg hij toch ook gelijk, want ze hield haar mond.
Dat is nog wel zoo, allemaal, maar er is nu een beetje politoer over gekomen. Die
politoer heet cultuur of conventie of humaniteit.
Als je gehakt braadt, wordt je draaierig. Gehakt braden is niet naarder dan stoffen
en zuigen, maar 't is allemaal naar genoeg om je onpasselijk te maken. Ook als er
nooit geld is voor iets en Tom last heeft van ‘het morgen’ en Liselotte je doorzaagt
met haar gevraag. Een Amsterdamsche étagewoning is ook zoo'n bekrompen ruimte,
met veel te veel muren om je heen van allemaal kleine, verschillende vertrekken. Er
zijn ergens bosschen en weiden en dieren, maar nauwelijks merkbaar. Als je ook
maar even de hand, waar je je heimwee al acht jaar onder probeert te houden, opligt,
springt het er uit en grijpt je. 't Vliegt, 't bonst tegen je op en je moet gaan zitten. Nu
is je keel een weeë, pijnlijke plek, waar iets klopt en trilt, dat pijn doet en je benauwd
maakt.
Het gehakt is klaar, al was het, door de bevlieging, bijna te hard gegaan. Je loopt
bevend door het huis en bent bang jezelf en de omgeving, de toekomst en de
omstandigheden te realizeeren. Je wilt ook niet aan 't heimwee denken en maakt je
wijs, dat je fijn zit en dat je cigaret je goed doet. Ja, het leven gaat zoo wel. Je hand
is 'n vreemd ding aan een lang, veel te smal ander vreemd ding, dat weer aan een
schouder
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vastzit. Van binnen ben je vies. Er is veel roods en vleezigs, en 't is je volmaakt
vreemd. 't Beweegt allemaal op zichzelf, je kunt er niets aan toe of af doen. Ja, Tom
of een ander, kan je bevruchten, maar dat is ook weer raadselachtig op zichzelf. Je
weet er eerst niets van, dan wordt je onpasselijker dan gewoonlijk en dat noem je
zwangerschap.
Nee.... 't was een heel gewone dag gisteren en ik maak me niet wijs, dat ik ongerust
was, over wat dan ook. Het zou wel vleiend zijn voor je intuïtie als je een
vingerwijzing vond naar wat er komen zou, maar je vindt haar niet.
Alles was gewoon.
En vanmorgen had ik ‘'t morgen’ en ringeloorde Liselotte en had meteen wroeging
er over. Maar vond het niet paedagogisch om het te laten merken en was toen dáárover
weer ontevreden. Daarna heb ik vlug voortgemaakt om klaar te zijn als Balthasar
kwam. Ik kon me nog wasschen en poederen en me even behagelijk voelen, tusschen
alle haast door. 't Is fijn, je lijf af te drogen en te poederen en aan te kleeden, alsof
je zeeën van tijd hebt om er van te genieten en honderd minnaars om het te laten
beminnen. Maar een half uur later denk je er niet meer aan, dat je je opknapte en
ervan genoot. Alleen als je bukt, of een vlugge armbeweging maakt, ruik je het
parfum en 't is, behalve het onmiddellijk genot van de geur, even als 'n herinnering
aan een warme plek in je denken, een rustpooze.
Je zat te wachten in den stoel, gaf je een pose door een boek en een cigaret en was
je van je wrevel bewust. Er was altijd veel wrevel voor Balthasar. Je redeneerde het
wel weg, als hij er was en je hem en jezelf opwond tot de een of andere ambitie, maar
daarna, zóó als hij weg ging, greep de tegenzin je weer.
Toen het later werd, dacht je, dat hij niet meer zou komen. Dat was, natuurlijk,
niets mystieks meer.
En daar kwam toen opeens 'n meneer met den brief. Zoo wonderlijk verschillend
als toch je primaire reactie is van je secundaire reactie. Eerst realizeerde je je nog
wel, dat 't een verwarde brief was. 't Begon al zoo verward. Over lot en noodlot en
toeval en wat al meer. Balthasar was nogal ver-
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ward. Verder verzonk je in het nieuws, en je schrik overtrof werkelijk alle andere
bewuste gevoelens, een schrik, niet door het feit, maar door het onverwachte bericht.
En daarna verwarring: ‘wat nu hiermee’..... en ‘daarmee’...... en ‘hoe stom’...... en
‘hoe jammer’.... en ‘hoe zielig voor haar en hem’.... ‘och, ze weten toch al niet
waarheen met hun uitingen en wat te denken van hun gevoelens.’
Verontwaardiging: ‘mijn keuze is gedaan’ schrijft hij. Nu pas? Waarom? Door de
ontdekking? Maakt toch geen verschil! Dat zijn toch de consequenties, die je mede,
hoewel niet het liefst, maar toch wèl overdacht, dient te accepteeren als je een
verhouding begint.
‘Ik moet, terwille van de kinderen dit leven voortzetten’. Behoeft geen betoog,
verwardeling! Je deed toch nooit anders? Of heb je er ooit serieus over gedacht om
't niet te doen? Och, wees nu eerlijk, maar lieg niet tegen jezelf ter wille van de
situatie! Ik had je nooit moeten schrijven. Maar kón ik denken, dat je zoo flutterig
was, om de klassieke situatie te scheppen, die een vondst in een binnenzak te
voorschijn roept?
‘Laat me alleen met m'n sombere gedachten’. God betere het!
‘En wees die je was. Mijn indrukken van deze episode (die, volgens hem, geen
episode was,..... en toch weer wèl een episode was, omdat er een afscheid op volgde,
snapte ik het maar!) zijn blijvend!’ Nou, dat apprecieer ik enorm.
‘Blijf wie je was!’ Wist je wel ooit wie ik was? Beeld je toch niets in. Wat een
verwarring! Kon ik maar schreien, kon ik toch eens goed schreien. Maar dat kan ik
niet. Nooit, nooit. Zoo'n pijnlijk dik gevoel onder je keel krijg je, alsof er een rasp
zit waar je zenuwen overheen gehaald worden.
God, laat me schreien! Neem die kramp weg, die m'n handen doet trillen en m'n
beenen en m'n mond. Terwille - van de menschelijkheid - laat me schreien.....
Je kunt niet schreien. Hoe dat toch komt? Veel menschen kunnen het. Je kon het
nooit. Alleen, na dagen van hevige inspanning en zorgen en onrust en onoplosbare,
bezwarende problemen, droomde je wel, dat je schreide. Je droomde dan, dat Tom
ziek was, dat Frits dood was, dat Liselotte weg was
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of je moeder niet dood en plotseling terug gevonden. Je schreide dan, rijk en
overvloedig en je voelde je ziel leegstroomen. Alle zorgen en hindernissen spoelden
weg. Als een lauwe, vruchtbare, overvloedige meiregen was het en het gewas zoog
het in en een kruidige geur doortrok de atmosfeer. En de bladeren van de boomen
trilden druppelend na, bevredigd. Bevredigd, berustigd, verzadigd.
Er was altijd een nuchter einde aan die droomen. Er was altijd wel iemand, die je
overgevoeligheid gispte. ‘Dat weet je nu eenmaal’, zei Wiesje eens tegen je, toen je
rijk en overgegeven en jezelf vergetend schreide, omdat Frits gestorven was, ‘een
mensch moet eens sterven. En hij was zoo jong niet meer’.
't Hinderde niets, je schreide door. 't Was als een meiregen, waar 't gewas naar
hunkerde. Een noodzakelijkheid, een niet te stuiten noodzakelijkheid.
Je werd 's morgens wakker, met een helder hoofd en een blij, tevreden hart.
Zoo is het leven wel eens.
O, mijn heimwee, dat opvliegt en me ringeloort, me door elkaar gooit! Mijn heimwee
naar het volkomene, 't conflict in m'n leven, dat alleen zulke geweldigheden van
onvolkomenheid kent. Weg, er onder!
Die onrust, die verwarring!
'k Ga hem opbellen. Hij moet toch een geregeld verslag kunnen geven. Daarop
heb ik recht. Ik speel ook een rol in dit huiselijk drama. 'k Móét hem even opbellen.
Jawel, ‘laat me alleen’, enz. Alsof je maar voor 't zeggen hebt, wat je 't liefste wilt.
Pf, lijkt er niet naar.
Was Frits maar hier, waaróm is hij er eigenlijk niet? Waarom is er niemand om
naar deze enormiteiten van onvolkomenheid te luisteren, waar je je geest aan
verslingert en je gevoel aan versnippert. Om een klein beetje weerklank te vinden.......
Of om 't eigenlijk niet te vinden.
Je belt, maar: ‘meneer is niet aanwezig’.
Je snijdt andijvie met trillende handen en een hortend hart. Hortend als een ouwe
klok, die aarzelend en knarsend tikt, alsof zij 't ook wel plotseling opgeven kon. Je
wangen zijn dik
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zoo dik, dat je er niet overheen kijken kunt en 't mes is zoo zwaar in je slappe hand.
Je oogen prikken of ze rood zijn van 't huilen, maar de rasp zit er nog en je zenuwen
schuren er overheen, pijnlijk.
Het aardappelmesje snijdt niet meer, het hakt hompen van de aardappels af. 't Zijn
vieze, zandige bollen in je slappe handen.
Je gedachten draaien als vurige ballen om de schrik heen. 't Gaat vlug en vlugger
en 't flitst in je hoofd, als een hel witrood-groen licht. Je wangen gloeien en je hart
bonst en hort.
Je belt weer op.
‘Meneer is nog niet terug.’
De schrik schuift weg voor 't gewone van de garage, waar je opbelt en de grappen
van de chauffeurs. Je herinnert je, dat je vleesch moet hebben voor vanmiddag en
zoekt trillend het nummer van den slager. Je bestelt. Je hart is als een lijdend, levend
dier, dat wegvliegen wil, en je denkt aan vleesch bestellen. Je voelt een walging van
jezelf, je hekelt de bekrompenheid van je kleine, zelfstandige ik en hunkert naar
vervloeien. Gevoegd worden bij den universeelen levensadem, 't onbewust verlangen
naar de eenige volkomenheid, de niet te realiseeren rust na het leven.
Iemand moest er toch wel zijn, om mee te praten, iemand om je stuurloosheid aan
over te geven...... Mark!
Ik bel Mark op en hij komt.
Hij zal komen na de vele conferenties, die er altijd zijn. Het gevoel van
dankbaarheid wordt onmiddellijk gemengd met twijfel of het niet te veel gevraagd
is van zoo kort een vriendschap. Het zijn die twijfel en nieuwe onrust die 't me
duidelijk maken, dat ik geen rol meer speel in de Balthasar-briefsituatie en ik bekijk
schoorvoetend het drama objectief.
't Is nog verward, maar de schrik en pijn zijn weg. Pijn? Hééft het me pijn gedaan?
Och zoo! Ja, dat zal dan wel.
Mark zal komen en het drama aanhooren. Ik zal hem raad vragen over wat ik doen
moet, hiermee. En ik zal hem vragen, me te vergeven, dat ik beslag op hem leg.
‘'t Is m'n gewoonte niet, Mark, over 't algemeen gééf ik méér dan ik vraag. Ik weet
wel, dat het hinderlijk is, als
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iemand zoo maar in je dagelijksche work stapt en zegt: “Ik heb je even zóó noodig!”
't Gebeurt niet vaak. Tenslotte gaat m'n leven ál te rustig en dit is, zelfs objectief
beschouwd, een evenement. Een onprettige beleving, al hád ik er ook min of meer
rekening meegehouden, toen ik er mee begon. Ik schrijf niet altijd brieven. Die
brieven worden niet altijd in binnenzakken achtergelaten en nog minder vaak door
echtgenooten gevonden. 't Is pas de tweede maal, dat 't me overkomt’.
Mark zit in den stoel. Ik zit op den grond, juist zooals ik, indien de brief niet gevonden
en de ander dus niet gekomen was, twee uur geleden bij Balthasar gezeten zou hebben.
Hij strijkt m'n haar glad en 't is op zichzelf al een troost, dat er na het ‘afscheid’
onmiddellijk een remplaçant is om m'n haar glad te strijken. Om eventueel, en als ik
het zou willen, te genieten van 't gewasschene en verzorgde.
‘Vertel nu eens wat er is, meisje, en waarom je zoo nerveus bent?’
Marks stem lacht. Er is iets, dat lacht en zingt in Marks stem. En alsof je hem
jaren, jaren kent en toch is hij nieuw, gloednieuw. Om te zien, om naar te luisteren,
om over te denken. Je kent hem pas en hoedt je voor gecharmeerdheid. Soms stoot
een gebaar of een woord tegen je hart, maar dat negeer je opzettelijk.
‘Wat is er dan?’
Ja, wat is er? Wat moet je ervan vertellen? Onder je verlegenheid krimpt de
geschiedenis in, als 'n luchtballon die lek is. 't Wordt een slap vodje. Maar je begrijpt,
dat er van je verwacht wordt, dat je je verzoek om gauw even te komen,
rechtvaardigen zult. Hij verwacht, dat je hem raad zult vragen, jijzelf verwacht dat
je raad zult krijgen. Nou, vooruit dan maar......
‘Hoe haal je 't in je hoofd om ooit brieven te schrijven? Moet je niet doen, moet
je nooit doen. Ik zet nooit een letter op papier. Alles is lief en goed, dan komt het
conflict en daarna komen de briefjes op de proppen. Dan heb je de bewijzen en de
poppen aan 't dansen. Moet je niet doen! Hoe kom je zoo naïef?’
Zijn stem lacht en zijn oogen lachen.
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‘Mark, je doet al die dingen om 'n beetje je leven aan te kleeden. Je bent zoo alleen
en je komt toch wéér te kort. Je komt altijd te kort. Je verlangt 't volkomene en je
krijgt dit’.
Ik vertel door, Hoe 't was, toen Balthasar de eerste poging tot toenadering deed
en ik zoo'n moeite had om iets meer dan een oppervlakkigen kennis in hem te zien.
Hoe ik hem de eerste maal schreef, dat 't niet ging, dat ik niet kon. Hij was altijd zoo
verward en besluiteloos. Ik schrok terug voor de soesah. 't Was zoo'n soort pa in m'n
gevoel en ik een dochtertje van een jaar of twaalf.
‘Heusch, Mark, dat kon best. Hij was zoo klaar met zichzelf. En groot en dik en
baardig. Een echte pa. Een klein meisje voelde je je altijd tegenover hem, onvolgroeid
en onvoldaan. Maar hij kwam terug en tegen zijn hunkeren, zie je, daar kon ik niet
tegen. Zoo hongerig als hij hunkeren kon. En wie ben je tenslotte om te mogen
weigeren wat je geven kunt?’
Je zwijgt, en verwondert je over het gevoel van rust dat plotseling over je hart en je
heele wezen strijkt. Je verwondert je over je verlangen naar eenzaamheid om deze
rust te genieten, te zwelgen erin. Afgeloopen. Geen ergernis meer over zijn
beeren-plompheid, geen tegenzin meer om zijn weinige galanterie, geen wrevel meer
om hem zelf. Afgeloopen. Geen draaien meer, als hij kwam, en afwachten, als hij
niet kwam. Geen verlangen meer naar iets dat hij niet geven kon. Geen verwachtingen
van een verhouding die niet opleverde.
O, die rust. Nu zou je dagen kunnen slapen en wakker worden en zingend je werk
doen. Malle, vroolijke, kleine liedjes, die alleen uit je hart komen zonder gedacht te
zijn.
Mark is me te veel, wat moet ik nu met Mark? O ja, praten. Hij praat al een tijdlang
ergens over.
‘.......en je zegt dat ze ‘ontspanning’ hadden.......
Ik proest.
‘In den nacht van Zondag op Maandag. Ja’.
‘Nou, dan zijn die menschen ook tevreden en jij bent tevreden, want je bent er af.
Dat is in de bus, meisje. Zoo!’
‘Ja, maar wat 't me 't meeste hindert is zijn malle houding
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hierin. Dat zou ik willen verklaren, willen oplossen.... Daar begrijp ik niets van.....
't Is zoo laf.....’
‘Wat je 't meeste hindert is, dat jij het hem niet gezegd hebt, dat 't uit moest zijn.
Dat zijn van die kleine ijdelheidjes, hè?’
‘......Ja -’ 't Is als een wiegeliedje, waar ik langzaam bij indut.
‘Maar als Tom nu vraagt, waarom komt Balthasar nooit meer?’
‘Dan zeg je: “Ga 't hem vragen.”
......En als hij 't doet?.....’
‘Nu, dan is Balthasar kerel genoeg om te zeggen: “ik heb geen tijd”.
.....En Greet, hoe zal.......’
‘Och, wat! Die heeft haar “ontspanning” en daar bezatten ze zich een poos aan.
Zoo gaat dat. Die soort mannen klagen over hun ongelukkig huwelijk en kunnen er
niet buiten. Niet buiten het ongeluk en niet buiten het huwelijk’.
‘Hij vond toch weer altijd dingen in haar terug, die hij vroeger in haar gezien had’.
‘Ja, vanzelf. En over twee maanden dan is hij “die dingen” weer kwijt of ziet ze
niet meer en zoekt een nieuwe liefde en dat mislukt ook weer en zoo voort’.
‘...... Ja......’ Als een slaapliedje, als een slaapliedje. En boven alles de rust. Marks
stem, die lacht en lachend zingt. Ik wil niet verliefd worden op Mark, 't is zoet zoo.
En rustig. Waarom wil ik mezelf daar zoo van overtuigen? 't Is zoo.
Je lacht naar Mark op.
‘Ik kan jou het debat wel overlaten, je bent niet voor niets rechtgeleerde. Je zult
het wel uitpraten’.
‘Als jij niet meepraat, is het debat gesloten, nietwaar?’
Nu is 't avond en 't is geleden. ‘Je moet over zulke dingen eerst vier en twintig uur
been laten gaan en dan kijken wat je doet’, zei Mark, 't Lijkt me jaren geleden en 't
was vanmorgen......
Zoo rustig ben je van binnen en je kunt zingen terwijl je afwascht en zingen terwijl
je theeschenkt.
Het visschen enthousiasme van Tom meevoelen vóór
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den grooten bak, waarachter licht brandt en waardoor een stukje tropische rivier in
je kamer getooverd wordt. Je voelt het, bijna nog meer dan je het ziet, 't lenig zwenken
en glijden van de kleine dieren door het groene water, dat klaar is als lucht. Hun
kieuwen trillen en pompen, hun bekjes happen, happen van een levensadem die
verwant is aan je eigene. Ze hangen stil en geven hun kleuren te zien. Of jagen achter
de vrouwtjes aan... Dat doen ze zoo. 't Is het oudste en sterkste instinct: in stand
houden, leven.
Ik houd van Tom, zoo samen voor den bak. Ik hoor ineens veel lieve dingen voor
mij in zijn kalme, tevreden gesprek over de visschen. Zijn ooren, zoo dicht bij gezien,
zijn rose en zijn huid vol kleine zachte haren. Als een dons. Mijn hart is zwaar en
vol teederheid voor hem.
Je kunt, vertellend van Roodkapje en den vreeselijken wolf, Liselotte's galbulten
deppen met goulardwater en genieten van haar rooden helm van haren, haar sterke,
witte lijfje en de helle oogen van Delftsch-porcelein-blauw. En de situatie
beschouwen. De situatie is actueel en niet slecht. Alleen zijn houding!.... Ik kan me
toch niet ergeren.... En goedig was hij toch wèl en vertrouwd. Natuurlijk, hij hád de
eer aan mij moeten laten, dat wel.
Maar Mark bracht rozen voor me mee en mijn cigaret smaakt zoo goed.
Het leven gaat zoo wel.
EVA RAEDT-DE CANTER
Den Haag, Augustus 1929.
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Uit het leven
De ‘Sperre’
De ‘Sperre’ stond eenzaam-donker op een hoogte, midden in 't lichtgroene veld.
De ‘Sperre’ was een oude cederboom, maar de menschen verstonden dat woord
cederboom niet en noemden hem de ‘Sperre’.
Iedereen, uren in den omtrek, kende de ‘Sperre’. Grootgeworden menschen hadden
er als kinderen aan zijn voet gespeeld en kleine kinderen speelden er nog elken dag,
als zij naar de school toe gingen, of als zij van de school naar huis keerden.
De ‘Sperre’ stond op een heuveltje, waar ook destijds een oude, houten windmolen
had gestaan. De bliksem had den molen getroffen en hij was ten gronde afgebrand.
Toen men de overblijfsels van den molen opruimde ging het gerucht dat ook de
‘Sperre’ zou verdwijnen, maar dat gebeurde niet. Het stukje grond waarop de ‘Sperre’
stond, behoorde aan meneer Alexander, die daar in de buurt zijn mooi kasteel had;
en men vernam dat meneer Alexander erop gesteld was de ‘Sperre’ te behouden, nu
de molen er niet meer was.
***
De ‘Sperre’ op zijn heuveltje domineerde heel den omtrek. Vier mulle zandwegen
kruisten daar elkander en de gansche streek lag er als een mooie landkaart open. Men
zag in het verschiet de grijze spits van den dorpskerktoren en de roode daken der
huizen er omheen; en men raadde er, meer dan men ze zag, de grijze gevels en de
ronde torens van meneer Alexander's kasteel tusschen het opwolkende groen van
zijn uitgestrekt park. Het koren golfde er in zachte deiningen ten allen kant en de
ouderwetsche boer-
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derijen lagen hier en daar verspreid, als kleine eilandjes in groene zee.
Tegen den ouden stam der ‘Sperre’ hing een klein kapelletje. Een
Lieve-Vrouwe-beeldje prijkte er in staatsiekleeren achter 't glazen raampje, met de
maagdelijke sluierkroon op 't hoofd en met het klein kindeke Jezus op den arm.
Daaronder stond, op een bordje, een door wind en regen half vergane rijmpje:
Gij die hier passeert te peerd of te voet
Leest eenen Onze Vader of Wees gegroet.

Soms zat daar wel een enkele oude vrouw geknield te bidden, maar toch zeer zelden;
en wie er verder passeerde te peerd of te voet keek wel eens verstrooid naar het
kapelletje, maar ging meestal zijn weg zonder zich op te houden of aan bidden te
denken. Het kapelletje behoorde bij de ‘Sperre’ en was er als het ware mee vergroeid.
En zoo gebeurde het ook dat stoeiende schoolknapen er eens onwillekeurig een stok
in knuppelden, die het ruitje verbrijzelde en den maagdelijken Lieve-Vrouwe-sluier
scheurde. Dat was een heele opschudding geweest! De jongen die 't gedaan had werd
door zijn makkers aangeklaagd bij den schoolmeester, die hem tot straf met gevouwen
handen bij het kapelletje deed knielen om in tegenwoordigheid van al zijn kameraden
aan het Lieve-Vrouwe-beeldje vergiffenis te vragen. Sinds werd er nooit meer iets
aan het kapelletje geschonden; maar tot betere voorzorg liet men er toch een
rasterwerkje aanbrengen; en zoo zat het Lieve-Vrouwtje voortaan achter traliën, als
gevangen in een kooi.
De jongens speelden er; en ook de meisjes. De jongens lieten zich buitelend van
den berm neerrollen; maar de meisjes mochten dat niet doen ('t was heel streng door
de nonnetjes uit het klooster verboden); zij vermaakten zich met bloemen plukken
uit de korenvelden rond de ‘Sperre’ en vervlochten die tot kransen in hun haren en
kwamen dan hand aan hand om de ‘Sperre’ liedekens zingen en rondeke dansen. Het
waren korenbloemen blauw als oogen, of papavers rood als wangen, of witte sterretjes
van madeliefjes, die als witte tandjes schitterden. Wanneer de brem over de bermen
bloeide, waren al de blonde hoofdjes als met
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tintelend goud omkransd. De leeuwerikjes zongen mede in den hoogen hemel; de
gele en bruine en witte vlinders fladderden over de bloeiende klavervelden en alls
geurde zoo heerlijk en er was zooveel zachte vreugde en geluk alom!
***
Toen kwam opeens, gelijk een donderslag, het ontzettende nieuws: Meneer Alexander
had den grond, waarop de ‘Sperre’ stond, verkocht en de ‘Sperre’ zou geveld worden!
De jeugdige bengels en de kleine meisjes konden het eerst niet gelooven. De
‘Sperre’ die daar al onheugelijke tijden stond... en het kapelleken!... wat zou men
doen met het kapelleken? Zij waren allen eerder opgewonden dan bedroefd over het
opschudding-wekkend geval; er hadden hartstochtelijke bijeenkomsten plaats, aan
den voet zelf der ‘Sperre’; er waren twee partijen, twee scherp-vijandelijke kampen:
zij die aan het verdwijnen der ‘Sperre’ geloofden en zij die er niet aan geloofden en
meer dan eens raakten zij slaags, tot het eindelijk onomstootbaar vast stond dat
meneer Alexander, die een hekel had aan het gescharrel van die wilde bende, den
grond verkocht had en dat de ‘Sperre’ zou geveld worden.
***
Zij w e r d geveld! Op een Donderdag-namiddag, juist den dag dat de schoolkinderen
vrij hadden en dat het bij de ‘Sperre’ vol was met stoeiende knapen en meisjes,
kwamen twee mannen uit de richting van het dorp te voorschijn, met allerlei
gereedschap over de schouders. Al de bengels herkenden ze op 't eerste gezicht: het
waren Micus den boomhakker en zijn helper Bruno!
Zij staakten dadelijk hun spelen en trokken zich instinctmatig met ernstige gezichten
achteruit. Een poos stonden zij daar volkomen roerloos, de oogen strak op de twee
loomnaderende mannen gevestigd.
- ‘Ha, keirelkes!’ glimlachte Micus ietwat treiterend’, 't es hier gedoan, zulle! mee
't spelen rond de ‘Sperre’!
Zij zeiden niets; zij bleven onbewegelijk staan kijken.
- ‘D'r goa hier 'n grueter kapelle komen, woar dat er veel wijwoater zal te krijgen
zijn!’ treiterde op zijn beurt
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Bruno, terwijl hij zijn spade en een zak met gereedschap van zijn schouders op den
grond neerliet.
De bengels bekeken elkander met vragende blikken aan. Zij begrepen niet.
Micus lachte heel luid en lei insgelijks zijn spullen neer.
- ‘D'r zillen hier veel bedevoarders komen!’ verzekerde hij.
De bengels lachten even mede, ofschoon zij toch maar niet begrepen.
- ‘Alla!’ zei Bruno; ‘zillen we moar beginnen?’
- ‘En avant marsch! Kliedt hem moar uit!’ antwoordde Micus kluchtig.
Bruno bevestigde zorgvuldig twee scherpe, sterke sporen aan zijn grove laarzen.
- ‘Zie-je mij stoan?’ lachte hij tot de kinderen. ‘'K ben ne kemphoane! 'K goa
vechten!’ En hij deed alsof hij op hen af wou vliegen.
- ‘Oe oe!’ gilden zij, giegelend uit elkaar stuivend.
Bruno rende hen na, klappend met de handen op zijn dijen, als een haan die
klakveert.
- ‘Kokorikokooo’! kraaide hij.
De knapen en de meisjes kronkelden zich, gillend van het lachen.
- ‘Ala, zot; aan 't werk!’ vermaande Micus.
Hij zelf had een klein laddertje tegen den stam geplaatst. Hij klom er langs en
haakte met grooten eerbied het kleine kapelletje los. Hij ging het boven op den berm,
onder zijn vest verbergen. De bengels zagen roerloos toe.
Bruno kwam nu bij de ‘Sperre’, mat even den afstand met zijn oogen en in een
oogwenk, vlug en soepel als een kat, zat hij in den top. Daar blies hij naar de kinderen,
zooals een kat zou doen.
- ‘Ooo!’ slaakten de bengels in verrukking.
Maar Bruno ging aan 't werk. Hij nam een breed en glinsterend hakmes uit zijn
gordel en begon er krachtig mee te slaan. De witte spaanders vlogen uit de donkere
kruin der ‘Sperre’ en weldra viel er een tak af, als een arm die breekt.
- ‘Ooo!’ riepen de kinderen. Zij waren diep geboeid. Zij wachtten op de volgende
takken die zouden vallen. Zij voelden
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geen spijt van wat gebeurde. Het was iets nieuws, iets onverwachts en onbekends,
iets hartstochtwekkends!
Zij zagen Bruno in den top zich wringen, als een aap die van den eenen tak naar
den anderen wipt. - ‘Past op!’ riep hij: ‘d'r komt ne gruete paraplu beneên!’ Hij gaf
een paar heftige slagen; er was een barstend gekraak en een enorme tak zeeg langzaam
schuivend naar omlaag en spreidde zich zacht als een donker kanten kleed over den
berm open.
- ‘De paraplu! De paraplu!’ joelden de bengels in dolle pret over Bruno's grappig
gezegde.
Zoo werd de gansche cederkruin van tak tot tak geheel onttakeld en weldra stond
daar alleen nog een kromme bruine stronk met witte stompen-uiteinden, van afgehakte
ledematen. Wat was ze klein, ineens, de groote ‘Sperre’! Het leek niet meer op een
boom; het was als een leelijke paal, daar tot vogelverschrikker in den grond geplant!
De kinderen vonden het gezicht nu eensklaps wel heel triestig; hun uitgelaten
vroolijkheid viel; het was alles veel te gauw gegaan; zij hadden niet eens den tijd
gehad om van het zoo boeiendnieuwe te genieten. Ook was er geen van allen die nog
lachte toen Bruno, langs den bruinen stam naar beneden glijdende, kluchtig uitriep:
- ‘En nou zillen w' hem zijn schoentjes uitdoen en hem schuen in zijn beddeke
leggen!’
Micus was er al mee bezig. Hij spitte de aarde wat weg om de wortels en hakte
deze met forsche bijlslagen door. Telkens was het als botten en beenderen die braken.
Micus sloeg er hijgend op los, alsof hij een vijand doorkliefde. Af en toe veegde hij
met de mouw het zweet van zijn voorhoofd en keek dan lachend naar de bengels:
- ‘Zeg, sloat de miester in de schole uek zue hard op ulder kneukels?’
- ‘Nee,! klonken een paar zwakke stemmetjes; maar pret hadden zij eigenlijk in
het geheel niet meer.
Bruno wroetelde nijdig met zijn spade in den grond.
- ‘Zoe-je gelueven dat hij hem nog vasthoudt mee zijne grueten teen!’ schertste
hij.
Er waren enkel een paar kleine meisjes die eventjes lachten; de jongens zeiden
niets.
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De stam begon te wankelen. ‘Opgepast!’ riep Micus, de bijl hoog geheven. Hij gaf
een laatsten forschen slag en dan twee kleinere en langzaam, zich half draaiend, neeg
de ‘Sperre’ naar den grond. Er klonk iets als een korte knal die wat aarde deed
opspatten en meteen, onder een doffen slag, lag de ‘Sperre’ roerloos op den grasberm.
- ‘Amen!’ zei Bruno zijn spade in den grond duwend.
Micus glimlachte. Hij keek voldaan naar zijn werk dat naar zijn zin was afgeloopen.
Hij haalde een eind pruimtabak uit zijn zak en knauwde er wringend een stuk af.
Zwijgend kwamen de kinderen om de ‘Sperre’ staan. Micus keek hen aan.
- ‘Hawèl!’ zei hij plagerig, ‘ge keunt hier nou toch nog blijven spelen, zuelank of
dat de nieuwe kapelle doar nie 'n stoat. G' hèt zelfs mier ploats of van te vuers!’
De kinderen zeiden daar niets op. Zij bleven er nog een poosje staan kijken. Toen
dropen zij langzaam af.
Micus en Bruno raapten hun gereedschap bij elkaar. Bruno zou alleen het heele
boeltje dragen. Micus tilde met groote zorg het heilig kapelletje op, dat hij onverwijld
bij meneer de pastoor aan huis zou gaan brengen.
***
Een tijd verliep. Na de eerste dagen van teleurstelling kwamen de knapen en de
meisjes toch weer spelen op de plek waar nog zoo kort geleden de schoone, oude
‘Sperre’ stond. Maar het was dàt niet meer. Zij misten zoo de ‘Sperre’! Het was een
zeldzaamheid als er nog eens een buitelpartij van af den berm plaats greep; en de
kleine meisjes tooiden zich het hoofd niet meer met veldbloemen en dansten hand
aan hand geen rondekens meer onder het zingen van liedjes. Het eenige wat hen daar
nu nog belang inboezemde was het nieuw kapelletje dat er moest komen en waaraan
men reeds begon te metselen. Zij kwamen bij de metselaars staan en vroegen tegen
wanneer het klaar zou zijn.
- ‘Vuer de winter zal d'r al wijwoater geschonken worden!’ lachten de metselaars.
- ‘Wijwoater geschonken!’ herhaalden de kinderen verbaasd.
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- ‘Joa zeker: in kleine gloazekes of in gruete pinten, al noar believen!’
Toen begrepen zij dat zij voor den gek gehouden werden en dat er zou een
landelijke herberg komen op de plek waar eenmaal hun dierbare ‘Sperre’ had gestaan.
***
De herberg kwam er. Nog vóór den winter, zooals de metselaars gezegd hadden,
was zij kant en klaar. De bewoners trokken er met Allerheiligen in en wat zagen de
verbaasde kinderen toen zij er dien middag langs kwamen?... Een fonkelnieuw,
langwerpig uithangbord boven de deur, waarop een prachtige groene sperre was
geschilderd tusschen een pint bier en een borrel jenever! In groene, boogvormige
letters stond daarboven: ‘In de Sperre’; en beneden, onder het glas bier en den borrel;
Bij Benoni Vervloet verkoopt men drank. De kinderen holden naar huis om daarvan
te vertellen.
***
Maar ook het nieuw kapelletje zou er komen! Meneer Alexander was wel een man
van den penning, maar hij was in de eerste plaats en bovenal een zeer godvruchtig
man en voor niets ter wereld zou hij het kapelletje, dat destijds aan den ruigen stam
der oude ‘Sperre’ hing, in den vergetelhoek gestopt hebben. Hij liet een steenen
kapelletje bouwen, boven op den berm, daar waar vroeger den houten molen had
gestaan; en daarin werd het Lieve-Vrouw-beeldje achter traliewerk geplaatst met
mooie nieuwe kleertjes aan en een fonkel nieuw kindje Jezus op den arm; en ook het
versje dat destijds aan den stam der ‘Sperre’ hing werd nu aan het steenen muurtje
vastgespijkerd:
Gij die hier passeert te peerd of te voet
Leest eenen Onze Vader of Wees Gegroet.

Weinig passeerden er ‘te paard of te voet’ die niet even in de ‘Sperre’ bleven
pleisteren; doch schaarsch waren zij die bij het kapelletje gingen knielen. Een paar
oude vrouwtjes, zoo nu en dan, als vroeger, toen het beeldje aan de ‘Sperre’ hing.
Toch had meneer Alexander wel zijn best er voor gedaan. Hij had er vijf schrale
lindekens omheen laten
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planten, die mettertijd zouden groeien en frissche schaduw geven, zooals de ‘Sperre’
destijds gaf. Meneer Alexander had zijn plicht gedaan. Het was zijn schuld niet als
de menschen het hunne niet deden. Eén goed resultaat althans was bereikt: die
ordelooze en wel eens onzedelijke rommel van ravottende jongens en meisjes op den
heuvel rond de ‘Sperre’ had nu wel voor altijd opgehouden!

Pension de Famille
Het mooie luxe-hôtel lag ginds boven op den berg, met zijn ruime terrassen en
prachtige lusttuinen. De ‘Pension de Famille’ lag beneden aan den voet, benauwd
en klein en somber, aan den oever van 't riviertje.
De ‘Pension de Famille’ was een goedkoopere ‘dépendance’ van het groote
luxe-hôtel. De bewoners van de ‘Pension de Famille’ genoten desverlangd het
voorrecht tweemaal in de week, den Woensdag en den Zaterdag, van twee tot zes,
in de mooie tuinen rondom het luxe-hôtel te mogen wandelen. Zij maakten meestal
een zeer zuinig gebruik van die gunst. Zij kwamen eens eventjes kijken en, als ze 't
gezien hadden, keerden zij doorgaans mopperend naar de ‘Pension de Famille’ terug.
Het verveelde en ergerde hen soms op verzoek van een of anderen bewaker hun
toegangskaart te moeten vertoonen. Soms hadden zij die niet bij zich en dan werden
zij beleefd maar vastberaden weer naar beneden gebonjourd. Zoo was van lieverlede
tegen het groot hôtel een stille wrok ontstaan onder de gasten der ‘Pension de Famille’,
een machteloos-haatdragende hostiliteit, die zich ook wel eens tegen de bewoners
van het groot hôtel uitte. Geen gast der ‘Pension de Famille’ zou in het voorbijgaan
of tegemoet komen van een gast uit 't luxe-hôtel ook maar even gegroet hebben,
zooals toch gebruikelijk was onder de menschen van die nog eenigszins patriarchale
streek. Neen; dat waren vijanden. De geest van stugge hostiliteit werd ingeademd in
de atmosfeer der ‘Pension de Famille’ en iedereen was er door besmet. Een bewoner
der ‘Pension de Famille’, die het gewaagd zou hebben op vertrouwelijken, of zelfs
maar gewoon-beleefden voet
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met een bewoner van het groot hôtel om te gaan, zou geen leven meer hebben gehad
in de ‘Pension de Famille’.
***
De bewoners van het luxe-hôtel droegen volstrekt geen wederkeerigen wrok tegen
de gasten der ‘Pension de Famille’, maar zij merkten en voelden die hostiliteit en
amuseerden er zich mede. Zij speelden golf op de mooie, uitgestrekte ‘links’ en daar
een der ‘holes’ onder aan den berg en nog al in de nabijheid der ‘Pension de Famille’
gelegen was, gebeurde het wel eens, dat ze zich daar even ophielden en liefst dan
tegen het uur der maaltijden in de ‘Pension’ om al die zure gezichten daar te zien
aan-of-voorbij komen.
Dat was de ergernis der ergernissen voor de gasten der ‘Pension de Famille’. De
eetzaal der ‘Pension’ kwam uit op den weg langs het water en daar het zoo benauwd
en warm was daarbinnen, stond de voordeur meestal open. De golfspelers bleven
daar op het pleintje vóór de ‘Pension’ talmen en lachen en praten en af en toe waagden
zij een blik naar binnen, waar de op elkaar gepropte gasten om één groote, lange
tafel zaten. Altijd, dag aan dag, dezelfde stugge gasten. Een oude meneer met rood
gezicht en grijzen baard in 't midden; en tegenover hem een dikke vrouw met opgezette
buste, die aldoor kortademig zat te hijgen. Dat waren de twee voornaamste stamgasten,
al van jaren her. Zij bekleedden daar een soort eereplaats. Zij gaven er den toon aan:
de toon van stugge degelijkheid. Zij werden vóór de anderen bediend. Zij keurden
de spijzen goed of af. Wat zij eenmaal hadden afgekeurd, verscheen niet meer op
het menu. Wat zij wel wilden goedkeuren, verscheen herhaaldelijk, soms elken dag,
tot walging van de overige gasten, die het echter niet zouden gewaagd hebben tegen
de traditie in te mopperen. Rondom dat plechtig tweetal groepeerden zich de overige
pensionbewoners, een beetje op goed geluk af. Men kwam, men ging; men schoof
op, men trok terug; dat was iets vaags en ordeloos, dat wel geduld moest worden,
zoolang er geen stoornis door ontstond. Alleen één enkele jonge dame was er, die
aldoor vast haar zelfde plaats innam, heel aan het eind der tafel, met den rug naar de
openstaande deur. Zij was vrij knap van uiterlijk, flink gebouwd met donker haar en
donkere oogen. Zij was altijd
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koketjes aangekleed en haar manieren aan tafel getuigden van meer verfijning dan
die der overige gasten. Zij alleen scheen zich niet te ergeren aan de bedekte
nieuwsgierigheid der golfspelers uit het luxe-hôtel. Integendeel. Telkens keek zij
eenigszins met welgevallen naar hen om en verschoof zelfs lichtelijk haar stoel, om
hen beter te kunnen zien. Zulks ontging niet aan de brommerige oplettendheid van
den ouden, grijzen heer en de amechtige dikke dame; en, als het maar eenigszins
kon, dat was dan wanneer het niet al te warm en benauwd was en de dikke dame niet
al te angstig naar haar adem moest snakken, liet hij stug de voordeur sluiten. Maar
het was zulk een heerlijk heeten, mooien zomer en het werd dadelijk zóó bevangen
daarbinnen met dichte deuren, dat men toch al spoedig weer moest openen. Toen
gromde de heer dof-verwoed en het gebaar, waarmee hij zich van kip en sla bediende,
leek wel een vechtgebaar: 't was of hij zijn vijanden de haren van het hoofd plukte
en razend hun botten verslond.
Feitelijk maakte die jonge dame daar den indruk, of zij niet om die tafel en in dat
gezelschap paste. Was dat wel iets voor haar, al die donkere of lichte halfvolle
wijnflesschen met nummers op de etiketten, die bij elken maaltijd weer werden
opgedischt tot zij eindelijk leeg waren en door andere vervangen werden? Was dat
iets voor haar, dat lawaaiig gooien en rinkelen met borden en vorken en messen en
dat grof naar binnen slikken van de spijzen, zooals de meesten van die gasten deden?
Neen; zij paste er niet. Haar plaats zou eerder zijn geweest ginds boven in het
luxe-hôtel; en het moest eigenlijk niemand verwonderen, dat zij grooter belang stelde
in de elegante verschijningen, die daar vandaan kwamen dan in haar
laag-bij-de-grondsche, dagelijksche omgeving.
***
Het was ook, alsof enkele bewoners van het luxe-hôtel, dat scherp-opvallend kontrast
merkten en voelden. Sommige oogen keken niet zonder welgevallen naar haar
bekoorlijk silhouet, zooals zij daar, eenigszins afgezonderd, aan die
klein-burgerlijk-banale en triviale lange tafel zat. Een vooral, - een jonge Amerikaan
of Engelschman - nam haar telkens zeer aandachtig op. Er gingen weinig dagen
voorbij, dat hij daar niet
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tegen het etensuur van de ‘Pension’ stond, in sportpak, zijn ‘bag’ met ‘clubs’ over
den schouder, wachtend op de autobus, die er dagelijks langs kwam, met bestemming
voor 't hôtel ginds boven, waar men later at dan in de pension. Hij kuierde over het
pleintje heen en weer, telkens even het benauwde hok inkijkend; en zij merkte wel,
dat hij enkel naar haar keek, want zij keek ook alleen naar hem; en vooral eer zij nog
met elkaar een woord gewisseld hadden, ontstond er reeds een soort van band tuschen
hen beiden, een wederzijdsch besef van harmonie, een stil accoord als 't ware van
eenstemmig voelen en begrijpen.
De overige pensionsgasten, vooral de grijze heer en de dikke dame, hadden dat
gedoe al dadelijk opgemerkt en dachten er het hunne van. Er hadden aparte
fluisterpartijtjes plaats, des avonds in het duf salonnetje der pension en om de jonge
dame spande zich van lieverlede een net van stilte en verwijdering. Men trok den
neus voor haar op, men deed alsof men haar niet zag, men had haar absoluut niets
meer te zeggen of te vragen. En elken dag nu, hoewel het weer veel minder warm
was geworden, stond de voordeur wijd open, zoodat de heele tafel naar hartelust het
spelletje kon waarnemen. Want vast elken dag stond hij daar nu, de knappe sportman
in zijn sporttenue; en zijn hofmakerij werd zóó opvallend, dat de gansche tafel er te
nauwernood bedekt om grinnikte en lachte. Het scheen de jonge dame eigenlijk wel
wat te ergeren, haar mooi gezicht keek soms heel boos, ook naar den knappen
jongeling; en toen het weer op zekeren dag beslist heel kil was, eischte zij, dat de
deur achter haar rug zoude gesloten worden.
Dat duurde zoo enkele dagen. Het weer was koud en de deur bleef stug gesloten.
Of de knappe jongeling daar nog in wind en regen liep te ijsberen, was aan twijfel
onderhevig. Althans, men zag hem niet meer. Zou het spelletje dan uit zijn? 't Was
een teleurstelling voor al de overige gasten. Zij keken nurksch en brommig naar de
jonge dame, alsof zij hen iets had ontnomen, waar zij recht op hadden. De oude heer
had het soms met nijdigen spot over menschen, die niet wisten wat betaamde en niet
betaamde en de dikke dame jammerde hijgend over de onbetrouwbaarheid der wereld
in het algemeen.
***
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Toen greep er eensklaps een groote gebeurtenis plaats. Op een Zondagochtend, bij
de lunch van twaalf uur, bleef de plaats der jonge dame aan tafel onbezet! En niet
alleen onbezet, maar er was niet eens gedekt voor haar! Dáár, waar zij placht te zitten,
was alleen de min of meer blanke vlakte van het tafelkleed!
Onmiddellijk liet de oude heer den pension-baas roepen.
- ‘Wat is er gebeurd?’ vroeg hij, naar de leege plaats wijzend.
- ‘Partie!’ antwoordde de baas, half lachend, met een gebaar der armen.
- ‘Waarom? Ze zou hier immers haar heele vacantie doorbrengen!’ meende de
oude heer.
- ‘Zoo dacht ik ook!’ zei de baas. ‘Maar gisteravond heeft ze al opeens haar
rekening gevraagd en van morgen vroeg is ze vertrokken.’
- ‘Waarheen?’
Opnieuw opende de baas zijn beide armen en trok de schouders op, om te beduiden,
dat hij het niet wist.
- ‘'t Is kras! 't Is kras!’ meende de oude heer, en vork en mes neerleggend. ‘'t Is
kras!’ herhaalde hij nog eens, met een vuistdruk op de tafel. ‘Zoo maar plotseling
weg, zonder van iemand afscheid te nemen!’
De gansche tafel was teleurgesteld. De gasten bekeken elkander met
veelbeteekenende blikken. Dat dáár iets achter zat, begrepen allen; maar wat! De
dikke dame kreeg eensklaps een heftige hoestbui en moest van tafel weg om in den
zijgang uit te hoesten. Zij kwam terug met een vuurrood gezicht en nog tranende
oogen en verklaarde hijgend, dat al die emoties haar wankelende gezondheid letterlijk
sloopten. De oude meneer was zeer boos en vond het ongepermitteerd, dat hun
vacantie-genoegens zoo ergerlijk verstoord werden.
***
Enkele dagen verliepen. Een betrekkelijke rust had zich weer over de ‘Pension de
Famille’ uitgespreid! De oude heer troonde weer stug-deftig op zijn vaste plaats en
de dikke dame had het iets minder benauwd dan de vorige dagen. Het zoo plotseling
en onbeschoft vertrek der jonge dame was nog wel niet vergeten; iedere gast, die de
eetzaal binnenkwam, keek
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nog dadelijk en machinaal naar de plaats, waar zij gezeten had en die steeds onbezet
bleef; maar men ging er van lieverlede toch aan wennen en misschien zou men er,
na verloop van tijd, niet meer aan gedacht hebben, toen eensklaps, op een avond,
een der jongere pensions-gasten een ongehoord-ontzettend nieuwsje meebracht. Hij
had de fameuze dame gezien, ja, gezien, met eigen oogen gezien, ginds boven, bij
het luxe-hôtel, met den jongen Amerikaan of Engelschman, die hier vroeger altijd
kwam ronddraaien. Zij droeg een kort, oranje rokje en een gele truit; en zij speelde
golf met hem, waarachtig, waarachtig!... Zij liepen samen over de ‘links’ en zij
hadden pret en lachten; het was een minnend paartje, geen twijfel dienaangaande;
en waarschijnlijk hokten zij nu samen in het luxe-hôtel; het was me wat moois en
stichtelijks! De jonge man wreef zich de handen en moest er hartelijk om lachen;
maar de verontwaardiging der deftige lui was zóó overweldigend, dat de gansche
tafel er een oogenblik doodstil van werd.
De oude heer liet den pensionsbaas roepen.
- ‘Weet u daar iets van?’ vroeg hij met bevende stem.
De waard lachte en knikte met het hoofd.
- ‘'k Heb er wel iets van gehoord!’ zei hij.
- ‘En wordt dat zoo maar getolereerd! Wat zeggen de andere gasten daarvan?’
vorschte sidderend de oude heer.
De waard zei niets, lachte nog eens, haalde zijn schouders op.
- ‘'t Is verschrikkelijk! 't Is verschrikkelijk!’ hijgde amechtig de dikke dame.
De oude heer was purperrood geworden. Hij woelde grijnzend in zijn bord, hapte
driemaal naar een sla-blaadje, dat hem telkens weer ontglipte. Hij lei zijn vork en
mes ten slotte neer en stond haastig van tafel op, of hij eensklaps onpasselijk werd.
- ‘Wat is er toch, man? Wat overkomt je?’ holde zijn vrouw hem angstig na.
Het was een heele opschudding rondom de tafel en een der meisjes, die bedienden,
liet van schrik een wijnflesch vallen.
- ‘Marie!’ gilde de baas verwoed op den drempel eener binnendeur verschijnend.
En hij vloekte binnensmonds, terwijl zijn oogen fonkelden.
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Dagen lang trilde de gansche ‘Pension de Famille’ van het ontzettend nieuws. De
algemeene nieuwsgierigheid was opgezweept; een ieder won er meer van weten,
maar eigenlijk kwam niemand er achter, hoe de zaak precies in elkaar zat. 't Was
tevergeefs, dat alle pensionsgasten nu van hun toegangskaart gebruik maakten om
in de mooie tuinen van het luxe-hôtel te gaan wandelen; te vergeefs dat zij met
spannende aandacht de ingewikkelde tochten der golfspelers volgden: nergens was
het minne-paar te zien! En iedereen begon van lieverlede te gelooven, dat de jeugdige
jongeling zich vergist had, toen eensklaps, op een middag, terwijl de gansche pension
aan tafel zat, dezelfde jongeling naar binnen kwam gestormd en riep:
- ‘Ze zijn daar! Ze komen naar hier toe! Ze wachten zeker op de “bus”.’
De oude heer rukte 't servet uit zijn kraag en wipte, als door een veer bewogen,
van zijn zitplaats op.
- ‘Als ze hier terug komt, ga ik meteen weg!’ verklaarde hij driftig. Zijn vrouw
slaakte een soort alarmkreet; de gasten woelden om de tafel; de waard verscheen op
den drempel van de binnendeur.
- ‘Hoort ge 't, meneer: als zij hier binnenkomt, gaan wij meteen weg!’ herhaalde
heesch de grijze heer.
De waard glimlachte en antwoordde eerst niets. Het was toch ergerlijk en
onuitstaanbaar, zooals die kerel de gewichtigste zaken met een lammen glimlach van
zich afschoof. Voelde hij dan niet, dat het ging om de eer van zijn huis, om het fatsoen
van zijn pension! De oude heer vibreerde en herhaalde voor de derde maal met klem,
dat hij geen uur langer bleef als dat schepsel daar weer binnen kwam.
- ‘Wees kalm, man! Wees toch kalm!’ snikte haast zijn vrouw.
Achter de voordeur, welke dien dag gesloten was, gonsde een geluid van stemmen
op het pleintje. En, door de gordijntjes van de ramen kijkend, zagen de pensions-gasten
het tweetal daar staan, beiden in sportpak: hij in grijze ‘Norfolk’ en ‘Plusfours’; zij
in 't kort oranje rokje en de gele trui! Zij keuvelden lustig en men hoorde hen af en
toe lachen; en, ter-
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wijl zij zich even half omkeerde, zagen de reikhalzende pension-gasten, dat zij een
sigaret rookte.
- ‘Zij rookt! Zij rookt een sigaret!’ kreet dof de jongeling, die het opwindend
nieuws van haar verschijning aangekondigd had.
Groote, als 't ware verschrikte oogen gingen rondom den deftigen pensionsdisch
open en de klank werd dof van plaats tot plaats herhaald:
‘Ze rookt... ze rookt... ze rookt sigaretten!’
‘Blijf kalm, man!’ hijgde de dikke vrouw, naar het ontdaan gelaat van haren man
staroogend.
Die aanmaning maakte hem eensklaps woedend.
‘Tonnerre de Dieu! Wat kan die slet mij schelen!’ brulde hij met een vuistslag op
de tafel, dat de glazen en de borden ervan rinkelden.
Des waards gezicht werd plotseling stug en streng.
- ‘Pardon, meneer!’... kwam hij vermanend naar voren. Maar een dreunend geraas
daarbuiten leidde meteen de aandacht af.
Daar was de autobus en hij stopte. Een schelle lach weerklonk, als 't ware uitdagend;
en de gasten, door de gordijntjes kijkend, zagen haar instappen, door haar vriend
gevolgd. Zij zagen de gele trui, 't oranje rokje, de fijne, grijze-zijden kousen om de
mooi-gevormde, fijne beenen. Eerst toen zij was gezeten, konden zij ook haar gezicht
ontwaren; en dat gezicht leek triomfant, met geverfde wangen en geverfde lippen en
felle, insolente oogen, die even, o, heel even maar, spottendminachtend naar de witte
gordijntjes der duffe eetzaal van de ‘Pension de Famille’ keken. De motor bromde,
de banden knarsten over de kiezels, de autobus reed weg!
- ‘Schandaal!’ raasde dof de oude heer, die met bevende handen het servet weer
in zijn halsboord stopte.
Zijn vrouw zei niets meer: Zij zat in stilte te schreien...

Monsieur Cocasse
Die herinnering, die obsessie van monsieur Cocasse is meer dan veertig jaar oud en
laat mij niet los. Periodiek komt zijn
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silhouet weer vóór mij staan, zooals ik het zag in dat kleinstads-hotelletje, waar ik
hem de eerste en eenigste maal van mijn leven ontmoette.
Hij kwam binnen in de bedompte restaurant-zaal waar ik in mijn eentje zat te eten
en ging recht naar een tafeltje toe, dat voor hem gereserveerd scheen.
Hij was lang en mager en zijn vuurrood gezicht stond vol puisten, voornamelijk
om en bij den neus. Hij had fletsblauwe oogen, een dun, borstelig snorretje en groote,
wijduitstaande ooren. Hij zag er brommig en humeurig uit. Hij droeg een pantalon
met wit-en-zwarte ruitjes, een donker jasje, een rond, zwart hoedje. Toen hij zijn
hoedje afnam om te gaan zitten bemerkte ik dat hij kalig werd, met dunne haren van
dezelfde doode kleur als zijn stekelig snorretje.
De buffetjuffrouw kwam toeschietelijk op hem af:
- ‘Bonjour, monsieur Cocasse! Comment allez-vous, monsieur Cocasse?’
Hij bromde iets onduidelijks tot antwoord en greep dadelijk naar de spijskaart.
Zijn vinger die beefde liep over de regels. De juffer stond nederig-wachtend naar
hem toe gebogen. Zijn bevende vinger bleef stil en hij keek haar met zijn fletse
vischoogen aan.
- ‘Oui, monsieur Cocasse. Très bien, monsieur Cocasse’.
De juffer holde weg en riep een bestelling door een eventjes geopende, mat-glazen
deur.
Het wachten duurde een poos. Monsieur Cocasse ontplooide een courant en keek
die brommig in. Hij las niet; hij keek maar.
Daar kwam de juffrouw met een dampende soepterrien. Zij schepte uit en schoof
hem het bord voor.
- ‘S'il vous plait, monsieur Cocasse’.
Monsieur Cocasse proefde. Hij strooide er dadelijk een massa zout en peper over
uit. Hij nam enkele lepels, legde den lepel neer.
De juffrouw kwam gevlogen:
- ‘Encore un peu, monsieur Cocasse?’
- ‘Merci’.
Hij nam zijn courant, keek er in. De juffrouw rende met de soepterrien weg, bracht
een vleeschschotel, haastig, de wan-
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gen verhit en blakend. Meteen zette zij een flesch witten wijn op tafel.
- ‘S'il vous plait, monsieur Cocasse’.
Hij peuterde wat met vork en mes, proefde een paar hapjes. Hij schonk zich een
glas gele wijn in.
Hij nam het glas in de hand en hield het naar het schaarsche daglicht toe. Hij keek
er naar met groote aandacht. Toen zette hij 't glas aan zijn lippen. Hij nam een teugje,
beknabbelde het alsof het eten was, de fletse oogen strak vóór zich uit starend. Hij
zette 't glas halfvol weer neer.
Daar was opnieuw de voorkomende juffrouw:
- ‘Encore une petite tranche de veau, monsieur Cocasse?’
- ‘Merci’.
- ‘Un peu de légumes? Du dessert?’
- ‘Merci. Du café et une fine’.
De juffrouw spoedde zich om de bestelling. Monsieur Cocasse haalde een groote
sigaar uit zijn koker, stak die op.
***
Ik zat in geboeide stilte te kijken. Ik was jong; mijn eeten-drinklust waren
uitstekend; ik vond het zonde van al die lekkere dingen, die vrijwel onaangeroerd
verdwenen. Wat 'n nuttelooze verspilling! Waarom bestelde monsieur Cocasse zoo
veel wanneer hij toch zoo goed als niets gebruikte? Alleen zijn koffie dronk hij uit
en zijn likeur; en zijn groote sigaar scheen hij met smaak te rooken. Ik stelde mij
voor dat hij wel heel rijk moest zijn of zoo klakkeloos te verkwisten. En als hij dan
toch zoo goed als niets at en dronk, waarvan zag hij in 's hemelsnaam zoo puisterig
en rood in zijn gezicht? Het raadsel kwelde mij. Ik had zijn bijna onaangeroerde
flesch wijn willen uitdrinken en van de juffrouw vernemen waarom hij die niet zelf
uitdronk.
Hij was opgestaan. Hij nam zijn hoed en stapte stram naar de deur. Zijn zware
sigaar stak recht als een stok in zijn mond. De juffrouw kwam gevlogen en groette
nederig:
- ‘Bonjour, monsieur Cocasse. Au plaisir de vous revoir, monsieur Cocasse.’
Hij bromde wat en daalde de stoeptreden af. De juffrouw, die hem tot aan de deur
vergezeld had, kwam weer in de zaal en leek meteen een heel ander mensch. Zij keek
mij even aan
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en glimlachte raadselachtig. Dat moedigde mij aan om mijn kwellende
nieuwsgierigheid te luchten.
- ‘Die meneer heeft niet veel eetlust!’ waagde ik.
‘Ach, meneer!’ hoofdschudde de juffrouw; en kwam naar mijn tafeltje toe.
Ik keek haar vragend aan.
- ‘Een zoo brave meneer; en zoo ongelukkig!’ zuchtte zij.
- ‘Hoe zoo?’ vroeg ik.
- ‘Zijn vrouw, meneer. Die is met een jonge spring-in-'t veld weggeloopen.’
Ik schrikte. Ik was zoo jong en stelde mij het huwelijksgeluk voor als een heerlijke,
veilige haven zonder eenige stormen.
Ik had reeds getrouwd willen zijn; ik hield van alle vrouwen en haast alle vrouwen
leken mij zoo mooi, zoo begeerlijk en bekoorlijk. Ik begreep niet, als je eenmaal dat
geluk bezat, dat je het nog ooit kon kwijt geraken.
- ‘Wat heeft hij toch gedaan om haar te verliezen?’ vroeg ik.
Zij haalde de schouders op.
- ‘Wie zal dat zeggen!’
- ‘Dronk hij... mischien?’ aarzelde ik.
- ‘Nooit!’ verzekerde zij. ‘Hij is pas aan den drank geraakt, nadat zijn vrouw met
dien kerel weggeloopen was.’ - ‘O! zoo'n fiesken! Met gepommadeerd haar en een
donker moustaschken!’
Ik zag hem vóór mij. Zoo'n ijdel coiffeurstype van veroveraar. Ik haatte hem zonder
hem te kennen. Ik voelde hem aan als een fatterige schurk, die ook mijn vrouw zou
kunnen wegkapen, als ik er een bezeten had.
- ‘Weet men waar ze gevlucht zijn?’ vroeg ik nog.
- ‘Het schijnt, dat ze te Parijs ergens zitten. Die kerel heeft geld en zij ook. Ze
bambocheeren er nu maar op los.’
Ik walgde in mezelf. Ik zag die twee in de perverse luxestad, in dure hôtels en
restaurants en in gemeene schouwburgen, straffeloos genietend van hun schande en
ondeugd, terwijl de rampzalige monsieur Cocasse zich hier in dat kleine nest verlaten
en alleen zat dood te drinken. Ik voelde geen rechtvaardigheid in den loop der dingen;
ik was diep en diep verbolgen en verbitterd.
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De juffer glimlachte eenigszins luchtig en schalksch:
- ‘Jaja, meneer, gij zijt zeker nog niet getrouwd. Past u maar op! Haast u niet te
zeer en kijkt goed uit uw oogen! Gij ziet wat er kan van komen!’
Ik gaf geen antwoord meer. Eigenlijk beviel die juffer mij ook niet. Ik voelde geen
oprechtheid in haar. Zij deed wel poeslief tegen monsieur Cocasse, maar echt
medelijden met hem had ze niet.
Ik betaalde en vertrok.
***
Jaren daarna ben ik nog eens toevallig in datzelfde kleine restaurant terug geweest.
Er woonden andere menschen en toen ik even informeerde naar monsieur Cocasse,
wist niemand mij iets over hem te vertellen. Toch wel! Er was daar een oude meid
en bij dien naam van Cocasse ging haar eensklaps een licht op. Zij keerde zich tot
den nieuwen baas van 't restaurantje en gaf hèm de inlichtingen, waarnaar ik gevraagd
had.
- ‘Jawel, ge weet wel, dat zatteriksken mee zijn gezicht vul puisten, woarvan dat
de vreiwe wiggeluepen was mee de commies van den notoarus. Hij he z' ommers
weer in zijn huis genomen os die slampamper heur in P'rijs verloaten hoa om mee
'n ander wig te luepen, azue 'n soorte van kuerdedanseresse uit ne cirk. Z' hèn hier
nog 'n joar of vijve te goare geweund, totdat ze noar de stad verhuisd zijn, woar dat
't zatteriksken gestorven es. 'K ben zeker da zijn weeuwe doar nog leeft!’
Ik zat, en staarde, en peinsde. Ach zoo, monsieur Cocasse had zijn vrouw dus weer
in huis genomen. Hij had vergeven, vergeten misschien, en was wellicht met haar
nog gelukkig geweest... Ik ook was zooveel ouder en rijper geworden en zat in mezelf
stil te glimlachen om mijn diepe verontwaardiging van vroeger.
Ik haalde mijn schouders op en verliet 't restaurantje.
Ik ben er nooit meer terug geweest.
CYRIEL BUYSSE

(Wordt vervolgd)
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Twee vrouwen
I.
Nu ze den hoek was omgeslagen en het stadsbeeld voor haar oogen plotseling
veranderde, drong het tot haar door hoe jachterig ze weer liep. Het harde geraas van
de uitgaande school was weggeëbd; er gingen geen troepjes kinderen meer voor haar
uit, en ze blikte in den open westelijken hemel, hoog en ver boven de lange, stijf-rechte
straat. Het licht had zijn sterke tinteling verloren, mat maar helder stonden de huizen,
de boomen, de donkere scheepsmasten, en de zware balken van de ophaalbrug, geel
geverfd, heel gelijkmatig, een oud, glansloos geel.
Juffrouw Wiggers liep nu langzaam, als wilde ze alles goed in zich opnemen: het
stille stadje, wat boomen en een onbewogen gracht. Voorzichtig, door heel haar
houding ingetogen, stapte ze over de brug; Aga, haar vriendin, keek misschien naar
haar. In het garen- en bandwinkeltje, een paar huizen verderop, zou ze knoopjes
koopen; daarna kon ze zich dan ten volle omwenden naar Aga's huis. De vensters
van de groote ontvangkamer zou ze kunnen zien, diep en donker blinkend als het
grachtewater ervoor; een primula, in lichte bloei, stond achter het middelste raam;
links waren gewoonlijk de witte gordijnen het meest zichtbaar, en in den rechter
hoek zou Aga kunnen bewegen, haar blonde hoofd, haar slanke bovenlijf.
Geduldig wachtte ze in den bedompten winkel, al haar denken vervuld van die
ander, omdat nu weer het uur was gekomen dat ze zich daaraan mocht overgeven.
Zoozeer vergat ze zichzelf, dat er een onnoozele uitdrukking kwam in haar
grauw-bleek onregelmatig gezicht. Vriendelijk-medelijdend wendde de
winkeljuffrouw zich tot haar - de meeste menschen wisten niet anders dan dat juffrouw
Wiggers leelijk was. Ze wist het zelf ook, maar ze had er den laatsten
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tijd weinig over gedacht. Dit was ze zich niet bewust, alleen moest ze telkens eens
glimlachend tegen zichzelf zeggen: Zoo zorgeloos als ik toch geworden ben!
Het werk in de school deed ze met toewijding, en ook hierin leerde ze meer en
meer zichzelf vergeten. Een berisping aan een ondeugend kind werd vervat in woorden
als: Zoo moet je niet doen, dat is niet goed, - terwijl ze vroeger gezegd had: Ik wil
het niet, ik verbied het je. Niet gauw meer voelde ze zich door een kind gekwetst, maar ze had een open oog voor de schade die het kind zichzelf deed. Ze dacht vaag
over de sfeer van het leven, maar deinsde voor mooie woorden terug, - en in de
praktijk van de opvoeding had ze die ook zeer zeker niet noodig.
Nu had ze dat korte stukje straat geloopen, bijna recht op Aga's huis af, en ze had
niets gezien van haar vriendin. In de smalle zijstraat, die ze insloeg, speelden een
paar kinderen, een klein meisje holde naar haar toe, hief een dik, rond gezichtje naar
haar op en zei:
- Dag Poldi! - Juffrouw Wiggers heette Leopoldine, en Aga had dien naam afgekort
tot Poldi. Hoe dit was doorgedrongen tot de achterstraat? ze wist het niet.
- Dag Lientje, zei ze terug, dag Joop, en stak den sleutel in haar huisdeur. Het
groote huis van notaris te Weichel, Agatha's man, had een binnenplaats en een
achterbouw, waarvan twee zonlooze bovenkamers waren gehuurd door juffrouw
Wiggers. Dit stukje woning had een eigen opgang en een keukentje, slecht
onderhouden, gebrekkig, zoodat de bewoonster veelal haar eenvoudige maaltijden
bereidde op een petroleumstel dat in haar slaapkamer stond. Ook diende haar bed
wel als hooikist, wat Aga deed zeggen:
- Poldi stooft haar kostje gaar in de wollen dekens, op den duur wordt zijzelf een
smakelijk hapje.
Maar vaak ook nam ze Poldi mee naar haar eigen groote keuken, met de
ouderwetsche koperen kranen en de blauwe tegels, en inspecteerde alle pannen op
het gloeiende fornuis en alle schalen in de provisiekast, en was kinderlijk verheugd
als ze de kleine Poldi iets lekkers kon meegeven.
- Hier - zou ze zeggen, dat smaakte gisteren goed, zelfs Rinus heeft ervan gesmuld.
Onderwijl dacht ze: de stakkerd
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ziet er uit of ze nooit eet. - Maar Poldi weerde zooveel mogelijk af.
- Waarom eet je het zelf niet? het is teveel voor mij, - en moest toch per slot alles
aanpakken. Aga liep dan vooruit en hield de tusschendeur open; heel zelden betrad
ze het achterhuis. Tegen Rinus, haar man, zei ze:
- Ik vind het een krot. O, onze eetkamer, beneden, is goed genoeg, maar
daarboven.... Rinus antwoordde hierop gewoonlijk niet.
Juffrouw Wiggers was nu thuis. Ze legde haar hoed en mantel af en keek rond in
haar kamer. Allereerst zag ze de zwarte wijzers van haar wekkerklokje, die wezen
half vijf. Ze zou dus naar Aga gaan, - maar ze had het zichzelf verboden. - Vandaag
niet, mompelde ze snel en een beetje verschrikt; neen, morgen misschien. En zooals
een kind zou doen, dat een verbod niet begrijpt, zoo vroeg ze meteen daarop: Waarom
niet vandaag? - en toen zuchtte ze gelaten en wendde haar blik af van de klok. - De
roode daken van den overkant leken zoo dichtbij in dit licht, alsof ze er tegen leunen
kon.
Daken en schoorsteenen van gemoedelijke kleine huisjes; ze had soms lust ze
namen te geven, zooals een bergbewoner het de bergen doet. - Vreemd, die kinderen
noemden haar Poldi. - De kamer was smal, de wanden droegen een bloemig,
verschoten behangseltje, waarop de versieringen - meest eenvoudige prenten - slecht
uitkwamen, of overbodig leken. De meubels van juffrouw Wiggers waren goedkoop
en schamel. Ze wist dit wel, maar ze dacht dat het andere menschen niet zou opvallen.
Hoewel ze later pensioen zou krijgen, dorst ze niet veel geld voor zichzelf uit te
geven: ze steunde haar moeder, en legde zooveel mogelijk opzij voor ‘dure operaties’.
Aga lachte haar hierom uit. - Jij spaart voor de doktoren, zei ze, hoe meer je hebt,
hoe meer ze je snijden. - Het deed Poldi goed, dat Aga alles van haar financieën wist,
zijzelf had zoo weinig begrip van geld. Ze ging haar bezittingen wel eens na, en
voelde zich dan als een kind, dat zijn spaarpot leeg krabt om zijn schat te tellen maar aan 't eind wist ze zich rijk noch arm. - Nu keek ze haar kachel na en besloot
thee te zetten. Ze zou de gordijnen dicht doen,
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zichzelf de weelde gunnen van een vroege lamp, en niet denken aan den salon van
Aga.
Er kwamen daar veel menschen. Altijd stelde ze zich voor dat ze met Aga alleen
zou blijven, en dat haar dat het liefst was. In de hooge kamer kwam een sfeer van
rust en goede vriendschap. De overgordijnen hadden een voorname val; het roode
schemerlampje werd weerkaatst door den spiegel, met zijn vergulden lijst; de oude
Fransche klok sloeg hoog en zangerig, het theewater zong in de zilveren bouilloir.
Als er gefloten werd door de huistelefoon, stond Aga langzaam op en sprak enkele
woorden - Poldi deed haar best niet te luisteren. - Vervelend, zei Aga soms, of:
jammer. Dan voelde de ander zich daar zitten, nietig was ze en leelijk; ze kwam uit
het achterhuis geloopen en drong hier binnen; ja, ze zou stellig morgen niet weer
gaan, - de blos van het roode lampje begon te gloeien in haar wangen. Maar Aga
eindigde: Goed, ja, stuur Willem dan even boven, - en liep terug naar de theetafel.
- Rinus heeft geen tijd om te komen theedrinken, van Bosse ook niet, natuurlijk.
(Van Bosse was de candidaat, die bij notaris te Weichel werkte).
- Jammer, zei ook Poldi, en voelde dat ze buiten den lichtkring zat, zoodat haar
blos niet opgemerkt behoefde te worden. - Even later klopte de jongste bediende, en
kreeg twee koppen thee op een blaadje. Het lagere personeel werd van de keuken uit
bediend.
Als ze alleen bleven, dan kon Poldi soms vertellen over haar moeder en haar vele
broers en zusters; ook praatte ze wel over de school. Dit was voor haar het heerlijke
van de vriendschap: dat er iemand naar haar luisterde. Ze kon zich laten gaan, ze
hoefde nu niet te onderwijzen, ze sprak met haar hart. Soms ging ze te ver; dan zou
ze liefst opstaan en wegloopen, en in haar eigen armelijke kamer dat al te bewogen
hart tot bedaren brengen. Maar ze stond niet op, ze trachtte door nieuwe woorden de
oude te bedekken; of haar dit gelukte, wist ze niet in haar verwarring. - En toch: het
samenzijn met Aga alleen liet meest de herinnering aan een glanzende mogelijkheid
van geluk door vriendschap.
Kwam er bezoek, dan verliep de middag heel anders. Aga
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liet de groote lamp branden, er was veel licht en veel gelach in de kamer. Zij,
Leopoldine Wiggers, sprak er met menschen die ze jarenlang had gekend, zonder
ooit het woord tot hen te richten; maar ze praatte niet veel, meest luisterde ze, en
keek, vooral naar Aga. Aga was vroolijk in gezelschap. Haar diep-blauwe oogen
blonken, en er was een lach om haar mond, een zijde-achtige glinstering in haar
golvend haar. En hoe geestig was ze! Geen wonder dat zoovelen door haar werden
bekoord. Notaris te Weichel, die lang weduwnaar was geweest, had haar op reis
leeren kennen. - En hij heeft me zoo maar aangesproken, vertelde Aga - hoe vindt u
die wonderlijke brutaliteit? misschien vergeef ik het hem nooit. Als haar man dat
hoorde, lachte hij, hoofdschuddend, en eenmaal zei zijn vriend, de
gemeente-secretaris: Ja, zoo praten de echte vrouwen. - Juffrouw Wiggers wist niet
recht wat hij hiermee bedoelde; misschien spotte hij maar wat. Hij kwam niet vaak,
maar was toch een goed vriend van den huize; Aga noemde hem bij zijn voornaam.
Leopoldine stond op, het water kookte; met een diep-nadenkend gezicht schonk
ze het in den theepot, terwijl een wolk van wasem tegen haar aan sloeg. - Nu moest
ze toch maar gaan, dacht ze; het hielp niet of ze zichzelf vast wilde houden. Den
theepot hield ze wel warm in haar bed. Dit was het uur dat ze gaan moest, - vanavond
zou ze er niet meer zóó naar verlangen.
Met kloppend hart draaide ze het licht uit. Nu deed ze de tusschendeur open, die
aan den buitenkant zwaar behangen was met een pluchen gordijn. De gang van Aga's
huis was verlicht; ze liep onhoorbaar, sluipend haast, klopte bescheiden aan. Haar
vingers waren knokig en hard.
- Binnen! Dat was Aga's stem.
Het hart van juffrouw Wiggers hamerde.
- Dag Poldi, goed dat je komt.
Er was geen bezoek. - En bijna was ik weggebleven, dacht juffrouw Wiggers, en
haar mond viel open.
Dicht onder de lamp stond Aga. Ze droeg een nieuwe, zwarte japon, die haar slank
maakte. - Je moet me bewonderen, zei ze.
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Een paar maanden later; de iepen langs de gracht hadden eensklaps hun eerste
vleugelige blaadjes. Samen stonden ze naar buiten te kijken; Aga's wangen droegen
een lichten blos, Poldi was grauw-bleek, als gewoonlijk. - Een gezicht als een ongare
kadet, zei van Bosse, de candidaat, - met oogen als krenten, en haar dat weifelt
tusschen groen en grijs.
- Je weet niet hoe ik me voel, nu het lente wordt, zei Aga, - mijn rug is als gebroken.
- Och, zei Poldi.
- En Vrijdag ben ik jarig, - ik zie er erg tegenop. Aan Rinus heb ik om wat vacantie
gevraagd. Als hij niet weg kan, zou ik met mijn nichtje op reis kunnen gaan, - ik
moet de plannen nog uitwerken. - Vrijdag geef ik een souper, weet je dat al? Kom
voor dien tijd maar niet, ik zal het erg druk hebben.
- Maar waarom zou ik je niet helpen?
Aga haalde de schouders op. - Och, ik weet niet of er te helpen valt. Dat weer,
zeg, andere jaren heb ik de lente heerlijk gevonden.
- Waar wilde je naar toe?
- Naar de Riviera; ik weet niet of het lukt: Rinus is zoo zuinig.
Poldi keek naar haar vriendin en zag een hongerigen blik in die blauwe oogen.
Maar je hebt toch altijd weelde, ging het door haar heen. - Nu zou ze verder willen
vragen, naar dat nichtje, - en dorst niet goed. Ze zag de oude boomen met hun nieuwe
tooi; het water, waar de zon in scheen, had doorschijnend groene kabbel-golfjes. Er
legde zich een warm gevoel om haar hart: weer zag ze de lente. Er krijschte een
vogel; zoo schel was ook het geluid van de kinderen, in dezen tijd, ze zou het niet al
te veel dempen.
- Kom jij dan eten, Vrijdag, zei Aga, daarna kan je misschien nog wat helpen.
- O, graag.
- We zullen met z'n tienen zijn. Er wordt gezegd dat Weversma met juffrouw
Sophie gaat trouwen; ik vraag haar toch maar niet, wat dunkt je?
- Neen, het is nog van iedere huishoudster gezegd.
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- Zoo'n man heeft te veel keus, hij is van het type dat door iedere vrouw wordt
geaccepteerd.
- O, zei Poldi.
- Rinus niet, die heeft echt moeten zoeken. En toen ik ja had gezegd, dorst hij het
nauwelijks te gelooven; wel twintig keer heeft hij mij verteld dat hij een maagkwaal
had, iets wat je onmiddelllijk aan hem ziet.
- O, zei Poldi. - Ze hield niet van dit soort gesprek. Ze was ook bang dat Rinus
plotseling zou binnenkomen, en hen beiden als met één slag wegvagen.
Nu zuchtte Aga. - Waar zullen we theedrinken? hier, of in het Boschhuis? Neen,
ik moet eigenlijk naar mijn schoonzuster. Loop je mee op? of heb je nog te werken?
- Ik blijf maar thuis, zei de ander, - maar ze verroerde zich niet. En toen begon
Aga weer te praten, over de menschen die op haar verjaardag zouden komen.
Het liep tegen elven, - Aga zat nog aan de piano. Op aandringen van haar man had
ze wat gezongen; haar stem was welluidend, maar zwak. Ze begeleidde vaak met
één hand, en als een regel van de tekst haar ontschoot, zong ze la la la. De candidaat
Van Bosse prees den humor in haar voordracht. Van Waveren, die met een zuster
van Rinus getrouwd was, zei dat hij Aga veel liever hoorde dan menige
beroepszangeres, en Rinus stemde daarmee in. Aga liet zich niet uit het veld slaan,
probeerde nog hier en daar een lied, brak soms halverwegen af, en bladerde verder.
Poldi, die muzikaal was en een enkele maal een goed concert hoorde, geneerde
zich voor haar vriendin. Ze geloofde al die menschen niet die Aga prezen, en ze
wierp telkens een blik op Anton Weversma, die zich afzijdig hield. Hij keek haar
dan soms ook aan, met een heel vagen glimlach, meende ze. Een type dat door iedere
vrouw geaccepteerd wordt, had Aga gezegd, - maar hijzelf wilde blijkbaar geen
enkele vrouw. Misschien had hij er nooit een ontmoet, die.... die hem begreep. - Wat
deed Aga nu? wenkte ze haar? Een beetje schichtig stond Poldi op en liep naar de
piano.
- Gaat zij nu zingen? vroeg Van Bosse, half-luid. - Aga legde een hand om haar
pols. - Zou je me een plezier willen
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doen, en beneden de tafel inspecteeren? En kom ons dan waarschuwen, wil je, als
alles klaar is.
Poldi knikte, verheugd dat ze dit doen mocht. Maar toen ze de eetkamer binnen
ging, vroeg ze zich af of ze verstand had van soupertafels. In het huis van haar
grootmoeder Brandon werden wel diners gegeven, bij bruiloften, lang geleden, en
iederen Oudejaarsavond was er een souper. Het laatste jaar - zij was toen twintig noemde de knecht haar ‘freule’. - Nu kwam het jongste dienstmeisje van Aga met
een hoogroode kleur op haar af. - O, juffrouw, goed dat je daar bent, ik moest dekken,
weet je.
- Waar is Froukje? vroeg juffrouw Wiggers.
- In de keuken.
- Zoo. Weet je ook, wat er vanavand gegeten wordt? - Met haar handen hield ze
resoluut een stoelleuning omvat.
Het kind staarde haar een oogenblik aan. - Ja, barstte ze toen los, mevrouw heeft
het allemaal op een papiertje geschreven.
- Dan laat je me dat papiertje eens zien. - Op een stomme-knecht zag ze een boek
liggen, ‘De gedekte tafel’; daarnaast stond een teil met mimosa en fresia. Ze begon
de bloemen uit het water te nemen en de stelen af te drogen, - maar al gauw kwam
Ietje terug met een uitvoerig menu. Hardop las juffrouw Wiggers: ‘Hors d'Oeuvre,
daarbij geroosterd brood en boter’. Nu overzag ze de tafel, liep langs de couverts.
Er was nog ongeveer niets in orde. Even zelfbewust voelde ze zich, als wanneer ze
voor de klas stond. Ze liep naar de huistelefoon, floot.
De stem van Aga: - Ja!
- Hoor eens, het komt best in orde, maar het duurt nog... een klein half uurtje. Als
je alles aan mij wilt toevertrouwen - Ja graag, natuurlijk; een half uur is wel goed; ik ben aan het Nederlandsche
Volksliederenboek begonnen.
Zonder een woord meer deed juffrouw Wiggers de stop op de spreekbuis. Lichtzinnig, dacht ze. Maar toen kwam er een glimlach om haar mond; - zoo kon
alleen Aga doen. En misschien had grootmama Brandon ook wel alles aan haar
personeel overgelaten. - Ietje kwam met een mand vol tafel-

Groot Nederland. Jaargang 27

396
zilver, en kreeg duidelijke aanwijzingen. - Hè, zei ze, eerst maakte het me
zenuwachtig. De blos brandde nog in haar koonen. - Juffrouw Wiggers liep naar de
keuken.
Een half uur later telefoneerde ze opnieuw. Ze had gezien dat de roode wijn bij
de kachel stond, en aan de tafel ontbrak niets meer. De bloemen geurden sterk.
Toen de gasten binnen kwamen, stond ze bij de open deur, met een bescheiden
glimlach van voldoening op haar gezicht, juist zooals de knecht eens gestaan had die
haar ‘freule’ noemde.
Aga was vroolijk en zag er goed uit. Ze knikte Poldi eens toe. - Dag meid, zei ze
joviaal.
Poldi had Van Waveren tot tafelheer. - Neen, vroeg hij plotseling, heeft u ooit van
een notaris gehoord die in April op reis gaat? - Blijkbaar was er over Aga's plannen
gesproken.
- Hij hoeft niet, zei Aga nadrukkelijk, maar als hij tot den zomer wacht, dan ben
ik loom en lusteloos. Waarom gaat een man niet liever met een fleurige vrouw op
reis, - in een tijd die hem slecht schikt. Misschien geeft het ongewone van den tijd
hem de illusie dat het een snoepreisje is; ik wil daar graag toe meewerken, dan koop
ik....
- Aga! riep juffrouw Wiggers, en Ietje balanceerde met de hors d'oeuvre-schaal
onder haar oogen.
- Tante! wat koopt u? tante! riep Hetty van Waveren.
Maar Aga legde een vinger op haar lippen. - St, we gaan eerst eten.
- Jonge meisjes zijn niet meer zoo groen tegenwoordig, zei Hetty, en keek Van
Bosse, die naast haar zat, coquet aan.
- Mijnheer Van Bosse, kunt u niet waarnemen? waarvoor heeft mijn broer een
candidaat, als hij er niet tusschen uit kan?
- Het spijt me, mevrouw, ik heb mijn stage nog niet. Als mevrouw te Weichel
misschien een beetje geduld wil hebben met haar snoepreisje....
Hetty lachte uitbundig. Nu fluisterde Van Bosse haar toe: Weet u waar ik zoo bang
voor ben? dat ik die juffrouw Poldi straks een fooi zal geven; ze treedt zoo als
vrouwelijke butler op.
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- O, zei het meisje, een beetje strak ineens, juffrouw Wiggers is van heel goede
familie, haar grootmoeder was een freule Brandon.
- Gut, deed hij verbaasd, hoe weet u in dit stadje toch alles van elkaar. Graag zou
hij ‘dat nest’ scherper hebben gesneerd, maar voor het oogenblik was zijn kruit
verschoten.
- Rinus, riep mevrouw Van Waveren, waarom ben je zoo bescheiden? wat een
voorbeeld voor je gasten!
De notaris had niets dan een partje ei op zijn bord liggen.
- Daarvan zegt men niet dat het beter is dan een leege dop.
Aga trok met haar schouders. - Die man is hopeloos matig, zei ze. De heeren
lachten, de candidaat zelfs schaterend, en juffrouw Wiggers voelde een blos opkomen,
die haar verwarde.
- Al die poespas, had Te Weichel gemompeld, en toen, tegen Weversma: Dacht
jij dat je maag daar tegen kon?
- In ons ouderlijk huis, deelde mevrouw Van Waveren met klem mee, werd goed
gegeten.
- Juist, riep haar broer, zeg maar gerust: er werd dagelijks gesmulpaapt. En daar
heb jij je jicht aan te danken, en ik....
- Maar ik vind dit geen animeerend gesprek, riep Aga lachend; - toe Poldi, bedien
je nog eens.
Juffrouw Wiggers dankte. Met inspanning droeg Ietje de zware schotel rond.
Mevrouw Van Waveren bediende zich, langzaam kiezend, voor de tweede maal. Ze
wilde niet dat er over haar jicht gesproken werd; den vorigen zomer had ze een kuur
gedaan in Aix-les-Bains, maar hoe kon ze gelooven dat die pijn in haar teenen iets
te maken had met haar voeding? Och nonsens, goed eten, zooals haar vader gedaan
had, daaraan hield ze vast.
- Maar waarom de Riviera? vroeg Weversma, naar zijn gastvrouw overgebogen;
zou dat niet erg tegenvallen?
- O man, zei Aga smalend, jouw lijfspreuk is: Het valt niet mee.
- Ja, dat heeft mijn moeder verzucht toen ik geboren werd.
- Was u haar eerste kind? vroeg Hetty luid.
- De tegenwoordige backfisch, lanceerde Van Bosse, enfant terrible met volwassen
kuiten.
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Ze wendde zich snel naar hem om, haar oogen blonken in haar lach. - O ja? leuke
combinatie wel.
Juffrouw Wiggers dacht dat haar hinderlijke blos zeker den heelen avond zou
blijven.
- En als het niet meevalt.... Maar Aga brak af en trok een vies gezicht. - Het is
alles zoo betrekkelijk, en wat moet ik dan doen? gaan naar een landstreek waarvan
ik me niets voorstel?
- Thuisblijven, zei Poldi, in de stilte die gevallen was. Meteen schrok ze van haar
eigen stem, en van het gelach dat die twee woorden verwekten.
- Poldi, gierde Aga, je bent onbetaalbaar!
Anton Weversma knikte genoegelijk met zijn hoofd. Een binnenventertje, dacht
hij, en ze slaat de spijker op zijn kop.
De bouillon werd rondgediend. Juffrouw Wiggers trachtte haar houding te redden
door Ietje wat toe te fluisteren. En daarna ging ze er over denken, dat Aga dien dag
wel bijzonder hartelijk voor haar was geweest. Om twaalf uur was ze even
binnengeloopen met haar geschenkje: een kussen, door haar zelf gewerkt; ze had het
al een week klaar. Aga deed niet verwonderd, haar op zoo'n ongewoon uur te zien,
ze pakte haar bij de schouders, en kuste haar op beide wangen. Eigenlijk, - het was
gek - eigenlijk hield ze zooveel van Aga's uitbundigheid. Misschien was er wel eens
iets kwetsends in, en toch zou ze altijd tegenover haar willen zitten en luisteren. Haar
zusje Lyda, dat vroeg gestorven was, had wel een zelfde soort heerlijke luchtigheid
bezeten. Lyda bleef kinderlijker, en dan - had ze ook buien van wanhoop gekend.
Ze kon zoo snikken, dat je je koud voelde worden. En waarom? - Ze stierf op haar
vijfentwintigste jaar.
Aga had van haar man een zilveren broodmandje gekregen. - Ja, zei ze met
beteekenis, dat stond óók op mijn verlanglijstje, en toen pakte ze Rinus plotseling
beet en omhelsde hem. - Ik zal je iederen dag vurig bedanken, zei ze, zoo vurig,
dat..... Toen brak ze af en Rinus lachte een beetje. Ze doelde op die reis.
- Een vrouw die altijd haar zin krijgt, hoorde ze Weversma zeggen, en Van Waveren
zocht een stukje kip voor haar uit.
- U drinkt niet, wilt u misschien liever rooden wijn?
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- O neen, zei ze, dank u, ik drink weinig, ik.... Maar hij luisterde al niet meer. De
geur van de bloemen was heel sterk, ze zou vannacht hoofdpijn hebben, en morgen....
Maar morgen hoefde ze niet naar school. Aga was een voortreffelijke gastvrouw, ze
zorgde voor een ongedwongen toon. Alles liep nu ook wel goed, de meisjes waren
handiger dan ze gedacht had; Ietje, hoe boersch ook, leerde veel van Aga.
Plotseling tikte haar tafelheer tegen zijn glas. - Beste vrienden, zei hij, sta me toe....
- Zitten blijven en mond houden, riep Aga, maar Van Waveren stond al. Hij leek
Poldi heel groot en massief, zoo vlak naast haar. - Dames en heeren, we zullen toch
niet dulden, dat onze beminnelijke gastvrouw....
- Zie je wel? - Dit van Aga.
- Dat onze beminnelijke gastvrouw ons zoo tyranniseert. Ze heeft blijkbaar geweten
hoe ik over haar denk, en het niet willen hooren. Maar, al acht ik haar bescheidenheid
een deugd... Juffrouw Wiggers luisterde niet, - ze keek naar Aga. Wat was ze mooi
in die zwarte kant, - haar oogen leken sterren, gevat in een stukje donkerblauwen
avondhemel. Maar ook weerspiegelden die oogen den heelen mensch. Aga keek
Rinus aan, die tegenover haar zat; het was of ze hem zei: Zoo ben ik, heb jij dat
geweten?
Nu hieven allen hun glas op en liepen naar de jarige. Lachend zei ze tegen
Weversma: Toch val ik niet mee, - en Van Waveren dankte ze met een kus. Toen
was het de beurt van juffrouw Wiggers.
- Aga!
- Kleine Poldi! Hun glazen rinkten helder.
Op dat oogenblik was Poldi volmaakt gelukkig.
De lente ging voorbij, en de zomer, zonder dat Aga woo trok: Rinus was kort na haar
verjaardag ziek geworden. Hij mopperde dat het gekkewerk was, een souper aan te
richten in het huis van een maaglijder, en zijn vrouw hoorde hem geduldig aan. Dien
eersten tijd was ze ongewoon zacht en rustig, zoodat Poldi, in het schamele achterhuis,
vaak het gevoel had haar niet te mogen storen. Dan bleef juffrouw Wiggers dus
tusschen de nauwe wanden en de kleine daakjes, en
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dronk van haar zelf-gezette thee, luisterend naar het eentonig voortgaan van de klok.
Soms, aan 't eind van een warmen dag, snakte ze naar wat koelte, naar een open veld,
waarover de wind zou kunnen waaien, en ze dacht aan den weg met de oude linden,
die langs bouwlanden liep. Het graan stond hoog en gelend op het veld - hoe vaak
zou ze het zien, dien zomer? Als ze uit ging, liet ze Aga achter, met al haar zorgen
voor den zieke.
Een enkelen keer wandelden ze samen. - Rinus heeft me nu niet noodig, zei Aga
eens, - gaan we ver weg? ik wil wel doorloopen tot in den nacht.
- Maar je ziet er moe uit, Aga, laten we thee drinken bij het Boschhuis, en dan
terug.
- Och ja, dan terug.
- Hoe was hij vandaag?
- Rinus? Vrij goed, maar zoo volkomen lusteloos.
Poldi paste zich snel aan bij den toon van haar vriedin. - Och ja, zei ze mat,
natuurlijk.
Maar toen hoorde ze weer de oude Aga. - Vind jij dat natuurlijk? voor een man
van zijn leeftijd, die dan toch zou kunnen verlangen naar.... Ze brak af, trok ongeduldig
met haar schouders.
- Hij is weken-lang ziek geweest, zei Poldi voorzichtig, en voedsel heeft hij haast
niet gekregen.
De ander zuchtte. - Misschien heb je gelijk, maar hij heeft van die onbezielde
plekken, hij is niet heelemaal een mensch, weet je. Misschien is hij voor een deel
gestorven, - hoe moet ik het zeggen. Natuurlijk heb ik dit niet dadelijk gezien, - maar
als je in hetzelfde huis woont, als je zijn vrouw bent.... - dan ondervind je het. - Ze
nam Poldi's arm en verhaastte haar stap.
- Het is niet dat hij zich beheerscht, of het leven al zoo veel en zoo lang genoten
heeft. - Was het dat maar. Als ik met hem over reizen praat, dan begrijpt hij niet
waarom ik dat doe, op die manier, op dien toon. Hij begrijpt niet dat ik schilderijen
wil zien, en watervallen, en ruïnes. Hij begrijpt niet dat ik geld wil uitgeven alleen
maar uit nieuwgierigheid, wat je er allemaal voor krijgen kunt, en dat ik, dat ik -
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bijvoorbeeld met een psychiater zou willen praten, voor het geval dat ik eens
zenuwziek zou worden.
- Nee, Aga.
- Ja - ik noem maar wat op. Rinus is een groote, knappe kerel, een goed notaris,
die veel geld verdient, - maar hij heeft doode plekken aan zich, alsof zijn bloed niet
overal heen stroomt, begrijp je?
Poldi keek voor zich uit; haar gezicht stond verbaasd, en diep nadenkend.
- Ja, zei ze, maar zijn we niet allemaal zoo? kan één mensch alles omvatten? Hoe
weinig bezield zal je mij wel vinden, hoe beperkt, want dat bedoel je eigenlijk. En
nu beoordeel je een man die ziek is, - maaglijders zijn dikwijls somber, heb ik
gehoord.
Aga zweeg. Wat baatte het haar, dacht ze, dit alles tegen Poldi te hebben gezegd?
En zelfs al zou Poldi haar begrijpen..
Ze liepen voort, en kwamen aan het Boschhuis, waar ze Anton Weversma
ontmoetten. Hij stelde een jong meisje aan hen voor, zijn nichtje, Ges Durooy.
Andere stadgenooten, die op het groote grasveld zaten, keken naar hen.
- Jij hebt vacantie, zei Aga, maar reist ook niet ver.
Weversma antwoordde met een lichte buiging: Dicht bij huis komt men zijn
vrienden tegen. Toen schoof hij stoelen bij, en noodigde hen aan zijn tafeltje.
Het gras was droog en geurde. Ginds, bij het weiland, stond een troepje slanke
dennen, hun kruinen teekenden zich af tegen de blauwe lucht, roerloos en vrij.
Juffrouw Wiggers en het meisje zwegen. Wel keken ze elkaar eens aan, als overwogen
ze een gesprek. Het meisje had verstandige, donkere oogen. Toen werd er een
herinnering levendig in Poldi. - Ze had eens bij haar oom Hendrik in Brussel
gelogeerd, - ze zou een jaar of zestien geweest zijn. En op een avond zaten ze in den
tuin van een restaurant in Groenendael. Daar ontmoette oom Hendrik toen een vrouw,
die bij hen kwam zitten. Oom stelde haar voor: Dit is mijn nichtje, Leopoldine; - de
naam van de ander werd niet genoemd.
Ze zou dit nooit geheel vergeten, ze had gevoeld dat die twee menschen elkander
lief hadden, - en dat was iets heel
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moois geweest. - Herinnerde Aga haar aan die vrouw? hadden ze denzelfden
bekoorlijken glimlach? of deed dit jonge meisje haar aan haar jeugd denken? - Wat
een aardige naam heb je, had de vreemde gezegd, en daarbij keek ze naar oom
Hendrik. 't Was of haar stem en haar blikken hem liefkoosden. - Ze had, thuis
gekomen, niets aan tante Julie verteld, en bij het naar bed gaan, toen ze oom Hendrik
een kus gaf, was het haar als hadden ze samen een geheim. Ze zou hem iets hebben
willen toefluisteren, maar wist niet wat. Toen zei ze toch nog snel: Het was heerlijk
vanavond. - Oom Hendrik was nu al lang dood....
Ze keek op; Aga vertelde over de ziekte van haar man. Haar blik trof dien van het
meisje.
- Waarom heet je Ges? vroeg ze plotseling, en niet Gee of Gis?
Het kind lachte. - Doet u iets aan muziek?
Poldi schudde het hoofd. - Luisteren soms, en er heel veel van houden. En jij?
- Ik ook dat laatste, heel veel. Haar oogen glansden nu. - En dan heb ik cello-les.
De thee werd gebracht; andere kennissen liepen langs hun tafeltje en informeerden
bij Aga naar den zieke.
- Mag ik inschenken? vroeg Ges Durooy.
- Graag; doe je dat thuis ook? Waar woon je?
- In Rotterdam. Neen, moeder geeft niets uit handen. Wilt u suiker en melk? Maar
bij oom Anton leer ik koken.
Nu schoof Aga ook weer bij in den kleinen kring. - Zoo, zei ze, Anton, maak jij
een huisvrouw van haar?
Hij knikte even. - Ze moet zich op alles voorbereiden, vind je niet?
- Och, sinds de huwelijken niet meer voor het leven gesloten worden....
Juist, sindsdien moet de vrouw een veelzijdige ontwikkeling hebben. Telkens moet
ze een anderen kant van haar wezen naar voren kunnen draaien.
Het meisje keek hen een voor een aan, het was duidelijk dat dit gesprek haar
bekoorde.
- Vroeger, zei Aga, was het huwelijk de veilige haven.
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Weversma trok aan zijn pijp. - Ja, zei hij, onder het motto: ‘Lief mij weinig, maar
lief mij lang’.
- Hè, oom!
- Ja kindje, als je zoo oud bent als ik, zal je daar nog wel eens aan denken.
Aga tuurde naar de hooge boomkruinen. - Zouden wij nog zoo jong willen zijn,
Poldi, zestien, zeventien jaar? - durven zijn?
Eenvoudig, zonder klacht, zei de ander: Het wordt ons niet gevraagd. Toen zwegen
ze een oogenblik. Als een vreemd zwaar ding voelde juffrouw Wiggers het hart in
haar borst. Ze was dien avond niet oud, ze had nog iets in zich van de Leopoldine,
die met haar oom in Groenendael had gezeten, en die de liefde zag van twee rijpe,
beheerschte menschen, - en tegelijkertijd zou zijzelf nu zoo kunnen liefhebben. Maar ze dacht nooit lang over zichzelf. Ze knikte Aga eens toe. - Wordt het nog geen
tijd voor ons?
Het jonge meisje bood hun opnieuw thee aan.
In den herfst begon Aga te sukkelen, telkens waren er dagen dat ze met hoofdpijn te
bed bleef. Haar man was beter verklaard en werkte weer, maar hij voelde zich oud
geworden, en geloofde niet dat zijn kwaal werkelijk was genezen.
Juffrouw Wiggers zag hem wat meer dan vroeger. Het was nu haar vaste gewoonte,
iederen middag het aangrenzende huis binnen te loopen. Was Aga in bed, dan schonk
ze thee voor Rinus, en vroeg de zieke wat ze meer zou kunnen doen. Ze haastte zich
uit school, voelde haar taak niet meer om vier uur geëindigd, en verwonderde zich
soms vaag over de volheid van het leven. - Een gesprek met Rinus viel haar altijd
moeilijk; over onbeduidende dingen dorst ze niet te praten, en er gebeurde zoo zelden
binnen haar kleinen kring iets belangrijks. Ze had haar toevlucht kunnen nemen tot
krantennieuws, maar dit kwam nauwelijks bij haar op: ze was een slechte krantenlezer.
Zoo gebeurde het meermalen, dat ze zwijgend tegenover elkander zaten, nadat ze
hem alles van Aga's toestand uitvoerig had verteld, en hem naar zijn gezondheid
gevraagd.
Eens vielen haar de woorden in, die Aga een zomeravond
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gezegd had: Hij is niet heelemaal bezield, - en ze schrok. Zonder het te willen keek
ze hem oplettend aan; hij merkte het niet, en ze bleef kijken, bewust nu, en nog
scherper.
Hij is niet gelukkig, dacht ze, zelfs niet rustig; neen, hij heeft iets gejaagds, en misschien is hij teleurgesteld. - Dit alles trof haar; - ze wist zelf niet wat te doen, ze
was bang dat haar inzicht zou blijken, als ze langer zweeg, - en toen vertelde ze een
klein voorval uit haar klas. - Hij luisterde, ging er zelfs op in, zoodat ze ook aan
andere gevallen herinerd werd, en doorpraatte over haar leerlingen.
Hun gesprek duurde misschien een kwartier; toen zag ze plotseling dat zijn aandacht
weer weg trok. Met een enkel woord brak ze af, en even later ging ze bij Aga binnen.
Tusschen de zit- en slaapkamer was een smal, bijna ongemeubeld vertrek, dat de
appelkamer werd genoemd. Aga lag diep onder de dekens en wendde haar hoofd
niet, maar haar stem klonk helderder dan Poldi verwacht had:
- Zoo, wat heb je druk met Rinus gepraat.
Juffrouw Wiggers bloosde, en wachtte even voor ze antwoordde: Ik vertelde hem
wat van de school.
- Och. Zou je me een poeder willen geven?
Poldi liep al naar de tafel. - Hoe is 't nu met de hoofdpijn?
- Schikt wel. Maar ik voel me zoo ontzettend moe, ik denk dat ik dood ga.
- Maar kind! - Toen, heel rustig weer, vroeg ze: Waarom spot je daarmee? en ze
bracht de poeder en een glas water.
Aga richtte zich wat op. - Dank je. Ik spot niet, - en ik heb gedacht dat jij dan maar
met Rinus moest trouwen.- De gladde ring aan haar rechterhand sloeg, even tinkelend,
tegen het glas. - Ja, ging ze voort, je zoudt waarschijnlijk beter voor hem zijn dan
ik, - met hem praten, en zoo. Ik praat ook wel tegen hem, maar altijd over hetzelfde.
- Ze zei dit langzaam, alsof ze Poldi gelegenheid wilde geven voor een vraag. Maar
Poldi bleef zwijgend staan.
- Altijd over onze liefde; - misschien geloof je het niet.
- Aga, ga nu weer liggen.
- Denk je dat ik ijl? Aga lachte. - Nou ja, 't is goed, ik zal mijn mond houden, maar
ik dacht.... Weet je, over onze
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verhouding, en over het begin van alles, en hoe ik toen voelde, en....
Het was Poldi, alsof ze iets afzichtelijks gezien had, waardoor ze ineen kromp.
Toen trachtte ze haar gewaarwording te analyseeren. Dezelfde onrust, dezelfde
gejaagdheid van Rinus ontmoette ze hier. Maar Aga was ziek; - ze maakten zich
beiden bezorgd, dachten aan den dood.
- Stil nu maar, zei ze als tegen een kind, en ze legde haar hand op Aga's voorhoofd,
- je moet gaan slapen, heelemaal niet meer denken, morgen ben je wel wat beter.
De zieke zuchtte. - Goed, ik zal braaf zijn. Haar stem klonk plotseling weer helder.
- Ik wil op reis zoodra ik kan, jij zult me niet langer tegenwerken.
- Ik? vroeg Poldi verbaasd, - ik wilde dat ik met je mee kon.
Daarop kwam geen antwoord.
Even nog zag ze Aga met gesloten oogen liggen; - toen ging Poldi zacht de deur
uit.
Dien winter reisde Aga naar het Zuiden. Een nichtje, Lize Becker, met wie ze voor
haar huwelijk zeer bevriend was geweest, vergezelde haar.
De verschijning van deze vrouw wekte in de kleine stad eenig opzien. Ze was vrij
groot, maar uiterst mager, en had een klein flets gezichtje, dat verschrompeld leek.
Donker, en vreemd fel van blik daarin de oogen; prachtig gaaf en wit blonken haar
tanden, wanneer haar bleeke lippen vaneen gingen. Haar neus was smal en mooi
gevormd; over haar voorhoofd warrelden grijs-blonde krullen. Dit gezicht was door
poeder noch verf aangeraakt, en toch maakte het een gekunstelden indruk.
- Vind je haar niet charmant? vroeg Aga aan Poldi, zoodra ze een oogenblik alleen
waren. - Haar glimlach is heel bijzonder.
Ja, dacht Poldi, misschien is het wel haar glimlach. - En ze kleedt zich zoo goed,
ging Aga voort; - dood-eenvoudig, niets geen sieraden.
- Maar ze is nog magerder dan ik, zei Poldi haastig.
De ander lachte, een beetje überlegen. Arme Poldi, ging
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het door haar hoofd. Hardop zei ze: - Kind, ik vind het zoo heerlijk om te gaan, kan
je je dat begrijpen? Hier weg - met Lize, die altijd iets beleeft, of tenminste bijna
iets, en je dan de zotste verhalen doet. Misschien maakt het wel eens den indruk dat
ik haar navolg, maar ik heb, geloof ik, wel een beetje geest van mezelf, al wordt dat
dan in dit dorp niet gewaardeerd.
Poldi voelde een kouden greep om haar hart. Zoo had ze Aga nog nooit hooren
praten, zoo grof en overmoedig. Toch kon ze Lize Becker hiervan niet de schuld
geven.
- Wat doet je nicht eigenlijk? vroeg ze.
Aga ging op den divan liggen, trok met beide handen een kussen onder haar hoofd.
- O, ze is verpleegster geweest, en later heeft ze van haar stiefvader geërfd, - dien
heeft ze ook nog een tijdlang opgepast. Nu woont ze in Den Haag.
De deur ging open, en de logé kwam weer binnen. Aga strekte een hand uit.
- Natuurlijk praatte ik over jou. Je voelt het, - is 't niet? - zoodra je je hielen licht,
dat de menschen je charme trachten te verklaren.
- Stout kind, zei Lize, en gaf Aga's hand een vluchtigen druk. - Charme? het
geraamte heeft een grijnzende charme. - Een heel licht rood kwam over haar wangen,
en haar oogen keken nu niet fel meer, maar diep gekwetst en bijna lichtloos. Op dat
oogenblik voelde Poldi een groote genegenheid voor deze vrouw. Het trof haar
plotseling hoe ontzaggelijk er op de wereld geleden moest worden, - en hoe zijzelf
zonder groot verdriet was. Daardoor leek het alsof zij niet tot de eigenlijke wereld
behoorde, maar toekeek, soms van ver, en nu van nabij. Ze zou graag met Lize hebben
gepraat, maar ze wist niets te zeggen. Lize's gezicht had de kleur van ivoor; Aga leek
een schoolmeisje daarnaast, met vluchtige blosjes en onvaste trekken.
Na een poosje vroeg Aga: Kan je nu begrijpen dat ik me op de reis verheug? en
wat zal dit kleine stadje diep wegzinken in mijn bewustzijn.
- Dat weet ik niet, zei Lize, je denkt soms heel scherp en zuiver over datgene wat
je hebt achter gelaten.
Op die woorden viel een korte stilte.
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Daarna voegde Rinus zich bij hen.
Zelfs Poldi merkte dat hij zenuwachtig was.
Twee dagen later reden de vriendinnen in een luxe-auto naar het station. Aga had
zich nieuwe, geel-leeren koffers aangeschaft.
In de eerste week vermeed Poldi het huis van de buren. Ze had Rinus beloofd zoo
nu en dan thee voor hem te komen schenken, maar ze vermoedde dat de eenzaamheid
hem liever was dan haar gezelschap. Zijzelf voelde zich wonderlijk verlaten, bijna
als was Aga voor goed van haar weggegaan. Hoewel het eind Februari was, viel
opnieuw de vorst in, en maakte haar kleumsch in haar zonlooze kamers. Vreemd,
dacht ze, dat Aga nu langs een veld met bloemen loopt. Eens betrapte ze zich op de
woorden: Aga is tenminste in het paradijs. Ze moest erom lachen, toch met een
kleinen schrik. Diep in haar mantel gedoken liep ze over de straat, niet lettend op de
voorbijgangers. Tot haar verwondering gleed het beeld van Lize uit haar weg, en
kwamen er herinneringen in haar boven aan den eersten tijd van haar vriendschap
met Aga. Toch, dat wist ze, had Lize indruk op haar gemaakt.
Op een avond werd er aan haar deur geklopt, en kwam Rinus de kamer binnen.
Ze stond voor de kachel om zich te warmen; de scherpe oostenwind deed zoo nu en
dan de ramen klepperen in hun sponningen. Haastig begon ze het gesprek:
- Ik had juist eens naar je toe willen komen, vanmorgen was er een prentbriefkaart
uit Nice, - wacht, ik heb hem hier.
Hij keek naar het plaatje en knikte. - Ja, ik heb hetzelfde ontvangen, blijkbaar was
dit wel het mooiste.
- Och, zei ze, - maar ga zitten, - wil je thee?
- Graag. Hij legde de briefkaart neer. - Als je hier thee hebt gezet, wilde je toch
zeker niet bij mij komen.
Wat moest ze hierop antwoorden? - Later op den avond misschien, zei ze aarzelend,
en bloosde.
Maar hij ging er verder niet op in, en ze reikte hem zijn thee.
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- Alsjeblieft, - koekjes heb ik helaas niet.
- Die mag ik toch niet eten, - maar ik heb lekkere chocolaadjes, binnen. Hij stond
meteen op en ze keek hem verwonderd na. Bij de verbindingsdeur, boven aan de
trap, riep hij luid: Ietje, Ietje, breng eens die chocolaadjes van vanmiddag! - Zijn ze
op? dat kan niet. - O, nou, dan haal je maar nieuwe. - Toen keerde hij terug.
In verwarring dacht juffrouw Wiggers: hij lijkt een andere man geworden, - alsof
hij zich vroeger nooit vrij heeft gevoeld in zijn eigen huis, - nooit heb ik zijn stem
zoo openlijk hooren klinken. - Ze dorst op dit alles niet door te denken, en begon
over Aga te spreken. Als die reis haar nu maar heel veel goed deed, en ze zich niet
te druk maakte met Lize, die misschien sterker was.
- Lize? zei hij, - dat is een wrak. Weet je niets van haar leven? die vrouw heeft
ontzettend veel doorgemaakt.
- Ja, eigenlijk kan je dat wel aan haar zien.
Met een glimlach zei hij: - Begin jij ook te kijken, Poldi?
Weer wist ze geen antwoord. Even later kwam Ietje binnen met een doos
Droste-flikken.
- Zoo, - ze hadden ze vanmiddag in de keuken allemaal opgesnoept.
- Omdat u altijd zegt dat het niet goed is voor uw maag, mijnheer.
- Ja, beste kind, en als jullie dat dan altijd gelooven....
Ietje ging.
Hij begon iets te vertellen over Lize, dat ze van een man had gehouden die in de
gevangenis terecht kwam, - en later was er die geschiedenis met haar stiefvader. Poldi luisterde. Ze dacht onderwijl aan de kachel, die ze op moest poken, en aan de
thee, die te lang trok. Er werd heel veel in de wereld gepraat over de menschen, dat
wist ze wel, - zonder liefde, zelfs zonder veel belangstelling, in pasklare woorden.
Het gaf haar toch een licht gevoel van weerzin. - En dat zij nu dezen man bij zich
op bezoek had, in haar armelijke kamer.... - Is 't hier koud? vroeg ze.
- Koud? ik weet niet, ik zit vlak naast de kachel.
- Hoe lang denk je dat Aga wegblijft?
- Ik geloof zes weken. - Zeg, dat wilde ik je nog vragen:
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zou je dat orgeltje niet hier zetten? Je zou eens bij ons spelen, maar daar komt
natuurlijk niets van. Ik kan het straks wel even halen.
- Maar dat geeft zoo'n leege plek bij jullie.
- Schei uit, die kamer is veel te vol. Jij hebt het hier beter.
Ze lachte even. - Nou, wel heel graag. - Misschien vind je die muziek ook hinderlijk
in je huis, voegde ze er bij.
Nu dacht ze dat hij weg zou gaan, en later kon ze zich niet herinneren hoe het
gesprek op Aga was gekomen. Hij klaagde niet regelrecht, hij sprak wel in
voorzichtige woorden. - Ze had zoo'n onrustige geest, zei hij, die maakte haar ziek.
Hij zelf was soms geprikkeld door zijn maaglijden, en dan ging hun karretje niet
altijd langs een zandweg. - Hij vertelde van Aga's moeder, die zenuwziek was geweest,
en hoe liefdevol haar vader daar tegenover had gestaan. Maar die menschen waren
jong getrouwd, zei hij, en kregen kinderen.
Poldi kon het alles zou gauw niet verwerken. Ze sliep dien nacht onrustig, en den
volgenden morgen, in het schaarsche winterlicht, zich stootend tegen het vreemde
orgeltje, had ze het gevoel Aga te zijn afgevallen, door naar haar vijanden te luisteren.
Maar Rinus had het alles gezegd, doordat hij haar zoo miste, daar was ze even later
van overtuigd. - Hoe zou hij, die Aga zoo lief had, haar vijand kunnen zijn?
Ze ontmoette in dien tijd meer menschen, die Aga afvielen - de dominee bijvoorbeeld.
Hij bezocht haar een Zondagmiddag, en praatte heel joviaal.
- Ik heb tegen mijn vrouw gezegd: Vandaag moet ik naar juffrouw Wiggers;
Woensdagsmiddags geef ik catechisatie en de Zaterdag is natuurlijk aan de preek
gewijd; ik houd anders niet van bezoek op Zondag, maar u bent zoo weinig thuis.
- Ik waardeer het erg, zei ze.
Nu vroeg hij naar haar gezondheid; de school zou haar zeker erg vermoeien, het
maatschappelijk leven eischte haast den heelen mensch. En 's avonds correctiewerk
en lessen voorbereiden? - de kerk, op Zondagmorgen, schoot er bij
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in, begrijpelijk, zeker. Zijn vader was ook onderwijzer geweest; zooals die man zich
gaf aan zijn taak! een levend voorbeeld voor zijn kinderen! En de kerk sloeg hij nooit
over. Hij kon op Zondag een uur langer slapen dan op weeksche dagen; ‘een rond
uur’, placht hij te zeggen, ‘is dat niet veel?’
Juffrouw Wiggers luisterde. Ze begreep wel dat de dominee ontevreden over haar
was, - maar indruk maakte het niet op haar. Zijn woorden stroomden altijd, waarover
hij ook sprak, en het deed hem blijkbaar goed, zich te uiten.
Toen er een pauze viel, zei juffrouw Wiggers ernstig, dat ze geen behoefte had
aan godsdienstige bijeenkomsten, en hij staarde haar een oogenblik aan.
- Sinds u in het huis van uw vriendin woont, hernam hij toen, is uw belangstelling
verminderd; ik heb hooren zeggen dat mevrouw Te Weichel veel invloed op u heeft.
Ze voelde haar hart heftig kloppen, - Mijn liefde voor haar zal zeker invloed op
me hebben, zei ze snel.
Hij glimlachte even. - Ongetwijfeld. - Een vrouw die ik heel graag mag. Maar ze
is - hoe moet ik het zeggen - gretig, onverzadigbaar, - u zult haar nooit genoeg liefde
kunnen geven.
- Misschien wel niet.
- En dat maakt ook het leven van haar echtgenoot zwaar. Ze is veeleischend, haalt
naar zich toe. - O, een charmante vrouw, - misschien niet heelemaal ongevaarlijk.
Poldi kon dit alles niet weren.
Op een middag, toen ze Rinus met de thee wachtte in de groote voorkamer van
het huis, sprak ze den candidaat Van Bosse. Rinus was met hem boven gekomen,
vroeg om een glas lauw water, en ging weer heen. - Jij kunt wel wat blijven, zei hij
tegen Van Bosse.
Poldi zat op Aga's plaats, en ze dacht eraan hoe luchtig en vroolijk Aga zou zijn
in deze omstandigheden. Aga mocht Van Bosse niet, -maar eens had ze
schouderophalend gezegd: Nou ja, hij is een man, en hij is jong, twee goede dingen.
- Mevrouw zal wel genieten, krijgt u vaak bericht? begun hij het gesprek.
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Ze antwoordde eerlijk: Ja, maar nooit uitvoerig. Op haar laatste kaart stond:
Het is hier te mooi om brieven te schrijven.
- Ja, zei hij glimlachend, - gelukkig voor mevrouw, dat het hier zoo mooi niet is,
- mijnheer heeft vanmorgen een aangeteekende verstuurd.
Poldi bloosde. - Waarom vertelt u me dit? wilde ze zeggen, - maar hij ging voort:
Ik hoop later ook eens die palmen daar te zien. - De notaris heeft zich nog nooit laten
vervangen, wist u dat?
Ze knikte: Ja.
- Dus kon hij nooit langer dan dertien dagen achtereen wegblijven.
- Ze hebben een huwelijksreis gemaakt naar Zwitserland.
Hij keek haar aan. - Zoo, dat valt me mee.
- Waarom heeft u zoo'n oordeel over hem? vroeg ze haastig.
Hij antwoordde niet dadelijk, maar zijn glimlach trok weg. - Zoo'n oordeel? Och,
ik ken hem goed, - hij is gewoonlijk niet heel royaal.
- Het valt me op dat alle menschen plotseling hun meening ten beste geven over...
Ze aarzelde een oogenblik - over mijn vrienden. Ze bedoelen er misschien niets
kwaads mee, maar het is toch ook niet heel fijngevoelig, vindt u wel?
- Och, zei hij, en trok wat men zijn schouders, - een vrouw als Aga is natuurlijk
niet populair in dit kleine stadje. Ze heeft veel spirit en durf. Begrijpt u me goed: ik
bewonder haar van harte. Hij lachte eensklaps. - Een vrouw die de waarde van geld
kent, bovendien, - ze weet precies wat haar echtgenoot waard is, financieel, - maar
ze houdt zich van den domme, als een schoolmeisje.
Poldi gloeide inwendig, maar vond geen woorden meer. - Geld, geld, dat was het
waar deze menschen aan dachten. Wat had dominee Van Wal ook gezegd? ‘Ze haalt
naar zich toe’. - Domme afgunst. Werktuigelijk zocht ze iets om te doen met haar
handen. - Wilt u nog thee? vroeg ze.
- Graag.
Ze schonk in, opzettelijk langzaam, want ze voelde dat
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alles aan haar trilde. Toen werd ze wat kalmer. Met effen stem zei ze: Uw salaris is,
dunkt me, nogal bevredigend, u woont zoo aardig.
- Ja, antwoordde hij, dat gaat wel. Heeft u mijn kamers gezien?
- Ja, voor u hier was, - eens, toen ik moest verhuizen. Ze waren mij wat te groot.
Ze bedoelde: te duur, - maar dat zou zoo terechtwijzend klinken, dacht ze.
Nu stond hij op. - Kom, ik moet weer eens aan mijn werk.
Toen hij weg was, legde Poldi even haar handen tegen haar gezicht; met haar
vingertoppen streek ze langs haar moede oogen.
Na zes weken had Aga nog geen woord gerept over haar terugkomst. Poldi noch
Rinus, beide eenzaam in het groote huis, beklaagden zich, - alleen de meisjes in de
keuken mopperden.
Het werd April; een zomers-milde dag ging onder in een vries-kouden avond, en
den volgenden morgen stonden de boomen en de huizen in den mist. Dien dag voelde
Poldi een groote behoefte in zich aan rust en gelijkmatig geluk. Toen ze na schooltijd
was thuis gekomen, klopte Ietje bij haar aan.
- Mijnheer is weer ziek, zei het meisje, en hij ziet er zoo slecht uit. Ik mag den
dokter niet opbellen, - wat moeten we nu doen?
Ze stonden een oogenblik als beduusd naar elkaar te kijken; - toen drong het tot
Poldi door dat ze handelen moest, - zij, omdat Aga er niet was.
- Ga mijnheer vragen of ik even bij hem mag komen.
Het meisje, opgelucht, ging.
Een kwartier later was de dokter gewaarschuwd.
De brief aan Aga viel Poldi niet zoo gemakkelijk als ze zich had voorgesteld. Ze
moest zóó schrijven dat Aga onmiddellijk terug kwam, en zich toch niet ongerust
maakte. - Dokter Bähr had eigenlijk niets gezegd, dat was het beangstigende. - Ze
wachtte hem op in de voorkamer; - hij keek alsof hij het liefst langs haar heen zou
zijn geloopen.
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- Ik moet mevrouw toch iets schrijven, had ze verontschuldigend gezegd.
- Ja, zei hij, schrijft u haar niet te veel. - En nu zat ze over dien brief gebogen. Het
huwelijk bood niet altijd bescherming tegen het leven, dacht ze. Wat kon Aga doen,
als haar man ernstig ziek was? en als hij stierf, hoe moest ze dan verder? - Het was
Poldi, alsof die vraag haarzelf betrof. Ze peinsde er lang over, zonder tot een oplossing
te geraken.
Den dag na Aga's terugkomst werd Rinus naar het ziekenhuis gebracht: de doktoren
achtten een operatie noodzakelijk.
Drie weken later stierf hij.
ELISABETH ZERNIKE

(Wordt vervolgd.)
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Experimenten
I. Geld
De kamer is blinkende schoon, de pooten van de glanzende kast weerspiegelen in
het glanzende zeil.
De lampen branden zachtjes.
Het is warm, aangenaam, afgesloten, geen onheil kan gebeuren.
De klok tikt.
Buiten in de straat, in de schoone straat, waar de Hollandsche wind waait, gaan
verlichte trams voorbij. Auto's gaan voorbij.
Bij de buren speelt men piano: muziek van Beethoven. Buren? Menschen van
àndere familie dan mijn eigene; een andere wereld, ook geborgen in een schoon
gewasschen huis. Men kent ze niet, men weet hun naam. Naam?
Wonderen, onbegrepen begrippen, ongeziene wonderen, - eindeloos.
De gordijnen zijn opengeschoven, want hier is de derde verdieping en men kan dus
niet inkijken vanaf de straat. Buiten, in de donkere lucht, is de maan.
Fluiten, fietsbellen, de geleidelijke toonladders van het tramgeruisch.
Er is koperen beslag op de laden van de mahoniehouten kast, de tea-cosy staat op
den theepot, en de klok tikt.
Het is herfst, - de petroleumkachel brandt en geeft licht - hierdoor weerspiegelt
heel groot op het plafond het kleinere, achtkantige roostertje, dat op de
petroleumkachel ligt.
Ik ben aan het eind van een weg gekomen.
Kinderen maken hun schoolwerk. Ze zitten aan de rechthoekige tafel.
Een kaart van Afrika: Douala, Gabon, de Kaap.
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In een Chineesch restaurant waren we eens, Jozef en ik; het was in Berlijn.
‘Ze zijn niet zóó verschillend van ons,’ zei Jozef, die zijn best deed met stokjes te
eten, wat hem zoo goed lukte.
Zij! - ons! De krant.
Weet u al, dat Berkenteer Shampooing, o! zoo goed is voor uw haar?
Waarom gebruiken duizenden Niva tandpasta.
Groote ramp in Praag; in aanbouw zijnde huizen ingestort - gewonden - dooden.
Nacht. Westenwind waait langs het open raam van mijn slaapkamer. Geur van zee, van vochtige aarde.
Trein Amsterdam-Parijs.
‘Mevrouw, mag ik uw pas alstublieft?’
‘Gossie - Mijnheer! daar kan ik zoo niet bijkomen - hij is niet in mijn tasch, ik
vergat hem erin te doen - ziet U, ik draag altijd al mijn papieren onder mijn corset.
Moét u hem zien?’
‘Ja, Mevrouw. U gaat maar even naar het toilet, en haalt de pas te voorschijn. Ik
kom dan zoo meteen terug.’
‘Ik kan het wel hiér doen - als de heeren niet kijken?’
De heeren verlaten de coupé.
De pas-beambte komt terug en de dame geeft hem haar pas.
‘Ik heb er hartkloppingen van.’ Ze kijkt ons allen even aan.
‘Ja, ik reis altijd - al dertig jaar lang - dit moet ik doen, anders ben ik niet gelukig.’
‘Altijd alleen?’
‘Ja. Mijn man is gestorven. Ik heb alles gezien, - ik was in Spa, Vichy - ziet U,
het ééne jaar drie maanden in Spa, het andere jaar in Vichy. Ik was in Zwitserland,
in de Riviera, in Tunis, - ik was overal, ik reis altijd.’
‘In Spa was ik ook. Maar het is er duur.’
‘Ja, maar het landschap is er heel mooi. Ja, en dan ga ik in
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het hôtel beneden, weet U, - er is er ook een boven - dat bedoel ik niet, - ik bedoel,
dat benéden, waar muziek is - want ik hou van muziek.’
Theedrinken. De man in livrei (ik zeg: ‘de man in livrei’, zooals ik zou zeggen: ‘de
hoed’, enz.) is met de rinkelende bel door de corridor gegaan. De trein zwaait voort.
De restauratie-wagen is twee wagens verder.
Theedrinken.
Ik zit aan een tafel met drie andere ik's en een ik heeft me bediend. Ik zit stil en
zie mezelf weerspiegeld in den metalen theepot - dat is te zeggen, ik zie mezelf twee
maal: één maal rechtop zonder hoofd, en éénmaal omgekeerd, ook zonder hoofd, en
deze twee gestalten gaan in elkaar over.
De thee stroomt over den rand van den kop, op den schotel, de trein zwaait.
Ik ben veel vergeten - alles is nu nieuw - elk ding, elke kleur, elke vorm, elk wezen,
- en soms is het vermoeiend. Ik geloof, ik ben zeker, dat babies soms heel moe zijn,
en zooveel slapen, om uit te rusten van hun Titanenarbeid.
Paris.
Wakker worden.
Grijze zinkdaken, vochtig grijs van nachtdamp - grijze morgenlucht. We zijn
gewend geraakt aan deze daken, - deze, en al het andere, het is allemaal zoo gewoon
en standvastig en altijd hetzelfde - maar als men eenmaal het vertrouwen aan de
onwankelbaarheid van het dagelijksche verloren heeft, dan gaapt ineens de weg voor
ons - we weten niet meer of we wel werkelijk nog op vasten grond staan - ja, het is
nog maar nét - - Waren we anders gevallen? Vallen we reeds? Het is zoo stil.
Ik denk aan een Vriend, die in Buenos-Aires woont, van wien ik gisteravond een
brief kreeg - het is zoo stil - het is of alles, de geheele aarde, aan elkaar schuift, alsof
er geen afstand is, of alles één punt is geworden - en daar is Buenos-Aires vlak naast
mijn venster.
Het is zoo stil, - daar loopt iemand de trappen op, langzaam - de leuning kraakt,
langzaam loopt iemand de trappen
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op en stommelt tegen de treden - ik denk, het is een nachtcabaret-artiest, die thuis
komt van zijn werk.
Ik ben op een nieuwe planeet.
Het is dezelfde als die, waarop ik geboren werd, maar daar ik haar nooit zág, zoo
is ze nu nieuw voor me.
Er zijn profeten geweest, ze gaven ons menschen aan, hoe we leven moeten en we moeten geld verdienen, of op de een of andere manier aan geld zien te
komen, tegen honger, tegen schaamte, tegen armoede, tegen onbekendheid, en tegen
nog vele dingen.
Nu ga ik elken dag in den bijbel lezen.
De daken drogen op. Blauwe plekken zijn in de lucht gekomen, het is nu veel lichter.
Vannacht droomde ik: ik stond op een dak, en ik zag een schaap aankomen; het liep
vlug en sprong toen van het eene dak op een ander over, dat aan den overkant van
de straat was. Het sprong dezen verren sprong zonder aanloop. Iemand, dien ik niet
zag, zei tegen me: ‘Kijk, hoe goed een schaap springen kan.’ De droom was nog
lang, en er kwamen menschen in voor, die ik ken. Maar ik wil daar nu niet aan denken.
Ik wil er ook niet aan denken, dat ik niet begrijp, wat ik in den bijbel lees - ik ga
door erin te lezen.
Vlug aankleeden. Vlug ontbijten. Ik nam mee uit Holland een roomkaasje met
komijnen, en dit eet ik op mijn brood.
Ik ga uit. Het regent. Ik neem een taxi. Door de straten rijd ik - straten - alsof de
heele wereld straten was - alsof overal huizen waren, winkels, bars.
Ik kijk niet meer.
Nu zit ik op het kantoor van een zakenman, met wien ik zaken doe. Dat is te zeggen
- hij doet de zaken en ik kijk toe - ik geef hem geld - we deelen den winst.
‘Ik heb het heel druk, ik ga de fabriek ergens anders heenbrengen, waar het
voordeeliger is zeventienduizend,
een half millioen, -’
Isaac heeft een eenvoudig kantoor, bijna arm, maar ik zit er goed. Nu telefoneert
hij, in 't Russisch - ik versta niets - hij lacht, en hij heeft een kindergezicht.
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‘Daar in die plaats, waar ik nu de fabriek wil heenbrengen, werken alleen mannen,
voor de vrouwen is er geen werk - en ik kan juist vrouwen gebruiken, huisarbeidsters,
dus - 130 K.M. van Parijs 70 K.M. van Parijs als u eens wist, hoe ik begónnen was! Kijkt u hier, ziet u - deze knoopen? Ze hebben altijd hun waarde. Ik heb nu een
machine gekocht voor knoopfabricatie - heb er andere machines voor verkocht, omdat
er anders te weinig plaats was - maar deze knoopmachine rendeert!’
Wat willen de profeten van ons? We lezen, wat ze zeggen.
‘Maar u verstaat niets van zaken.’
‘Ik begrijp wel, wat u vertelt, maar - - in elk geval, ik vind het alles goed, zooals
u het doet en zoo krijg ik weer geld.’
We lachen.
‘Au revoir - het beste - groet uw vrouw.’
‘Au revoir - ik telefoneer u dan op.’
In de natte straten - menschen met of zonder parapluie, druipende honden. Iemand, achter me, loopt hard en staat stil en pakt mijn beide schouders - als een
kwajongen. Het is Isaac weer.
‘Ik heb me vergist in den datum - het is een maand later - het is 15 December en
niet November, - het kon ook niet anders.’
We staan stil, ik kijk hem aan.
‘O - in orde,’ zeg ik na eenig nadenken.
Isaac lacht verlegen en ik kijk naar hem.
‘Is het goed?’ Zijn oogen kijken me recht aan.
‘Ja. - Gaat u mee lunchen?’
‘Ik kan niet. Mijn vrouw wacht me.’
We groeten elkaar tot afscheid.
Ik fluit een taxi.
Ik weet, dat Isaac me de baas is.
‘Boulevard Clichy,’ zeg ik tegen den chauffeur, ‘vlak bij hôtel Radio’ en ik stap
in.
Ik weet, dat Isaac alles weet van onze zaken, en dat ik er niets van weet. Hij regeert
me, hij geeft niet om geld - ik geef om geld, ik wil veel hebben; en ik gebruik hem,
den Jood,
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om het me te verschaffen. Ik benut zijn geld-intelligentie en geld-onverschilligheid.
Hij beheerscht me en hij heeft er het recht toe. Hij is mijn Meester, hij haalt het
slechtste uit me en toont het me, en ik haat hem daarom.
Isaac heeft me veel geld doen verliezen, ik heb hem uitzuiger genoemd, maar ik
had onrecht.
Boulevard Clichy. Restaurant Franco-Italien, Scanavino.
‘Château aux pommes.’
‘Et un cuatro de barbera?’
‘No, gracia, pas de vin.’
Château aux pommes.
Ik wacht tot ze gebakken zijn - en ik kijk rond, en plotseling zie ik niets meer, ik
kijk en zie niets - ik luister, ik hoor een zee, - en dan ben ik als diep onder in den
oceaan - in duisternis, in stilte, en ik kán niet naar boven. De eigenaar komt bij mijn tafeltje. Hij geeft mijn hond een been. ‘E bello,’ zegt hij lachend; hij streelt Tiger.
Men praat Italiaansch, ik versta deze taal niet - menschen praten, en ik begrijp
niet, wat ze zeggen - ze spreken vurig over iets, ze maken bewegingen met hun
handen en armen, ze beschrijven iets.
Mijn wereld is uit elkaar gevallen. Een andere is er nog niet, ik verwacht ze. Ik
heb mijn leven lang gekeken en niets gezien. Ik kijk nog steeds en ik zie niets, - ik
luister, en weet, dat ik niets hoor. Menschen spreken onbegrijpelijke woorden, honden
blaffen, auto's, trams, alles maakt geluiden.
Dit is goed en wel, en ik kon eigenlijk blij zijn. Maar ik ben stervende en dit is
pijnlijk. Het is, meen ik, begonnen met mijn derde jaar, of misschien nog eerder, ik
herinner me dit niet duidelijk. Men kan het ook leven noemen - het doet er niet toe,
hoe men het noemt - het blijft pijnlijk. Er zijn verdoovingsmiddelen, als: voldoende
eten, bontmantels, aardige honden, eer, kunst, liefde tusschen twee menschen, plicht
en voldoening, hard werken, enz.
Zoodra deze dingen niet dáár zijn, ziet men weer in de oneindige leegte, die men
vreest, en om verschillende redenen verfoeit.
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Château aux pommes - warm en dampend.
Tiger springt op tafel - ik maak hem snel zijn bord klaar, om zelf rustig te kunnen
eten. Het is erg goed, en dan bestel ik toch nog wijn en het is prettig zoo lekker te
eten.
‘Paris-midi! - M'sieurs, dames!’
Ach, zoo'n arme vrouw. ‘Chaque créature révèle Dieu,’ Ik staar op God - overal - aldoor - en ik vind Hem soms leelijk en afstootend, men
zou genoeg van Hem krijgen - of is Hij dat niet?
Of kijk ik verkeerd?
Heb ik niet gelezen in den bijbel, dat we God zoeken moeten met het geheele hart?
Maar als we Hem nu vinden zouden, en Hij blijkt verschrikkelijk te zijn? Want nu
ik eenmaal begonnen ben, Hem te zoeken, heb ik hoop, dat het een groot geluk voor
me zijn zal, Hem te vinden - alsof Hij een in lang niet geziene Vriend ware - alsof
Hij dát ware, waarom we eigenlijk geboren zijn om te vinden, - Dat - ons Verlangen
- onze Bevrediging, die haar extase in den dood zal vinden.
God zoeken met het geheele hart.
Zou men kunnen zeggen: God afwachten?
In de krant staat vandaag:
Le gouvernement en face de la politique qui recommence. Bladen vol gedrukte woorden - zeven kolommen op elk blad - zes bladen zoo. Ik wil niet meer lachen als anderen lachen - òmdat anderen lachen. Er is vandaag in de gevangenis een man gestorven, die vele vrouwen vermoord
heeft. Men schrijft hierover in de krant. Bijna alle menschen in een stad lezen kranten.
Een Russisch cabaret.
Russische balalaika-spelers, gekleed in lichtblauwe Russische blouses, wijde
donkere broeken, hooge roode laarzen.
Een Russisch Zigeunerkoor.
De wanden zijn bedekt, strakweg en aangenaam eenvoudig, met oranje getint
fluweel.
Een neger staat bij een tafel en maakt Turksche koffie - ‘qui porte bonheur,’ zegt
hij.
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We eten. Ik zit naast een Russische vrouw, een vriendin. Ze heeft klare oogen en een
voorhoofd, dat glanst, een glanzend voorhoofd, ja - glanzend, ik weet geen andere
uitdrukking, ik vind ze goed. Ze is stil en rustig, en ze heeft verdriet, heeft ze me
verteld. Maar daar praten we niet over - we spreken weinig - we kijken om ons heen,
naar de anderen, we luisteren naar de muziek. De neger maakt behoedzaam koffie.
Hij komt naar ons tafeltje en zet de koffie neer.
‘Heeft u ze goed gemaakt, zoodat ze geluk brengt?’
‘Ca porte bonheur pour toute la vie,’ zegt hij, en zijn tanden schitteren hel in het
donker getinte gezicht.
Ik kijk naar Nadia; ze glimlacht.
De eigenaar Tsatskine zet zich aan onze tafel en ik vertel hem, dat de koffie me
geluk zal brengen voor het heele leven.
Tsatskine glimlacht. ‘Il vous a déjà roulé,’ zegt hij, en in zijn gezicht is dát, wat
ik opmerk bij menschen, die leven met goeden wil, doch zonder gelukkig te zijn. Ze
leven, ze loopen recht en ze doen hun werk en hun wenschloos zijn is als een
weemoedige zwaarteloosheid.
Misschien is het heelemaal niet zoo, misschien maak ik maar een beeld voor
mezelf, omdat het me bevalt.
‘Zingt u vanavond?’ vraag ik. Want hij is zanger.
‘Nee - ik kan niet werken als eigenaar en tegelijk als zanger - dit is te veel werk.
- Is het eten goed?’
‘Uitstekend’, ik glimlach en hij glimlacht ook. Hij staat op.
‘Blijf nog wat bij ons,’ zeg ik.
‘Neen - ik kan niet.’ Hij gaat gasten tegemoet. We luisteren weer naar de muziek.
‘Ik kan niet praten vanavond, ben ik vervelend?’ vraagt Nadia.
‘Neen, het is altijd prettig met jou te zijn.’
‘Met jou word ik rustig. Ik was voorheen zoo nerveus.’
Ik verwonder me. Ben ik zelf niet onrustig, vol wenschen, begeerten, beweging?
Hoe kan iemand bij mij rust vinden?
‘Ik begrijp het niet,’ zeg ik, en tegelijk begrijp ik het: ‘Het is misschien, omdat ik
van je hou.’
Nadia glimlacht en knikt.
We willen opstaan om weg te gaan, maar Tsatskine komt naar ons toe en ik kijk
weer naar zijn stille gezicht.
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‘We hebben goeie numéro's, blijf nog wat - of heeft u haast?’
We blijven.
Tsatskine neemt het boek, dat op mijn tafel ligt, en dat ik meenam, om Nadia te
toonen. Ik vond het zoo goéd. Nu vind ik het niet meer goed.
‘Dit boek maakt me treurig,’ zegt Tsatskine en hij legt het weer neer.
‘Kent u het heelemaal?’
‘Ik las het een paar jaar geleden.’
Een dame gaat bij de piano staan; ze zal gaan zingen, Russische liederen.
Nadia en ik zitten goed, en alles is aangenaam, en ik ben me bewust van mijn
blindheid, maar ze kan me op 't oogenblik weinig schelen.
De zangeres heeft gezongen, men applaudiseert.
‘U heeft Tiger meegebracht?’
Tiger springt op en Tsatskine neemt hem in zijn armen, en zijn gezicht wordt
heelemaal blij.
We zitten nog eenige uren. We nemen champagne en zien verschillende nummers.
Het Russische koor zingt en komt dan aan ons tafeltje zitten. Ze drinken op onze
gezondheid op zigeunermanier: Tanja, de eerste zangeres, vult mijn glas vol
champagne en houdt het vast, nadat ze het op een omgekeerd bord heeft gezet. Ze
begint te zingen en herhaalt verscheidene malen mijn voornaam. Dan neem ik het
glas en drink het in één teug uit, terwijl het heele koor me een gelukkig, lang leven
toezingt.
Ze doen hetzelfde voor Nadia.
We leggen geld neer. De Zigeuners danken vroolijk, en gaan naar een andere tafel.
Tsatskine zingt ook nog.
Nadia en ik gaan weg. Tsatskine begeleidt ons, en hij draagt Tiger, van wien hij
lang afscheid neemt.
In een taxi, temidden van andere taxi's - ik kom niet voorwaarts - hel blaast het licht
van den Moulin Rouge - Mistinguett, Earl Leslie, - we gaan nu langzaam vooruit ik kijk in andere taxi's - twee menschen omhelzen elkaar, ik
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zie een mannenrug en een blond vrouwenhoofd - in een andere taxi zit een man
alleen, hij zit heel stil en kijkt niet op, hij kijkt naar beneden, zijn gezicht is treurig,
- we gaan sneller vooruit - voor het café du palmier staat een prachtig gebouwde
neger in avondkleeding, ik ken hem, we werkten tegelijkertijd bij Zelli's - nu gaat
mijn taxi vlug vooruit, door de rue Fontaine, het is lekker in een vlugge taxi te zitten,
en over asphalt-straten te rijden, lekker is het, en al het andere, dát, in de straten, in
de huizen, wezens als ik, ik's, - het kan me niets schelen, - het is lekker in de taxi.
Op de grands boulevards is een groote cinema, op den hoek van de Chaussée
d'Antin, - boogvormig, hel verlicht: Paramount.
Ik ga trappen op en dan zit ik in de groote zaal, boven, en ik zie het plafond, dat
donker is, met zacht lichtende gekleurde glazen, als reusachtige opalen, - en ik kijk
naar den film, waar menschen geruischloos, spraakloos, bewegen - bewegen - ze
lijden - het is een tragedie -, ze vermoorden, ze weenen, ze hebben lief, ze lachen,
ze worden veroordeeld - ze maken veel bewegingen. Ik kijk naar de menschen naast me - rechts zit een vrouw, ze heeft haar arm om
den hals van een man naast haar - links zit een man, hij heeft zijn arm op de leuning
van mijn kant gelegd.
Ik kijk naar den film - ik krijg gevoelens, - ik lijd mee - ik lach mee - en ik kijk
weer naar de opaal-lampen boven me. Het verveelt me hier. Ik sta op en moet in het
duister langs vele menschen, die met moeite opstaan.
Ik ben buiten - het is koel - ik zie de boulevards - rijen huizen, en boomen, en
lichtreclames, auto's, autobussen, gesloten verlichte winkels, menschen, die loopen,
voortloopen, steeds voortloopen, evenals ik - de lucht is prettig koel na de warme
cinema-zaal, - ik loop langs de boulevards, ik zoek God. ‘U zoekt God? Dat kan men
niet. God is in ons, die is er, dien zoekt men niet -’ dit heeft Tsatskine tegen me
gezegd, kort geleden, toen ik laat 's avonds in zijn cabaret zat en we samen praatten.
Ik had hem verteld, dat ik God zocht.
Weg met alles - met God zoeken - wat beteekent dat? - trouwen, huisvriend, cocu,
- de film is me nog in de gedachten

Groot Nederland. Jaargang 27

424
- woorden zonder beteekenis. Beteekenis is onuitsprekelijk.
Het is prettig te loopen, te kijken. Ik loop langzaam door - rue d'Antin - place de la Trinité - rue Blanche, die lang
en donker is - place Blanche - Moulin Rouge - en dan is het ineens niet meer prettig
- rue Lepic. De dag spreekt met vele stemmen en Thuis zit ik stil, ik zit heel stil en dit is alles, ik heb brieven willen schrijven, maar
ik doe het niet, ik zal het morgen doen, ik wil nu stil zitten.
En nu kan deze wereld me nieuw zijn, urenlang - en plotseling vind ik mezelf terug
in de vroegere, en ik zie, dat ik er allang in terug was, en ik merk het pas nú.
Ik lees de profeten.
Toen ik zeven jaar oud was, begon ik ze te lezen en nooit zijn ze me opgevallen;
ik las ze, zooals ik mijn ontbijt at of sliep - ook het ontbijten en slapen viel me niet
op.
En dat het mogelijk is, dat al deze dingen beginnen me op te vallen, en dat ik me
dan ineens weer bevind op het vroegere bekende terrein, dat slechts schijnbaar bekend
was. Ik kan geen ruinen aanzien, ik sterf als ik ernaar kijk en ik wil niet sterven. En
als ik de ruinen niet aanzie, wat dan? Dàn is zelfs sterven beter dan dit.
Kiezen tusschen twee verschrikkingen.
De ruinen zijn beter - ik weet het. Wat weet ik? Ik ben uitgenoodigd op een trouwpartij - een vriend en een vriendin van me gaan
trouwen. Ik heb een gelukwensch getelegrafeerd - trouwen! - ik wilde wel getrouwd zijn een huis, brandende lampen, een paar armen, die altijd daar zijn om in te huizen;
niks zeggen en je prettig voelen. ‘Weet je, dat ik heel veel geld heb overgehouden van mijn laatste zakenreis!’ met
groote oogen kijkt Ernst me aan.
‘Hoeveel?’
‘Tweeduizend pesos! Wat een som, hè? Ik had nog nooit zooveel in mijn zak.’
‘!!’
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‘Maar er blijft natuurlijk niets over, als ik al mijn schulden heb afbetaald,’ zegt hij
rustig.
We eten bij Tsatskine.
Tredmolen van Parijs - het is geen tredmolen meer, het is een marteling.
Tsatskine is even bij ons komen zitten.
‘Drinkt u champagne met ons?’ vraagt Ernst.
Ik schenk Tsatskine reeds in.
‘Madame - u weet, dat ik niet drink.’
‘U drinkt niet?’ zegt Ernst.
‘Hij drinkt niet, hij heeft niet lief en hij rookt niet,’ zeg ik strak.
‘Ik heb mijn zaken.’ Tsatskine lacht verlegen.
‘Naar de hel met je zaken,’ zeg ik, ‘gáán ze dan werkelijk?’
Tsatskine kijkt me zacht aan, - ‘ik hoop het.’
Zijn oogen zijn klaar, maar zijn mond trekt even spottend.
‘Naar de hel met je “hoop” - ik zeg ook geen “u” meer, ik zeg je dat je geen
zakenman bent, je bent een droomer, je hebt een mooie stem, je zingt met dát in je
stem - je kan het “gevoel” of anders noemen - omdat je dat niet bezit.’
Tsatskine kijkt me steeds recht aan.
Tiger, mijn kleine hond is gestorven. In mijn verbeelding is hij aldoor daar, maar in
werkelijkheid is hij er niet meer.
Ik heb het cabaret van Tsatskine gekocht.
Ik zoek God en ik koop een cabaret. Hiervoor zijn redenen - oorzaken Soms vergeet ik, dat ik op onbekend terrein ben, dan doe ik gewichtig en zeker
en overtuigd en gewoon en zooals het hoort en bega domheden; eigenlijk bega ik op
deze manier niets dan domheden.
‘Iljusha, alsjeblieft, voor morgen: 50 plakken ham, 5 bussen kielki, 5 bussen sprot,
20 peren, sla, mayonnaise, 10 kippen, 2 flesschen Vodka. Is de Zoubrovka op?’
‘Oui, Madame.’
‘Is er iets over van gisteren?’
‘Non, Madame.’
Er is nooit iets over van gisteren.
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De chasseur staat voor me.
‘Iemand wil u absoluut dadelijk spreken.’
Ik ga in de hall.
Iemand staat daar en spreekt me aan.
‘Wilt u een zeer voordeeligen koop sluiten?’
‘??’
‘Een Russisch billiard - voor 8000 francs, - een reuzenkoopje voor u. U máákt er
dit huis mee, - U begrijpt, het is enkel nadeel voor me, maar ik doe het voor u - u
kunt er uw fortuin mee maken.’
‘Dank u, ik kan het niet koopen, ik heb er geen plaats voor.’ Ik ga weer naar de
keuken.
‘Ja, Madame en ziet u, - er is een groote rekening van den groentenman, hij maant
al eenige weken.’
‘Maar ik betaal elken dag de groenten!’
‘Ja, maar dit is - ziet u - het is - hij maant elken dag -’
‘Als hij weer komt, roep je me.’
‘Jawèl, Madame, - en - eh - over het orkest - mógen ze thee hebben of niet?’
‘Natuurlijk moeten ze thee hebben.’
‘Ja - maar elk oogenblik zijn ze in de keuken - en zuipen thee -’
‘Hoeveel glazen?’
‘Wel vijf glazen elk - als het niet méér is -’
‘Niét waar, Madame, hij liegt!’ - De pianist staat naast me.
We trachten elkaar te verstaan. Maar het lukt niet. Iljusha wil geen thee meer geven
en pianist houdt vol dat het een schande is, op een droogje te zitten, van 's avonds 7
tot 's nachts 3 uur.
Ik ben het eens met den pianist.
‘Elken avond voor het orkest 2 flesschen wijn,’ is mijn conclusie.
Iljusha grijnst. De pianist verdwijnt vlug.
‘Ziet u, Madame - deze groentenman -’
‘Ja - ik zal met hem spreken -’
‘En dan is de pan voor de bortsch heel slecht - gisteren waren we er ziek van.’
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‘En vandaag?’
‘Vandaag ook - kijk -’ Hij toont me de groote koperen soeppan, die zwart is van
binnen.
De kok raast plotseling uit de bijkeuken: ‘Kaméél! Vuilnis, dat je bent!’
Dreigend staat hij voor Iljusha, die hem met vastgeklemde kaken aankijkt.
Wat er aan de hand is, ontgaat me. ‘Iljusha?’
‘Kaméél! Drek! Dat je - - -!’
Ze vechten. Ik loop achteruit en kijk. Ze vechten, de twee Caucasiërs. Ze vechten
zoo overtuigd - de kok is veel sterker dan Iljusha.
Ik haal mijn kleine revolver te voorschijn.
‘Iljusha! dadelijk ophouden. Ignacio!’
Ze kijken met verdaasde gezichten, en ze houden stil, - ik had het niet verwacht.
‘Madame -’ jammert Iljusha, ‘kleine Madame, - dat u zóó iets doet!’
‘- 10 diners complets - 2 haringen - vlug!’
Een garçon staat nerveus in de deuropening. De kok snelt naar de kachel en begint
de soep op te scheppen - hij vloekt en zijn handen beven. Iljusha staat apart, hij snijdt
aan een stukje hout en hij kijkt niet op.
‘Heeft u de wijnrekening gecontroleerd?’ vraagt me de caissier.
Ik zet me naast hem en lees de wijnrekening en controleer, met het boek. Het
orkest speelt en zingt:
‘Mooie, donkere oogen,
Oogen vol liefde,
Oogen vol uitdrukking,
------’

Het is een Russische romance.
‘Heeft u wat kleingeld?’
‘Hoeveel?’
‘Twee duizend francs.’
Ik geef twee duizend francs.
‘Madame?’ zegt de chasseur. ‘Er is iemand om u te spreken.’
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‘Wie?’
‘Hij zegt zijn naam niet.’
‘Hij kan naar den duivel loopen. - Deze wijnrekeningen kloppen niet, hoe kan ik
hier controleeren? Iljusha vertrouw ik, en hij alleen heeft den sleutel van den
wijnkelder - ach!’
Ik vervloek alles.
‘Is u moe?’ De caissier legt zijn hand op mijn arm.
‘Ja! En begreep ik hier maar iets -’
‘U deed beter dit huis te sluiten.’
‘Ja.’
‘Oogen vol liefde - -’

Mijn orkest speelt zoo goed vanavond. De wijn werkt. De twee balalaika-spelers,
mooie jonge kerels - lachen me toe.
Ik neem een vodka.
‘Maakt u me een sandwich met kielki?’
‘En met veel boter erop,’ zegt mijn Maître d'hôtel glimlachend, en hij snijdt zelf
de sandwiches. Hij was kolonel in 't Russisch leger. Nu is hij Maître d'hôtel in mijn
nachtclub.
Hij maakt mijn boterhammen met visch, schenkt me zelf de vodka in, en zet alles
voor me neer, lachend.
‘Voilà, p'tite Madame - de sandwiches zijn wat groot uitgevallen, maar u moet
goed eten.’
C'est ça - ze houden van me hier, maar ze weten ook wel, dat ik 'n stommeling
ben, die zijn eigen graf graaft.
Ik eet en drink en vraag meer vodka.
Nu wordt alles mooi.
‘Maakt u een heeten grog voor den garderobier?’
‘Hij heeft er al een gehad, Madame.’
‘Heel goed, dank u.’
De garderobier is een oudere man met langen grijzen baard. Hij was bezitter van
een groote fabriek in Moscou. - Steeds van goed humeur, hangt hij mantels en hoeden
op, geeft beleefd nummertjes af, en ontvangt dankbaar zijn franc-stukken. Hij komt
's avonds om zes uur, en veegt dan eerst den vloer aan, rustig en conscientieus.
Hoe ik ze bewonder, hun stilheid, hun goeden wil, hun zoo geheel niet doen, alsof
ze eenmaal direkteuren of officieren waren - ze zijn vriendelijk en doen hun
ondergeschikt werk zoo goed. De garderobier drinkt graag, hij schijnt dit noodig
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te hebben. Als hij 's avonds zoo stralend binnenkomt en me goeienavond zegt met
overstroomende teederheid, en zegt, dat hij me nooit vergeten zal, dat ik zijn
zonneschijn ben, - dan heeft hij weer gedronken.
Hoe heb ik daar geleefd! Ik wou geld maken. Het schijnt, dat ik het niet kan, niet op
déze manier. Ik had geen nachtclub, ik had een weeshuis. En ik zocht God niet meer
- ik zocht geld en een beroemden naam voor mijn huis.
Er waren nachten, dat ik twee beefsteaks in de keuken had, en dat de zaal vol liep,
- en er waren nachten, dat ik 20 eenden had laten braden, en er kwam niemand, niet
dién nacht en vele nachten daarna niet. Na twee maanden moest ik sluiten, want mijn
geld was op. Nu moet ik weer nachtcabaret-danseres zijn, voor 40 francs per nacht.
Nu komt het erop aan, wat het zwaarste weegt, - nu, nu er geen geld meer is: deze
sluier tusschen mij en het leven, het onbekende gevaar. Nu komt het aan den dag,
wat belangrijker is voor me:
God te vinden of
lekker te leven.
Kon ik maar beide doen. Misschien gaat het.
TAÏ AAGEN-MORO
(Wordt vervolgd.)
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Leven en werken van Louis Couperus
Eline Vere (Vervolg)
Toen het zijn voltooing naderde en nadat Eline gestorven was, riep Mej. d. W. Pf.
dien middag in de hoogste ontsteltenis: ‘Ik kan dit einde van Eline niet uitstaan, ik
heb voor het boek in mijn schrift een heel ander einde opgeteekend!’ Wie echter met
de allergróótste belangsteling de wording van Eline Vere gevolgd had, dat was Mej.
Elisabeth Baud geweest. Lang reeds was er een diepere genegenheid in haar voor
Louis Couperus ontbloeid, een wederzijdsche genegenheid. Maar in die van Elisabeth
was een deel als van een vaste overtuiging dat zij in het leven van dezen scheppenden
geest een groote rol zou te vervullen hebben.
Wel vond Couperus zich toen ‘maar een gewone burgerjongen’, die niet anders
dan dat wilde zijn en blijven, die alle artiest- of kunstenaarsschap afwees, uit een
soort dandyisme, doch Elisabeth doorschouwde beter, zag beter, tot in de verre
toekomst.
Zij wist vooruit, dat zij zich zooals haar neef in velerlei opzicht aan de kunst zou
hebben te offeren.
Reeds had zij het begrepen hoe er een scheppingswerk kon groeien in de
kunstenaarsziel, in de onontwijde, en welke moeilijke en zware oogenblikken van
strijd en zelfverloochening aan dat eigenlijke scheppen in die ziel voorafgaan, totdat
zij eindelijk als in een soort trance, in een over-winnend weggedwaald zijn uit het
werkelijke leven, dat andere leven der verbeelding opbouwt en tot een nieuwe
werkelijkheid van hoogere orde maakt.
Elisabeth's vader R. Baud was als genieofficier naar Indië gegaan, en omdat hij
van zeereizen hield, had hij eens in verloftijd, zijn toen anderhalf-jarig dochtertje
mee naar Holland genomen op een zeilschip. Een baboe was er niet aan boord, een
matroos of een kwartiermeester verzorgde het
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kind. Hij schonk haar een ringetje uit de pit van een vrucht gesneden. Trouw paste
die man op haar, gedurende deze eindelooze vaart van drie maanden om Kaap de
Goede Hoop heen.
Later ging haar vader in het landelijke en in ‘Van en over mij zelf en anderen’,
verhaalt Couperus uit dien voor haar zoo avontuurlijken tijd, waarbij het leven te
Batavia zoo bleek en kleurloos scheen. Elisabeth verschilde vijf jaren met haar neef
en zij was zelf nog heel jong, eerst negentien, toen de vier- en twintig jarige Louis
Couperus zijn Eline Vere had voltooid. Uit een brief aan zijn nichtje M. Vl. H. blijkt
hoezeer Couperus, Elisabeth Baud vereert. Hij schrijft: ‘Ik vind het heel lief in je dat
je zoo een sympathie voor B. hebt, zij heeft een karakter dat heel weinig menschen
kunnen doorgronden, een ziel van exquize fijnheid, en het getuigt heel hoog voor je
dat jij die fijnheid hebt gevonden’.
Heel spoedig nadat de roman voltooid was kwam deze, als gezegd, door
bemiddeling van Dr. Jan ten Brink en Gerrit Jäger als feuilleton in Het Vaderland,
Het Haagsche nieuwsblad, en onmiddellijk volgde natuurlijk de kritiek van de lezers,
litteratuurkenners uitgezonderd, maar weinigen beseften dat de auteur hier iets nieuws
van groote en internationale waarde aan de Nederlandsche letteren had geschonken.
In het algemeen vonden sommigen den roman te lang, te langdradig, maar ten slotte
was het oordeel toch wel gunstig, een mooi boek, waarmee de jonge meisjes dweepten.
Dat Couperus, wiens heugenissen aan lectuur in zijn jeugd genoten, nog heel
versch waren, invloed zelfs van Töpffer, (Nouvelles Genevoises) had ondergaan,
een der eerste Fransche boeken die hij als zeventienjarige las, blijkt duidelijk uit de
episode waarin Eline's ziekte verergert, (2e deel 30e hoofdstuk). Het onderwerp
Angst had altijd Louis Couperus geboeid, en aangegrepen had het hem zooals wij
reeds zeiden toen hij ‘La Peur’ in Töpffer's La bibliothèque de mon oncle las: Een
jongen in bed, meent een hand te zien steken onder zijn bed uit. Bij het verhaaltje
was een donkere houtsnee, ‘met den jongen man in bed, en de hand er onder, die
uitstak, en dan stond de jonge man op en keek onder het
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bed en er was geen hand, maar zoodra hij weder in bed lag... was de hand er weer...’
In dat 30ste Hoofdstuk dan verergert Eline's ziekte, en zij is bij Mevrouw van Raat
in huis als gezelschap. Het is nacht met maan, haar sluimer is onrustig, werkelijkheid
en vizioenen loopen verwarrend voor haar in een. Zij woelt rond op haar bed:
‘Hare muiltjes die voor het bed stonden, troffen haar blik en zij verbeeldde zich,
hoe zij zou ontstellen wanneer zij eensklaps een hand van onder haar bed ze zou zien
weggrijpen’...
Zij ziet nog vreeselijker dingen, maar de aanwezigheid van den in andere kamer
slapenden Paul van Raat, doet haar moed vatten... ‘en zij stond ineens vlug op, nam
het lampje en keek onder heur ledikant; er was gene hand te zien, maar zoodra zij
weer te bed lag, was de hand er weer, onder het ledikant.’
Ongetwijfeld moet de schrijver deze precies beschreven, wurgende angsten ook
zelf gekend hebben. De kunstenaar die sterk met al zijn zinnen beleeft, is meestal
ook in staat, om de werkelijkheid aan ons op te dringen, ons te doen meeleven door
zijn schepping. Die zelfde sfeer van beangstigende zins en gemoeds ervaringen heeft
Louis Couperus ook zoo meesterlijk en buitengewoon suggestief in ‘De stille Kracht’
voor ons doen tooveren. Maar zooals hij zelf getuigt later, is hij niet bang, bangheid
lag niet in zijn aard, wel de innerlijke ongerustheid dergenen wier verbeelding heel
groot en sterk is, zóó dat zij bevreesd zijn van hun eigen verbeeldingen en daardoor
verward, wel van zich zelf zouden meenen dat zij bang zijn.
Hier boven zien we directe invloed van de éérst genoten literatuur. Spoedig daarna
leest Couperus met Netscher de groote Franschen en zijn opstel over Thérèse Raquin
later in den Tweeden Bundel Proza, (Intieme Impressies), vertelt dat zij: ‘lazen,
verslonden, genoten Camille Lemonnier, Zola, Flaubert, Potgieter, Vondel, Byron,
Ouida, Perk, Mevr. Bosboom-Toussaint, Shelley, Ovidius, Cervantes, vooral Zola.
Van Zola schrijft Couperus, van hunnen ontzaggelijken Meester leerden zij. En
verder: ‘En allen wie met
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ons toen, in die jaren, het beeldende proza zijn gaan schrijven, waren Zola's leerlingen,
vergeten wij dat nooit.’ Hij vindt nog bewonderender woorden en besluit: ‘Ik ten
minste, persoonlijk, blijf Emile Zola dankbaar zoo lang de pen mij in de vingers
blijft...’ en: ‘Zooals de tragedies der Ouden gebleven zijn, zoo zal deze tragedie van
drie burgermenschen uit Parijschen winkelstand en kleine employés-millieu blijven.’
Hoeveel bewondering Couperus ook voor Zola gehad heeft, zijn innerlijke
geaardheid was melancholisch en zijn voorkeur voor de beschrijving van de
on-her-roepelijkheid, van het on-af-wendbaar voor-beschikte, van het Lot, van wat
dit aan ieder mensch voltrekt in zijn opkomst, bloei, verval en ondergang, vond
oorsprong in die melancholie. Zijn voorkeur voor de tragiek daarin is waarschijnlijk
wel gevoed door Zola's boek, maar in Eline Vere is van een invloed van Zola eigenlijk
weinig of niets te merken. De indeeling in korte hoofdstukken is veel meer van Tolstoi
zooals hij Netscher reeds bekende.
Couperus was van huis uit een bouwmeester van den allereersten rang. Met de
compositie van zijn romans had hij nooit eenige moeite. De eigenlijke scheppingstijd
ging aan het schrijven vooraf en gedurende het schrijven was het eigenlijk De, dat
Andere, dat het hem deed. Wel doet Eline Vere, wat de figuur betreft, heel sterk
denken aan Emma Bovary, van dien vroegeren grooten Franschman, van Gustave
Flaubert. Maar dit toch eigenlijk alléén, wat haar Eline's hysterische geaardheid
betreft, zooals de heer W.H. Staverman het uitdrukte. (De Romans van twee hystericae
door W.H. Staverman De Nieuwe Taalgids 11de Jaargang 1917.) Overigens zou het
waarlijk geen wonder geweest zijn, indien de letteren van een rijk literatuurland als
Frankrijk, bij een man van verfijnde beschaving gelijk Louis Couperus, invloed had
geoefend. Na de 18de eeuw, de periode van de verfransching in Nederland, ook in
de letterkunde, (de herroeping van het Edict van Nantes had voordien honderden
Franschen naar de Nederlanden gedreven in 1685), werd het traditie veel Fransch te
lezen. Niettegenstaande andere buitenlandsche invloeden en zelfs het thans in
verdrukking komen van
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het onderwijs in de Fransche taal op de lagere school, is dat op den huidigen dag zoo
gebleven. In Couperus' jeugd was het nog ‘bon ton’ bij een Franschen dominé te
worden aangenomen. Inderdaad is de overeenkomst in de geaardheid van Eline Vere
en Emma Bovary somwijlen heel duidelijk, maar het spreekt van zelf dat waar gelijke
zielsziekten, of nagenoeg gelijke, worden beschreven, ook gelijke uitingen van de
kwaal gevonden worden, als men deze zielsgestemdheid tenminste zoo mag noemen.
Aan het innige Nederlandsche Haagsche karakter van het werk hebben die
beschrijvingen niet den minsten afbreuk gedaan, integendeel. Eline Vere is en zal
blijven een door en door Nederlandsche, met groot meesterschap gecomponeerde
roman van een vier en twintig jarig, schitterend begaafd Nederlandsch kunstenaar.
Dat botte critici van toen in dien voorkeur voor dat luchtige, ledige Haagsche leven
uit de dagen van 1887 Couperus lenigheid van geest, niet dadelijk vermochten te
herkennen, was hun grove font. Want reeds Couperus' stijl in Eline Vere verschilde
zoozeer van die zijner eerste opstellen, in dien stijl zat zooveel mogelijkheid van
vernieuwing, hernieuwing, van verrassende zwenking in allerlei opzicht, dat daaruit
reeds de groote kracht en de vitaliteit, het potente in den kunstenaar moest blijken.
De kritiek uit die dagen bloeide wel niet meer geheel op den bodem van de
schijnbraafheid, maar de sfeer van noodlottigheid bleek velen toch naar het hoofd te
stijgen. Na de verschijning van Noodlot in de Gids was de congestie nog heviger.
En toch, hoe dacht Couperus in zijn diepste zelf over het noodlot? Slaan we
nogmaals deel twee van Proza op, ‘De Tragedie der Wroeging’ (Thérèse Raquin)
daar staat het antwoord van een wereldwijze, en in duidelijkheid laat het niets te
wenschen:
‘Het is de tragedie van ons eigen Ik en dat van den Ander of de Andere, Man en
Vrouw, mannelijk principe en vrouwelijk principe, beiden met elkander steeds in
ons onbegrijpbaren oerstrijd, zoekend elkanders troost in omhelzing en heete
liefkoozing en nooit die volkomen vindende; het is de tragedie van mensch en
verlangen, die zelfs, zoo zij vervuld en
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bereikt werd, tot de eeuwige onvoldaanheid doemde, omdat wij rampzalige wezens
blijven in den knedenden klauw en martelenden greep van ons Noodlot... zoo wij
niet de kracht bezitten uit dien klauw en uit dien greep ons te wringen en dan ons
Noodlot zelve naar de keel te vliegen, tot wij meester zijn en het dwingen naar onzen
wil.
Ofschoon we, wat zijn kritiek betreft, eigenlijk reeds met Frans Netscher afgedaan
hebben, aangaande den toon en de betrekkelijke oppervlakkigheid daarvan, komen
wij er nog even op terug.
Zij verscheen in Nederland en de redactie kon het eigenlijk ook niet geheel met
Netscher's oordeel vinden. Tenminste zij had al voorbehoud gemaakt, Marcellus
Emants Juffrouw Lina werd insgelijks onder het hoofd: ‘Over moderne romans’
besproken. Netscher verweet Couperus ‘geen groote werklust’ en ‘een gebrek aan
kunstkracht’ te hebben, maar hij prees zijn geduld; bij gebrek aan kracht bereikte hij
het zelfde door een taai geduld’. Alsof het alleen daarop aankwam in deze uiterst
gecompliceerde scheppingen. Toch moest Netscher Eline Vere wel mooi vinden, en
op zijn wat linksche, in dit geval weinig zeggende manier, noemde hij het boek:
‘geen roman, maar een verzameling loutere kunst’. Emants zou ‘poot aan moeten
spelen, wilde hij het niet bij Couperus afleggen’. En Netscher kwam daarna tot de
conclusie: ‘Couperus heeft modern willen wezen, en is het geworden, omdat hij den
vrijen loop gegeven heeft aan zijn persoonlijke opvatting van den hedendaagschen
roman’. Met dat al maakt Netscher's manier waarop hij ‘vond’ hoe Couperus had
moeten schrijven, een vrij naiven, kluchtigen indruk. Netscher had er Huet een verwijt
van gemaakt dat hij een schrijver niet van een artiest wist te onderscheiden, maar
kon of wilde het genie in zijn ouden schoolmakker niet zien of wist het onderscheid
niet aan te wijzen tusschen talent van een artiest en de godgewijde scheppingsdrift
van een genie.
Vermakelijk nuchter oordeelde Ch.M. v.. D. in Wetenschappelijke bladen dat in
Eline Vere de ‘lieve’ tafreelen de ‘onstuimige verre overtroffen’. Netscher zag het
scherp opgemerkte typisch Haagsche, het innig Nederlandsche niet
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in Eline Vere, noemde haar een ‘slavische lijderes’ en wilde in den roman maar
telkens weer zwoel orientalisme, het werken naar de voorbeelden van Tolstoi,
Dostojewski, de Concourts en Leconte de Lisle ontdekken, wat dit vrouwenkarakter
aanging.
Maar Netscher begreep tenminste dat Eline Vere was: ‘een groot boek, vol mooie,
fijne kunst, een werk dat ons met één stap op de hoogte van de moderne kunst in het
buitenland bracht.’
Het is thans (1929) ruim veertig jaren geleden dat Eline Vere onder de oogen van
de Vaderland-lezers kwam en het lijkt nu zoo onwaarschijnlijk dat de meeste critici
uit die dagen uitheemschheid in de karaktertrekken van Eline wilde zien. Als we
haar karakter in de groote lijn nog even met dat van Emma Bovary vergelijken, dan
treft het misdadige in de laatste die voortdurend in den blinde losvliegt op haar
begeertes. Terwijl Eline zich bewust is van haar aanleg en natuur, is Emma dat niet.
Eline voelt haar onmacht om durend te beminnen, Emma begeert hartstochtelijk de
nieuwe emotie, ten einde de moordende verveling van de Fransche provincie te
verdrijven, en zij deinst daartoe niet voor misdaad terug, die haar en haar gezin ten
val brengt. Eline gaat te gronde aan de zelfbewustheid van haar nooit geheel
vatbaarheid voor de groote, de éénige neiging. Hier is het weer, het thema van de
wikkende, wegende, tobberige Noordelijke ziel, die twijfelt, daarom, door dien
kwelduivel van twijfel, van somber triest overpeinzen, langs het geluk heen gaat,
omdat durf tot grijpen ontbreekt, of die wanneer dit gebeurd is, het gemis, de bitterheid
en de smarten der ontgoocheling niet dragen kan. Men vergelijke in dit verband Eline
Vere en Aan den Weg der Vreugde. Een veertig jaren geleden zag men het
in-Hollandsche, in-Haagsche van de Eline figuur niet dadelijk, omdat Couperus veel
vreemde woorden gebruikte: De woorden flirten, fou-rire, bruyante flirtation, vieil
or tabourets, vond men in een Hollandsch boek niet op hun plaats. De afgunstigen
trokken van die sprenkeling der vreemde woorden ook partij en oordeelden den
schrijver geaffecteerd, begonnen dadelijk de campagne die in afkeerige kringen
feitelijk nog voortduurt. Men mag ze kort-
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weg wel Onmachts-campagne noemen. In plaats dat men ruiterlijk erkende met een
genie te doen te hebben, en zijn goede gesternte te danken dat men een groot
scheppend kunstenaar als Louis Couperus zijn landgenoot mocht noemen, staarde
men zich met stakkerige kruideniersbekrompenheid, blind op wat men fouten achtte
en was niet in staat om zonder voorbehoud erkentelijk te waardeeren. Halfbakken
overtuigingen van critici die zooveel meer moois meenden te moeten zien in de
volkssamenleving, die voor alles wat met ‘dames en heeren’ te maken had, hun neus
optrokken, vonden alleen onechtheid, gekunsteldheid in het boek. Wat hadden ze te
beteekenen die welgestelde verstrooiing zoekende. Dat waren geen menschen van
vleesch en bloed. Alsof het indringende beschrijven van zulk een buitenpartijtje der
familie Verstraeten, dat rijden in vollen Jan Pleizier langs den Loosduinschen weg
naar de boerderij, alsof de teekening op die wijze van het contrast tusschen de beide
zusters geen buitengewoon talent vereischte.
Prof. Jan ten Brink was de eerste die zich trotsch op zijn leerling toonde en met
stelligheid beweerde: Noch in bonam, noch in malam partem heeft Couperus Zola
tot model gekozen. De jonge Nederlandsche romanschrijver volgde de goede lessen
van een grootmeester als Daudet met eigenaardigen dichterlijken gloed en volkomen
onafhankelijkheid en verstaat de kunst om uitheemsche meesters naar eigen, geheel
oorspronkelijken trant tot zijn voordeel aan te wenden.’ Hoe anders klinkt dit,
vergeleken bij datgene wat van Deyssel over Netscher's napraten van Zola schreef:
Blzn. 54, 55 e.v. Over Litteratuur 1e Bundel Verzamelde Opstellen. De zoo geheel
verschillend geaarde Lodewijk van Deyssel was over Eline een en al geestdrift. In
tegenstelling met de pretentieuse reserves van Frans Netscher, klonk die geestdrift
zóó eerlijk, zoo spontaan en daarbij zoo overtuigend aanmoedigend, dat men wel
kon aannemen dat Louis Couperus, zoo niet tot de Nieuwe Gidsers behoorend, thans
zich onvermijdelijk in den kring zou voegen. Bij alle waardeering voor Van Deyssels
kritiek, zijn zuiver, onbevangen breed in-dringend oordeel, moet ons bij herlezing
de opmerking van het hart dat in tegenstelling met v. D.'s af-
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keuring van het 33ste Hoofdstuk, wij die bladzijde niet gaarne uit het boek zagen
verdwijnen. Waarom zouden ze er niet op hun plaats zijn? V.D. vindt het een groote
fout van de compositie, dat de schrijver uit den Haag en Holland weggaat en Eline
een tijdje in Brussel doet verblijven, en op zijn geniale manier wijst hij verder op
fouten in de dialogen. Maar was het niet Couperus' goed recht van romanschrijver
om tegenover de Haagsche figuren: Vincent Vere, Otto van Erlevoort e.a. juist die
geheel andere figuur te plaatsen in een geheel ander milieu? Ook te Brussel blijft de
altijd aan zich zelf twijfelende Eline de zelfde, nu zij haar allerlaatste kans op geluk
als een kostbare vaas zich uit de handen laat vallen. Daar liggen ze dan aan scherven
voor hare voeten en in deze vernieling symboliseert zich het begin van haar einde in
volledige ontreddering en vertwijfeling. Waarom zou dit gedeelte uit de climax
moeten verdwijnen? Zijn er geen indringende stemmingstafreelen ook in dat vale
vizioen van scheiding en dood, die sneeuwstorm stuivend buiten den wintertuin, in
heel die helsch insinuante onbetrouwbaarheidsfeer om die menschen: Oom Daniël,
tante Elize, hunne gasten, om al die grauwe stoffige dingen heen in dat Brusselsche
appartement met de vijf ramen op straat, leeg van alle ernstige aandacht, vol van
dwaze, holle opgeschroefdheden, misschien wel oplichterij en veel anders aan misdaad
na? De figuur van St. Clare is inderdaad niet zoo scherp en helder en reeël als de
Haagsche mannentypen, en heeft tháns zeker wel iets van een curiositeit, nu we ons
in dezen tijd Amerikanen zóó geheel anders voorstellen en denken. Doch veertig
jaren geleden kan deze figuur zoo geweest zijn. De waarachtige Eline blijft intusschen
óók in die Brusselsche omgeving en tegenover St. Clare zooals zij werkelijk is en
zooals zij ook deze ellendige doorgang naar volledige vernietiging onherroepelijk
moet passeeren. Deze episode is een inleiding naar haar dood en laat dien reeds als
zeer aanstaande raden, een deel van het noodlotsmotief in het geheele boek
volgehouden.
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II
Een veertig jaren her werd Eline Vere dan ook menigmaal als een voor jonge meisjes
gevaarlijk en ontzenuwend boek beschouwd.
Maar wat is er in die bijna halve eeuw veranderd. De begrippen ‘jong en oud’
hebben zich tegenwoordig zoo gewijzigd dat men zich dagelijks afvraagt: ‘Hoe is
het mogelijk dat wie veertig jaren geleden in alle opzichten de vrouw of de man van
middelbaren leeftijd vertegenwoordigden, thans op gelijken leeftijd bijna niet meer
opvallen als vijf en dertigof veertigjarigen. Het type van den middelbaren leeftijd
heeft zich verjongd. Sport! dans! mode! cinema! Dat is er misschien kortweg het
antwoord op. Mannen, vrouwen van veertig, vijftig jaren, hebben smaak gekregen
voor tijdpasseeringen, die in Couperus' jeugd kinderachtige ongeoorloofdheden en
onbetamelijkheden golden. Nu dansen, spelen die veertigvijftig jarigen als kinderen
en als kinderen kijken ze plaatjes in de cinema, spellen ze de plaatjes in de cinema.
En wat thans waarachtig jong is in jaren, hoe leeft het? Hoe leeft de op de scholen
gestadig meer met kennis en weten volgeperste jeugd? Zij vliegt er op los op het
genot van dans, cinema, spel in de open lucht zoodra het vrije uur geslagen heeft.
De romantische mogelijkheid van oorlogs avontuur en avontuur in groot tourisme,
met ontzaggelijke zeilbooten, in auto's en vliegtuigen, van de techniek die steeds
nieuwe wonderen baart, dat alles doet de tegenwoordige jeugd grijpen naar de sterke
emotie. En nu is het merkwaardig dat de tegenwoordige jeugd toch vaak leest en wel
zeer goede boeken. Persoonlijk onderzoek in eigen omgeving brachten mij zelfs tot
de wetenschap dat er op sommige scholen het meest gegrepen wordt naar werken
van een paar Nederlanders die in aard en aanleg toch ver van elkander afstaan.
Namelijk van Louis Couperus en van de Schartens. Zij, die door hun opleiding veel
in de klassieken studeeren, verkiezen vooral Couperus, omdat zij hun leerstof in zijn
romans uit de oudheid omgetooverd zien tot een werkelijke wereld, vol geweldige
gebeurtenissen en allerlei avontuur, een wereld die dus voor hen in alle opzichten
leeft. Maar over een werk
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als Eline Vere wordt verschillend geoordeeld, de tegenwoordige jongens en meisjes
begeeren ook wel gaarne een zekere leering uit boeken waaraan zij hun volle aandacht
geven. Nu is het vooral opmerkelijk dat zij in het leven van Eline Vere het gebrek
aan noodzaak vlug beschouwen als de hoofdoorzaak van haar snel verval. En men
zou er dus toe kunnen komen, om onze jeugd juist daarom een boek als Eline Vere
als een soort spiegel voor te houden, al is dat de bedoeling van den schrijver zeer
zeker niet geweest, en al zouden wij zelf dit niet doen omdat wij in de eerste plaats
kijken naar het kunstwerk, het boek als zoodanig bewonderen. Maar komt het dan
op nuttigheid aan voor sommigen of voor velen, welnu laat de jeugd dan zulk boek
van het noodlot, als Eline Vere lezen om er uit te leeren dat er één ding
allervoornaamst in het leven is: De noodzakelijkheid van strijd om het bestaan, van
den strijd des wils juist tegen datgene wat altijd den grooten muil wijd open spert
om er ons stervelingen jong en oud in te vernietigen, áls we niet oppassen. Geen
wegdobberen meer dus in stuurlooze booten over donkere wateren naar regionen
waar de rampspoed loert, maar Noodzakelijkheid als een strenge moeder herkennen
en erkennen voor alles. Beseffen dat men zijn noodlot in een bereid-zijn-tot-den strijd
op leven en dood, vastberaden naar de keel moet weten te vliegen. (C's eigen woorden
in zijn opstel over Thérèse Raquin, Proza) met den onweerstaanbaren wil om
overwinnaar te blijven.
Hoe het zij, onze jeugd van nu staat in enkele opzichten reeds dichter bij den
levenskunstenaar Couperus dan een ouder geslacht wel meent. Zij zoekt naar het
dionysische in het leven, naar het licht, den buiten, de koestering van zon in sport
en spel. Zij kleedt zich graag los, luchtig en kleurig en net, om er lichamelijk frisch
en welverzorgd en welgemaakt uit te zien. Kortom, zij zoekt naar het aesthetische
blijde in het leven. Zeker wordt zij lichamelijk en daarmede ook geestelijk gezonder
bij den dag en dagelijks weet zij zich aan den greep van het noodlot eener erfelijke
belastheid, uitvloeisel van een
eeuwen-lang-door-voorouders-min-achtenvan-alle-lichaamscultuur, met grooter
energie los te wringen. Couperus zelf heeft in het leven dapper en strijdensgereed
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tegenover de noodzakelijkheid gestaan en wist zich schitterend te handhaven, ondanks
allerlei remmende omstandigheden. Wanneer onze jeugd dit beseft, en zeker weet,
zal zij met meer zin dan ooit voor het aestetische en de blijheid in het leven, beter
dan de jeugd uit 1890-1900 de figuur Couperus en zijn werken weten te begrijpen
en waardeeren. Begrijpen wat de spiegel zegt die Couperus haar voorhoudt,
waardeeren den dieperen zin, de wereldwijsheid in beschaafdste en schoonste vormen
getoond. De moralist Couperus moet in later dagen stellig verstaan worden, en
tusschen die regels, vol van de zwoelte dier decadente eeuwen, zal men de gestrenge
vingerwijzing naar evenwicht herkennen. De stijl van Couperus is eigenlijk voor
ieder boek dat hij schreef, een andere geweest. Ook Eline Vere heeft een geheel eigen
stijl. Die schijnt later wel in De Boeken der Kleine Zielen terug te keeren, maar dat
is toch niet zoo. Hoe veel verheven, hoeveel gesmaad is Couperus' stijl geweest. Als
de een naar eigen meening op volmaakt afdoende manier bewezen, maar dan ook
absoluut bewezen had, dat de stijl van Couperus eigenlijk niet deugde en in den grond
weinig beteekende en geheel en al on-Hollandsch was, kwam er een ander die juist
weer nagenoeg het omgekeerde aantoonde, en dat er zooveel geniaals in schuilde.
Men zou er toe kunnen komen, wilde men de boeken van Louis Couperus in bepaalde
stijlkleuren zien en ze daarin karakteriseeren, om ze aldus te onderscheiden:
De stijlkleur van Eline Vere: Het bleeke groen en het verwelkte roze van een
laat-achttiende-eeuwsche markiezinnengewaad.
Noodlot: De kleur van het kolkende zeewater in de Noorweegsche fjorden
waarboven zwarte wolken varen.
Majesteit: Een onwezenlijk afschijnsel der blauwiggoudige verten over de oude
wereldzee.
Wereldvrede: Een schitterend Napelsch geel.
De Berg van Licht: Zondoorlaaide glans van vele marmers, goud en edele steenen,
tegen een achtergrond van brand, bloed, ineenstorting en verdelging.
Antiek Tourisme: Een lied van fel-gele en roode tinten en van hemelsch azuur.
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Iskander: De bliksemende gloed van gepolijst staal, dof goud, het dramatisch rood
van een zinkende zon over de onafzienbaarheid van wijde delta's, tropische wouden
en stroomen.
Maar tegen een dergelijke karakteristiek komen bezwaren en men zal, willen
buitenstaanders, doch ook ingewijden eenig houvast hebben aan stijldefinities met
betrekking tot Couperus' werken, precies en direct moeten zijn naar vermogen. Wat
nu de stijl van Eline Vere aangaat moet aan Goethe's woord nog eens herinnerd
worden: alleen degene die den tijd gekend heeft waarin deze of gene schrijver leefde
zal dien schrijver volledig kunnen begrijpen. De stijl van Eline Vere is dusdanig aan
het Den Haag uit de jaren van midden 1880-1890 verbonden, dat daarmede reeds in
de eerste plaats rekening moet worden gehouden. De bezwaren die vele critici in
dien tijd tegen het boek hadden, golden meestal juist on-Hollandsch, én
on-Haagschheid en zooals reeds aangetoond, kwam die meening in de wereld door
kleine uiterlijkheden die de schrijver in zijn werk bracht, vreemde woorden in de
eerste plaats en andere volkomen ondergeschiktheden, waarover thans iedereen
vanzelfsprekend heen ziet. Wie in dien tijd geleefd hebben, het Den Haag gekend
hebben van veertig jaren geleden, weten dat Couperus juist in Eline Vere misschien
wel het zuiverst Nederlandsch, het zuiverst Haagsch is geweest. Juist in den Haag
konden meisjes van het type Eline leven, in de loome, droomerige atmosfeer van een
zich ontwikkelende provinciestad, lang voor den grooten oorlog, die een geheel ander
stempel op de residentie heeft gedrukt. Het verkeer was anders. Voor ons jongens
was het een feest om op warme zomermiddagen eens niet dien langen weg naar
Scheveningen naar het verfrisschende strand te moeten maken met onze geleidsters,
maar om op de door twee sterke paarden getrokken hooge tramwagens te klimmen,
op de balkons en dan zalig en van alle zorgen vrij te rijden langs de Promenade, het
bochtige Scheveningen door, waar op het Badhuisplein de altijd even prettige tocht
eindigde. Traag was het leven in die tijden en er was meer en vollediger aandacht
voor de kleine dingen des dagelijkschen levens. Er werd nog geflaneerd en ge-
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wandeld en Louis Couperus was een groot flaneur, alleen of met vrienden. Al scheen
toen de auteur een beuzelaar die niet geregeld naar zijn kantoor of ministerie stapte,
die blijkbaar slechts de uren door flaneerde, of in stille binnenkamers boeken las,
wat schreef en uitging, er werkte reeds zoo veel en verscheidens in zijn geest. Doch
in den tijd dat Eline Vere' voltooid was, waren het buiten Eline's samengesteld en
door het noodlot boosaardig beetgegrepen zieleleven, de schilderachtige uiterlijkheden,
was het de volmaakt zuivere kleine stads atmosfeer van het Den Haag uit 1880-1890,
die Couperus voor zijn schepping inspiratie gaf en die de menschen nadat zij in ‘Het
Vaderland’ Eline's einde hadden gelezen, elkander in de tram in hoogen ernst deed
toefluisteren: ‘Weet je het? Eline is dood’, alsof er werkelijk een innig beminde uit
den Haagschen kring was heengegaan. Beschouwt men de karakters der vele
personages in het boek op zich zelf, dan zijn ze oppervlakkig beschouwd geen van
alle bijster belangrijk. De volop nuchteren zullen Eline zelve ronduit onuitstaanbaar
vinden met haar grilligheid en kuren, volkomen voorbij ziend het drama van haar
zieleleven. Paul van Raat is ronduit een materialist, Betsy een onverdraagzame
zelfzuchtige zelfgenoegzame, Henk een soezig, goedig vervelend type. Ja de meeste
personen in het boek zijn eigenlijk wat men met een plat woord noemt ‘gewoon’ en
eigenlijk niets interessant. De stijl der beschrijvingen van hunne ervaringen en van
de omgevingen en omstandigheden waarin de ervaringen plaats hebben, drukt echter
zijn stempel op het boek Eline Vere. Dadelijk, reeds bij de tableaux vivants
vertooning, is er het scherp aangekekene in, dat de hevige bekoring heeft van het
met doordringend waarnemingsvermogen opgeteekende, aanschouwde, en door-leefde
menschelijke. Wat doet het er dan toe of de typen zelf als karakters onbelangrijk
zijn? Wie op bladzijde twintig aan Eline Vere meer intiem is voorgesteld in drie en
twintig regels van voortreffelijk vertelde, fel-suggestieve beschrijving en ruim een
bladzijde verder zich reeds met de grillige Eline heeft verzoend, met hare zenuwen,
fijn als de vezelen eener bloem, al hare eigen-aardigheden, en slechts hevig belang
stelt in hare verdere lotgevallen, die is reeds

Groot Nederland. Jaargang 27

444
door den in-dringenden, door den hevig insinuanten stijl van Couperus aangegrepen
en vervoerd en hij wordt door den kunstenaar die zijn magische kracht tot het einde
oefent, vastgehouden. En nu is het naar onze meening waarheid, dat ieder boek van
Couperus een eigen stijl heeft, voortkomende uit het onderwerp zelf. Stijl in
allernauwst verband zoowel met de karakters van de personages in den roman als
met de beschrijving van de omgevingen waarin zij verkeeren. Natuurlijk was er groei
in zijn stijl. Ongetwijfeld zou Couperus zijn Eline in 1915 heel anders geschreven
hebben dan in 1888 als hij het dan nog had kunnen schrijven. Want de drijffeeren
die een kunstenaar een boek doen componeeren zijn op vier en twintig jarigen leeftijd,
dat hebben wij reeds aangetoond, heel andere dan wanneer hij ruim vijf en twintig
jaar ouder is. Het leven zelf, ondervinding, ontwikkeling en levensomstandigheden
hebben zijn smaak voor onderscheidene onderwerpen voortdurend gewijzigd. Eline
Vere is dan ook geheel en al het werk in diens persoonlijken stijl van een vier en
twintig jarige, die sterk door zijn omgeving en door de locale kleur van zijn stad
beïnvloed werd: door de geluiden in het ouderlijk huis en het stadsgedeelte waar hij
woonde, door de menschelijke ervaringen van naaste familieleden, van vrienden en
kennissen. Want al is geen hunner te herkennen, ingewijden, en dat was allereerst
de familiekring, wisten wel wie of wat den schrijver zijn stof verschafte. Uit brieven
omstreeks 1887 is dat na te gaan.
HENRI VAN BOOVEN

(Wordt vervolgd.)
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Literatuur
Verzen, door J.C. Opstelten. - Santpoort, C.A. Mees, 1928.
Deze dichter is een aandachtig luisteraar en een veelal fijn weergever. Dit laatste niet
altijd; er staan in zijn bundeltje nog vrijwat regels die niet ‘uit de verf’ komen; waarin
het gevoel zich niet in klare, waarlijk mede-deelende vormen uit. Er zijn ook, maar
zeldzamer, vulsels en - een enkele maal, n.l. bij het gedicht ‘De Maaier’ - een ietwat
onbeduidende afsluiting. Doch daar staat tegenover de groote pozitieve waarde van
telkens blijkend fijn gevoel voor woord-kracht; en enkele verzen, die reeds in hun
geheel, of bijna, volkomen zuiver vloeiend gevoel zijn. 't Liefst haal ik nog het
volgende vers aan; al is het einde van den zesden en van den zevenden regel mij min
behaaglijk en ook de slotstrofe niet vlekkeloos.

Avondrust.
Hoe liefelijk is mij het wond're denken,
wanneer het zich als in een meer verwijdt,
de moede dagen naar den avond zwenken
en 't matte licht langs mijne handen glijdt.
Hoe rusteloos leek nog de stroom des levens,
eer dat hij u, mijn stillen avond, vond;
nu wijlt alleen een lichte vleuge bevens
om al 't geluk van zoo een teêre stond.
En mijn gedachte' als verre zeilen rijzen
uit 't waas der matelooze schemering;
dit is de kim der vlottende gepeizen,
dit is het uur van ieder eeuwig ding.
Als dan deze avond naar den nacht gaat rijpen,
de sterren zwijgend klimmen in hun schouw,
zie ik nog lang, als een alleen begrijpen,
de milde lach van uw gelaat, o vrouw.

Deze stemmingsovergang: peinzen dat mijmeren wordt, de eeuwigheid aanvoelt en
dan in liefde zich opheft, is het gelukkigst in verschillende verzen van dit bundeltje
uitgedrukt.
J.W.
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Bloesems van den Droom, door Frits de Haan en J.H. - Amsterdam,
Uitg.-Mij. ‘De Gulden Ster’, z.j.
Twee prozastukjes van Frits de Haan; de vier gedichten zijn dan zeker van J.H.
‘De Deerne’ en ‘De vermoeide Knaap’ (het proza) zijn een soort balladen; een tot
bijna zakelijk verhalen bedwongen lyriek, waar in den valen zwier der perioden
telkens even een schril smart-accent doorbreekt, als droef gerekt, eentonig gillen uit
een verren kerker. Tegennatuurlijke liefde, smart op de grens van waanzin... Het zijn
verbijsterend grillige, bang-makende ‘bloesems’...
Vréémd ook de verzen; van gelijke geaardheid. Toch in den ‘gebonden vorm’
meer gelijkmatige gang; niet dat grillig zwijmen en verzinken der stem. Zelfs betoog
nu en dan.
Het geheel een diep-doorborende lyriek. Van ongangbare, on-schatbare waarde.
Van fluittonige onwezenlijkheid. Bijzonder.
J.W.

Zondaars onder de Zomerzon, door Sigurd Hoel; vert. Mary Horrix. Amsterdam, Mij. Elsevier, 1929.
De schrijver is nog heel jong, waarschijnlijk, want waar zou anders dit levendige
vandaan komen, in verteltrant niet minder dan in wijze van voorstelling? Het is waar,
dat dit leuk ironische, dit quasi onbewust grappige ook bij Engelsche en
Amerikaansche auteurs gevonden wordt, maar bij hen schijnt het vaak een algemeene
pose, iets valsch heroisch, als van onwrikbare persoonlijkheden, die 's levens rampen
tarten. In waarheid is het dan maar zoo een manier van doen en zeggen. Er zit nergens
kracht onder, of - wat ook begrijpelijk en aannemelijk ware - een twijfelmoedigheid,
die door zelfironie over haar zwakheid tracht heen te komen. Het is deze toon nu,
die men in dit Noorsche boek vermoedt: een ietwat parmantige zekerheid, een
aangenomen cynisme, om... niet soms neiging tot huilen te krijgen. Maar meestal
overweegt de jeugd, zou men zeggen, die menschen en dingen niet tragisch wil
opvatten, al voelt zij hen ook zoo, en in elk geval dat tragische niet tot hoofdmoment
wil maken. Zoo is daar een verhaal van gekomen, allerpleizierigst luchtig en tegelijk
soms diep van onderscheiding en fijn van aanvoeling. Maar concludeeren doet het
nergens, waarschijnlijk omdat de schrijver dit in een fictief verhaal volkomen
onnoodig achtte en ook misschien, omdat hij niet tot conclusies gekomen was in dat
geduchte, ingewikkelde, omvangrijke probleem, het probleem par excellence in dezen
tijd, van de verhouding der geslachten. Het maakt den indruk of de vier jonge
studenten, die met vier vrouwelijke collega's in deze zomervacantie aan een fjord,
wat wij zouden noemen kampeeren, trots hun ultra moderne bedoelingen en
opvattingen, op het stuk der geslachtelijkheid tenminste nog niet zoo heel veel van
hun ouders verschillen. Indien zij dan al op andere punten van hen verschillen, wat
ook nog de vraag is. Maar zij hadden gewis de goede bedoeling, dat het samenzijn
van hen en ‘de meisjes’ nu eens nuchter, practisch en aangenaam verloopen zou,
gezellig, werkzaam en zonder erotische complicaties, zij 't dan ook
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niet zonder erotiek. En ziet, het amusante resultaat van dit vacantieleven is één serie
van heibels, jaloezieën, ijdelsheidsuitbarstingen en erotische complicaties. Want het
blijkt, om te beginnen, dat die Noorsche meisjes niet voor de poes zijn, al zijn zij
soms ook poezig. Zij lijden niet aan preutsigheid en nemen den man dien zij verlangen,
waar zij hem vinden. Maar blijken ook niet overdreven geschokt of beschaamd, zoo
hij liever niet wil; want tenslotte is dat zijn recht. Maar behalve deze ‘vrije keuze’,
betoonen deze jonge vrouwen zich wel ongeveer als hun moeders en grootmoeders,
aanbiddend den Heerscher-Man, ook waar zij hem vinden, en diep teleurgesteld, als
hij hen nonchalant afwijst. Eerlijk gezegd, gevoelt men bij deze schildering toch wel
eenigen twijfel aan des auteurs objectiviteit. Hij had ook een minder abject type
mondaine Heerschers kunnen kiezen dan deze Möllendorf en Fearnley Jensen. Had
hij wellicht hier eenige rancune uit te vieren? Maar het boek is daartoe toch in zijn
luchtige hevigheid te goedmoedig en te jong, zou men zeggen. Vooral nu de auteur
tenslotte, na al dit vervaarlijk geredeneer en getob, zelf glimlachend de conclusie
aanvaardt, dat het leven... het leven blijft en dat er eigenlijk niets anders op aankomt.
En dat het toch heerlijk is. Tot meer of dieper slotsom kon de schrijver blijkbaar niet
komen. Wat tegelijk eenigszins verbijsterend werkt, na al wat hij heeft omgehaald
en tevens het verhaal die beminlijke lichtheid en jeugd verleent, dat argloos gemeende
en inconsequent jonge, waardoor het lezen tot een genot wordt, al blijven wij, lezers,
aan het slot ook met vele vraagteekens zitten.
F.C.

Kerstwake, door Stijn Streuvels. (Houtsneden van Frans Masereel.)
De Drie Koningen aan de Kust, idem. (Verlucht door Jules Fonteyne.) L.J. Veen, Amsterdam; z.j. (1929).
Twee luxe-drukjes, het tweede nog wat keurlijker dan het eerste, te Kortrijk gedrukt
uit een bijzonder type met roode ornamentjs en ornamenteele aanvangletters. En dan
zijn er de culs-de-lampe of en-têtes en de in hout gesneden prentjes van Masereel en
Fonteyne, die de boekjes verrijken en verluchten tot eenigszins plechtige geschriftjes,
monumentale uitgaafjes voor liefhebbers of... de familie-salon-tafel. Zulke boekjes
behoeft men eigenlijk niet te lezen: hun verzorging en hun overwogen typografie
maken hen tot weeldevoorwerpen, waarmede schier elke geestelijke inhoud moeite
zal hebben gelijk te komen.
Toch blijft Stijn Streuvels niet te zeer beneden hun uitzonderlijke aankleeding,
moet men erkennen. Zoo iemand, dan is hem het gedegene en weidsche van taal en
visie eigen, dat zich in zulk een druk op zijn gemak voelt. Die Kerstwake vooral
stijgt van het bloedrijk Vlaamsch realisme, dat van Rubens tot Pallieter ons bekend
is, op tot gruwbare, Hieronimus Bosch-achtige visioenen, inderdaad vervaarlijke
stijgingen van het geestlijke en men kan zeggen geestachtige, uit de nederigste
werkelijkheid omhoog. En men zou gewild hebben, dat de schrijver dien geest door
liet blijven op die vage, mystische hoogten en geen behoefte gevoeld had het
onaardsche wonder ook nog een werkelijken, aardschen
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grondslag te geven. Dat maakt het geval wat hybridisch, als deze beide der wereld
ontstegen oudjes door een zeer vulgaire inbraak definitief ter eeuwigbeid moeten
geëxpedieerd worden. Het kon minder toevallig en minder ordinair en deze oplossing
schaadt bepaald aan het indrukwekkende van dit simpel geval, dat wij met volkomen
instemming van het reëele in het mystische zagen vervloeien.
Die Drie Koningen zijn dan wel heel erg Vlaamsch opulent en vervolgens
Breugel-achtig en vervolgens erg primitief-zoet-godvruchtig. Er steekt waarlijk te
weinig ‘corps’ in deze fraaie omkleeding van drie arme visschermannen, die in den
Kerstavond op avontuur uitgaan en wonder en weelde verwachten. Om per slot bij
een doodarme kraamvrouw een soort van Maria-met-het-Kindeke zoowat in droom
en verdwaasdheid te aanbidden. Er is veel taalmin in dit sprookachtig vertelsel
verwerkt, maar het doet al te simpel en al te innig om geloofwaardig te zijn. Zulke
hedendaagsche wonderverhalen zijn voor ons maar zeer met mate genietbaar. Zij
vertoonen al te veel virtuositeit, waaraan de waarachtige kern ontbreekt.
F.C.

Zon over het Bosch, door Robert van Passen. - V. Kampen & Zoon,
Amsterdam; z.j.
Wij hebben Andersen gehad, en mevr. Metz-Koning en Timmermans en Van Eeden
en zeer vele anderen nog, die natuursprookjes dichtten, waarin dieren en dingen
tezamen converseerden, elk zooveel mogelijk naar zijn aard, om de
menschenmaatschappij te parodieeren en haar een lachspiegel voor te houden. Verder
hebben wij Gorter's Mei gehad, om ons het zuivere natuurgebeuren in woorden te
suggereeren, dat wij het, om zoo te zeggen, mee beleefden. En hier hebben wij nu
Robert van Passen, een jeugdigen, natuurlievenden, teergestemden Vlaming, die een
zwakken weerglans van ‘De Kleine Johannes’ geeft, of van ‘Het Viooltje, dat weten
wilde’, of van eenig ander sprookje, naar believen. Hij jubelt het uit over de lente in
het ontwakende woud, en dan over het licht en den regen en de nachtegaal en den
eik enz. Telkens een klein stukje, of beschrijving met personificaties, of een
symbolisch verhaaltje, als van de schollebijter, die ietwat ongemotiveerd de waarheid
zocht of de krekel, die, eveneens zonder reden, de schoonheid zocht.
Zoo is dit deeltje met achttien kleine opstelletjes gevuld en ik kan niet zeggen, dat
ik ze mooi vind. Daartoe lijken ze te goedkoop. De sprookgedeelten blijven heel erg
aan de oppervlakte en de beschrijvende gedeelten vieren een wat hol lyrisme uit,
zonder eenig streven naar het zuivere beeld of het juiste woord. Alleen aan het ritme
schijnt wel eenige zorg besteed.
Maar het geheel doet een beetje kinderachtig aan.
F.C.
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Droomen en visioenen
I.
Het laatste woord.
En van mijn sterfbed rees ik op - Was Hemelland
Alrêe in zicht? Of leek mijn hoop een vrome waan?
Vervreemd, vijandig, koud de kamer zag mij aan
En 'k schreef het laatste woord, dat schrijven zou mijn hand.
Het woord, dat schreef mijn hand, die weldra zou vergaan,
Uw naam was 't, blonde knaap, geliefde zielverwant,
Die roekeloos reet stuk den teed'ren liefdeband,
Geweven en gewijd rond uw en mijn bestaan.
En 't was me als toen, weleer, verwachtende uw bezoek,
Ik vólschreef blank een blad met enkel d'éénen naam,
Mij zoet als vogelroep in lentemorgenrood.
En schoonheid bracht je mee en zon, een roze, een boek
En 't eigen lied. Een hemel leek ons 't leven saam!
Nu schreef ik weer je naam, in de ure van mijn dood.
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II.
Ontmoeting.
In 't ruischend park lag duister wijd gespreid.
Daar nam een kind mij zwijgend bij de hand.
Ik vroeg: - ‘Van waar tot mij komt gij? Welk land
Zal 't einddoel zijn, waarheen me uw wil geleidt?
Zeer lang reeds dwaal ik door woestijnezand!’
Zij sprak: - ‘Van de Eeuwigheid tot de Eeuwigheid!’
En zag me in de oogen diep. En 'k was bereid
Te gaan waar goudwaas van lantarenbrand
Beglom mijn stad van lang verloren jeugd.
'k Wou toeven stil waar 'k proefde eens leed en vreugd,
't Kind sleepte streng mijn loome schreden voort.
- ‘Kind, zendt u God? Wel werd ik levensmoe.
Weet gij den weg, die voert ten hemel toe?’
Doch meer niet sprak zij dan dat ééne woord.
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III.
De trap.
Toen stond ik, angstvol aarz'lend, aan den voet
Van steil een trap. Langs elke trede schoot
Kristal zijn vonken en van avondrood
Wreed blonken messen - 'k Hoorde, liefdezoet
Als lente-loklied, dat een vogel floot,
Een stem, die riep mijn naam. Vol overmoed,
Klom de eens geliefde stem ik tegemoet,
Al wondde elk mes mijn voeten, weerloos bloot.
En àltoos hooger klonk die stem van hem En 'k hoorde aldoor den rinkelenden val
Van messen tuimlend, gruizelend kristal.
En áltoos hooger repte ik me, ademloos.
En nog, na jaren, is 't me of klom 'k altoos.
Ik hoor dien roep, doch nader nooit die stem.
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IV.
Stoet van schimmen.
Ik zag hoe zacht in malve en roos getint,
Bladgroen, luchtblauw en manezilv'ren kleed,
Een stoet van schimmen in mijn kamer gleed,
Als avond-neevlen, als door zomerwind
Gedreven bloemen - Vroom stond ik gereed
Tot luist'ren, bleek van aandacht, als een kind
Naar woord van wijzen, die 't vereert en mint,
Wijl zij doorgronden wat nog ik niet weet.
- ‘Geliefden, jonger, schooner dan weleer,
Die daalt tot mij uit reiner ether-sfeer,
Komt gij mij openbaren wat mij wacht?’
Geen antwoord kwam op de ongesproken vraag.
Van 't aardsche leven meldden ze - En een vlaag
Van leed verdreef mijn droom in duist'ren nacht.
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V.
Reincarnatie.
Toen sprak tot mij een pasgeboren kind:
- En 't zag mij aan met oogen oud en wijs - ‘Weer moet ik leven naar een vreemde wijs
En zorgen dat ook hier geen strik mij bindt.
'k Ben zeer vermoeid nog van mijn voor'ge reis.’
Haar stem geleek een stem, die 'k heb bemind.
En 'k bleef, als één, die heug'nis wedervindt,
In de oogen turen vol verledengrijs.
En 'k zag het kindje groeien, nur aan uur.
- Verbeeldde elk uur een jaar? - En om gepuur
Van wijsheid-honing, als een kind, zat ik
Aan kindje's voeten. Maar van 't bed tot mij
Toen sprong het kind en vroeg: - ‘En wie zijt gij?’
Ik wist geen antwoord. 'k Bleef verlamd van schrik.
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VI. Pierrot-gelaat.
Omkransd van breede stijfgepijpte kraag,
Verwonderd de oogen open zwart en rond,
Met wijdgesperden smart - en afschuw-mond,
Als voor een angstkreet of een levensvraag,
Verschrikt Pierrot's gelaat mij, waar 'k het vond
In rhododendron, kruivend laag rond laag,
Dat 'k naar zijn staren nôo te kijken waag,
Wijl lente een beeld van leed in bloemen zond.
O droeve droomer met uw bleek gezicht,
Geheven smachtend naar de lentemaan,
Voor wie gij blanke liefdeliedjes dicht
En tokk'lend zingt, of maan u kon verstaan,
Waarom nu grijnst, in gouden lentelicht,
Me uw sneeuwgelaat gelijk een doodskop aan?
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VII.
Verzonken stad.
'k Boog over 't water - 't Zag een klokketoren.
'k Hield d'adem in en melodieën klonken.
Diep onder 't water lag een stad verzonken,
Van God verlaten, voor den mensch verloren.
'k Zag flonk'rend drijven, goud als zonnevonken,
De gele korr'len van versmeten koren Heet IJs die stad, Vineta of Stavoren,
Haar pracht aanschouwde ik, in mijn ziel verzonken.
Op dorre twijgen kraakten zware schreden.
'k Wist weer waarom ik menschen had vermeden.
Het water blonk, verkalmd tot gladden spiegel,
Vol roze wolken, têer als kinderbeden
En muggen blond en donker bladgewiegel Vineta lag in grond'loos Niet vergleden. -
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VIII.
Sneeuw.
Het wit papiervlak liet ik onbeschreven
En staren bleef ik op het blanke blad En 'k zag een sneeuwveld, zonder boom of pad
En, in een kuil, een zwarte vlek: versteven
Lag daar een grijze vrouw. Nog hield ze omvat
Een takkenbos, gesprokkeld in de dreven,
Door wreede kou uit schaam'le hut verdreven,
Na moeizaam bukken blij met d'armen schat.
Haar rug deed zeer, maar 't loon: de leden warmen,
Verdroomen d'avond in haar rietstoel-armen,
Door 't vuur omkoesterd, leek nabij en zoet.
En duizlend viel ze en riep - Wie kon haar hooren?
Zij rees niet op, haar noodkreet ging verloren.
Zij kreunde zacht en sluimerde in voorgoed.
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IX.
Een doode.
Toen zag ik drijven, bleek, in rouwgewaad,
Op maanblauw water van een slapend meer,
Een doode vrouw, die lief mij was weleer,
Wijd open de oogen, star in wit gelaat.
Verwon de dood haar zonder tegenweer
Of riep zij hem met eigen koene daad,
Om droeve liefde, ontluikende ál te laat,
En wierp zij, moe, de last van 't leven neer?
Ik zal 't niet weten eer ik haar begroet
In 't leven, waar geen vleezen lijf bezwaart
De lichte ziel, ontzweefd deez' donkere aard.
Zoo 'k haar ontmoet in mijner dooden stoet
En weet voor welke wanhoopsdaad zij boet,
Zal God ik bidden voor haar hemelvaart.
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X.
Beregende ruit.
Onstuimig klett'rend met kristalgeruisch,
Wierp regen paarlen tegen 't ruiteglas.
Doch alle droppels dronk de wind wel ras.
Toen bleef éen traan en in dien traan een kruis.
Getroffen stond ik, of 'k mijn leven las
In 't blank symbool - In zoevend windgeruisch
Sloeg 'k de oogen op, waar 't verre Vaderhuis
Door somb're wolken droef verborgen was.
Toen kleurde plots het najaars-avondrood
Dien regentraan met vermiljoen als bloed,
Terwijl de wilde wingerd, die den dood
Ontving in schoonheid, karmozijnen gloed
Van herfstblad over 't vonk'lend venster goot
En wees mijn hart hoe mooi het sterven moet.
HÉLÈNE SWARTH
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Absalom
Treurspel in vijf bedrijven
Derde bedrijf
Eerste tafereel
(De troonzaal in Davids paleis)

Ie Tooneel
Achitofel, Amasa

Amasa:
Is het uw wensch of 's konings wensch dat hier
in Sion zelf de kroning wordt vernieuwd?
Achitofel:
Het is zijn wensch en ook de mijne, Amasa.
In deze zaal, de gouden koningszaal,
zet Absalom, met èigen stoute hand,
in openbare, hoogste plechtigheid,
zich Davids kroon op 't hoofd. Want alles moet
de koning nemen wat de koning had,
wil hij, in de oogen van de menigte,
de koning zijn.
Amasa:
Gij, Achitofel, ziet
met scherpe blikken tijd en toestand door,
en menschen. Meer des konings raadsman dan
den koning zelf ben ik gevolgd. Zeg mij,
waarom heeft David zijne hofstad niet
verdedigd? Niemand onzer had vermoed
dat wij dus zonder vechten of bestormen,
ja, zonder slag of stoot, Jeruzalems
omwalde veste zouden binnendringen.
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Achitofel:
David achtte zich niet sterk genoeg
om dezen onverwachten vloed te stuiten,
en vreezend alles op éen zet te zetten belegerd en weldra gesloten in
een stad, die hij niet half betrouwen kon koos boven nederlaag de ballingschap.
Hij wou zijn menschen sparen, de oude, met
de stad door hem gebouwd en, gis ik goed,
ook zijnen zoon, spijts alles hem nog duurbaar.
Hij schroomde 't eigen bloed aan eigen bloed
te wagen.
Amasa:
Zonder strijd de veste prijs
te geven! Wat moet Joab razen, hij,
de grimmige, die geen lafheid uit kan staan
en voor geen vijand heeft geweken. Zie,
in zijne plaats liet ik den oude gaan
en hield desnoods alleen, als laatste man,
op deze muren stand.
Achitofel:
Is Jacob meegeweken, denk, hij weet waarom.
Amasa:
Tijd winnen?
Uitzien naar betere kans? Al lang te laat.
Geen mensch meer keert zijn hand om voor 't behoud
van Davids macht. Stil, doodstil, was het hier
toen wij ter open poorte naderden;
maar toen wij binnenreden, Absalom
vooraan, met al zijn ruiters, vruchtloos zoekend
naar tegenstand, wij juichend achteraan
met hooge schilden en met hooger speren,
trad traagzaam uit de huizen de eene burger
na d'ander naar ons toe. De vrouwen volgden,
eerst aarzelig nog; maar dadelijk meer vertrouwd;
en lange duurde 't niet of naast ons heir
stond daar een ander heir met palmen en
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met bloemen, dat ons welkom toeriep en
luidfeestlijk binnenhaalde in 't harte van
de stad.
Achitofel:
Kwam David ooit met kracht terug,
een zelfde zegepraal viel hem ten deel.
De menigte is als 't water van een meer.
Zij waait met elken wind en spiegelt zon
en wolken evengaarn in haren schoot.
Gij zaagt haar aarzelig toen wij binnenkwamen.
Geloof mij, grootendeels is zij dat nog.
De menigte heet dom. Dat is zij, ja,
maar laf is zij nog meer. Terwijl zij luid
rumoert en schreeuwt, is zij aan 't wikken, aan 't wegen,
wat haar voordeeligst uitkomt. Geef den hoop
maar zekerheid hoe of het loopen zal,
dan gaat hij met u mee zoo ver gij wilt,
loopt voor en holt dat gij in 't eind hem niet
inhalen kunt. Nog twijfelen velen tusschen
den ouden en den nieuwen koning. Vrees
weerhoudt hen dat de zoon zich mogelijk aan
den vader onderwerpt, vergiffenis
bekomt, en wie hem volgde straf.
Amasa:
Verban
die vrees uit 't volk.
Achitofel:
Ik ducht ook Maächa,
die tusschen Absalom en David wankt.
Ik moet den zoon zóo van den vader scheiden,
dat niets noch niemand hen weer samenbrengt.
Amasa:
Dat is u toevertrouwd. Gij zijt de man
daartoe.
Achitofel:
Ik zin op middelen.
Amasa:
Zoek, gij vindt.
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Achitofel:
Misschien. Mij werd gemeld: tien bijwijven
liet David achter ter bewaring van
't paleis.
Amasa:
Dat hoorde ik heden ook.
Achitofel:
Kon ik
den nieuwen koning daartoe brengen dat
hij inga tot die vrouwen van zijn vader,
zoo zou gansch Israël vernemen hoe hij
met David breekt voorgoed.
Amasa:
Een schrikkelijk stuk!
Zijn vaders vrouwen!
Achitofel:
Huisvrouwen niet; bijwijven.
Amasa:
Toch evengoed uit Davids huis... Ja, dat
waar door geen zee van water uit te wisschen.
Achitofel:
De scheuring tusschen zoon en vader werd
zoo diep, dat aan verzoening nimmermeer
te denken viel.
Amasa:
Maar Absalom is niet
geneigd tot vrouwen.
Achitofel:
Schoone vrouwen lokken
eenieder man, meer nog eenieder vorst.
De koning is van Davids bloed, en jong.
Amasa:
'k Betwijfel of 't gelukt. Een mensch zie ik
zoo gauw niet te veranderen.
Achitofel:
Veranderen?
Dat moet hij niet.
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Amasa:
Nu zie wat uwe wapenen,
geslepener dan de mijne, hier vermogen.
Intusschen ga als krijgsman ik mijn gang.
Ik heb geloof in Absalom en u
en vast houvast aan mijne sterke speer.

IIe Tooneel
(Absalom, Maächa, schitterend gevolg van oversten, priesters, hovelingen, dienaars en allerlei
volk)

Heraut:
De koning komt.
Vo l k :
De koning leve!
Hosianna! Hosianna!
Achitofel:
Den koning heil in name van zijn raad.
Amasa:
Den koning heil in name van zijn leger.
Een Priester:
Den koning heil in name van de priesters,
die niet als Zadok saam met David vloden.
Een man uit het volk:
Den koning heil in name van het volk.
Maächa:
Neem u in acht, mijn zoon. De man, die ‘heil
den koning’ roept, heeft Davids troon gemaakt.
Absalom:
Hebt gij den troon gemaakt?
Man uit het volk:
Ja, heer, ik heb
den troon gemaakt.
Absalom:
Voor David?
Man uit het volk:
Voor den koning.
Gij zijt de koning.
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Absalom:
Vriend, gij antwoordt goed.
(als tot zichzelf)
Zal ik dien troon bestijgen?
Achitofel:
Heer, bestijg hem.
Maächa:
Uw moeder smeekt u, doe het niet, mijn zoon.
Ziet gij? Uw vader zit nog in den troon,
voelt zich tehuis in deze zijne zaal,
heeft alles hier gelaten, niets veranderd.
Hij zal hier wederkeeren... Absalom,
hoe zal uw moeder voor uw vader staan?
Achitofel:
Heer koning, ban den twijfel uit uw ziel.
Uw troon is 't. Wie den troon voor u bezat
werd hem onwaardig toen hij slecht regeerde;
nog meer onwaardig sinds hij hem verliet.
Uw troon is 't, daar het volk het dus verlangt,
uw troon is 't, daar uw hart hem heeft veroverd.
Te Hebron kondt gij aarzelen, hier niet meer.
Het is de laatste stap, de hoogste stap.
Stel hem gerust voor de oogen van het volk.
Wij loven u en danken om de daad.
Priester:
Wij loven u en danken. Absalom,
stijg in den troon.
Absalom:
Mijn volk, om uwentwil,
neem ik bezit van troon en kroon.
(Absalom zet zich de kroon op het hoofd en klimt in den koningsstoel)

Vo l k :
De koning Absalom leve!
Hosianna!
Absalom:
Gij, krijgers, priesters, raadslui, burgers, al
Hebreeuwen, mijn Hebreeuwen! Israël,
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verjongd in blij vertrouwen bij mijn opgang die als de lente volgend op den winter,
onbloediglijk, door klaarte en gloed alleen
in alle hoeken van 't ontwakend land
een wonderbare zege bracht en thans
het rijk een nieuwen bloei belooft en vrucht ik druk u aan mijn hart in liefde en vreugd.
Al is het hard - mijn moeder, hoor mij mede tegen een vader op te staan, ik mocht,
ik kon niet anders doen dan wat ik deed.
Slechts noodgedwongen, ik herhaal het, slechts
om uwentwil wordt Absalom uw vorst.
Omringd door trouwe mannen, vaardig tot
elk offer en bekwaam tot elken dienst,
wil ik mijn volk verheffen uit het slib
der sleur, en groot zien groeien in de rij
der volken, lijk het Jahwe's volk betaamt,
dat van al eeuwigheid was uitverkoren
om 't zoekend menschdom voor te gaan in 't licht.
Niet langer gaat, om Davids druk, het volk
gedrukt en tastend in onzekerheid,
gelijk een blinde die zijn weg niet vindt;
niet langer zal de schepter, die de vuist,
deez' vastigheid der mannenhand, behoeft,
naar vrouwengril bewogen worden, noch
de schandelijke vrees bestaan dat hij
als speelgoed weggeworpen wordt ten schoot
van een of ander lieve schoone, een
of ander lieve kind. Onmondigheid
van ouderdom of kindsheid moet geweerd,
en zal geweerd. Recht billijk vergt het volk
van zijnen vorst de volle mannenkracht
van lijf en geest. Dat is mijn zonnedroom
dat ik uw vriend meer dan uw heer zal zijn.
Mijn rijk in Israël beteekent kracht
in vrede, heil in recht, en vreugd in schoonheid.
Dies niemand wie met David heulde en zich
bijtijds bedenkend, keert tot Absalom,
mij kennend als zijn koning, duchte straf.
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Zij ver van mij dat ik, uit wraakzucht of
uit wellust, bloed vergiet. God heeft zich in
mijn hart verteederd en verjongd, en mij
tot wapenschild gegeven zijne zon.
Zoo zal, na Saul en David, Absalom
in heldere trouwe schijnen over 't volk,
dat in mijn jeugd zijn jeugd verheven heeft.
Laat alle deuren open, wagenwijd.
Ik moet bij 't volk, 't volk bij den koning zijn.
Vo l k :
Heil Absalom, heil, heil den zonnekoning!
Maächa:
Ach, dat uit gloed van sterke zon zoo licht
een onweer broeit! Ik moest gelukkig zijn
en trotsch om uw verheffing, en ik kan
het niet. En toch gij spreekt recht koninklijk.
Geen man op aarde staat het koningdom
zoo schoon als u.
Absalom:
Vrouw moeder, spreek een wensch
uit en hij wordt vervuld.
Maächa:
Mijn zoon, wat ik
u vragen zou kunt gij niet geven meer.
Absalom:
Kan ik niet alles thans?
Maächa:
Veel kunt gij; maar
wat hier gebroken werd wordt nooit of nooit
geheel. Voor David wensch ik wat gij niet
zult doen; voor Absalom nog alles, alles;
niets voor mijzelf. Nochtans een troost, zoo niet
een blijdschap is het mij dat gij de vriend
blijkt van het volk, geen mensch te vijand houdt.
Zoo mag ik hopen dat uw edelmoed
zal strekken tot degene die uw vader
hier achterliet zijn woning te bewaren,
onschuldigen die schuilen voor uw knechten.
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Absalom:
Wie toch en waar zijn deze die gij voorspreekt?
Maächa:
In hare binnenkameren, vol angst,
tien vrouwen van uw vader.
Absalom:
Vrouwen van
mijn vader? In dit huis? Zint David op
terugkeer? Moeten zij dit huis bewaren?
Een zwakke schut voorwaar.
Amasa:
Held Joab vlood,
en vrouwen liet men hier!
Maächa:
Zijzelf behoeven
bescherming, sidderen om het lot, dat haar
te wachten staat. Mij, mede Davids vrouw
en, Absalom, uw moeder, hebben zij
zich toevertrouwd. Doe haar geen leed. Zij staan
in mijne hoede.
Achitofel:
Wilt gij die vrouwen zien?
Het is, mij dunkt, geraadzaam dat gij weet
wie hier in huis is, sluipend om den troon.
Absalom:
Ik wil ze zien.
Maächa:
Doe haar geen leed.
Absalom:
'k Verpand
mijn koningswoord. Geen haar wordt haar gekrenkt.
(Maächa af)
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IIIe Tooneel
De vorigen, zonder Maächa

Achitofel:
Bathseba en zijn echtgenooten alle
nam David mede op zijn gehaaste vlucht.
Bijwijven zijn het heer, bijwijven slechts.
(Een krijger komt op)

IVe Tooneel
De vorigen, een krijger

Krijger:
Heer koning, op uw koninklijk bevel
zijn alle hoeken van de stad met vlijt
doorzocht en nergens, in noch bij de burcht,
werd iemand aangetroffen, die het houdt
met David. Wat hem aanhangt - slechts een klein
getal - is met hem meegegaan te voet,
naar uitgevorscht werd in een verre plaats
verzameld, en gereed om heen te trekken
over de Kidronbeek naar de woestijn.
Absalom:
Die boodschap is ons welkom... Ander kommer
dan om uw feestvreugd heeft de koning niet.
Mijn harpenspelers, zangers, wagens, paarden,
de koninklijke schuren, kelders, keukens,
't is alles tot uw dienst. Gebruikt, geniet,
en laat de zorg voorlang gebannen zijn.

Ve Tooneel
(Mäacha terug met Haggith, Zilla, Ruth, Rebecca en andere vrouwen van David. Alle zijn
gesluierd)

De vrouwen
(behalve Haggith):
Wee ons, verlatene! Wee, wee ons arme!
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Maächa:
Hebt moed, ik sta u bij.
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Achitofel:
Treedt nader toe, de koning wil u hooren.
Ruth:
Wij groeten u, o vorstenzoon.
Haggith:
(bewonderend)
En koning!
Ruth:
Ons vond uw moeder droef en sidderend in
de binnenkameren van 't paleis, waar krank
van kommer, David, onze goede heer,
ons achterliet tot toezicht en bewaring
van 't vorstlijk huis.
Vr o u w e n :
O David, David!
Ruth:
Wat
wij smeekten om met hem te gaan, het gaf
geen baat. Helaas, op onze tranen waren
zijn tranen antwoord. 't Moest zoo zijn.
Vr o u w e n :
Wee, wee!
Wat zal ons overkomen?
Rebecca:
Heere, niets
werd u door ons misdaan en geene zal
in iets misdoen. Ach, spaar ons, arme schepselen.
Maächa:
Genade vindt ge in de oogen van mijn zoon.
Geen last, geen hinder zult gij lijden hier.
Absalom:
Gij, vrouwen Davids, staakt dit weenen, dat
mijn oogen kwetst en kwalijk past bij vreugd
en feestlijkheid. Behoud van lijf en leven
beloof ik u. Doch wat dit huis betreft,
door mijne lieden wordt het best bewaard.
Ruth:
Wij danken u, o vorstenzoon.
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Haggith:
En koning!
De koninklijkste koning!
Absalom:
(treedt uit den troon)
Wacht gij nog.
Geen dank meer, maar geen zuchten ook. Gevrijwaard
voor lijfstraf gaat gij uit, en toch waart gij
den ouden David tot verderf.
(tot Haggith)
Gij weent niet?
Haggith:
Hoe zou ik weenen bij zooveel geluk?
Absalom:
Die anderen doen 't.
Haggith:
Zij hebben veel verloren.
Absalom:
Gij niet?
Haggith:
Mijn heer, uw dienares is nog
zoolang niet aan het hof.
Absalom:
(tot de andere vrouwen)
Houdt dit gekerm
niet op? Ik wil die klaaggelaten zien,
en laten zien tot leering van het volk.
Zij die daar huilen met een wild vertoon
van smart, weeklagend als gebeurden moord
en brand aan 't hof en grievend onrecht, hoon
en smaad aan elk van haar; die langverwende
en lichtgeraakte, schijnbaar schuldelooze,
zijn mede schuld aan de verwaarloozing
van 't rijk en Davids jammerlijken val.
Naar deze liet hij zoeken, jagen, ver
en bij, heeft schatten gouds aan haar verkwist.
Om deze heeft hij Israël vergeten;
door deze ging hij onder voor zijn tijd,
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gelijk een broeierige dag in paars
en zwoel gewolk. Licht op de sluiers. In
mijn zonnerijk komt alles aan het licht.
Amasa:
De sluiers op!
Krijgers:
De sluiers op!
Ruth:
O smaad!
O Davids huis! Mijn sluier laat ik neer.
(De vrouwen, gedwongen, lichten haar sluiers op)

Vo l k :
Fraai, foei!
Hoereersters, boeleersters, huilebalken.
Er staan er tien ten toon.
Wie koopt? Wie biedt?
Snijdt haar de haren af.
Foei, foei!
Vr o u w e n :
O schande! Eeuwige schande!
David, David!
Haggith:
Heer koning, schreien deed ik niet en doe
het ook niet thans. Wees edelmoedig. Zóo
heb ik den Zonnekoning niet gedroomd.
Absalom:
(in haar aanblik als weggetooverd)
Bij God, die vrouw is schoon... Het is genoeg.
Geen verder straf zal u geschieden. Gaat
nu heen.
Maächa:
Gij hebt niet welgedaan, mijn zoon.
(Maächa gaat met de gesluierde vrouwen heen)

Groot Nederland. Jaargang 27

472

Tweede tafereel
Ie Tooneel
(Vóor de Kidronbeek. David, Joab, Ithaï, Zadok, Levieten met de Ark des Verbonds; Bathseba
en andere vrouwen)

Zadok:
Levieten, zet Gods arke neder, dat
het volk vóor ons door 't lage water waadt.
Vr o u w e n :
Prins Absalom, die zijnen broeder doodde,
Prins Absalom, die zijnen vader uitdrijft,
Prins Absalom is koning nu.
Ach, Sion!
Andere vrouwen:
Waarom, o God, steunt Gij den boozen mensch
en laat den goede lijden?
Is dat uw weldoen, Heer?
Bathseba:
Waar gaan wij, arme, ver van stad en huis?
Waar gaan wij met ons wee en onze kinderen?
In Sion houdt de zoon van Maächa
zijn goddeloos hof.
De koningsdochter, koningsmoeder, spiegelt zich,
een goudwrong op haar hoofd;
en wij, in treurgewaden, zwerven.
Vr o u w e n :
Wee, wee!
Een krijger:
Klaagt gij... Wij, zwijgend, dragen evenveel.
Joab:
(tot David, die, in zichzelf gekeerd, niet luistert)
O koning, koning, wat hebt gij gewild
dat wij, als vrouwen, vlieden zonder kamp
en al dien bangen nasleep, dat geschrei,
dat mij mijn ooren martelt, slepen na!
Al kostte 't duizend steden, duizend levens,
wij hadden moeten staan en wederstaan.
Ik mag niet omzien of ik keer terug.
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David:
Ach, wie doorgrondt uw diepe raadselen, God?
Mijn hart smart in mijn binnenst.
Leer mij geduld, o Heer.
Misschien ligt uw ontferming
over dezen weg...
Gij, priester Zadok, volg mij verder niet.
Spreek uwen zegen over ons en breng
Gods Ark weer in de stad. Indien ik voor
des Heeren aangezicht genade vind,
zoo zal Hijzelf mij wederhalen en
mij Sion laten zien en zijne woning.
Maar zegt Gij Heer: ‘ik heb geen lust tot u’,
hier is uw dienaar, doe met mij wat u
behaagt.
Zadok:
Al moet ik scheiden van mijn vorst,
toch leeft in mij een hoop die niet versaagt.
(Zadok klimt op de hoogte)
Zoo spreekt de Heer door Zadok, zijnen knecht.
Gij, koning Israëls, groot door uw macht
en roem,
door rampen ook en zielsverdriet,
die 't eigen leed niet telt,
maar spaart uw stad en volk,
gezegend zij uw moed,
gezegend zij uw weg,
totdat gij wederkeert
in uwen troon.
Levietenenvolk:
Amen.
David:
Thans, ziener, voer Gods Ark met u terug
en bid en waak voor David allen dag.
Ik zal vertoeven in de vlakke velden
en wachten op een woord van u en van
uw zonen... Ach, van mijn zoon komt mijn leed.
(Husaï komt op in rouwgewaad)
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IIe Tooneel
De vorigen, Husaï

Husaï:
O David, David, David!
David:
Husaï,
mijn vriend. Waartoe die aarde op uw hoofd
en die gescheurde kleederen? Hebt gij,
in deze ramp, die velen treft met mij,
ook iemand uit uw huis en bloed verloren?
Husaï:
Helaas, wie mij het meest aan 't hart lag is
niet meer.
David:
Wie stierf?
Husaï:
De koning Israëls.
David:
Zie toch, mijn vriend, en zeg of David leeft.
Husaï:
Ja, David leeft, en toch, toch stierf de koning.
David:
Gij spreekt terecht. De koning stierf in mij,
dewijl de vader nog niet sterven kon.
O had ik weer mijn ouden jongen moed,
dat ik mij losrukte uit mijn donkere zijn,
dat ik om David niet, ach, om mijzelf
niet, maar om Sion, Sion kon verlossen.
Zadok:
(tot Husaï)
Gij komt uit stad. Is Achitofel nog
bij Absalom?
Husaï:
Hij is met hem gestadig.
David:
O Heere, breek zijn boos vernuft en maak
zijn raad tot dwaasheid.
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Zadok:
Achitofel, met
zijn staatsbeleid en goddelooze list,
is meer te vreezen nog dan Absalom.
Gij, Husaï, hebt aan den goeden kant,
den geest om zijne kunst met kunst te keeren.
Daarom, o koning, laat uw wijzen raadsman
met mij ter stede weder spoeden. Hier
zijn wij tot last u, ginds wellicht tot nut.
David:
Uw woord springt over 't grauw gewolk, dat mij
omgeeft, gelijk een kleurige regenboog.
(tot Husaï)
In waarheid, zoo gij wederkeert ter stad
en zegt tot Absalom: ‘Uw vaders knecht
ben ik geweest, maar thans zal ik u dienen’,
zoo maakt gij Achitofels raad alvast
te niet.
Husaï:
Ik? Heer? Hoe kan ik zulks alleen?
David:
Is Zadok niet met u, en vele priesters?
Terwijl het volk tot inkeer komt en God
mij helpt mijn kleine leger te versterken,
weest waakzaam gijlie, dat gij alle ding
in 't huis van Absalom verneemt en mij
laat melden.
Husaï:
Heere, dat gij weder spreekt
al een die vasthoudt troon en kroon, verheft
mijn moed. Zoo wil ik gaan in uwen dienst.
Zadok:
Levieten, komt... Heer koning, leef met God.
(Zadok, Husaï en Levieten af)
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IIIe Tooneel
David, Joab, Ithaï en volgend volk

David:
(tot Ithaï)
Hoor, Ithaï. Waarom zoudt gij ook gaan
met ons? Neemt gij ook afscheid thans en keer
met deze naar Jeruzalem terug.
Ithaï:
Waarom toch, heer?
Joab:
Dat gij uw raadslui en
de priesters heenzendt, best. Maar dat gij u
berooft van uwe wakkere speren...!
David:
(tot Ithaï)
Gij
zijt vreemd, niet mijn geboren onderdaan,
geneigd alleen naar Gath, uw vaderstad.
Dies hebt gij tegenover mij geen plicht
van trouw. Uw krijgseed gold den koning van
Jeruzalem; en die ben ik niet meer,
sinds Absalom daar heerscht. Die gister hier kwaamt
zoudt heden gij mij volgen uit dit land?
Het noodlot dwingt mij dat ik henenga.
Doch gij, keer met uw broeders wederom.
Weldadigheid en trouwe zijn met u.
Ithaï:
Dat heb ik aan mijn koning niet verdiend.
Alzoo waarachtig als de Heere leeft
en ook mijn heer de koning leeft, ter plaats
waar gij zult zijn, zij het ten doode, zij het
ten leven, dáar wordt ook uw knecht gevonden.
David:
Kom dan, en blijf mijn knecht.
Joab:
(tot de scharen)
Trekt over, over!
(Het volk doorwaadt de beek)
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Derde tafereel
(Overkant van de beek Kidron. Langs den bergwand open weg naar Bahurim. Volk op den
uitkijk, waarond Simeï)

Ie Tooneel
Een man:
Ginds bij de bocht, in zonneglinsterend stof,
bergop gemaakt de hoop der vluchtelingen.
De Kidronbeke kwamen ze over, gaan
nu voort naar de woestijn.
Tw e e d e m a n :
Klim hooger, dat
gij ziet van ver.
Eerste man:
Zij slingeren langzaam herwaarts.
Een vrouw:
Is ook de koning daar?
Simeï:
Wien meent gij? David?
Die is geen koning.
Tw e e d e v r o u w :
Neen, hij is 't niet meer.
De harige prins is koning.
Eerste vrouw:
Uit zijn land
verdreven door zijn zoon! Het schreit ten hemel.
Andere vrouw:
Geen stad, geen eigen huis meer heeft de man,
geen stoel, geen steen om 't hoofd op neer te leggen.
Simeï:
(dreigend)
Voor steenen zal ik zorgen.
Een man:
Simeï,
gij zijt een man van Saul gij.
Simeï:
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Wa p e n k n e c h t :
Belieft u, goede lieden, gaat op zijde.
Simeï:
Wel nederig zijt gij heden.
Tw e e d e w a p e n k n e c h t :
Gaat op zijde.
Ithaï:
(tot Joab)
Bij deze hitte wil de koning niet
dat zijne knechten stappen in gelederen.
Joab:
Vervloekte tocht! Op zwervers lijken wij,
op weggejaagde bedelaars. Zie toch
dat weenend volk om ons. Mocht Absalom
ons achtervolgen, uit was 't met ons allen.
Bij God, ik wou het! Uit ware ook de schand.
Ithaï:
Wind u niet op. De koning kon u hooren.
(Bathseba met andere vrouwen en Salomo. Daarna David)

Bathseba:
Niet klagen, Salomo. Niet morren, kind.
Wij slapen 't avond in een koele tent.
(tot David)
Welk dorp is dit? Gij antwoordt niet. Gij spreekt
niet al den tijd. Mijn arme, goede heer.
Joab:
Gunt gij den koning nog geen rust? Mij wringt het.
Bathseba:
(tot Joab en Ithaï)
Welk dorp is dit?
Ithaï:
Bahurim, edele vrouw.
Vo l k :
Daar is hij!
Barvoets, 't hoofd bewonden en beslijkt,
Vorst David, Gods gezalfde!
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David:
Zij mij genadig, o mijn God,
naar uwe goedertierenheid.
Delg uit mijn overtreding.
In ongerechtigheid ben ik geboren.
In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
Een man:
Israël, ziedaar uw koning,
uw groote koning.
Vr o u w e n :
Ach, ach.
Joab:
Laat af dat schreien, spaart uw medelij,
mij erger nog dan schimp en hoon.
Schept David in vemedering zijn lust,
spijts dozen boozen boetgang blijft hij koning.
Zoo gij hem trouw zijt, grijpt de wapens op
en voegt u bij het heir.
Een man:
(met een gebaar van vertwijfeling)
Waar is het heir?
Vr o u w e n :
Ach, ach.
David:
Mijn Joab, laat die lieden weenen.
Zij voelen ja waarom.
Joab:
Kom, Ithaï.
(Joab en Ithaï gaan verder)

IIe Tooneel
De vorigen, zonder Joab en Ithaï

Simeï:
Ga uit, ga uit, gij man des bloeds,
gij Belialszoon!
De Heere heeft op u doen nederkomen
het bloed van Saul en van zijn koningshuis.
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Gij hebt gezeteld in zijn stoel;
gij hebt gestolen zijnen roem;
gij, kleine, stiet den groote neer.
Vloek over u!
Bathseba:
Wat wil die man?
Simeï:
Waar is uw schepter, David, waar uw kroon?
Nu heeft de Heere God het koninkrijk
gegeven in de hand van Absalom,
uw zoon.
Zie, nu zijt gij in het ongeluk,
omdat gij zijt een man des bloeds.
Vloek over u en steenen op uw hoofd!
(Hij gooit met steenen)
Dat is een steen voor Saul,
en deze voor Isbóseth,
die voor Amnon.
Een steen hier voor Uria!
David:
Wie zijt gij?
Simeï:
Ik? De wraak.
David:
Ik ken u niet.
Simeï:
Ik ken u wel. Gij zijt de moordenaar
van Sauls geslacht.
Een vrouw:
't Is Simeï, de zoon van Gera, heer.
(Joab en Ithaï keeren terug)

IIIe Tooneel
De vorigen, Joab, Ithaï

Joab:
Laat mij begaan. Hij is een kind des doods.
Ithaï:
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David:
Slaat geen razende.
Hij weet niet wat hij doet.
Simeï:
Weet ik het niet?
Ik weet zooveel dat ik u vloek en vloek.
Al zijn uw helden aan uw rechterhand
en aan uw linkerhand, ik tart u, David.
(Hij werpt opnieuw)

Joab:
Waarom zou deze hond den koning vloeken?
Laat mij toch gaan en zijnen kop wegnemen.
David:
Wat heb ik aan uw speren, aan uw zwaarden?
Ja, laat hem vloeken, want de Heere heeft
tot hem gezegd: ‘Vloek David’. Zie, mijn zoon,
die van mijn lijf is voortgekomen, vloekt
mijn ziel. Hoeveel te meer nu deze zoon
van Jemini? Laat hem geworden, laat
hem tergen; want de Heer beveelt het hem.
Misschien zal Hij in 't einde mijn ellende
met vaderoogen aanzien en mij goed
vergelden voor zijn smaad te dezen dage...
Ja, Heere God, ondanks mijn zonden, wees
mijn vader nog, zooals ik mij, ondanks
al leed, nog vader voel van Absalom.
DOEK.
RENÉ DE CLERCQ

(Wordt vervolgd.)
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Twee vrouwen
II
(Slot)
Een Zaterdagavond. Voorzichtig, met den vollen waterketel, liep jufrouw Wiggers
naar boven; de kou omving haar, en de stilte. Hier leek het of ze ver weg was van
Aga's huis. Ze zou vlug voortmaken, - het theeblad stond op tafel en de kranten waren
al gekomen. De vredige rust, waarvan ze hield, - teveel mischien, - een mensch moest
blijven strijden. Maar als het leven geen strijd gaf? korte poos niet? - Soms had je
het gevoel, alleen te bestaan om het leven te leeren liefhebben.
Ze ontkleedde zich. Nu stond ze voor den spiegel van de waschtafel, zag even
haar eigen naaktheid, - maar snel schonk ze het heete water uit, zoodat een wolk van
wasem het glas besloeg.
Ze woonden sinds October samen, in een dubbel huis, dat aan den straatweg stond,
even buiten het stadje. Er werd daar veel gebouwd. In den muur tusschen de beide
achterkamers, beneden, was een deur gemaakt; - Aga had drie woonkamers
gemeubeld, en Poldi één. Bovendien was de keuken, aan Poldi's kant, door Aga
ingericht.
Ze sliepen boven.
In het stadje werd gefluisterd dat de erfenis van den notaris voor zijn weduwe niet
was meegevallen; - een groot aantal legaten zou aan haar deel afbreuk hebben gedaan.
- Het gebeurde wel meer dat de praatjes, die ieders oor bereikten, toch aan juffrouw
Wiggers voorbij gingen; zoo had ze ook hiervan niets gehoord. (Of wellicht verstond
ze de dingen niet, die vreemd waren aan haar eigen gedachtenwereld). Ze had geweten
dat Rinus veel geld had, en nu was ook Aga rijk in haar oogen. Zonder weifelen had
Aga het huurcontract voor de beide huizen geteekend, zoodat ook de
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personeele belasting op haar naam zou komen. Zij, Poldi, betaalde natuurlijk mee
aan de huur. Ze dacht niet graag aan geld en groote sommen. - Jij, had Aga lachend
gezegd, jij kunt uitstekend rekenen, maar niet boven de duizend gulden. - Ze had het
niet tegen gesproken.
Nu waschte ze zich, - het laatste kleedingstuk viel aan haar voeten. - Was ze erg
mager? Vreemd, dat je nooit een andere vrouw zag, naakt, en dat je van je eigen
lichaam hield, - tenminste, - je kon het niet leelijk vinden. Een bloem was mooi, een
distel ook, en een herderstaschje, waaraan je nauwelijks de witte bloempjes
onderscheiden kon. En iedere vogel was mooi, - maar niet ieder mensch. Er zouden
zeker afzichtelijke mannen en vrouwen zijn.
Nu glimlachte ze, omdat ze weer opnieuw haar verlangen naar Aga voelde, - of
moest ze zeggen: naar hun samenzijn? Haar werk in de school alleen kon ze nog
rustig doen, - daarbuiten was ze wel haast altijd vervuld van het nieuwe leven, toch,
dat wist ze, - waar twee samen waren, gaven beiden gewoonlijk niet evenveel. Vroeger
ook had ze dit verlangen in zich naar een vriendschap die haar rijk zou maken. Toen
waren de omstandigheden niet gunstig; Aga was de vrouw van Rinus, hij eischte
haar op, evenals de huishouding dat deed, de omgang met anderen. Maar Rinus was
gestorven. - Ze zuchtte, - was zich een oogenblik scherp bewust van onbevredigdheid.
Eensklaps een bel, klinkend door haar huis. Ze kon niet opendoen. Zou Aga het
hooren? - ze kon zelfs niet roepen. Ze luisterde bevangen, en voelde huiverend de
kou aan haar onbeschermde leden. - Er sloeg een deur, - ze hoorde voetstappen, toen de stem van een man. Was het Weversma? en voor wie kwam hij? Vlug begon
ze zich aan te kleeden.
Toen ze een kwartier later bij Aga binnen liep, glansden haar oogen, en haar kleine,
slanke lichaam bewoog zich bijna sierlijk. Aga's stem kwam haar tegemoet:
- Dag Poldi.
Terwijl ze Weversma een hand gaf, voelde ze een verwarring in zich. Waarom
had Aga die woorden gezegd? Juist als vroeger, iederen middag? Ze klonken heel
even gerekt, en daardoor lusteloos. - Dag Poldi - maar ze was niet weg
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geweest. Had ze in haar kamer moeten blijven? haar eigen kamer, die ze met geen
voor haar bereikbare middelen gezellig had kunnen maken? Ze aarzelde bij een stoel.
- Gaat u niet zitten? vroeg de gast.
- Poldi thee, hè? zei Aga.
- Heel graag. Ze bloosde, omdat het zoo gretig klonk. Om haar hoofd wat te kunnen
afwenden, zocht ze naar de poes, lokte hem met een bewegende hand. Het dier kwam
nader, en was met één sprong in haar schoot.
Aga reikte haar de thee. - Zooals jij Mibetje opvrijt, - geen wonder dat ze van mij
niets meer wil weten. - En ik heb het beest van den dood gered. - Dit zei ze tot den
gast.
Poldi's nauw overwonnen blos keerde snel terug. - Maar Aga!
- Ja, je laat hem de pannen uitlikken, en dan is er altijd je schoot.
- Heb jij geen schoot? vroeg Weversma.
Nu lachte Aga en schudde even met haar schouders. - Je denkt een eigen poes te
hebben, zei ze dan, en ziet een hooghartig beest, dat zijn affecties elders heeft
geplaatst.
Poldi wist niet wat ze met haar handen moest doen, die om het warme, ademende
lijf van Mibetje heen lagen. Kon ze het dier bruusk op den grond zetten? zou Aga
dat willen? moest ze haar handen op haar rug vouwen als een bestraft kind?
- Ik meende dat je niet van dieren hield, zei ze, en aaide de poes, - maar ik heb
niets gedaan om Mibet voor mij te winnen.
- Nou, - Aga lachte een beetje schel - laat ons in vrije concurrentie naast elkaar
leven. En luchtig gaf ze Anton Weversma een knipoogje. - Die wendde zich af en
snoot zijn neus.
Dit was niet de Zaterdagavond die in Poldi's herinnering glansde. Haar hart leek
onwillig tot vreugd, en zelfs het bezoek van Weversma kon ze niet op prijs stellen.
- Ze praatten over kleine dingen, een half uurtje nog, toen stond de bezoeker op, en
Aga liet hem uit. Toen ze in de kamer terug kwam, zong ze zacht een liedje van
Speenhoff. Eensklaps vroeg ze: - Zeg, hoe vind jij Anton?
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Poldi keek op. - O, heel aardig, en greep meteen naar de krant.
- Dat ‘o’ is kostelijk. Denk jij nooit over een man?
Een oogenblik bleef het stil. Dan een ijdele poging tot glimlachen bij Poldi, en
haar even trillende stem in de woorden: Je hebt het vanavond op mij gemunt. Meteen
trok ze de poes, die warm op haar schoot lag, wat dichter tegen zich aan.
- Nonsens, maar een man is er niet alleen om aardig gevonden te worden.
- Nou, jij mag hem liefhebben, als je wilt. - Terwijl ze nog sprak, deinsde ze terug
voor haar woorden. Nu had ze Aga gekwetst, - Aga, die om Rinus treurde.
- Ik bedoel het zoo niet, let er niet op, ik ben misschien een beetje prikkelbaar
vanavond.
En Aga huilde. Ze ging zitten en verborg haar gezicht, - ze snikte in haar handen.
- Poldi zette Mibetje neer en stond op. Vreemd langzaam waren haar bewegingen,
traag, alsof ze niet troosten wilde. Het fijne, blonde haar van Aga glansde in het licht
van de lamp. Waarom snikte ze zoo wanhopig? het verbaasde Poldi. Was dit smart
om een gemis? of levensonmacht? Ze zou luid willen roepen, om Aga tot rede te
brengen, maar er wilde geen klank door haar keel gaan. Het was of ze, groot, vijandig,
boven de ander stond, en alleen maar wist dat ze dit onbeheerschte snikken afkeurde.
Ze voelde haar geest en haar lichaam beide verstrakken, - maar ze moest toch iets
doen, - het was vreeselijk hier stil en koud naar te staan kijken. - Ze strekte een hand
uit, raakte Aga's schouder. - Aga, houd op; - doe dít niet, - niet langer, je bent als
een kind, dat zich gaan laat.
Had ze dit willen zeggen? Waarom dacht ze aan haar school en klonk haar stem
zoo stug? - Tegelijkertijd sprong er een herinnering in haar open. Ze zag dien avond,
toen Rinus bij haar was gekomen, en zijn vrouw afviel. Aga was op reis, en zij - zij
luisterde naar hem, en ze dacht: Hoe kan hij, die Aga zoo lief heeft, haar vijand zijn?
Nu was ze in zijn plaats getreden, - hier stond ze en veroordeelde haar. Maar ze wilde
dit niet. Ze haalde diep en hijgend adem.
- Aga!
Nu lag Aga's ontredderd hoofd aan haar borst.
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- Kind, wat heb ik je gedaan? mis je hem zoo? En nu woon je met mij, en ik weet
niet altijd wat ik voor je doen moet. Je wilt je vrijheid behouden, - ik durf niet in je
kamer te komen; het is zoo moeilijk, als je eenmaal over die dingen gaat denken.
Maar je kunt me toch alles zeggen; - niet zoo huilen, Aga, toe.
Aga was begonnen haar hoofd te schudden, en Poldi zag dat ze zou willen spreken,
als ze kon. Langzaam beheerschte ze zich, maakte zich gereed. Nu liet ze Poldi los.
- Je begrijpt het niet, - ik huil niet om Rinus. Ja, omdat ik hem nooit heb lief gehad,
en onmogelijk kan betreuren. - Haar stem schoot uit. - Dit is geen treuren om een
doode. - Even hield ze op, - een snik golfde uit haar keel. - Nooit ben ik rustig geweest
bij hem, - ik trachtte soms hem te ontloopen; iedereen zag het, - jij niet, jij bent zoo
argeloos. Ik wilde me aan jou vasthouden. Dikwijls bewonder ik je, - en dan weer
veracht ik je. Dagen-lang lijk je me sterk, en zoo gelukkig, - je straalt heelemaal, den
laatsten tijd, je ziet er anders uit dan vroeger. - Maar dan weer denk ik: Och, wat
weet ze van het leven; ze zegt van een man: O, heel aardig, - haar leven lang: heel
aardig.
Poldi bloosde diep; er was een pijn in haar, het leek een groot medelijden, en ze
wist niet: leed ze om Aga of om zichzelf?
- Is het zoo verachtelijk, vroeg ze, nooit van een man te hebben gehouden? Maar
wat zou ik dan moeten doen? ik kan niet anders.
- Och nee, Poldi, natuurlijk niet. De man dien ik lief had, is omgekomen op zee,
lang geleden, en ik weet nauwelijks meer hoe hij eruit zag. En later, - wilde ik
getrouwd zijn, en Rinus hield van me. Ik was niet meer zoo heel jong, ik dacht: Dit
is de beste kans die ik zal krijgen.
- Maar je hield niet van hem, dat heb ik wel geweten, - ik ben niet meer zoo
argeloos. Ik heb het dien avond aan Rinus gezien, - nee, meermalen. - Je hield niet
van hem, tenminste - niet heel veel. - Ze brak af, voelde dat ze niet alleen voor Rinus
opkwam, maar tevens voor zichzelf, door haar eigen gemis.
Schuchter zei Aga: Hij praatte zoo graag over onze liefde,
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- maar hij was achterdochtig. - Ik zou je verstooten, zei hij, als ik dacht dat je me
niet lief had. Dan was ik bang - hij had zulke sombere buien.
- Hij was ziek, Aga, en.... Ze dacht erbij: ongelukkig, - maar hield dat woord nog
in.
- Ja, nu hij gestorven is, kunnen we dat zoo veilig zeggen. En misschien was ik
zelfs geen slechte vrouw voor hem.
- Hij hield zoo van je.
Aga zweeg. Ze hief haar hoofd op en blikte in de lamp - om haar mond kwam
aarzelend een glimlach. - Het is nu toch voorbij, dacht ze, dat moeilijke leven, en ik
heb deze rust wel verdiend. Neen, ik zou met niemand willen ruilen: Rinus hield
ongelooflijk veel van me.
- Kom, zei ze met een zucht: we zullen onzen Zaterdagavond vieren. Even een
natte spons over zijn gezicht halen, - en schenk jij vast thee in.
Ze voelden beiden een groote opluchting en vergaten dat ze over de oorzaak van
Aga's verdriet niet gesproken hadden.
Ze hadden een rustigen Zondag, - de lucht was hel en blauw. Poldi ontwaakte dien
morgen met een gevoel van bevrijding, alsof alle heftigheid van den vorigen avond
een nachtmerrie was geweest. Het leek haar plotseling zoo eenvoudig en goed, met
Aga samen te zijn, want ze hield van Aga, met een liefde die vergeven kon. Zoo
moest ook Rinus haar hebben liefgehad.
's Middags wandelden ze samen, en spraken veel over den aanleg van hun tuin.
Aga liet haar aanstekelijke opgewektheid den vrijen teugel; ze was vol voorkeur en
kleine begeertes. Ze wilde voorname rozen en veel zaaibloemen, - geen geraniums
en begonia's en vergeetmijnieten, - maar jasmijn en een peereboom, en heel graag
een kleinen vijver. Ze zei: Soms denk ik, waarom koop ik geen houten huis, ergens
op de Veluwe, met een grooten lap grond erbij, dan kon ik spitten en zaaien. Nu is
het leven zoo klein en knus; alle dagen versch brood, en dezelfde voorbijgangers,
die naar binnen gluren.
Poldi lachte. - Haak jij dan altijd naar iets nieuws?
- O ja, en jij?
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- Ik? Och, ik heb niet zooveel tijd, daarover na te denken. - Jij loopt in den tredmolen.
Stil dacht Poldi: Ik bouw maar voort aan mijn leven, aldoor hetzelfde: maar als ik
er eens mijn handen aftrek, dan vind ik het misschien niet terug, - dan heb ik niets
meer. Ze voelde zich ernstig worden, plechtig bijna. Nooit had ze zoo bewust geleefd
als nu, want ze moest Aga tot steun zijn. Hoe ze dat kon, wist ze niet, - of misschien
ook wel, diep in haar hart (als zij maar de gever was) maar ze dorst er niet lang over
te denken, ze leefde toch zeker niet zoo bewust. Als ze dacht: ik ken mijn weg, ik
ben tevreden, - dan zou er wel een heel groote onvrede in haar kunnen komen, omdat
ze zoo beperkt was, zoo angstvallig ingesloten. En ze leefde maar eens! Het mocht
haar niet hinderen, dat Aga haar soms verachtte; als ze het in Aga's oogen zag, dan
moest ze toch maar rustig aan de tafel blijven zitten of naast haar voortloopen. Ze
hoefde zelfs haar hoofd niet te buigen, ze kon wel diep-in nederig zijn. Als je de
liefde van een medemensch aanvaardde, dan moest je het ook zijn verachting doen.
Ze was er toch zeker van, dat Aga liefde gaf.
Ze zei: Luister eens, ik weet zeker, dat je van Rinus gehouden hebt, hoe had je
anders bij hem kunnen blijven? Neen, ik zeg dit niet, omdat ik naïf ben; je hebt
misschien veel geveinsd in het begin van je huwelijk, maar langzamerhand..
- Ik was zoo blij, Poldi, toen ik naar het Zuiden ging, alleen, met Lize; ik kon er
haast niet toe komen, hem te schrijven. - En hij dorst zichzelf te zijn als ik weg was,
dat heb ik heel goed begrepen. Hij verlangde naar me, maar ik drukte hem ontzettend
neer. Een vrouw, die niet lief heeft, - och Poldi...
- Maar waarom: niet lief heeft? Je was goed en vroolijk met hem, hij bewonderde
je geestigheid, je nukken, alles. En er was geen andere man, waarvan je meer hield.
Nu lachte Aga, zoo, dat Poldi ervan schrok, het klonk luid en ruw.
- Dus dit is jouw beschrijving van het ideale huwelijk; - dat moet je laten drukken,
hoor.
- Neen, ik ken geen ideaal huwelijk; mijn eigen ouders
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waren heel ongelukkig. Maar jouw zelfverwijten zijn ongegrond.
- Zelfverwijten?
- Gisteravond immers.
- O, denk je daaraan? - We zullen er niet meer over praten, Poldi; - het is in ieder
geval nutteloos. Nu gaan we naar huis terug, het wordt al donker. - Arme meid, tel
je de uren van den Zondag? morgen weer naar school.
- De school is niet naar, en ik verdien er mijn brood mee.
Weer lachte Aga. - Je bent een dapper Klein-Duimpje, zei ze.
In de Kerstvacantie gingen ze samen naar Parijs; het had Aga moeite gekost de ander
hiertoe over te halen. Lang had ze gepraat, maar eindelijk vond ze de juiste woorden:
Jij bent zooveel voor mij, Poldi, laat ik dan nu een beetje vreugd voor jou koopen
met dat geld dat ik bezit, en toch waarlijk niet zelf verdiend heb.
- Als ik iets voor jou kan zijn, antwoordde Poldi, dan ben ik daar dankbaar voor;
- en meteen voelde ze dat ze toegaf. Maar eerst toen ze in den trein zaten, smolten
haar laatste bezwaren weg. Eens, in haar jeugd, was ze in Parijs geweest, en ze sprak
vrij goed Fransch, - ze zou Aga leiden. Achterover geleund in haar hoekje, keek ze
het venster uit. Torens en boomen schoten zoo haastig voorbij; soms floot de
locomotief langgerekt en dringend, een teeken van zijn durende kracht. - Ze keek
ook vaak naar Aga, die tegenover haar zat; voor het eerst kwam Aga's gezicht haar
kinderlijk voor. - Op school had ze van haar reis verteld, de kinderen luisterden
gretig. Ze besprak de route met hen: Rotterdam, Rozendaal, Antwerpen, Brussel.
Haar moeder had nooit kunnen begrijpen, dat ze zich niet vernederd voelde door dit
werk. Vernederd? eigenlijk kende zij dat woord niet. Ze was blij dat ze in haar jeugd
wat had geleerd, maar later, door het leven, leerde ze veel meer.
Aga boog zich naar haar toe. - Je ziet er goed uit, heb je nu al plezier?
- Natuurlijk, jij dan niet? we reizen.
- Zooals je dat zegt. Het land is hier gewoon, als bij ons,
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alleen de huizen zijn anders.
- Heb je er wel aan gedacht, de post ons adres op te geven?
- Ja, maar wie zal ons schrijven, daarheen? Ik heb een gevoel of ik alles zou kunnen
loslaten.
- Och, kleine Poldi, wat beteekent dat?
Juffrouw Wiggers keek over de wijde, verlaten velden. Nog niet lang geleden werd
ze graag ‘kleine Poldi’ genoemd, - nu hinderde het haar een oogenblik. Nadenkend
zei ze: Ja, wat beteekent het? een vreemde zijn in een vreemd land, de menschen niet
al te best begrijpen, en toch in hun midden blijven rondloopen, en... een hart hebben.
- Die laatste woorden gingen in het treingeraas te loor.
Een paar uur later stonden ze op het groote stationsplein, elk met een koffertje in
de hand, terwijl er onophoudelijk auto's aan hen voorbij snorden.
- Poldi, wat nu?
- Dit is Parijs, zei juffrouw Wiggers.
.... 's Middags, als Aga sliep, ging Poldi graag alleen uit, - ze had de zucht naar
het onbekende in zich. Ze liep de breede hal van het hotel door, den bontkraag van
haar mantel teruggeslagen over haar schouders - het was daar buiten bijna lente-achtig
mild - in haar kleine handtaschje wat geld. Nu moest ze eerst voor Aga naar de post
informeeren; ze gebruikte daarvoor telkens hetzelfde naamkaartje, en hetzelfde
Fransche zinnetje. Schuchter schoof ze beide door de koperen tralies, boven de zware,
teak-houten toonbank. - Er was nooit iets gekomen. Ze haatte deze boodschap; maar
nu was ze dan ook vrij, en ging haar weegs. Even nog dacht ze, verwonderd: wat
Aga toch wil? dan vergat ze het weer.
Eens bleef ze in de hal zitten met een boek; het regende buiten, en er woei een
ongestadige wind. Menschen liepen uit en in, aan haar voorbij; soms hoorde ze flarden
van een gesprek. Haar gang naar de koperen tralies verschoof ze naar het eind van
den middag, en ze dacht over de mogelijkheid van iets bestellen. - Na de inleiding
begon het verhaal dat ze las haar te boeien; - het heette: Les Soeurs. Drie zusters
woonden samen op een buiten; alle drie hadden ze hun jonggestorven moeder lief
gehad, die een gevierde actrice was geweest; de vader, een bekend politicus, woonde
in Parijs.
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Nu namen de dochters zich voor, het leven van hun moeder te beschrijven, vooral
haar karakter wilden ze duidelijk weergeven. Tegen het vallen van den avond zouden
ze, dien zomer, elkaar hun herinneringen vertellen, de scherpste en volledigste het
eerst. Maar als ze zouden beginnen, was er telkens iets dat hen ervan af hield, - een
kleine gebeurtenis in het tegenwoordige leven, of een eensklaps ontstane onzekerheid.
Een enkel woord van een ouden bediende vertroebelde hun gedachten, een brief van
den vader ook, of het bezoek van een vriend. Zoo leek er dan geen enkele vastheid
te bestaan. De meisjes waren nog jong, en hadden hun eigen leven, hun verlangens.
Alles scheen vlietend te zijn, ongrijpbaar, onbenoembaar. De zomeravonden waren
mild en geduldig; ademloos lag de wereld in het vlammende licht van de lage zon.
En zonder doel ging ieder haars weegs, trachtend te denken aan de gestorven moeder.
Maar waarom rafelen en pluizen? Ze hadden haar lief gehad, en nu was daar het
eigen overvloedige leven, dat ze beminnen moesten.
Telkens eens liet Poldi het boek in haar schoot rusten, en dacht aan Aga. Daarbij
ontmoette ze soms den blik van een ouden heer, die in haar nabijheid was komen
zitten. Het viel haar op dat deze man cigaretten rookte en verder niets deed dan wat
rond kijken; zijn gezicht was regelmatig en fijn van trekken.
Na een poosje legde ze haar boek op de tafel. De vreemde boog zich naar haar
toe. - Wilde ze hem het genoegen doen, een kopje thee met hem te drinken?
Ze boog licht haar hoofd en zei: Heel graag. Later wist ze niet meer, hoe hun
gesprek eigenlijk begonnen was. Hij sprak over zijn eenzaamheid. Reizen was goed,
zei hij, de wereld zien en liefhebben, want de menschen lieten ons links liggen, zoodra
we oud en stram waren. En toch hadden we de menschen juist altijd weer noodig.
Zijn beide dochters waren vriendelijk en gastvrij, - maar ze begrepen zijn behoeften
niet, en ze zouden hem eerst waarlijk liefhebben, als hij gestorven was. - Juffrouw
Wiggers wilde protesteeren, maar hij zei: Madame, ik verzeker u, het zijn de dooden,
die het meest worden bemind.
Hij vroeg haar of zij kinderen had. Ze zei glimlachend:
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Ik heb er heel veel, ze zijn allen van denzelfden leeftijd, ik leer hun lezen en schrijven
en vertel sprookjes: ‘Er was eens’...
Verwonderd zei hij: Ah, ik dacht dat u getrouwd zoudt zijn.
Dit had nooit eerder een man tegen haar gezegd; - ze was leelijk en schraal. Het
gaf haar een diepe voldoening, als was het een huwelijksaanzoek geweest.
Over haar smalle wangen kwam een blos. Hij ging voort: De vrouwen in uw land
zijn verstandig, - ze maken zich een eigen leven. Als een meisje in Frankrijk niet
trouwt, dan schaamt ze zich, trekt zich terug, en verdort. U hebt het leven gekozen
dat conserveert, doordat het ouder maakt. Ik houd van paradoxen. Wie het leven niet
schuwt, dien is het genadig.
Ze boog haar hoofd, voelde de goedheid, die haar begenadigd had.
Dien avond zag ze haar vriendin met andere oogen dan voorheen. Het was haar
of ze iets in zich droeg dat Aga niet zou kunnen zien en waardeeren. Een geluk, een
vreugde? beide misschien. - Toch vertelde ze van haar ontmoeting.
- Een aardige, wijze man, Aga. Neen, niet jong. - Brieven? O, ik heb vergeten te
vragen; doe het zelf eens, die juffrouw lacht me uit, omdat er nooit iets komt, en ik
zoo hardnekkig terugkeer.
- Goed, ik zal het zelf doen; - maar jij, die zoo gemakkelijk Fransch spreekt....
Poldi antwoordde niet, en er hing een ontstemming tusschen hen. Aga zat op den
rand van haar bed, en verwisselde van kousen; ze had kleine, mooi gevormde voeten,
waar ze trotsch op was. - Wat gaan we vanavond doen? wou jij weer in de hal zitten?
- Neen, ik heb nog geen plannen.
Had me vanmiddag maar eens geroepen; of wilde je dit avontuurtje voor jezelf
houden?
Poldi antwoordde niet.
- Ik moet aan Lize Becker schrijven, ging Aga voort; ik ben bang dat ze ziek is,
nu ik niets van haar hoor.
Je hoort immers zoo zelden van haar, dacht Poldi, maar ze zweeg.
- Het is of jij plotseling van al je oude vrienden afstand hebt gedaan.
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- Mijn oude vrienden? wie bedoel je daarmee?
Aga trok met haar schouders. - Nou, ik weet niet, je moeder bijvoorbeeld, en je
zusters.
Voorzichtig zei Poldi: We zijn nog geen week weg, - en meteen verlangde ze vurig
naar dien ouden tijd terug, toen Rinus nog leefde, en zij het in haar achterkamer niet
kon uithouden door verlangen naar Aga. - Al dat blijde en sterke in Aga, de
zelfverzekerdheid, die ze bewonderde, de manier waarop Aga zich liet vereeren.
Waardoor was ze zoozeer veranderd, - door den dood van Rinus? Plotseling dacht
ze: niet rafelen, niet pluizen, ik heb haar liefgehad, en nu... En nu? maar ze was niet
jong meer, als die drie zusters uit haar boek. - Toch had ze een eigen leven. Ze richtte
zich op, - het verlangen naar dien ouden tijd was overwonnen.
- Wanneer reizen we terug? vroeg ze, morgen of Vrijdag?
Aga zat nog op het bed; haar oogen ginger wijder open door Poldi's vraag. Toen
nam ze haar zakdoek en weende. - Zoo hard als je voor me bent, zei ze met wankele,
bijna versmoorde stem, - je laat me aan mijn lot over, zooveel mogelijk, je laat me
mijn eenzaamheid voelen, en dan vraag je kalm: wanneer gaan we terug? Met Lize
reisde ik heel anders, - die was lief voor me.
Ze snikte nog, trachtte haar tranen te drogen.
Dit is de tweede maal dat ze huilt, dacht Poldi verbaasd, - wat moet ik doen? en
nu is het erger, want ik ben haar gast, ik had het haar prettig moeten maken. Maar
meteen kwam er een gevoel van verzet in haar boven; - Aga was geen kind. En weer
herinnerde ze zich haar zuster Lyda, - tranen en wanhoopsbuien temidden van een
luchtig-sprankelende vreugd.
- Ik dacht, zei ze eenvoudig, dat we veel hadden genoten, en het nu langzamerhand
onzen tijd werd. - Ze liep naar Aga toe, sloeg plotseling een arm om die nog
schokkende schouders en voelde zich bevrijd door dat gebaar.
- Huil je nu niet een beetje als een kind, dat niet naar bed wil? Haar stem klonk
zacht-plagend.
Aga glimlachte door haar tranen heen. - Och Poldi, - maar je bent heusch niet altijd
lief, je wordt zoo kordaat
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en koel. Natuurlijk gaan we niet voor Vrijdag naar huis, je bent zoo zuinig geweest,
het geld wil niet op.
Ze lachten beiden, en wendden zich van elkaar af.
Het gebeurde wel eens dat Poldi gelijk-op fietste met Anton Weversma. Hoewel hij
een tiental huizen verder woonde aan den straatweg, noemde Aga hem: onze buurman,
en liet eenig recht op hem gelden, want hij was een oud vriend van Rinus. Hij woonde
in een wit-gekalkt huis, met hooge tuindeuren in den voorgevel. Op zijn erf stonden
heel oude boomen en hij had een rozenhof aan den zuidkant. - Het is zonde en jammer,
zei Aga dikwijls, dat daar een eenzame man woont; - maar, voegde ze er soms bij,
juffrouw Sophie zorgt goed voor de rozen. - Als Aga hoorde dat hij met Poldi had
meegereden, dan vroeg ze lachend naar hun gesprek. - Is het altijd over koetjes en
kalfjes? gebruikt hij zijn praatje met juffrouw Sophie twee maal?
- Dat weet ik niet, zei Poldi eenvoudig; - hij vraagt soms naar mijn werk.
In het voorjaar werd Aga weer opgewekt en krachtig; ze wandelde vaak en zocht
meer en meer werk binnenshuis te doen. - Op een morgen liet ze Poldi uit, en keek
begeerig om zich heen. Overal sproot het nieuwe groen uit de aarde, vogels zongen,
de lucht was lauw en geurig.
- Ik kan je benijden, dat je op een vast uur naar buiten moet, en een taak hebt. Ik
zou ook heel graag iets doen, - we moeten er nog maar eens over spreken. - Opnieuw
wendde zij haar hoofd naar alle kanten en glimlachte; in haar oogen blonk een jeugdig
verlangen.
Poldi liep nadenkend weg. Daar was weer iemand die haar benijdde, en nu Aga.
Kort geleden had Weversma gezegd: U hebt mooi werk, moeilijk, maar zoo levend,
en u doet het goed, naar ik hoor. Toen vertelde hij haar, dat er over enkele weken
een directrice gevraagd zou worden aan een meisjesschool in de hoofdstad van de
provincie. - U moet naar die plaats solliciteeren, zei hij, u zult een goede kans maken.
- Ze wilde wel, als ze dorst. Vroeger had haar uiterlijk haar altijd een belemmering
toegeschenen; den laatsten tijd - vreemd, het was of haar gedachten er niet meer bij
stil wil-
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den staan. Ze was ook gezonder geworden, minder voos van binnen. Aga zei haar te
benijden........
Dien avond stond de oproep in de krant. Ze koos een luchtigen toon om dit bekend
te maken. - Stel je voor, Aga, dat ik hiernaar solliciteerde? Zouden ze me an sérieux
nemen? - Samen bogen ze zich over de advertentie. Aga was eensklaps verrukt. - O,
maar dat moet je stellig doen, en je krijgt het ook. Dan huren we daar een groot huis,
- ik ben dol op een verandering. En wat word je dan deftig, Poldi - je moet altijd
zwarte japonnen dragen, met een wit boordje, - en je laat je mevrouw noemen.
- Malle meid, zei Poldi, waarom wil je zoo graag veranderen?
- Nou, dan lijkt het leven nieuw.
- Korten tijd, ja.
- Och, Poldi, ik zie je ineens anders, - of nee, ik heb het al langer gezien - jij kunt
het leven aan. Ik denk dat je je van mij zult ontdoen, en dan......
- Praat zoo niet, Aga. Onduidelijk voelde ze dat Aga gedrongen werd naar een in
den grond hoogmoedige zelfvernedering. Ze zou dit niet onder woorden hebben
kunnen brengen, maar ze fronste haar voorhoofd, en ze zocht naar een nieuw
onderwerp van gesprek.
Dienzelfden avond verzond ze haar sollicitatie-brief, zorgvuldig geschreven in
haar kleine, open letters.
Dat voorjaar vond ze vaak oude vrienden bij Aga op bezoek, - Betty van Waveren
met haar moeder. Van Bosse, dominee Van der Wal. En Aga was vroolijk. Ze vertelde
graag dat ze misschien zou gaan verhuizen: als de wereld rechtvaardig was, dan werd
Poldi directrice van de meisjesschool in de hoofdstad. Wie zou er beter met jonge
meisjes kunnen omgaan dan juffrouw Wiggers? die zoo jeugdig was gebleven, - en
nooit jong geweest? foei, nee, wie dorst dat te zeggen? Ze had zoo een gave, jonge
wijsheid, niet in den strijd verworven, maar meegekregen bij haar geboorte, een
zuiver talent. - Aga werd ernstig door haar eigen woorden. - Werkelijk, zei ze, Poldi
heeft een mooi karakter.
- Maar ik betwijfel toch, zei haar schoonzuster langzaam,
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of ze de geschikte persoon is voor die betrekking; - ze heeft geen voorkomen, geen
poid.
- Hm, vind je dat? nog altijd? Ik kon vroeger niet aan haar uiterlijk wennen. Toen
Rinus die achterkamertjes aan haar wilde verhuren, in het oude huis, toen zei ik hem:
doe het in godsnaam niet. Maar in die dingen ging hij zijn eigen weg. - Wacht, daar
komt Poldi aan, - met onzen buurman; - ze zijn laat. Ja, dat schijnt een soort
vriendschap te worden. Anton heeft haar gezegd dat ze solliciteeren moest, onbaatzuchtig.
- Ze kleedt zich goed, zei mevrouw Van Waveren.
Poldi voegde zich bij hen.
Eens fietste ze weer met Weversma naar huis; ze spraken niet veel. Bijna wilde
ze zeggen: Ziezoo, ik ben er al, - toen hij vroeg: Gaat u dit keer eens met mij mee?
Ze keek hem verbaasd aan. - Er zijn veel bloemen in den tuin, u heeft nog niet
alles gezien. (Maar enkele dagen geleden was ze er met Aga geweest). Ze reden nu
langs het dubbele huisje; Aga zat niet op den witten tuinbank. Het was dien dag
winderig en guur; Poldi besefte dat ze moe was, en graag zou willen uitrusten, - maar
tevens dat ze nog altijd den vriend zocht, die naar haar woorden zou luisteren. Ik
eisch toch niet teveel, dacht ze, ik heb ook niet altijd iets te zeggen, maar een enkele
maal spreekt ieder mensch, - en klaagt. Nooit had ze durven denken dat een man
haar zou aanhooren. Beschroomd zei ze: Goed, ik ga een oogenblik met u mee. - Ze
kende den mannelijken geest wel, - die was strenger, meer geschoold dan de
vrouwelijke, en dieper. Ze voelde dat ze zich heel snel voorbereidde op iets groots
- en schrok er tegelijkertijd voor terug.
Bij het hek stapten ze af en hij reed haar fiets den tuin door. Wat zou Aga zeggen,
dacht ze. Aan de huishoudster vroeg hij om thee. - In mijn kamer, voegde hij erbij.
- Ze hield van deze kamer, met de hooge boekenkasten, en de oude, verschoten
gordijnen. In den breeden dam tusschen de ramen stond een piano. Als ik hier woonde,
ging het door haar heen, - als ik zijn vrouw was, - dan zou ik misschien den ganschen
dag piano spelen, en ik zou gelukkig zijn.
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- Hij vroeg naar haar sollicitatie; - ze had er nog niets op gehoord.
- Dus voorloopig blijft u hier, zei hij.
Juffrouw Sophie kwam binnen met het theeblad, en verwonderde zich.
- O, bent u het? Ik dacht dat het mevrouw Te Weichel was.
- Dank u, - zet u maar neer.
- Hij heeft een strakken toon, dacht Poldi. Ze voelde zich bij hem op haar gemak,
- de kamer deed haar denken aan de bibliotheek van haar grootvader Brandon, - die
was alleen nog ruimer en kaler geweest. Ze vroeg: Heeft u mijn familie gekend? u
komt immers uit dezelfde stad?
Ze haalden enkele herinneringen op en dronken thee onderwijl; Poldi kreeg een
gevoel alsof hij aan haar verwant was.
Later viel er een kleine pauze in het gesprek. Daarna zei hij: Heeft u indertijd de
vrouw van den rector Aging wel eens ontmoet?
Ze knikte. Het viel haar op, dat hij zijn hoofd van haar had afgewend.
- Ja, een enkelen keer, - ze was een, - ik weet niet.
- Wat wilde u zeggen?
- Een wufte vrouw. Maar misschien vergis ik me.
- Neen. Ik was toen verloofd met een meisje Struijck, u weet wel, van dien
graanhandelaar. Ik had van haar gehouden, - maar ik werd verliefd op Tora Aging.
Ik meende dat ze heel ongelukkig was met haar man, en dat ze - op mij wachtte. We
spraken het niet uit, maar altijd weer ontmoetten wij elkaar, en ik drukte haar hand
op een bijzondere manier. Ik geloof niet dat ik haar veel aankeek, misschien dorst
ik dat niet, - de liefde uit een paar oogen is te duidelijk. Ik maakte er een roman van
voor mezelf. Op een morgen werd ik wakker, en wist zeker dat ik haar bevrijden
moest. Ze zou zich van haar man laten scheiden, dacht ik, zoodra ze hoorde dat ik
mijn verloving verbroken had. - Er waren geen kinderen. - Hoewel ik het moelijk
vond, met mijn meisje te spreken, geloofde ik toch vast dat zij, Tora, spreken zou en
handelen. Als een mensch dit wil, dacht ik, zet hij het door, hoe dan ook.
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Het afscheid van Truus Struijck deed mij verdriet, onbegrijpelijk veel; - dagenlang
was ik als blind en doof. Zij had het niet zien aankomen, zij was trouw en argeloos
geweest. Later heb ik haar gevraagd of alles weer goed kon zijn tusschen ons, - maar
toen dorst zij niet meer. Ze wilde wel, - maar haar ouders werkten mij tegen; misschien hadden ze gelijk. Truus is later met Verdam getrouwd, - een goeie vent,
- ze is, geloof ik, niet ongelukkig. En Tora, - och, die heeft het nooit begrepen. Je
moet geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt, zegt het spreekwoord. Ze bleef bij haar man; ze nam veel vrijheid, - maar niet zooals ik me dat gedacht had.
Ik was te trotsch om haar iets te vragen; ik hoopte nog langen tijd, maar als ik haar
sprak, dan waren mijn woorden licht en een beetje spottend. - Na jaren is Aging
gestorven, en zij is toen in Amsterdam gaan wonen; - ik heb haar nooit meer gezien.
Hij zweeg een oogenblik. Toen zei hij: Het is niets meer dan een domme
jeugdgeschiedenis. Aga gelooft me niet, als ik zeg, dat ik weinig heb beleefd, - want
het mag geen naam hebben.
- Ik vind het veel, zei Poldi.
Hij lachte even, en keek haar aan. Zoo, u vindt het veel, u bent niet zoo
onverzadigbaar als de meeste vrouwen. U heeft wat Schiller noemde: ‘Eine schöne
Seele’.
Ze voelde tranen naar haar oogen komen, maar drong ze met kracht terug. Waarom
tranen? dacht ze, en gaf zichzelf ten antwoord: Omdat een ander mensch goed voor
me is.
Ze praatten nog wat, en hij vertelde haar in het kort zijn levensloop, aansluitend
bij zijn eerste biecht.
Ze wilde hem graag iets teruggeven, een blijk van vertrouwen door een enkel
woord, maar ze kon dat woord niet vinden. Toen hij haar uitliet, zei ze alleen: Ik
dank u voor dezen middag. Dat ze niet over zichzelf gesproken had, was ze vergeten.
Dien avond ontving ze een brief van het gemeente-bestuur waarbij ze solliciteerde;
- ze werd opgeroepen ter kennismaking.
- Zoo, zei Aga en lachte, - dat heb je dus bereikt, je mag op zicht komen; stalen
franco. Vind je het griezelig?
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Poldi schudde haar hoofd.
- Hm, ging Aga voort, een mannelijke vriend geeft zelfvertrouwen, wat? Ik heb
jullie wel voorbij zien gaan; ik stond juist in de voorkamer, maar ik trad onmiddellijk
terug, want ik begreep dat jullie mij wilden omzeilen. Eigenlijk heeft het leven mij
nog altijd overgeslagen. Jij hebt je werk, Poldi, god weet hoe ik je daarom benijd.
Aarzelend zei Poldi: Als ik daar nu benoemd word, - in een grootere stad kan jij
allicht ook werk vinden.
Aga snoof verachtelijk. - Ja, van die half-gare baantjes, filantropie en zoo;
bestuurslid van een vereeniging tot steun aan gevallen meisjes. Dank je, als ik iets
doe, wil ik er geld mee verdienen.
Poldi zweeg; er valt niet met haar te praten, dacht ze. Plotseling verlangde ze naar
de eenzaamheid, om het gesprek met Weversma te kunnen overdenken. Maar de
ander sprak voort, in een behoefte zich te uiten. - Dacht je dat ik het prettig vond van
zijn geld te leven? en wat kan ik anders? Ik heb niet veel geleerd. Lize zei eens tegen
me: Wij vrouwen hebben niet noodig meer te weten, we moeten meer doen. Maar
kan zij dat zelf? Ze staat laat op, en ze leest boeken. Omdat ze laat naar bed gaat,
moet ze 's middags slapen. Voor huishoudelijk werk voelt ze zich te zwak, maar ze
gaat naar tentoonstellingen en concerten, en zelfs interesseert ze zich voor politiek.
Ik weet wel dat ik mijn geld aan de armen moest geven, - maar wie neemt me daarna
in betrekking, als huishoudster, terwijl ik mijn handen niet vuil wil maken? Lize
heeft gemakkelijk praten, ze hield van den man, die haar geld gegeven heeft, en ze
is een wrak - niemand wil dat zij zal werken. Maar ik - ik heb geen enkel recht op
dit leven, en toch kan ik er niet buiten. Ik ben ongelukkig, - maar ik wil niet
veranderen.
Nu zweeg ze en tuurde voor zich uit.
Zal ze weer gaan huilen? dacht Poldi; - misschien voelt ze zich werkelijk
ongelukkig, - ik kan haar niet helpen. Moet dit dan altijd zoo door gaan? - Je zult je
van mij willen ontdoen, heeft Aga gezegd. Ja, ik verlang ernaar, alleen te zijn; het
is of mijn leven pas begint, ik moet over veel dingen denken.
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Eensklaps lachte Aga, luid en een beetje rauw. - Jij zegt maar niets, jij weet er ook
geen raad mee.
- Neen, zei Poldi, - als ik kon, zou ik je helpen, - maar ik begrijp het niet. En door
die enkele woorden voelde ze zich van Aga vervreemd.
De tijd die volgde was ongewoon en woelig; het kwam haar voor dat geen enkel
oogenblik vrij bleef voor rustige gedachten. Maar dan weer, als ze tusschen de
bankenrijen liep, of de kinderen iets vertelde, - al die oogen keken naar haar - dan
ging er een flits door haar heen, die heel haar zelfbegrip verlichtte. En ze had het
leven lief. Aga strompelde zwoegend voort, waar zij vlug en zorgeloos ging. Ze had
de snelle voeten van een kind en het kuische hart van een moeder. - Maar de spanning
in huis werd grooter.
Eens kwam hun beider vriend, en werd door Aga in Poldi's onverwarmde zitkamer
gelaten. Aga wees hem een stoel bij de tafel; toen liep ze met opgericht hoofd weg
en sloot de tusschendeur. Poldi kwam wat later binnen, onvoorbereid. - Jij hier? zei
ze verwonderd, - alleen?
Hij drukte haar hand. - Ja, ik kwam even inloopen, maar Aga heeft zeker hoofdpijn,
zoodat ze me liever niet ontving. - Het trof haar dat hij zoo rustig bleef.
- Wat wil je, - je moogt weer gaan, het is hier koud.
Nu keek hij naar haar en glimlachte. - Kan de kachel niet branden, Poldi? ook niet
als ik je help? - Hij rammelde met een doosje lucifers, streek er een af; zijn groote
hand boog beschermend om het vlammetje heen.
Poldi bloosde, langzaam en diep. - O, we kunnen hem gemakkelijk aanleggen, als
je wilt.
Ze vergaten Aga.
De kachel gloeide al gauw; ze zetten hun voeten op den breeden, blinkenden
onderrand, en tuurden voor zich uit. Hun gedachten weifelden tusschen het land van
het verleden en dat der toekomst. Ze wilden over het een praten, en in het andere
wonen; onderwijl proefde hun hart het goede oogenblik. Toen schonk Poldi thee en
vertelde uit haar jeugd. Ze wist dat ze nooit iets bijzonders had beleefd, maar ook
het heel gewone had nu glans en beteekenis.
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Na een uur ongeveer hoorde ze Aga de trap oploopen. Ze hief haar hoofd en luisterde.
- Ze gaat naar bed, - ik moet naar haar vragen.
- Waarom? ze zal hoofdpijn hebben, blijf liever hier.
Ze glimlachte om die laatste woorden, maar stond toch op en liep het huis door;
boven tikte ze aan Aga's deur.
- Binnen!
- Is er iets, Aga, ben je ziek?
- Neen, - ik ga naar bed.
- Zoo vroeg? - Ik moest Weversma wel ontvangen, omdat jij niet wilde.
- O, waarom zeg je dit? Je neemt mij mijn vrienden af - we zullen er niet over
praten. Als Rinus was blijven leven, had je hem mij misschien ook afgetroggeld. Maar je moet het zelf weten, - ik maak me niet meer driftig. Ik denk dat ik met Lize
Becker ga samenwonen, in Den Haag; Lize is altijd fair tegenover me geweest. Terwijl Aga sprak, liep ze door de kamer, nam de sprei van het bed, schonk zich
waschwater in. Poldi stond roerloos bij de deur. Nu trok Aga haar japon uit. - Jou
heb ik opgenomen, omdat je zoo zielig was, zoo bescheiden en afhankelijk. - Nou
ja, ik verwijt je per slot niets, - neem wat je krijgen kunt. Je bent verliefd op het huis
van Weversma, - het herinnert je aan het landhuis van je grootmoeder, - je zult toch
nooit iets anders hebben dan een dood verleden.
- Aga!
De ander ging voort zich te ontkleeden. - Morgen reis ik naar Den Haag en praat
met Lize.
Plotseling greep Poldi naar de deur en opende die; - toen vluchtte ze. Tastend en
toch haastig liep ze naar beneden, bang voor Aga's stem, die haar nog zou kunnen
treffen; - ze vergat het licht op te draaien. - Het was een lange tocht voor haar, naar
haar eigen kamer terug; ze stootte tegen stoelen aan, voelde zich als een blinde, en
haar hart deed pijn. Eindelijk zag ze Weversma weer, - hij stond bij de kachel. Ze
ging regelrecht naar hem toe, en huilde tegen hem aan.
Hij hield haar met zijn linkerarm omvat, klopte met zijn rechterhand zachtjes op
haar schouder. - Nou, nou, zei hij, als tegen een kind. - Aga's woorden kon ze hem
niet naver-
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tellen; - hij fluisterde haar toe, dat ze die gauw moest vergeten. - En - of ze bij hem
mocht logeeren? Want hier kon ze onmogelijk blijven, - onmogelijk.
Natuurlijk, - hij zou zijn leven lang in koude kamers een kachel voor haar
aanleggen. Maar was het verstandig tegenover Aga? Ze moesten liever als goede
vrienden scheiden. Kom, Aga was zoo kwaad niet, - een beetje heftig en gauw uit
haar evenwicht gebracht, maar toch een lieve vrouw. Wat ze gezegd had? tja, - maar
daar zou ze spijt van hebben.
Toen begon Poldi zich te schamen, en tersluiks haar tranen te drogen. Hoe mild
en rechtvaardig was Anton, - hoeveel beter dan zijzelf. Een gevoel van groote
onzekerheid overviel haar, - van bijna verloren-zijn; - nooit had haar leven zoo wankel
gestaan. Met een uiterste inspanning trachtte ze zich te herstellen. Ze wendde zich
af, slikte een paar maal; nu moest ze iets zeggen. - Maar ze was bang voor haar stem.
- Ik hoop dat ik daar benoemd word, zei ze haastig en onduidelijk, - dan kan ik weg.
Toen lachte Weversma en nam haar opnieuw in zijn armen. - Kleine Poldi, ik laat
je niet gaan. - Op haar mond voelde ze zijn speelsche en toch warme kus.
Ze trouwden uit Aga's huis.
Zelden was Aga fleuriger en schitterender geweest dan in die bruidsdagen. De
beide suites waren vol kleur en geur van bloemen, en aldoor opnieuw vertelde Aga
dat ze - o, nee, niet verwonderd was geweest, ze kende haar Poldi en had het zien
aankomen. Dat solliciteeren naar de stad, - een schijnbeweging, haar zelf onbewust
misschien, - ze was zoo argeloos. Toen ze nummer één stond op de voordracht, had
ze zich teruggetrokken, hield de eer aan zich. Een gelukkige bruid, - ze leek jaren
jonger, en zoo grappig dat ze hoegenaamd niet blasée was.
Hartelijk en zorgzaam toonde Aga zich. Kort voor de bruidsdagen had ze Lize
Becker gesproken. Poldi wist niet, wat haar ertoe drong, haar vriendin van den trein
te halen, den dag dat Aga terugkeerde. Ze had er een samenzijn met Anton om moeten
uitstellen, - maar ze glimlachte met het oude gevoel van blijdschap, zoodra ze Aga
zag.
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- Ben jij daar Poldi? wat lief van je. - Aga was bleek maar beheerscht. Ja, ze zou in
Den Haag gaan wonen, in Lize's buurt; samen hadden ze uitgezien naar een geschikte
flat. Ze wilde liefst op zichzelf blijven; Den Haag had een opwekkende lucht. Ze
was een beetje moe door al dat loopen met Lize, - maar overigens best. - Toen gaf
ze haar onverdeelde aandacht aan Poldi. En in dien korten rit, van het station naar
het dubbele huis, herstelde zich hun geschokte vriendschap. Ze zaten naast elkaar
op de breede bank van de eene huur-auto, die het plaatsje rijk was, en hun woorden
waren hartelijk, maar voorzichtig. Woorden van vrouwen, die door het leven hadden
geleerd, en te behouden wisten.
- Kind, je ziet er bloeiend uit, - je zult gelukkig blijven, met een man als hij.
- Den Haag, zei Poldi, is een goede stad voor jou, je zult er met menschen van
beteekenis kunnen omgaan. - Bloemen? ja, nu al enkele bouquetten, van leerlingen,
en lelies van Ges Durooy, met een aardig briefje. - Ik ben blij dat je terug bent,
iedereen vraagt naar je, Anton ook.
- Krijg ik de leiding van de feestelijkheden? Daar loopt Hetty; - dag! Wie was dat
mijnheertje, dat groette? Hier kent iedereen ons. - Ges Durooy is dat nichtje van
Anton, hè? waarmee je toen zoo gepraat hebt. Had ze het ook zien aankomen?
- Dat weet ik niet, - zij schrijft dat - e.....
- Jawel, dat ze nu al van je houdt.
Poldi bloosde. - Hoe raad je dit? zei ze zacht; - maar daarop gaf Aga geen antwoord.
- Is het druk geweest, Poldi? je mag je niet teveel vermoeien. Ik voel me de moeder
van de bruid.
- Maar ik wil niet dat alles op jou neerkomt. Morgen neem ik afscheid van de
school - kon ik dat maar overslaan.
Zoo kwamen ze thuis. De zon scheen stralend door de heldere ruiten.
En Aga hernam haar oude heerschappij. Ze ontving de gasten in haar kamers; ze
droeg nog steeds zwart, maar dat flatteerde haar. Niemand kon beter dan zij de
schoolkinderen op hun gemak zetten, die hun ‘juffrouw’ een geschenkje kwamen
brengen. Ze sprak met glimlachende verteedering over
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Poldi, verontschuldigde haar bij afwezigheid: ‘De bruid is in conferentie met den
behanger’. Dan schikte ieder zich tot wachten, en liet zich prettig bezighouden. De
conferentie duurde soms lang: Poldi sliep 's middags een uurtje, of wandelde met
haar bruidegom.
Den dag voor haar huwelijk stond ze met Anton in de open tuindeuren. De lichte
zomeravond kwam langzaam nader. Ze legde haar kleine hoofd tegen zijn arm. Waarom heb je mij toch gekozen, vroeg ze, er waren zooveel vrouwen, en dan - Aga.
Hij antwoordde niet, luisterde naar haar gedachten.
- Aga, ging ze voort, - ik houd van haar. Ze is onstandvastig als de lentezon, maar
even bekoorlijk.
- Grillig, zei hij.
- En ik..... Maar ze kon nooit goed over zichzelf spreken, en had daar ook geen
behoefte aan.
Hij legde zijn vrije hand tegen haar wang. - Jij bent als de vlam van een kaars, die
nooit flikkert.
- Op dat zelfde oogenblik praatte Aga met Van Bosse. - - In dien tijd kwam
juffrouw Wiggers iederen middag bij ons thee drinken, - weet u nog?
Hij knikte. - En ik vergeleek haar met een grauw nachtuiltje, dat om de lamp vloog.
Aga glimlachte. - Tja! zei ze.
ELISABETH ZERNIKE
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Experimenten
(Vervolg)
De muren wijken - ze worden een beetje doorzichtig - de stad, de boulevards, de
groote warenhuizen - alles begint zich langzaam, langzaam op te lossen.
Dat ik het vergeten kon, dat ik vertwijfeld ben - dat ik Door de vloertapijten heen schijnt de aarde - door de wanden heen klinkt het blaten
van schapen in de verre gebergten.
Hoe kon ik het ooit vergeten?
Maar als ik honger heb - geeft het zien van de aarde door den vloer heen - het
hooren van het blaten van héél ver - geeft me dat te eten?
Dit is belangrijk - ja of neen - hiermee staat of valt het leven. Elken dag nu tachtig kniebuigingen, en nog meer. Ivánoff helpt me de Russische
Zigeunerdansen te leeren - Basil Ivánoff, die de Koning der Russische dansers heet.
Leuk is het deze dansen te oefenen - ik vorder langzaam - maar het is leuk - en
dan het mooie kostuum, en het nachtlicht, en de harde gladde parketvloer, die
weerstaat mijn sprongen - en te weten, dat ik voor niets anders geschikt ben dan om
te dansen en te aanbidden. Quelle blague! - Mijn vrienden zeggen, dat ik onder
curateelen moest gesteld worden. Dit is zeker zoo - het had allang moeten gebeuren
- nu is het te laat.
Het kan voorkomen, dat ik mezelf tegenkom, en lokkend toelach en dan drink ik
veel champagne; drink snel veel koude champagne - maar toch altijd weer loop ik
terug naar de plaats, waar ik stil moet zitten wachten.
Heb ik er iets mee te maken?
Huizen, die hun schaamtelooze armoede aanduiden -
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straten, die overtuigd dáár liggen, kleurloos en leelijk, - menschen, die zich
vastberaden voortsleepen, overtuigd in hun ellende, en overtuigd van hun rècht op
ellende, - en deze overtuiging als een banier voor zich uitdragen, zichtbaar voor allen,
en zoo grenzenloos overtuigd.
Mijn leven lang heb ik ze gezien, deze banieren. Ik zelf had er geen. Soms leende
ik er een, van een ander. Nu zie ik de banieren der anderen aan, als iets, waar ik zelf
voorloopig weinig mee te maken heb.
Ik zie ze aan; dit is alles.
Er zijn ook anderen zonder banieren. En dan zijn er menschen, om wie de wereld wijkt - straten verwijden zich, zeeën
ebben, wouden vervagen, schoonheid en leelijkheid treden terug.
Deze menschen gaan alleen, en niets kleeft hun aan. Er is een wijde ruimte om
hen heen.
De dingen grepen me, vanaf mijn eerste bewustzijn - ze omhulden me, sloegen over
me heen als golven.
En ik was overgeleverd aan de bekoring ervan en aan de ontzetting.
Zoo was het tot nu toe.
Nu verschijnt iets anders, iets, dat de sluier der dingen dunner maakt, iets, dat me
zou kunnen doen stijgen boven de golven uit.
Zoo zou dit dan het einde zijn van de lust en van de ontzetting, die ik tot nu toe
kende, en die mijn leven uitmaakten. Mijn eigen ik maakt zich los van mezelf - ik
blijf achter en sterf, en ik ga verder.
In de métro - stof op de kleine riggels van de ramen.
Stof.
Ik wil zien, zien, en hoe meer ik wil, des te minder zie ik. Zal het dan niet verder
gaan? Zal het hierbij blijven?
Hoe kan ik dan nog langer?
Ik heb violet fluweelen pantoffeltjes, met roze gekrulde struisveeren omzet - deze
zijn heel belangrijk; de hakjes zijn hoog en sierlijk. -
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De stoel is onbegrijpelijk - waarom zal ik haar begrijpen?
Waarom wil ik toch altijd begrijpen?
Men ziet zulke stoelen in vele café's, men zet er zich op. Men zet zich vanaf het
2e of 3e levensjaar.
Ik twijfel aan de genade van God.
Zoek ik genade?
Zoek ik Iets, met het vooropgezette idee, dat dit Iets zóó of zóó zijn moet? Kan ik
dan niet afwachten het Onbekende?
Droomen in Parijs:
Le bleu du ciel descend sur la ville monstrueuse,
Et moi, gigantesque, je prends ce bleu des toits.
L'Amour, ou le paradis ensevelis.

De vleugels van den grooten vogel zijn wit en zwart.
Gelukkig hij, die leeft, De groote vogel zal hem beschermen tegen goed en kwaad.
Een foto-toestel. Kan men het woord uitspreken? En als men het uitspreekt, wat zegt
men dan? Ik praat na, zooals ik het hoor van anderen: ‘foto-toestel’ - ik bezit er een,
en ik maak foto's.
Foto-toestel!
Het is zoo véél. En dan het resultaat: een fotografie.
Ik kan er onverschillig onder blijven; ik kan ze aankijken en zeggen: ‘Ze is goed’,
of, ‘Ze is wat bleek’ - of, wat ook - eenvoudig en gewoon erover praten.
Ik kan ook zwijgen, maar in den regel zég ik iets.
Het doet er niet toe, want de hoofdzaak is toch, dat het me zoo treft.
En zoo - zoovele wonderen, álles - en wat blijft ons?
Want een stoel met gevlochten rieten zitting, of een omwaschdoek, die over een
lijn te drogen hangt. Alles om me heen groeit en ik word steeds kleiner.
Een overweldigende verscheidenheid, die misschien toch een eenheid is.
Spreekwoorden kunnen indruk maken, - ik denk aan:
Maar heel goed is: 500 kniebuigingen - zooveel minuten springen. -
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En dan nog veel meer - en daarna zoo moe zijn en warm, en douchen en warme
dranken drinken, en lachen om niets, en langzaam buiten loopen, en zoo lekker
heelemaal warm zijn en moe, en honger hebben, en veel eten, en anderen hooren
praten en daarna liggen en slapen.
Slapen. Mijn compagnon was gisteren niet op den beloofden tijd bij me gekomen, en
vanmorgen besloot ik naar zijn huis te gaan en hem om geld te vragen, want hij heeft
schuld aan me.
Het was koud. In 50 jaar was de winter niet zoo koud geweest in Parijs, zei men
- het was 23° Celsius beneden nul. Ik was warm gekleed en ik liep vlug en prettig
in de helle lucht. Ik was opgestaan zonder vreugde. Daarop had ik bij 't aankleeden
voor mezelf een gedicht gemaakt. Wahngeplagt, wahngehetzt, geh' ich herum,
Wahntrunken, und wahnberauscht.
Ich möchte still stehen und Dich anschauen.
Bis ich Dein Anlitzsehe, und Deinen Namen kenne.

Een naam is nu eenmaal iets gewichtigs.
Het is geen gedicht, het is een antwoord op mijn vreugdeloos zijn. Ik zei dit steeds
voor mezelf op. Bij een posthuisje stond een oude man. Ik keek hem aan. Hij hield
de hand bedelend op, maar hij keek me niet aan. Ik liep door, steeds door, en wou
hem wat geven en liep toch door en steeds verder, tot ik niet meer terug wou gaan
om hem wat te geven.
Vijf trappen hoog in het huis van Isaac, mijn compagnon. Zijn vrouw doet me
open. ‘Hij is niet thuis,’ zegt ze, ‘komt u binnen.’
Ze is gekleed in rose peignoir, die strak zit over de volle borst. Ze was den grond
aan 't vegen geweest, er lag een hoop stof in een hoek, met sinaasappelschijven en
papier.
‘Gaat u zitten. Neem me niet kwalijk, dat ik u zóó ontvang.’
‘U is heel goed zoo.’
‘Ja - hij was zoo moe gisterenavond, en hij ging vroeg naar bed, daarom kwam
hij niet bij u.’
Ik geloof haar niet. Ik vermoed, dat hij me het geld niet geven wil, maar ik zeg
niets.
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‘Zal hij u vanmiddag opzoeken?’
Nu hoop ik weer. ‘Ja, na de lunch alstublieft. Kan dat?’
‘Heel goed. Tegen vier uur is hij bij u.’
Ze staat op. Ik ook.
‘Tot ziens, chère Madame Olga. Groet u uw Moeder van me?’
‘Dank u. En nogmaals, neem me niet kwalijk, dat ik u zoo ontvang.’
‘Tot ziens. Dank u.’
Om vier uur kwam mijn compagnon. Hij begon te praten over zijn moeheid, en
toen wist ik, dat hij me het geld niet zou geven. Ik was boos en onrustig.
‘Wilt u me niet handlezen?’ vroeg hij en hij stak zijn hand uit.
‘Neen, ik kan het niet. Het is waar, dat het me intresseert, maar ik kan het toch
niet.
‘Kom - u weet er toch wel wát van.’ Hij toonde me nog steeds zijn uitgestrekte
handpalm. Ik keek ernaar en vertelde hem wat ik zoo geleerd heb uit een boek, en
ook komen me, zonder dat ik weet hoe, dingen in den zin, die ik dan uitspreek. Ik
praat overtuigd en suggestief, en geloof er toch zelf niet aan.
‘Merkwaardig. Zeg me nog meer.’
‘Hoeveel geld heeft u voor me?’ De penhouder, waar ik mee speelde, viel op den
grond. Hij raapte hem op en gaf geen antwoord.
‘Hoeveel geld heeft u voor me?’
Hij begon nu te spreken, langzaam. Een lang verhaal vertelde hij over een zaak,
die hij deed en die steeds gerekt werd en niet ten einde kwam. Ze zou al de vorige
week afgeloopen hebben moeten zijn, en dan zou ik de geheele schuld ineens van
hem gekregen hebben.
Maar nu had hij niets.
‘Dit bevalt me niet. Ik heb zonder mankeeren morgen 5000 francs noodig.’
‘Wel, mevrouw, ik zal met groote krachtsinspanning probeeren het voor u te
krijgen.’
‘Ik reken erop.’
‘U weet niet, hoe slecht de zaken gaan. En u weet niet, wat
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het beteekent: de zaken gaan slecht. Maar zoodra het weer warmer wordt, loopt alles
beter.
Hij ziet er moe uit. Maar ik geloof niet, dat zijn zaken slecht gaan. Ik geloof niet,
dat hij het geld niet heeft, om mij zijn schuld af te betalen. Ik vermoed, dat hij
misbruik maakt van mijn lummeligheid op zakengebied.
‘Ik reken morgen op 5000 francs.’
‘Ik zal ze u met groote moeite morgen brengen.’
‘In orde.’
Hij belooft dikwijls en houdt zijn beloften zelden.
‘Ik ben heel moe.’ Hij nam mijn koude hand en legde er zijn hoofd tegen. ‘Ik ben
zoo moe. Zeg me nog meer uit mijn hand.’
Ik vertelde hem al wat ik wist en wat ik in den zin kreeg, hoewel ik het
onaangenaam vond, en er heelemaal niet aan geloof.
‘Het is merkwaardig. Het is heel bizonder.’
Toen hij weg was, dacht ik aan niets anders, dan dat ik hoopte, den volgenden dag
de 5000 francs van hem te krijgen.
Het was stil in huis. De lift ging langzaam op en neer en maakte een donker
monotoon geluid. De verwarming suisde. Ik hoorde van de straat steeds autotoeters
en het doffe geruisch van de voertuigen over de Caulincourtbrug.
Kamer.
Zonneschijn op gladgewreven, met rosenhout ingelegd, ebbenhout tafeltje,
op zwart spiegelenden vleugel, en kristallen vaas met bloemen,
op roomkleurig tapijt,
door schoone, hooge spiegelruiten, waarvoor doorschijnende crême stoffen geplooid
gespannen staan.
Een deur klapt dicht, een kinderstem klinkt.
Pseudo-veiligheid.
Bekoorend schijnbeeld.
Ik kan het niet haten.
Het is eenvoudig prettig en zoo is het.
O, gij cigaretten allen, ik zal U niet verloochenen.
Zuid-Amerikaansche tango's.
Arabisch rhythme.

Groot Nederland. Jaargang 27

511
Ruime, verwarmde W.C.'s in hôtels.
Florence's morgenstonde.
Buenos-Aires' lenteavond-café's.
Waarom God, is U -? nu ja, ik weet het - of weet het niet. Fauteuils d'orcheste, ballet Diaghilev, pas d'acier, en la chatte, en Massine en Polanegri,
en Jaque Catelain in zeeofficier-uniform en Carlos Gardel in gaucho-pak - een gauchopak, dat mijn hart verscheurt en
vernietigt en tot ruine maakt, tot er niets meer over is. Het laat me niet los, dat ik vandaag ravioli wil eten, bij Scanavino, zoo
goed-toebereide ravioli, pikant, lekker, heet.
God zoeken? God Dit aschbakje, deze tafel, zijn ze los van alles, of Zijn ze niet geboren ergens, en zijn daarmee verbonden?
Ik ook ben ergens aan verbonden. Ik noem dit ergens: ‘God’.
Ik daal tien trappen af; want de lift is alleen voor 't naar boven gaan. Soms ben ik
onrustig, moet me bewegen.
En dan loop ik naar beneden.
En dan telefoneer ik een van mijn kennissen, en praat door de telefoon met hen,
zittend in de kleine, electrisch verlichte, verwarmde cabine, en daarna loop ik het
bureau binnen om te kijken of er post voor me is. Vanavond is er een briefkaart. Aan
den eenen kant staat mijn adres, aan den anderen kant is een prentje: ‘Zalig
Paaschfeest’ staat er onder gedrukt. De prent stelt voor een man met een baard, die
zaait op een veld. Twee lammetjes staan naast hem.
Over eenige dagen is het Paschen.
Ik heb geen werk en weinig geld.
Ik eet niet meer in restaurants, ik eet thuis - brood met boter en zout, en ik drink
lindenbloesemthee.
Ik heb angst voor het leven zonder geld.
Mijn kamer is prettig, warm, met breed venster.
Mijn bed is een lekkere, breede divan. Deze kamer is mijn
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toevluchtsoord voor dat mij onbekende, gevreesde leven. Ik vrees en ben nieuwsgierig.
Ik lig op mijn divan. Ik heb mijn tweede kop lindenbloesemthee gedronken. Ik
kijk naar mijn hand - vijf vingers - vier en één, - lijnen in de palm, daar, waar de
hand zich het meest buigt - nagels aan 't einde der vingers - huid, aderen, beenderen,
spieren, zenuwen - niets zeggende woorden, die me verwarren, omdat ze me niet de
verwachte duidelijkheid verschaffen. Ik ben blinder dan ooit.
En ik heb angst voor het leven, nu ik geen geld meer heb.
Jenny G-ld-r heeft zich doodgeschoten, omdat ze geen geld meer had. Dat begrijp
ik. Den dag voor ze zich het leven nam, had ze een feest bij zich thuis. Ze was vroolijk
en opgewekt, zoo vertelde men mij. Ik was er zelf niet.
Ik heb angst voor het leven, het gaat me niet uit den zin.
Ik bekijk een dansfoto van me, die, groot, aan de deur genageld is - ik, lachend,
zeker - onbegrijpelijk kom ik mezelf voor, als een benijdbare vreemde. Angst heb ik.
Het is 9 uur p.m. Ik ga slapen.
Ik bid. ‘God, voor wien ik kniel, en de handen vouw, ik weet niet waarom, men heeft het
me zoo geleerd.
God U - van wien ik niets weet.
Niets. Ik weet alleen, dat U me tien vingers maakte, en een navel, en nog vele mooie
dingen, en ik vermoed U ergens, God.’
Verder schrijf ik het niet op.
Soms bid ik lang, met veel woorden, soms weet ik niets te zeggen.
Soms verwar ik me en word wijdloopig, en zeg steeds weer hetzelfde.
Paschen.
Vroeg 's morgens telefoneerde Ernst:
‘Kun je om tien uur aan de Gare du Nord zijn?’
‘Waar wil je heen?’
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‘Naar Montmorency. We gaan daar in 't bosch, in 't zonnetje liggen.’
‘Weet je, dat het Paschen is?’
‘Ja.’
‘Is er zon? Je zegt van in 't zonnetje liggen.’
Ernst lacht. ‘Even wachten, ik ga kijken, - - - ja, er is juist wat zon.’
‘Wel, ik zal om 10 uur aan de gare du Nord zijn.’
‘Tot straks dan.’
‘Dag.’
Ik knip het licht uit van de telefoon-cabine, loop in pyama, waarover bontmantel,
snel door de hall - stap de lift in - rijs. Montmorency? Paschen!?
De lift rijst langzaam, 5 étages, en houdt met een schok stil.
In mijn kamer terug, kleed ik me snel aan, geen tijd is er tot ontbijten - vlug een
kop warme lindenbloesemthee, die al klaar was. Buiten - kerkhof van Montmartre - rue Caulincourt - tram no. 30.
Enkele boomen beginnen uit te botten; licht, vaag, teer groen omsprenkelt de
takken.
Dit is alles, wat ik zie, ik ben nog niet goed wakker. Gare du Nord. Het is vijf voor tien.
Montmorency? Ik kom niet vooruit vanwege de opeengehoopte menigte. Waar is het loket?
Zooveel menschen! Ik moet dringen om vooruit te komen. Had ik maar een cigaret.
Ik voel me flauw in deze menigte van vreemde menschen. Ik ken ze geen van allen.
We zijn dat zoo gewend, dat we elkaar niet kennen.
Banlieue, par Tréport, guichet 23-33.
Hier moet ergens Montmorency zijn. - Al deze menschen! Ze praten, ze lachen, ze zijn opgewonden, ze zijn te laat, ze
verliezen elkaar bijna, vooral te láát zijn ze.
‘Déjà deux mères ont perdu leurs gosses!’ zegt een beambte, die bij een gesloten
loket staat, waarachter een jonge vrouwelijke beambte glimlacht.
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Hier sta ik stil.
‘Montmorency, M'sieur?’ vraag ik.
‘Juste en face, M'moiselle.’
‘Merci, M'sieur.’
Hier leun ik tegen den muur, wacht Ernst af: een groote hond drukt zich tegen me
aan, ik weer hem af, omdat honden soms pi-pi tegen me doen willen - maar de hond
blijft staan, hij kan niet vooruit, door de menigte. De Franschen zijn aardig en zacht
van manieren, in volte.
Ik wil niet naar Montmorency. Aan de loketten staat het stampvol. Ik word geduwd,
gedrukt, ik hou mijn plaats aan den muur.
Daar is Ernst.
‘Hallo - dat is goed.’
‘Laten we hier weggaan, Ernst, laten we naar den Jardin du Luxembourg gaan, ik
ga niet in den trein.’
Ersnt lacht. Hij volgt me het station uit.
‘Neen - laten we -’ zegt hij snel.
‘Ik verzéker je, alle menschen verlaten Parijs vandaag - en de Jardin du
Luxembourg is zeker stil.’
‘En dáár pic-nic-en?’ Ernst heeft een rücksack bij zich.
‘Ja.’ We lachen.
‘Neen, kind, dan kunnen we toch wel ergens anders heen gaan.’
‘ Ja - - maar in een taxi - niet in treinen of volle trams. Ik wil het lekker hebben
of anders thuisblijven. Laten we niets doen, wat niet prettig is.’
Ernst lacht weer. Hij neemt mijn arm. We loopen op een stationneerende open
taxi toe.
‘Porte d'Orléans.’
We zitten. We rijden. De zachte wind waait om mijn hoofd.
Langs de boulevards gaan we.
Twee rijen boomen - lentegroen.
Het is nog koud, maar dit lichte, donzen groen geeft voorgevoel van warmte, van
zon, van feest, van passie, van - - ik weet niet wát, wat me drukt. Ontroostbaar, waardeloos is het leven zonder bevrediging van verlangen.
Ontroostbaar - - - -
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‘George Irat présente le 5 - Michel Irat.’
Auto's fonkelnieuw en glanzend, staan gevaarlijk achter groote spiegelruiten, alsof
ze er zóó doorheen zullen rijden. Ik heb geen verstand van auto's. Ik merk soms hoe
weinig verstand ik van vele dingen heb. Moét ik er verstand van hebben? Ik heb geen
tijd om deze zijde - de technische - van het leven te leeren kennen.
Goed, goed, ik heb geen tijd.
Niets geeft de geëischte bevrediging, alles is verdooving.
Ontroostbaar We rijden langzaam. We zeggen niets.
‘Antonet - Antonet? -? - Je viens?’
Gisterenavond was ik in het cirque de Paris en zag de clowns Antonet en Beby. Wat zal hij met zijn handen doen? Eén half voor het gezicht, de ander recht laten
hangen?
Neen, het wil niet. Beide handen over elkaar. Dit kan ook niet te lang.
Beide op den rug. - Ernstig probeert hij het, maar niets lukt. Hij is zonder verwachting, hij heeft de rust van hen, die ontroostbaar zijn.
Ik ben niet ontroostbaar - ik laat me in met schijn-troost, die me bedondert. Ik weet het, dat ik mezelf voor den mal houd, maar ik durf niet anders.
Ik durf niet ontroostbaar zijn, ik heb er geen moed toe.
Ik hou mezelf voor, dat ik God zoek, en dat het vinden van God de eenige absolute
bevrediging zijn zal, een niet-eindigende, nimmer-verflauwende extase.
Maar tegelijk accepteer ik den schijn-troost voor dézen tijd, zoolang ik de extase
nog niet gevonden heb.
Dit is halfheid.
Getroost - ontroostbaar - getroost - ontroostbaar. Dit is zoo vermoeiend.
‘Antonet - Antonet? - je viens?? - -’
We zijn aan de Porte d'Orléans. We stappen uit de taxi.
‘Hier nemen we de tram, kind, dat gaat even goed.’
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Daar staat de tram - geel geschilderd, stijf voertuig, zonder éénige soepelheid.
We stappen in de tram. We zitten. We zitten goed. We rijden.
We komen aan een klein dorp, waar een somber grijs kerkje op een somber plein
staat.
‘Vindt je het niet lief, hier?’
‘Ik vind het misselijk, maar dit hoeft je niet op te vallen, want mij maakt bijna
alles treurig of misselijk.’
Ik praat door - ‘b.v. winkels! - om te sterven, zoo leelijk zijn ze en om er in te
staan en te koopen! Dat is de dood.
En de huizen, en de infame reclames. Eens zag ik een vrouw op straat, - ze was jong en arm, - haar gezicht was sterk,
het haar droeg ze gescheiden, zonder hoed en glad van het voorhoofd weggestreken;
scherpe heldere oogen had ze en breede kaken, en ze liep onafhankelijk. Ze hield
een klein meisje bij de hand, en het kind liep evenals zij, op zich-zélf. De manier,
waarop die twee samen liepen, was zoo innig, zoo één weg gaand. Dat was mooi.’
Het beeld bevalt me ineens niet meer, nadat ik het zoo slecht uitdrukte. En ook de
behoefte om het beeld mooi te willen maken!
Ik neem Ernst's arm. Een eindje verder gaan we een restaurant binnen. We zitten
er lang en men bedient ons niet.
We hebben radijs besteld.
‘Ils marchent - les radis?’ roep ik luid tegen den garçon.
‘U moet éven wachten -’ De garçon nadert ons, ‘we hebben geen radijs meer.’
‘Geef ons dan sardines, of wat ook, iets dat er is, - we zitten hier nu al een uur,
zonder iets te krijgen!’
‘Heeft u haast?’
‘Wel natuurlijk! Ik wil hier niet - -’ Ik zie Ernst's leuklachende oogen, en ik zwijg
ineens; hij heeft gelijk, we hebben geen haast - waarom doe ik zoo geïrriteerd.
‘Ça va -’ zeg ik tegen den garçon.
Hij brengt dan spoedig de sardines en terzelfder tijd de pommes frites, die we voor
daarná besteld hadden.
A la campagne comme à la campagne,’ zegt Ernst. Hij
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schept de aardappelen bóven op de eenzame sardine-au-beurre.
We eten. Alles is goed klaargemaakt, beter dan in de kleine restaurants in Parijs.
De garçon loopt rond. Zijn gezicht is lichtloos, verwelkt en beleefd.
‘Wat zou jij doen, als je geen geld meer had?’ vraag ik Ernst.
‘Ja, daar heb ik dikwijls over nagedacht en ik zou het heelemaal niet weten. - - Ik
zou misschien cow-boy worden, of goudzoeker - -’
Ik luister in spanning.
‘Ik zou goud zoeken, maar niet om het goud -’ zegt hij ernstig, bijna vroom.
Dat is leuk, zoo goéd is ie - prettig om nu zoo te lachen. We lachen beiden, lang
- goudzoeker zijn, niet om het goud. - ‘Bonjour, M'sieurs, Dames!’
Een koopman van Perzische tapijten is binnengekomen.
‘Bonjour,’ zegt Ernst.
De koopman toont zijn leelijke tapijten, en snoeren namaakparelen.
‘Neen,’ zeg ik, ‘ik koop niets.’
Hij heeft een sympathiek gezicht, rustig en levensmoeilijkheden onverschillig. Hij
lacht tegen me, ik lach niet. Hij loopt door.
De garçon komt met de entrecôtes-Clamart, en de doperwten. Alles is lekker.
Buiten, voor den kleinen tuin van het restaurant heeft zich een koopman met
olienootjes geïnstalleerd.
‘Neem jij dessert, Ernst?’
‘Ik heb niet veel vertrouwen in de taartjes hier.’
‘Ik ook niet.’
We zitten nog even, - maar buiten lokt het bosch - en we stappen op. Als we
voorbijgaan, lacht de olienooten-koopman tegen ons.
‘Bonjour, M'sieur, heeft u marrons?’
‘Ah non, Madame, alleen cacaouettes.’
‘Goeien morgen,’ zegt Ernst.
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‘Goeien morgen,’ antwoordt de koopman in 't Hollandsch. ‘Ik ben uit Tunis, ik ben
Jood.’
Hij heeft klare, pientere oogen, en een kwiek, intelligent lichaam. Hij roert in een
breede pan, die boven een vuur staat, en waarin hazelnooten in heete gesmolten
suiker liggen.
‘Ik ben Hollander,’ zegt Ernst.
‘Asjeblieft, meneer, ik was ook in Holland. Ik ken Rotterdam. Ik ga weer naar
Holland. Het is er goed. Houden ze daar van dit?’ hij wijst op de pan met de heete
suikerbrij.
‘Laten we proeven.’ Ernst neemt een klaar zakje met reeds afgekoelde omsuikerde
nootjes. ‘Héérlijk zijn ze,’ zegt hij etend.
‘Morgen ga ik naar Holland!’
‘Nu is het er nog te koud, U doet beter in Juni te gaan.’
‘Koud? Daar kan ik niet tegen. Ik moet warmte hebben. Maar dan ga ik in Juni.
Kan ik mijn nootjes op straat verkoopen, in de café's, zooals in Parijs?’
‘O ja.’ Levendig is hij, meer in de uitdrukking van zijn gezicht dan in gebaren.
‘Reist u veel?’
Hij grinnikt en knikt met het hoofd. Er komen koopers, die hij bedient en hij roert
weer in de pan.
Zoo leeft hij, reizend over de aarde, alsof hij overal thuis ware, en zet zijn stalletje
en zijn oven op, installeert zich, en leeft als een kind onder de menschen, vreezeloos,
hoopvol.
We nemen afscheid. Ernst geeft hem een hand.
We wandelen het bosch in. Héél lang was ik niet in een bosch, een echt groot
bosch, waar paden zijn, leeg en lang, die eindigen in groenen nevel van stammen en
loof.
Ik loop vlug een heuvel af, een anderen op, ik lach in mezelf en praat tegen den
grond, en tegen de struiken, en sta dan stil en lach weer, en hol dan verder, klimmend,
steeds hooger, tot daar, waar het weer effen wordt, en waar een breede weide is, zoo
klaar en licht en groen en geurend en het maakt me dronken. Ineens voel ik me ziek
en ik sta stil en niets is meer mooi. Het is tevéél, ik kan het niet meer zien. Ik ga
zitten. Ernst legt vlug zijn overjas neer.
‘Wat heb je?’
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‘'t Is niks anders dan neurasthenie - - 't is onbenullig.’
Ernst komt naast me zitten, zijn arm om me heen. Dan huil ik en dit maakt me
beter.
‘Wat is er nu, kindje?’
‘'t Is al beter. Ik huil niet, omdat ik treurig ben. Ik weet niet, waarom ik huil. Nog
even zitten zoo, - dan gaan we verder.’
We zitten stil. Vogels zingen. De onbegrijpelijke benauwdheid zakt. Ik zie het licht
weer en alles wordt weer mooi. Had ik angst? Waarvoor? Angst voor angst?
Ik kijk Ernst aan en lach. Ernst is als een stuk goud.
We staan op en loopen langzaam verder.
‘Als het neurasthenie is,’ zegt Ernst met nadruk, ‘dan is er iets niet in orde in jezelf,
in je denk- of gevoelsleven.’
‘Ik heb er veel over gedacht en ik geloof, dat het is, dat ik genieten wil, alleen
maar genieten, ten koste van alles, ten koste van eigen overtuiging, van zien, van
hooren. Niets kan me ten slotte werkelijk schelen, - als ik maar subjectief genieten
kan.’
‘Dit zou je in iets beters kunnen omzetten.’
Vlak is de weide, groen en licht. We loopen in 't licht, het omgeeft ons heelemaal.
Het gras geurt.
Zoo maar langzaam loopen en dankbaar zijn.
We komen aan bij 't stationnetje. In een café, op het bekende kleine plein, drinken
we thee en eten taartjes, waarvan het gebak zoo goed dóórbakken is; er zijn mirabellen
op.
‘Ben je nu weer goed?’ Ernst neemt mijn hand in zijn beide warme handen.
‘Ja.’
We gaan terug naar Parijs in de tram.
We zitten beiden met gesloten oogen. In Parijs aangekomen, aan de Porte d'Orléans,
nemen we de Nord-Sud, en ook daar doezelen we in.
Dan zijn we eindelijk in mijn hôtel. Het is er warm en stil, en het dagelijksche,
quasi-beschuttende omhult me weer.
Het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. Hoofdstuk I: ‘In den beginne schiep
God den hemel en de aarde.’
Ik lees verder.
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God deed heel veel. Er wordt voortdurend verteld over wat Hij deed. De bijbel begint
al zoo dadelijk over Hem te spreken, alsof men aanneemt, dat ieder weet, wie Hij is;
alsof men verwacht, dat ieder begrijpen zal over Wien gesproken wordt.
Als ik in den bijbel lees, ben ik in de wereld van den bijbel. Ik lees over God, over
profeten en dit alles behoort tot een wereld voor zich.
Als ik op straat ben, als ik mijn zaken doe, als ik me amuseer, dan is er voor de
bijbel-wereld geen plaats. Het één of het ander. Ik zie geen verbinding. Zoodra ik
probeer te verbinden, geraak ik in een onmogelijk amalgaam, zoowel innerlijk als
uiterlijk.
Waaróm de bijbel?
Dit boek werd me opgedrongen van mijn kindsheid af. In bijna alle huizen trof ik
het aan. Er waren winkels vol van bijbels.
Maar ik ga toch door erin te lezen. Het is een weg, dien ik onderzoek.
Het vermoeiende van een experiment!
De rust van een overtuiging!
Ik heb geen enkele overtuiging.
Ik loop rond met kol-oogen, ik kijk mijn oogen uit, ik ben een vraagteeken.
En daarbij komt het verzwarende, dat het is, alsof ik slechts een deel van mezelf
ben, en het andere deel is spoorloos zoek, en het lijkt me, dat juist dát deel antwoorden
weet.
Het scheppingsverhaal. De slang en de vrouw spreken met elkaar.
Men accepteert dit boek. In bijna elk huis vindt men het. Doch eigenlijk accepteert
men het niet.
Want als men aanneemt, dat de vrouw en de slang samen gesproken hebben, dan
neemt men héél véél aan en hiermee vernietigt men de basis van het algemeen
gebruikelijke materieele leven.
Over het algemeen neemt men dus dit boek aan, en men neemt het niet aan. Over
dezen toestand verwondert men zich niet, noch bij zichzelf, noch bij anderen.
Ik word wakker en met een grooten sprong ergens vanaf

Groot Nederland. Jaargang 27

521
een onbekend punt, spring ik in mijn kamer.
Zonneschijn, piano, tafel met boeken, porte-manteaux, waaraan omhulsels van
me hangen, de houten vloer, vloer van 5e verdieping.
Stemmen in de gang, van den garçon, van de femme de chambre. Belgerinkel, de
étage-telefoon. ‘Hallo! cinquième!’
‘Bon!’
Buiten klopt men kleeden. Men slaat kleeden, opdat het stof eruit gaat, en het stof
verstuift ‘buiten’. ‘Buiten’ tegenover ‘binnen’. Alle vuil, alle overtolligheid kan men
buiten geven. Het verdwijnt, het vergaat, het gaat óp in ‘buiten’. Zelfs slechte
stemmingen kunnen buiten vernietigd worden.
Ik lees een boek, een reisbeschrijving. De schrijver schrijft klaar en logisch. Hij
beschrijft alleen het essentieele. Als men zich voorstelle een teekening, waarin de
lijnen in 10 graden van meer en minder duidelijkheid voorkomen, - zoo beschrijft
deze schrijver zijn reizen in de 1e graad van duidelijkheid, dan in de 2e, dan in de
3e; de overige zeven graden laat hij achterwege, daar zijn boek anders onmogelijk
dik zou geworden zijn.
Zóó zou ik willen zién: eerst de 1e graad van het essentieele, dan de 2e, en zoo
voort. Maar mij vallen soms het eerst op de 9e of 10e graad, en de 1e, de meest
belangrijke, zie ik in 't geheel niet. Ik tuur soms lang op een bijzaak, en de hoofdzaak
ontgaat me.
Ik sta op en over een uur ben ik op straat. Ik moet verschillende zakenbezoeken
afleggen. Ik loop de rue de Rome. Naast, beneden me, is de spoorbaan. Voor me uit
zit een hond, die pipi doet. Het essentieele!
Langs den spoorbaan zijn groote reclames: galeries Lafayette. La maison vendant
le meilleur marché de tout Paris.
Ik roep een taxi aan.
Ik zeg een nummer, een straat aan den chauffeur en stap in.
Er is niets aan te doen, ik zie niets, de beelden verwarren zich - ik zie alleen den
kleinen nikkelen haan, die voorop de taxi staat.
TAÏ AAGEN-MORO
(Wordt vervolgd)
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Uit het leven
(Slot.)
Micus
Hij was houthakker... Zijn werktuigen... het leken wel wapens, waren het snoeimes,
de bijl en de spade.
Het was een sterke, forsche man van omstreeks vijftig jaren. Beenderig-vierkante
schouders, breede borst, herculische handen. Wanneer die handen niet aan 't werk
waren, dan hingen zij half open uit zijn mouwen, steeds klaar om dadelijk weer aan
te pakken. Hij had heel lichtblauwe, diepe oogen, donker, om de slapen grijzend
haar, een dikke, donkere snor met spikkeldraadjes. In zijn ooren droeg hij kleine,
koperen ringen.
Hij werkte elken dag en gansch den dag behalve in die gure winterdagen als er
sneeuw ligt of het weer zóó slecht is, dat elk buitenwerk onmogelijk wordt. Toen
bleef hij thuis en zat daar rustig naast de kachel, zich bezig houdend met zijn kinderen,
of pratend met zijn vrouw. Dat waren dan zijn rust- en uitspanningsdagen. Hij sleep
en poetste zijn gereedschap; hij rookte pijpjes, dronk soms een borreltje, doch zelden
en keek door zijn kleine raampjes naar den lagen, grijzen hemel, of het weer nog niet
zou opklaren. Hij toonde geen ongeduld, maar men voelde dat zijn handen zich
verveelden, zijn groote, sterke, steeds half openstaande handen, die zoo gewoon
waren te werken. Ook, zoodra het maar eenigszins kon, was hij niet langer meer
binnen te houden; hij beurde zijn zware werktuigen over den schouder en weg was
hij, tevreden en gelukkig weer de frissche lucht der vrije ruimte in te halen.
Hij en de boomen, dat waren de twee groote, reuzensterke kampioenen. Groot en
sterk als hij was, leek hij toch slechts een dwerg, aan den voet van een honderdjarigen
eik of olm, maar hij bekeek zijn vijand met jarenlang geoefend kennersoog en nog
vóór hij zijn eerste spadesteek in den grond duwde,
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wist hij reeds precies op welke plaats het weerloos slachtoffer zou vallen.
Het was een machtig-boeiende strijd om naar te kijken. Micus, blootshoofds en
in zijn hemdsmouwen, spitte de aarde om de taaie, sterke wortels weg. Die wortels
lagen dan bloot, gekneusd hier en daar, als geweldige spieren, die zich nog
krampachtig in de vette aarde vastklampten. Maar Micus nam zijn bijl en in een paar
forsche slagen hakte hij de pezen door. Eén enkel slechts liet hij onaangeroerd, die
den boom tot het laatste oogenblik nog vast moest houden. Hij keek naar de kruin
en gaf een kort slagje. De boom sidderde, toonde een neiging om over te hellen. Zou
hij wel goed terecht komen, dáár, waar Micus uitgemaakt had, dat hij vallen moest?
Micus' oogen priemden en schitterden. Zijn mond, die een tabakspruim kauwde,
vertrok in vreemde, zenuwachtige grimassen. Nog een slagje; nog een, en nog een.
Daar ging de reus! Zijn kruin wuifde zacht voorover; 't gewicht en de spanning
trokken de laatste vezels van den wortel krakendsplinterend los en meteen kwam het
reusachtig gevaarte naar beneden, eerst langzaam, met schuifelend gesis door de
takken, van lieverlede sneller, alsof er een orkaan door woei, tot hij plotseling barstend
neerstortte, met krakende takken en spattende splinters, in een dreunend gedruisch
als van een verren donderslag, die de aarde deed beven. Daar lag hij, zooals Micus
hem gewild had; en dadelijk trok hij er met den bijl op los en knotte hem de
armenstompen en de takken af, tot er niets van overbleef dan de lange, forsche stam,
die daar roerloos en dood in het gras bleef liggen, als een omgevallen
reuzentempelzuil.
***
Hoeveel honderden, hoeveel duizenden reuzen had Micus zoo in park en bosch reeds
neergeveld? Soms dacht hij daarover na en poogde ze te tellen. Maar er waren er te
veel, 't verdoezelde in zijn geheugen; hij zag het vóór zijn geest als een eindeloos
veld van uitgestrekte wouden, waar hij als een dwerg tusschen titanen met zijn bijl
in rondliep. Daar stonden ze en daar lagen ze, allemaal. Dat was alles zijn werk, het
werk van zijn geweldige, forsche handen. Die handen en die bijl, zoolang
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hij die bezat, was hij de heerscher over de wouden, was hij een soort natuurkracht,
sterker dan de heftigste orkanen. Er leefde een atavisme in hem; van vader op zoon,
sinds geslachten, waren zij houthakkers in zijn familie.
Zoo was hij ruw en fel in zijn levenslangen strijd tegen de boomen, maar verder
o zoo zacht en goed in het gewone, dagelijksche leven. Hij hield zielsveel van zijn
vrouw die hem haast ieder jaar een kind schonk; en niet minder hield hij van zijn
kinderen, met wie hij 's Zondags als een grooter kind kon spelen. Het was bij hem
een degelijk en gelukkig arbeidersgezin.
***
Waarom mocht dat geluk niet blijven duren?... Hij en zijn vrouw waren nog
betrekkelijk jong en zooveel goede, schoone jaren schenen nog voor hen in de
toekomst te liggen.
Helaas! het noodlot...
Er was alweer een kind geboren, - het zevende - en alles was, als altijd, goed
afgeloopen, toen moeder gansch onverwacht, eensklaps ongesteld werd. Hoofdpijn,
zware hoofdpijn, en ook koorts, en inwendige pijn, zoodat de dokter ontboden werd.
Hij zag er niets geen erg in; moeder was alleen wat te fel geweest, te vroeg
opgestaan; enkele dagen goede rust en voedsel zouden haar al gauw weer opknappen.
Maar, ondanks de geruststellende voorspellingen van den dokter, werd moeders
toestand zienderoog slechter; zij ijlde, zij sloeg zich om in haar bed, zij gilde soms,
alsof ze plotseling krankzinnig werd en vóór de week ten einde liep, lag moeder wit
en roerloos als een marmeren beeld, met gevouwen handen en gesloten oogen op
haar doodsbed.
***
Micus begreep het eerst niet. Het gruwelijke der gebeurtenis kon niet zoo plotseling
tot hem doordringen. Micus, de sterke man, met zijn gebruind gezicht en zware
schouders, stond daar onbewegelijk met droge oogen vóór dat koude, levenlooze
beeld, dat zijn bloeiende, levenslustige vrouw was geweest en hij begreep niet...
begreep niet... Hij zag zijn
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kinderen snikkend om het doodsbed staan en hij hoorde in de wieg het zwak gekreun
van 't wicht dat haar het leven had gekost. Was dat nu werkelijk zoo! Was het om
dát op de wereld te brengen, dat moeder gestorven was? Hij begreep niet... hij streek
zijn zware werkershanden over zijn voorhoofd en 't kwam hem voor of het zwakke
gekweel van 't kind nu moeder's eigen stem geworden was, een verre, weeke stem,
de laatste, kwijnende kracht, die nog in moeder's eigen, uitgeputte lichaam leefde.
Hij staarde naar zijn diep-bedroefde kinderen om zich heen, of die voor hem het
onbegrijpelijk raadsel zouden oplossen. Hij had wel een stem willen hooren, een
harde stem, een kreet, een gil, die de gruwelijke nachtmerrie verjagen zou. Maar hij
zag steeds niets dan al die in hun handen snikkende hoofdjes; hij hoorde steeds niets
dan het eentonig-aanhoudend geweeklaag en gejammer en dat zacht-kreunend
stemmetje van 't wichtje, dat als moeder's eigen, verre, weeke, klagelijke stem was...
Het duurde dagen vóór hij begreep, besefte...
***
Het oudste dochtertje, die veertien was, nam nu het huishouden waar. Zij maakte de
maaltijden klaar; zij zorgde voor vader en de jongere broertjes en zusjes. Het kleine
wicht was bij Micus' zuster uitbesteed. En, wat eerst haast onmogelijk scheen, bestond
en ging nu toch: het huisgezin kon leven... zonder moeder...
Micus was weer aan zijn werk en hakte boomen om, als vroeger. Zijn zware
knuisten waren daar nu eenmaal aan gewend; zij deden 't machinaal, terwijl zijn
gedachten elders waren.
Zijn gedachten waren en bleven bij moeder. Hij dacht aldoor aan haar; hij voelde
haar bij zich, naast zich, waar hij ook was. Misschien zou het hem niet verwonderd
hebben, had hij haar gewoon met zijn etensblikje naar hem toe zien komen, zooals
zij vroeger dikwijls deed. Nu was 't een van zijn kinderen, die hem het eten bracht
en soms moest hij op zijn lippen bijten om niet machinaal te vragen: ‘Heeft moeder
dit of dat gezegd, gedaan?’ En 's avonds was het toch zoo vreemd en triestig, dat
moeder daar nooit meer was om hem met haar
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goeden glimlach te ontvangen. Het duwde hem als een prop in de keel en dikwijls
liep hij dadelijk weer naar buiten, omdat hij 't in zijn droevig huisje niet meer uit kon
houden. Dan dwaalde hij zuchtend en schreiend in de duisternis rond en zijn zwakke,
weifelende schreden brachten hem naar het kerkhof, naar de plek waar moeder lag.
‘Moeder,’ murmelde hij soms; en nog zachter, als schroomend en zich schamend,
met bevende lippen: ‘Moeder, heurt-e gij mij niet?’
Hij dwaalde in de duisternis tusschen de kruisen en zijn voeten struikelden over
de terpjes, die ten allen kante verspreid lagen. Zoovelen, die hij gekend had, oud en
jong, lagen daar, zoo héél dicht op elkaar gedrongen. 't Was als een dorp der dooden
onder het dorp van levenden, dat er omheen lag; maar hier waren de straatjes zoo
smal en de huisjes zoo laag en klein tegen elkaar gebouwd. Alleen een grooter
monument hier en daar, rees er uit op als een voorname woning of kasteel in het nog
levend dorp; en in het midden stond de kerk, hoog en somber, als de
onvermurwbaar-strenge waker van dat stilverlaten oord. De trage, harde slagen van
de torenklok telden er met zwaar gedreun de vergankelijke uren af en elke slag scheen
somber te vermanen dat het oogenblik van eeuwigdurend afscheid weer gekomen
was.
Micus snikte dof, met ingehouden adem. Als een dief sloop hij daar rond. Als een
misdadiger zou hij zich geschaamd hebben, indien iemand hem daar aangetroffen
had. Hij knielde neer bij 't graf van moeder en met sidderend-gevouwen handen
prevelde hij een gebed...
***
De dagen vloden voorbij. Hij voelde iets onvast in zijn leven, alsof het nu geen
doel of geen uitkomst meer had. Soms ging hij uren verre loopen, zonder te weten
waarheen. Hij dacht aan andere menschen, die hun vrouw verloren hadden en sloeg
hun levenswijze gade.
Zij treurden lang niet allen, als hij deed. Er waren er, die voortleefden, alsof er
niets bijzonders was gebeurd. Er waren er, die al spoedig hertrouwden; en anderen,
die zonder te hertrouwen, toch weer gemeens met vrouwen hadden.
Zoo was 't geval met Pierken den metselaar, een van Micus' goede kennissen.
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Pierken had een vriendelijk-lachend gezicht met kleine oogjes, dat voor de
vroolijkheid geschapen scheen. Toen zijn vrouw ziek werd, had hij zwaar getreurd;
toen zij stierf, had hij hopeloos geschreid als een zwak kind; maar toen zij begraven
was, scheen het wel, alsof meteen zijn smart in 't putje was gedaald en al spoedig
kwam de blijde levensglimlach weer op zijn gezicht. ‘'k Ben altijd goed voor haar
geweest!’ troostte zich Pierken, ‘maar onze lieve Heer heeft haar tot zich geroepen:
wat is er aan te doen?’ En hij dacht wel niet aan hertrouwen, doch maakte er geen
zonde van om al spoedig weer in de herbergen dreupelkes te gaan drinken en ook
wel eens in het geheim tot bij Sefie te gaan, dáár, in 't eenzaam kleine huisje langs
den spoorweg, waar 's avonds niemand je zag binnensluipen.
Sefie was een dikke, leelijke vrouw met rood gezicht en bolle oogen, een weduwe
zonder kinderen, die heel alleen daar leefde, op het kleine lapje grond, dat zijzelve
als een man beploegde. Zij had een slechten naam in 't dorp; het heette, dat zij dronk
en voor wat geld met mannen omging.
Althans, er waren dikwijls mannen in haar huisje. Geen jongelui, maar mannen
van ongeveer Micus' of Pierken's leeftijd, bejaarde, ongehuwde boerenzoons of
weduwnaars, die daar uren konden blijven pleisteren, onder het heimelijk drinken
van borrels, met Sefie. Het was er stil en verlaten, men hoorde alleen af en toe het
dreunend geraas der voorbijsnellende treinen, die het eenzaam huisje op zijn
grondvesten deden beven. Er heerschte een soort huiselijke gezelligheid in de lange
winteravonden. Sefie zat bij haar kachel, bezig met een of ander huiswerk. Zij praatte
weinig, antwoordde meestal met een ja of neen; maar zij was gehoorzaam en
gedienstig; zij schonk borrels en dronk mee en als het kon, voldeed zij dadelijk, met
de gewilligheid van een dier, aan wat van haar verlangd werd. Een enkele maal
slechts, zoo af en toe en zonder eenige merkbare reden, was het ‘neen’ en als zij
eenmaal neen gezegd had, bleef het neen, zonder verder uitleggingen, ook alweer
met de stugge koppigheid van een dier.
Daar was het, waar Pierken, als meer anderen, gemakkelijken troost in zijn
weduwnaarschap ging zoeken en daar was het ook, waar hij zijn vriend Micus trachtte
mee te lokken.
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Eerst wilde Micus er niet van hooren. Die vuile, leelijke, dronken vrouw; neen! Hij
dacht aan moeder, aan zijn kinderen, aan zijn goeden, eerlijken naam. Neen; hij wilde
niet! Maar Pierken stond spottend-glimlachend vóór hem en keek hem guitig aan,
met zijn oolijke oogen. Waarom niet? Moest men dan eeuwigdurend treuren? Zichzelf
levend begraven? Kom eens mee, Micus, al was 't maar voor één keer; het zal u niet
berouwen.
- ‘Veur iene kier, dan! Veur ienen enkelen kier!’ stemde eindelijk Micus
moegeplaagd toe.
***
Zijn handen beefden en hij voelde zich niets op zijn gemak, toen hij daar eindelijk
op een stillen, vroegen winteravond met Pierken binnentrad. Met weemoed dacht hij
aan moeder. O! wat zou moeder zeggen, als ze 't weten kon!
De dikke vrouw zat eenzaam naast haar kachel, bezig met aardappels schillen. Zij
keek, zonder haar bezigheid te staken, met haar grove, bolle oogen naar de bezoekers
op en zei: ‘Elk ne goên oavend’, met een stem, die hol klonk. Zij voegde er aan toe,
terwijl Micus en Pierken haar groet beantwoordden:
- ‘Zet ulder.’
Micus en Pierken namen plaats. Pierken wreef opgewekt zijn handen over elkaar.
Micus zat even onbewegelijk, als gestold, en staarde de vrouw aan.
- ‘'t Es kille van den oavend!’ begon Pierken. ‘Wilt g' ons 'n dreupelken schenken,
Sefie?’
Machinaal stond zij op en slofte naar een kast toe. Zij nam er een flesch en twee
glaasjes. ‘'t Lijkt wel een koe!’ dacht Micus, die haar trage bewegingen volgde.
- ‘Joa moar, ge moet meedrynken!’ riep Pierken.
Iets als een glimlach kwam over haar vettig, rood-glimmend gezicht. Zij haalde
een derde glaasje en schonk in. Haar grove blik rustte even op Micus.
Zij klonken aan: ‘Santus! Santus!’ en dronken. Micus' bevende vingers morsten
een weinig.
- ‘Goên dzjenuiver, hè!’ jubelde Pierken.
Micus knikte zwijgend toestemmend.
- ‘'T 'n es gienen hirbirgdzjenuiver!’ pochte de vrouw,
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terwijl zij langzaam weer naar haar stoel naast de kachel slofte.
Micus had zijn pijp te voorschijn gehaald en vulde die. De dikke vrouw wachtte
oplettend tot hij er klaar mee was en stak hem dan een brandend lucifertje toe.
- ‘Merci,’ zei Micus, aansmakkend.
Er was een stilte. De vrouw schilde weer aardappels en ook Pierken haalde zijn
pijp uit en stak aan. Zij dronken hun borreltjes leeg, en keken naar elkander. 't Was
alsof ze daar nu eensklaps niets meer te doen of te zeggen hadden.
Een trein kwam aangeraasd, van uit de verte. Het zoemde en dreunde; het zwol
tot een orkaan; het stormde voorbij, in een gedruisch van verbrijzeling, dat het huisje
deed schudden.
- ‘Sakkerdeeke!’ zei Micus opkijkend.
- ‘'t Es den espress van P'rijs!’ lichtte de vrouw onverschillig toe.
- ‘Da ge doar moest onder zitten!’ glimlachte Pierken.
De glaasjes waren leeg; en Micus, die tot zooverre nog geen woord met de vrouw
had gesproken, vroeg nu:
- ‘Wilde nog ne kier inschenken, Sefie?’
Zij stond op en schonk in: twee glaasjes.
‘'t Ouë uek!’ zei hij.
Zij glimlachte grof en schonk ook in.
- ‘Santus!’
- ‘Santus!’
- ‘Santus!’
Pierken zat in zichzelf te glimlachen. Hij was in zijn werkplunje, wit-bekalkt, als
een mannetje van gips. Zijn gezicht was ongeschoren en de grijzende stoppels van
zijn groeienden baard leken insgelijks op sproei van kalk. Hij voelde, dat hij iets
moest zeggen en hij zei, naar Micus knipoogend:
- ‘Hawèl, zitten w' hier nie goed?’
- ‘'t Es hier goed en woarm,’ beaamde Micus.
Ook die dreupelkes deden werkelijk goed; zij waren vlugger verorberd dan de
eerste en Pierken liet nog eens inschenken. De dikke vrouw vulde ditmaal ongevraagd
alle drie de glaasjes.
- ‘Santus!’
- ‘Santus!’
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- ‘Santus!’
Micus ving een ernstig gesprek aan met Pierken. Hij had het over boomen, die hij
de volgende week in het park van meneer Alexander moest omhakken. Het zou een
lastig en gevaarlijk werk zijn. De kruinen van die boomen waren zóó in elkaar
gegroeid, dat het haast niet mogelijk was, ze ieder apart te vellen. En daarbij was
meneer Alexander zoo lastig. Er mocht geen takje geschonden worden van het gewas,
dat daar omheen groeide.
Pierken knikte vagelijk, met pierende oogjes en afwezige gedachten. De dikke
vrouw ging voort met aardappels schillen, die zij een voor een in een emmer water
liet neerplompen. Weer kwam een trein aanrijden, stooterig en langzaam, in een
voortdurend herhaalde rythme van ‘een, twee, drie, een, twee, drie, een twee, drie’
in den stillen winteravond.
- ‘De marsendieze van koart veur de negenen!’ lichtte de vrouw even opkijkend
toe.
- ‘Al zue loate!’ schrok Pierken. ‘Ik moe noar huis!’
- ‘Wa reschiert-e!’ zei de dikke vrouw teleurgesteld.
- ‘Blijf gij nog moar watte!’ glimlachte Pierken ondeugen naar Micus knipoogend.
Maar Micus wou niet. Ernstig stond hij eensklaps overeind.
- ‘'K moe uek noar huis!’ zei hij.
Ineens, bij de gedachte, dat Pierken hem daar alleen bij die slechte vrouw wou
achterlaten, greep hem een diepen afkeer aan. Hij dacht aan moeder en hoe zwaar
bedroefd zij wezen zou, had zij hem daar moeten zien. Gedurende een uur had hij
moeder vergeten. Nu dacht hij weer zoo innig-diep en zoo berouw-en-liefdevol aan
haar. Hij wilde weg, onmiddellijk, hij weigerde het laatste borreltje, dat Pierken nog
wou doen inschenken en stapte vastberaden naar de deur toe.
De bolle oogen van de dikke vrouw keken boosaardig. Zij poogde echter niet hen
tegen hun zin te houden. Zij nam onverschillig het geld aan, dat haar toekwam en
zeide enkel, met haar holle stem, meer speciaal tot Micus:
- ‘Ala, ge kent nou de weg. Als 't ou believen zal!’
Zij scheidden van elkander bij haar deur. Pierken moest links, den spoorweg over,
Micus rechts, naar het dorp toe.
***
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Hij liep gebogen, met hooge schouders, tegen den guren wind in. Hij voelde zich
diep-eenzaam, gedrukt en ellendig. De lichte roes, die hem daarbinnen had verwarmd
en even opgefleurd, was heelemaal verdwenen, hij voelde niets meer dan doffe walg
en afkeer. ‘Moeder!... Moeder!...’ snikte het diep in zijn binnenste; en tranen rolden
in de duisternis over zijn wangen. Daar kwam hij langs den muur van het kerkhof,
waarin moeder begraven lag. Een harde slag viel van den toren, die hem op deed
schrikken en acht harde slagen volgden. Zij bonsden als het ware neder in de diepte
van zijn hart. Hij strompelde voort als een booswicht, als een misdadiger. Het stille
dorpje lag daarachter, met week geglans van lichtjes hier en daar in den kil-mistigen
avond. Hij volgde de verlaten huizenrij; hij kwam aan zijn woninkje en lichtte de
deurklink op. Een warme gezelligheid ontving hem daarbinnen. Zijn oudste dochtertje
stond bij de kachel, bezig met zijn avondmaal klaar te maken, de kleintjes speelden
zoetjes in een hoek en het huishondje kwam vroolijk kwispelend tegen hem
opspringen. O! was Moeder daar nu ook nog maar geweest!
***
In meneer Alexander's lusttuin werden nu de boomen geveld. Micus klom als een
kat in de hooge kruinen en hakte met zijn bijl de zware takken neer. Krakend vielen
zij op den grond, als verminkte ledematen. Toen liet hij zich naar beneden glijden
en als een dwerg begon hij het gevecht tegen de reusachtige stammen. De tuinman
hielp hem en meneer Alexander kwam af en toe kijken, een dikke bonte muts over
de ooren, zijn zware, grijze hangsnor druipend, zijn knobbeljicht-handen steunend
op twee krukkestokken.
Micus hield van dat werk. Hij arbeidde met geestdrift. Hij voelde er zich door
opgefrischt, verjongd als 't ware en vergat even zijn knagende droefheid. Moe, maar
niet uitgeput keerde hij 's avonds huiswaarts en eerst dáár overviel hem telkens weer
de treurnis van zijn leven. Moeder was zoo goed en zacht voor hem als hij vermoeid
terug kwam. Op zulke dagen van zwaren arbeid maakte zij iets versterkends en
verkwikkends voor hem klaar en 's nachts was zijn rust dan zoo heerlijk, bij haar, in
de weldadige warmte van het bed.
Dat was wat hij het meest ontbeerde en waar hij niet aan
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wennen kon. Hun intiem dagelijksch samenleven was in hem vergroeid!
Elken ochtend en elken avond moest hij nu dicht voorbij het eenzaam huisje gaan,
waar de slechte vrouw woonde. Hij dacht er telkens even aan, maar voelde geen
verlangen, om er nog eens binnen te treden. Toch werd het soms een soort obsessie.
Kwaad had hij er niet gepleegd; enkel een paar borreltjes gedronken en die waren
goed geweest, die hadden hem verkwikt. Misschien, als Pierken daar toevallig nog
eens langs kwam, zou hij er wel weer even met hem binnen gaan. Maar Pierken
wrocht thans langs een anderen kant van 't dorp; hij zag hem nooit meer; en elken
avond, vooral wanneer het guur en koud was buiten, kreeg hij opnieuw dezelfde
vreemde verzoeking: ‘Hè, 't is jammer, dat Pierken hier nu niet is, we zouden samen
een dreupelken gaan drinken.’
Maar hij was gek: Pierken liep zoo maar niet langs den weg te wachten op Micus
om samen daarbinnen te gaan; Pierken was er immers een geregelde bezoeker en
wie weet of hij er niet gezellig bij de kachel zat, terwijl hij, Micus, jammerde, omdat
hij Pierken in de buurt niet zag. Zou hij niet eens kalmpjes in zijn eentje gaan kijken
wat er van aan was?
Hij streed nog een tijd met zichzelf, maar eens, op een avond van onmenschelijk
slecht weer, een avond van sneeuwjacht met ijsel en regen, een avond om huiverend
gelijk waar te kruipen waar het maar droog en warm was, bood hij niet langer
weerstand, sloeg, in stede van recht door te loopen, het paadje langs den spoorweg
in, kwam aan het huisje, lichtte de deurklink en was binnen.
Zij was alleen in haar huis en zat bij de kachel, met eenig verstelwerk bezig. Haar
grove oogen keken hem ietwat verwonderd aan, alsof zij wel verrast was door zijn
onverwachte komst. Zonder op te staan, stak zij de hand uit naar een stoel, terwijl
ze dof ‘goên oavend’ wenschte en hem noodde om te gaan zitten.
- ‘Haaa! wa veur 'n weere!’ huiverde hij, zich schuddend. En dadelijk daarop,
verbazing veinzende:
- ‘Es Pierken hier niet dan?’
Zij schudde langzaam het hoofd. Neen, Pierken had zij niet gezien. Hij was er wel
geweest, enkele dagen te voren, maar
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dien avond niet. Nu zou hij ook voorzeker niet meer komen; zijn uur was voorbij en
't weer te slecht.
- ‘Geeft ons nen dreupel!’ zei Micus.
Zij stond op, slofte naar de kast toe. Maar halverwege keerde ze zich om, ging
naar de voordeur toe en schoof er den grendel op.
- ‘Doar 'n moe nou uek niemand mier komen!’ zei ze met haar holle stem.
Micus kreeg een vreemd gevoel over zich en zijn hart ging aan 't jagen. Wat was
dat? Wat meende de vrouw? Bood ze zichzelf zoo maar aan? Wat moest hij doen?
Waarvoor was hij daar eigenlijk gekomen?
Zij ging kalm naar de kast, schonk twee glaasjes op een presenteerblad vol, kwam
er mee vlak vóór hem staan. Micus had even de gekke gewaarwording of ze zichzelf
op dat presenteerblad aanbood.
Hij nam het glaasje niet, hij keek haar hijgend aan en stak een hand naar haar uit,
onder het presenteerblaadje. Zij zette het blad met beide glaasjes op een stoel.
- ‘Komt alhier!’ zei ze, naar een binnendeur wenkend.
- ‘Kan d'r niemand binnenkomen?’ vroeg hij fluisterend.
- ‘Niemand!’ hoofdschudde zij, hem vooropgaande.
Hijgend, als in een droom, volgde hij haar...
***
Toen hij dien avond in de ijzige duisternis langsheen den kerkhofmuur naar huis
sloop, was het hem te moede, alsof moeder dieper in haar graf gezonken lag. Hij
voelde haar verder van zich verwijderd; zij was kleiner, vager geworden, een schraal
hoopje gebeente, tusschen de vermolmde planken van haar kist. Haar vergeestelijkte
gedaante deed hem droefstille verwijten; een bittere wroeging boorde in zijn hart.
Hij dierf haar lieven naam niet fluisteren; hij voelde zich zoo schuldig, zoo onwaardig.
Hij keek naar 't smeulend olielampje, dat als elken avond brandde aan de op het Kruis
genagelde voeten van het Christusbeeld en hij bukte 't schaamtehoofd onder het stil
verwijt. De negen harde slagen vielen onverschillig uit den hoogen toren, maar hem
bonsden zij in 't hart en hij vluchtte, als een misdadiger.
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Hij kwam aan huis. Het hondje sprong streelend tegen zijn knieën op en de kleintjes
zaten zoet te spelen in hun hoekje, terwijl zijn oudste dochtertje, als een jong
moedertje, het huishouden beredderde. Hij keek haar triestig aan. Zij werd reeds een
volwassen meisje, een vrouw, en zij stond vóór zulk een zware taak in 't harde leven.
Wat zou ze zeggen, moest zij weten, waar hij vandaan kwam en wat hij gedaan had!
Hij at in stilte, met doffen weemoed. Hij kon haast niet spreken en hij kon met zijn
kinderen niet spelen. Hij zei, dat hij moe was en ging gauw naar bed.
Hij sliep, roerloos en bewusteloos. Voor het eerst, sinds moeders dood, voelde hij
niet de leege eenzaamheid: zijn lichaam rustte, zijn zinnen waren bevredigd.
Hij kwam er weer. Hij haatte en verafschuwde de slechte vrouw, maar zijn sterke
natuur eischte haar rechten. Telkens verfoeide hij zichzelf; telkens nam hij het
heilig-vaste voornemen er niet meer heen te gaan en telkens weer bezweek hij. Hij
wenschte, dat die vrouw daar weg was; hij wenschte, dat ze dood was. Hij had haar
willen slaan en kon niet buiten haar.
Eens, op een avond, zat hij daar, maar niet alleen. Pierken was er reeds, toen hij
binnenkwam, en scheen maar geen toebereidselen te maken om weg te gaan. Juist
dien avond had Micus zijn makker heel gaarne willen kwijtspelen, doch het leek wel,
alsof Pierken hetzelfde verlangen koesterde ten opzichte van Micus, want hij verroerde
zich niet en keek af en toe zijn vriend met onverholen ongeduld aan. Telkens bestelden
beiden aan de slechte vrouw versche borrels en staken weer hun pijp aan en het leek
wel op een stillen wedstrijd, wie het daar het langst zou uithouden. Pierken zat reeds
kennelijk beschonken; zijn wangen waren vuurrood en af en toe vielen zijn piepoogjes
dicht. Micus, die er beter tegen kon, voelde, dat hij de zege zou behalen. Zoo ging
het ook. Eensklaps stond Pierken op, brabbelde met valschen grijnslach een ‘goên
oavend’ en strompelde naar de deur toe. Micus grinnikte veroverend en bestelde nog
een borrel. Toen Pierken na veel moeite buiten was, vloog Micus dadlijk overeind
en schoof den grendel vóór de deur.
- ‘Wat doe je?’ bromde de slechte vrouw ontstemd.
- ‘De deure sluiten; hij es zat; hij zoe nog weere keunen
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binnen zweinselen!’ lachte Micus. En, met een korten wenk naar de binnendeur:
- ‘Kom.’
- ‘Nien ik!’ antwoordde zij plomp.
Zij was in een van haar nurksche buien en dat prikkelde hem hevig.
Het was, alsof hij haar het recht ontkende ‘neen’ te zeggen.
- ‘Ala toe toe!’ bruskeerde hij, haar bij den arm vattend om haar te doen opstaan.
- ‘Nien ik, zeg ik ou!’ knorde zij weerspannig en maakte een nijdig gebaar, om
hem van haar te verwijderen.
Verwoed keek hij haar aan. Hij merkte dat zij dronken was. Dat maakte hem nog
kwaadaardiger en hij beval, haar heftig schuddend: ‘Allez! Goa-je komen?’
- ‘Nien ik! Nien ik! Nien ik!’ raasde zij hem in 't gezicht.
Er was een korte stilte. Hij had haar losgelaten en staarde met vlammende oogen
haar aan. Al den haat en gruwel van zijn zelfvernedering stormde ontembaar in hem
op. Zijn sidderende vuisten stonden krampachtig gekneld; zijn adem zwoegde; zijn
tanden beten. Een trein snorde voorbij, dreunend als een orkaan, schuddend het
gansche huisje. 't Was als een luidgillend sein van wraak en vernieling. Eensklaps
schokte hij om, slaakte een razende vloek, sprong naar zijn bijl, die in een hoek stond.
- ‘Joa of nien!’ kreet hij rauw, het dof-glinsterend werktuig als een wapen in de
hoogte slingerend.
- ‘Nien!’ gilde zij zoo hard als zij kon, met uitpuilende oogen.
‘Nie...!’ Maar zij kon het voor de tweede maal niet volop uitspreken;... een
bloedwolk kwam vóór zijn oogen en met een woesten zwaai plofte de bijl op haar
schedel, als op een boomstronk neer.
Hij slaakte een kreet en sprong achteruit; zijn bijl loslatend. Hij zag het bloed hoog
opspatten en de eene kant van haar gezicht als 't ware dubbel toevouwen. Zij zat daar
nog een oogenblik, gedrochtelijk als een gruwelmonster. Toen zonk ze ijlings van
haar stoel op den grond en bleef er roerloos liggen.
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Hij had een wild gebaar van beide handen, als rukte hij een floers van vóór zijn oogen
weg.
- ‘Sefie!’ kreet hij dringend. ‘Sefie! Ala toe! Stoat op! 'T 'n es niets!’ En hij kwam
naar haar toe en wilde haar optillen.
Hij nam haar om het middel, trok haar overeind, poogde haar op den stoel terug
te zetten. Zij gleed er af en zakte weer ten gronde. Toen stond hij daar een poos als
gestold in zijn angst en begreep dat zij dood was.
Verwilderd staarde hij om zich heen. Was daar iemand? Had iemand iets gehoord,
iets gezien? Een trein kwam aan, langzaam-kermend, als in schreiende klacht. Strak
keek hij naar de muren, waarachter 't gevaarte voorbijreed, alsof hij 't zien kon. Neen;
niemand... geen mensch... alleen hij en de slechte vrouw, die daar in een bloedplas
naast haar stoel dood lag! Hij keek naar zijn bijl en raapte die met bevende hand op.
Er kleefden bebloede haren aan. Met sidderende vingers maakte hij die schoon.
- ‘Sefie! Sefie! Stoa op!’ herhaalde hij nog een met fluisterstem, over haar buigend.
Een paar minuten stond hij daar, strak-roerloos. Toen week hij langzaam naar de
voordeur.
Hij schoof den grendel weg, trok zacht de voordeur open, zag het kille zwart der
nachtelijke duisternis. Het plotseling kontrast van licht tot duister deed hem schrikken.
Vlug keerde hij terug en blies de lamp uit. Toen sloop hij weg, heel zachtjes, op zijn
teenen. De deur bleef op een kier staan...
***
Om acht uur 's ochtends werd het lijk gevonden. Om tien uur verschenen twee
gendarmen in den tuin van meneer Alexander, waar Micus bezig was de takken van
een boom te snoeien. Zij schreeuwden hem 't bevel onmiddellijk beneên te komen
en nog vóór hij langs den stam tot op den grond gegleden was, grepen zij hem vast
en sloegen hem de boeien om.
Micus bood geen den minsten tegenstand. Het was, alsof hij zich daaraan
verwachtte. Hij zag doodsbleek met uitgespalkte oogen en zijn adem hijgde, alsof
hij gerend had.
In harden, snellen pas trokken zij hem mede naar het dorp. De gansche bevolking
stond langs de huizen, met van schrik
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verstarde gezichten. ‘'t Es Micus! Micus! Micus!’ werd dof gekreten hier en daar.
Enkele mannen liepen even mee, maar de gendarmen drongen ze dreigend terug.
Zij kwamen aan 't Gemeentehuis. Micus moest de steile trappen op, maar hij kon
bijna niet. ‘Mijnen oassem! Mijnen oassem!’ hijgde hij schor.
De gendarmen gaven hem een por en sleurden hem naar boven. De in angst
verstarde menigte zag hem, in elkaar gekrompen, door de openstaande deur
verdwijnen.
Twee andere gendarmen kwamen in gestrekten draf te paard aangereden. Zij
boorden hoeventrappelend door de foule, die schreeuwend langs alle kanten
wegvluchtte.
De zware deur van het Gemeentehuis werd met een harden smak gesloten.
CYRIEL BUYSSE
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Leven en werken van Louis Couperus
(Vervolg).
Bij Couperus is steeds het vizueele geheugen in volkomen harmonie met zijn
vermogen om evenwichtig te componeeren en de karakters van zijn personages uit
te werken en tegen over elkaar te stellen. Dit alles te samen staat natuurlijk eveneens
in nauw verband met zijn stijl en deze is ten opzichte van die harmonie in Eline Vere
heel markant.
Het geheele boek schijnt met groot gemak, men zou bijna zeggen: vlot geschreven,
bij nauwkeuriger beschouwing draagt deze vlotheid iets volkomen eigens en zij keert
in dezen vorm nergens in zijn andere boeken terug. Wie Eline Vere gelezen, en eenige
malen herlezen heeft, komt tot de overtuiging dat hij met dat boek als het ware een
aanloop neemt voor de groote verscheidenheid van het beelden der karakters en der
composities in zijn later te scheppen romans. Alles en allen staan in Eline Vere op
de juiste plaats en het is deze harmonie die zich ook in den stijl weerspiegelt.
Doch welk een verscheidenheid, welk een innige verfijning in de schildering der
details, met middelen vaak zoo eenvoudig als het maar kan. Leest eens dat begin van
hoofdstuk vier. Eline in het huis harer zuster. De beschrijvingen zijn van een eenvoud
en preciesheid die een volkomen helder beeld geven van dat Haagsche morgen-huis.
De verteltrant is volmaakt. Daar is de zuster Betsy, bedrijvig in haar woning. Haar
zoontje wordt door Eline gekust en, gezeten, kijkt zij naar buiten met iets egoistisch
verheugd om haar bien-être, terwijl de sneeuw valt in de straat. Hierna volgen
uitnemende trekjes die het karakter van Eline ons verder openbaren: Betsy komt
binnen en gaat zelf kristal afwasschen omdat zij haar meid te lomp voor dat werkje
vindt. Betsy voelt dan zelfbewust haar flinke huisvrouwelijkheid
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tegenover de loome elegance van Eline, ‘gemengeld met iets als eene vrees zich te
zullen vermoeien of te bezoedelen.’ Dit is een voorbeeld uit de vele die bewijzen,
waar de lezer het boek ook openslaat, hoe voortreffelijk de persoonstypeeringen zijn.
Men vraagt zich telkens af: ‘Maar hoe weet, hoe ziet, begrijpt, voelt deze vier en
twintig-jarige schrijver dit of dat karakter!’ Tot de kinderen toe zijn met een
levendigheid in alle details aangekeken, die telkens verwondert. Ja welk een
genuanceerdheid in de persoonsbeschrijving van zoo velen. Daar is op blz. 38 Eline
die de oude Mevouw van Raat op haar gemak weet te stellen door hare
allerinnemendste wijze van omgang met oude dames, iets in haar toon van spreken,
in haar kleine attenties, ‘iets als een geur van eerbied, die der oude vrouw weldeed.’
En zoo is het niet op enkele plaatsen, neen, het geheele boek door! dat de schrijver
verrast en u doet ontdekken hoe verbazend knap en bedreven hij is en hoe wijs. Want
tot in de kleinste details heeft hij voorbereid wáárom Eline met haar karakter
voorbeschikt moet zijn om te gronde te gaan. Overal dadelijk in het begin van het
boek worden die details naar voren geschoven, als onmerkbaar, die het noodlotsnet
om die rampzalige ziel spannen. En dat niet alleen in de feiten, in het gebeuren, het
zit hem nog meer in de zinnen zelf, in den adem der zinnen, in den
geheimzinnig-sugereerenden adem der zinnen, hun atmosfeer, toon, rythme. Ja dat
is het verbazend knappe, het bewonderenswaardige. In dit verband leze men o.a. blz.
26, hoe Eline haar intrek bij haar zwager neemt, die daarover geen vergoeding wil,
zoodat Eline haar jaarlijksche inkomen van f 2000 geheel voor zich behouden kan.
Doch men lette op het fel insinueerende zinnetje, waarin Betsy, de zelfzuchtige zuster
met enkele woorden reeds ten voeten uit gebeeld staat voor wie begrijpt en tusschen
de regels door leest. Dat zinnetje legt nadruk op de hulpeloosheid van Eline wanneer
zij ooit alleen in de wereld zou staan. En het is juist haar eenzaamheid, eerst door
gebrek aan noodzaak, later door haar volmaakt-geestelijke ontreddering, die Eline
tot waanzin voert en te gronde richt. Die eenzaamheid is er voor het eerst in het boek
wanneer Eline in den stormnacht door ijskouden regen gegeeseld, in razernij vlucht
uit haars zusters huis, en

Groot Nederland. Jaargang 27

540
zij is juist des te ontzettender, omdat Eline zichzelf verlaat. Juist hierdoor begrijpt
hare omgeving haar verlatenheid nooit volledig, óók niet de laatste man die in haar
leven met zijn sympathie voor haar verschijnt, in dat wanhopige interieur te Brussel,
waar de geestelijke ontwrichting zich begint te voltrekken. En onophoudelijk legt
de schrijver, als het ware zelf bewogen met dit ongelukkige kind van zijn schepping,
balsems neer waar hij de vele nevenpersonages in het boek in oogenblikken van klein
geluk vertoont, zoogoed als zijne heldin zelve. Hoe Eline loopt over het Kurhausterras
naast haren Otto, dan de tocht in vollen Jan Pleizier van de familie Verstraeten, het
tooneeltje tuschen de verliefde George en Lili. Later de rustieke scènes in Gelderland
op de Horze. Ook daar is de beschrijving van den toon van het Veluwsche landschap
voortreffelijk daar allergrootste intimiteit, innig Nederlandsch.
Met aandacht dit boek, thans veertig jaren geleden geschreven, lezen en herlezen,
dat is van nieuws af aan volledig onder den indruk komen van Louis Couperus' groote
romanschrijversgaven. In Eline Vere overal volkomen evenwicht. De stijl gegroeid,
gevormd uit het onderwerp en onafscheidelijk in alle details daaraan verbonden. De
compositie waarin ook wat het bewegen, het leven der personages betreft alles met
uiterste zorg en toch op een schijnbaar gemakkelijke vanzelf-sprekende manier
verantwoord is, de figuur van Eline fijn als Shelley's Sensitive plant, langzaam
verwordend, verlaten door zich zelve, in het helsche licht van de wereld die
onherroepelijk onverschillig moet blijven voor de rampzalig ondergaanden, die niet
door de noodzaak en al wat deze aan hartstocht mee-voert, worden voortgedreven,
en zich integendeel in de richting van iedere grillige gemoedsbewogenheid kunnen
uitvieren, door iedere ongerijmdheid heen, na vergrijp op vergrijp tegenover de eigen
ziel.
De stijl wordend en zich vormend uit het onderwerp. Vergelijk eens het begin van
het eerste hoofdstuk van J.P. Jacobsen's Niels Lyhne met de beschrijving van Eline,
waarmede Couperus zijn derde hoofdstuk begint. Jacobsen, minder beheerscht,
minder volledig, maar toch uiterst suggestief, laat het beeld der vrouw en de
hoofdlijnen van haar karakter

Groot Nederland. Jaargang 27

541
als een soort ouverture in even subtiele trekken voor ons verschijnen. Bij beiden
vormt zich de stijl, de karakteristiek der voordracht uit de indringende, liefdevolle
aandacht waarmede de kunstenaars dat in hun ziel gekoesterde beeld der vrouw als
het ware streelend ons voor oogen stellen en dat wel zóó, op éénmaal en
onherroepelijk. Dit moest de beschrijvingsvorm zijn, deze kòn niet anders. Zelf heeft
Couperus dit wonder van het onherroepelijke in het scheppen van romanfiguren
bevestigd. In Eline, dat Couperus schreef om eens te toonen hoe hij door het volledig
indringend schrijven van karakters en van velerlei momenten des dagelijkschen,
vertrouwden Haagschen levens der welgestelden, zijn stadgenooten zou kunnen
verrassen en onder zijn machtige, voortdurende bekoring brengen, in Eline is de stijl
gemakkelijk, luchtig en vluchtig en ijdel bijna als het leven van al die betrekkelijk
onbeduidende stervelingen uit het boek. En de schrijver is met al die wezens innig
vereenzelvigd geweest, zóó verinnigd, dat men niet eens bemerkt, hoe Eline, de
hoofdfiguur, op precies eendere, gemakkelijke, luchtige wijze wordt beschreven. Dit
mocht ook niet anders: Eline maakt onverbreekbaar deel uit van die menschengroep.
Zij verschilt alleen innerlijk zóó van hen dat de beschrijving altijd in dien zelfden
gemakkelijken, als van zelf sprekenden verteltoon van haar gecompliceerde
zielenleven, als tegenstelling langzamerhand wel op ontstellende wijze in het oog
moet springen.
De stijl van Eline heeft niets van die waarin Majesteit of Aan den Weg der Vreugde,
of de Komedianten of de Verliefde Ezel, Iskander, later worden geschreven, zelfs
niet van Van en over mij zelf en Iedereen, door Couperus ‘schetswerk’ genoemd. In
Noodlot verschijnt de neiging om dramatische situaties met een opzettelijk herhalen
van woorden in een bepaald rythme, te versterken, als een willen dwingen tot
aandacht; die neiging is er in Eline nergens. In Eline doet Couperus somwijlen wel
aan den Engelschman John Galsworthy denken, in diens Country House. Het is de
manier de indringende, stil-aan tot volledige belangstelling brengende stijl van
vertellen, die beiden gemeen hebben, een aanvattende, eindelijk meevoerende manier,
des te onweerstaanbaarder,
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omdat de middelen, als gezegd, zoo eenvoudig zijn waarmede deze tooverij met het
woord wordt gedaan.
Iemand zeide mij eens: ‘Er is wel veel in die veertig jaren veranderd in de
vrouwenziel. Dat afmaken van haar verloving door Eline was toen een volledig drama
en wat beteekent het nu dikwijls voor een meisje, ‘een engagement afmaken?’
Ligt er niet veel in deze vraag? Inderdaad, de mentaliteit der meisjes en vrouwen
in Europa is wel heel erg veranderd onder allerlei levensomstandigheid, de groote
oorlog voornamelijk, en hoelang en hoezeer zal zij blijven veranderen? Maar toch
is Eline Vere ook in dezen tijd een echt, levend boek, vol innige menschelijkheid en
nog vele, vele jaren zal het zijn waarde behouden en gretig gelezen worden. Voor
mij blijft Eline, met zijn prachtige, door en door Haagsche atmosfeer uit de jaren
1885-1890, schoon als een weemoedige melodie, die een jonge vrouw zou spelen,
een laten herfstdag vol kleuren, voor haar kaarsverlichte piano; de klanken naar
buiten het huis dwalen door de stijgende schemering, er komen de nevels en de
wolken aan uit zee, en in den doodstillen avond begint een heel fijne regen traag te
dalen........

Hoofdstuk VII
I
Noodlot
Niet lang nadat Eline Vere voltooid was, kwam Couperus op de idee, om, vasthoudend
aan de noodlotsgedachte, die deze roman ten grondslag had, een boek te schrijven,
waarin slechts drie menschen een rol zouden vervullen. Hij gaf zich hiermede een
taak op, waaraan hij streng besloot vast te houden. Naar zijn oordeel en inzicht was
het gemakkelijk om vele personages in een roman te laten evolueeren, veel moeilijker
om twee wezens, man en vrouw te beelden, in hun menschelijke ervaringen en
lotgevallen.
Het was in die dagen één van Couperus' wenschen, om een ruime en fraaie
schrijftafel te bezitten. Een deel van het geld, dat hij met Eline Vere verdiend had,
besloot hij thans aan deze tafel te besteden, die, gemaakt door een ervaren
meubelmaker,
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weldra in het huis in de Surinamestraat no. 20 stond. Later werd deze tafel aan beide
kanten nog uitgebreid, op het houtwerk kunstig beeldhouwwerk aangebracht.
Onvermijdelijk kwam toen ook het verhaal, dat de schrijver alleen in de eigen
gekoesterde omgeving, te midden van de meest uitgelezen kunstvoorwerpen, stoffen
en reuken kon arbeiden.
De waarheid is, dat Couperus, indien de omstandigheden dat noodig maakten,
overal werken kon.
Zoo schreef hij een groot deel van de Stille Kracht en Langs Lijnen van
Geleidelijkheid bij zijn schoonbroer La Valette, te Tegal. Onder de verandah van
diens huis, aan een... klein waschtafeltje; en gedurende zijn laatste groote reis in het
Oosten, schreef hij doodziek te bed in het hospitaal te Kobe, zijn weekbladartikelen.
Geen wonder, dat zijn vrouw hem bij zijn thuiskomst in het najaar van 1922
‘afgebeuld’ oordeelde. Daarenboven was Couperus, van zijn jeugd af, aan een leven
van reizen en trekken gewend. Talloos zijn de hotelen pensionkamers, de
gemeubileerde apartementen, waarin hij schreef, later zwervend, reizend met zijn
vrouw door Europa, Noord-Afrika en Indië. Hij begon betrekkelijk kort na de
voltooiing van zijn eersten grooten roman met Noodlot. Het is mogelijk, dat hij voor
een deel van de locale stemming in dit boek, stof vond in den aanblik der natuur in
Noorwegen, waar hij met zijn schoonbroer, Mr. Vl. H. en diens vriend, Mr. v. H. in
1889 had gereisd.
Maar de taak, ‘de opgaaf’, die deed het hem, en wellicht ook zijn bewondering
voor Zola's Thérèse Raquin.
Het is vooral de realiteit, die Couperus nog zoekt, en in Noodlot wil hij als
naturalistisch psycholoog langs dezen weg der werkelijkheid ons het wezenlijk
levensgebeuren dezer twee menschen als iets waarachtigs doen mee beleven.
Niet zoozeer in het kleinere werk uit de periode 1884-1898, dat wil zeggen tot aan
de verschijning van Psyche toe, doch wel in de romans uit dat tijdperk, schijnt de
fataliteitsgedachte als iets vooropgezets steeds terug te moeten komen. Er is een
streven naar relief, naar telkens iets nieuws en anders te willen geven. Zoo schijnt
in Extase het noodlot door de vrije menschelijke wil bedwingbaar. Couperus is dan
nog niet op volle kracht.
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Het was nog altijd Gerrit Jäger, die in de Surinamestraat 20 gaarne door hem op zijn
kamer werd gezien, voor zoover hij niet in de Sophialaan, bij zijn aanstaande vrouw,
verwijlde. Natuurlijk las hij zijn vriend ook stukken uit Noodlot voor, dat in Mei
1890 voltooid werd en in dat jaar in de Gids, dl. IV, begon te verschijnen. In een
brief aan Frans Netscher (22-7-'90), antwoordde hij op diens vragen:
‘Mijn “Noodlot” verschijnt niet als premie van het Nieuws; de heeren vonden het te
akelig voor hunne abonné's en ze hebben au fond gelijk. Het komt in October (1890)
in de Gids en dan, bij wien weet ik nog niet, apart uit. Ik zou het heel aangenaam
vinden, als jij er de opdracht van wilde aanvaarden. Wil je dat? Dan zend ik je later
de drukproeven van de Gids ter inzage en ter kennismaking. Ik ben nu bezig aan een
novelletje: Een illusie en zal met het najaar aan een groote roman beginnen Extase,
waarvan de hoofdfiguur mij echter nog maar alleen voor oogen staat. Zie daar mijn
literaire bezigheden en voornemens. Ik ga niet met de Emantsen op reis, omdat ik er
op het oogenblik niet den minsten lust in heb. In September ga ik voor, naar ik hoop,
langen tijd naar Parijs. Kom me daar maar eens opzoeken. Schrijf me gauw of je
mijn boek aan je opgedragen wilt zien. enz.’
Inderdaad aanvaardde Netscher deze opdracht, te Luik in September 1890 gedaan.
Couperus was daar toen wel in een buitengewoon werkzame periode. Wellicht hadden
zijn aankomende trouwplannen daarop ook invloed. Gedurende de vele uitstapjes,
die hij met de familie Vl. H. maakte, ontmoette hij in den zomer van 1890 te Nunspeet
ook Willem Royaards, die daar voor herstel van gezondheid verbleef. Royaards was
toen ongeveer drie en twintig jaar. Later zou hij in het door Gerrit Jäger voor het
tooneel bewerkte Noodlot de rol van Bertie van Maeren vervullen. Hoe het komt,
dat Couperus zelf nooit voor het tooneel schreef, vertelde Mevrouw Couperus mij.
‘Hij vond’, zeide zij, ‘dat hij dan niet onmiddellijk tot het publiek sprak,’ er was in
het tooneelstuk altijd de tusschenpersoon, de tooneelspeler, die het gesproken woord
behoefde om schrij-
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vers werk voor het publiek te doen leven, en Couperus deed de werking liever zelf
ontstaan met het geschreven woord.
Begin April van 1889 overkwam Couperus te 's Gravenhage een klein ongeval.
Hij haalde per rijtuig zijn vriend Gerrit Jäger af, om zich naar de Molenstraat te
begeven, waar hij zou middagmalen bij zijn zuster, Mevr. Vl. H. Bij het huis van
zijn vriend aangekomen, wilde hij, tegen de ruit tikkend, den koetsier waarschuwen,
doch op onverklaarbare wijze, stak hij zijn hand dóór de ruit en verwondde zich,
zoodat hij met verbonden hand bij zijn zuster aankwam.
De eerste handschriften van Couperus uit dien tijd hebben nog iets onvasts. De
Manuskripten van Extaze (1892) en Metomorfoze (1897) zijn met een kleine letter
geschreven in een schrift met zwart omslag en daar binnen in staat met fantastische
zwierigheid de titel geschetst en ook eenige barokke sterren.
Het handschrift uit 1889, 1890 gelijkt nog altijd op dat, waarin hij zijn opmerking
van 18-jarige schreef, in Töpfer's Nouvelles Genevoises, maar het is kleiner, zwieriger
en vooral moeilijker leesbaar. Later, wanneer zijn talent tot volle rijpheid komt, wordt
het handschrift weer kloeker met slechts zeer weinige doorhalingen. Couperus' geest
arbeidt dan gestadig. Het eigenlijk werk, zooals hij het noemde, dat was wat aan
peinzen, den opbouw in den geest, vooraf ging aan het schrijven. Zeker van zich
zelve, geleid met vaste hand door zijn Muze, weerspiegelt zich in de jaren 1915-1923
die Geleidende Genade in gelijkmatige handschriften, van boeken als De Komedianten
en Iskander. Van dat geleid worden door die hooge besturing is in de M.S. uit
1889-1890 echter nog niet veel af te lezen, niet tenminste in het karakter van het
schrift en de letters. Wat in Noodlot tusschen de regels als het ware opwellend en
zichtbaar-geworden-als-iets-monsterachtigs is, dat is de demonische kracht, die de
zwakkeling, de nietswaardige Bertie bezit, kracht, die hij niet beheerscht, die hem
tot misdaad drijft en het felst voortwerkt in de richting der vernietiging van Frank's,
Eve's en Bertie's leven.
Die macht is als een soort hypnose. De lezer merkt die kracht in het begin van het
boek niet als hypnose. Daarom is het niet dadelijk aan te nemen dat, een rustig levend,
welva-
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rend man, zoo maar onmiddellijk onderdak verleent aan een verschooierden ouden
kennis, ‘om de oude vriendschap’. Doch wat later, in de bladzijden vorderend, lijkt
die houding van Frank zeer aannemelijk; hij is door zijn werkeloos, vadsig leven
afgestompt geraakt voor fijnere gevoelens en in zijn naargeestig bestaan van
behagen-in-niets-doen, verscheen Bertie als de ‘amuseur’. Totdat Frank's liefde voor
Eve groeit, en Bertie, vreezend zijn parasietenleventje te verliezen, het bedrog met
de brieven pleegt en hiermee meteen zijn doodvonnis velt. Van de drie figuren in
het boek lijkt die van Bertie vaak de aannemelijkste en de best geslaagde. Een zeer
gecompliceerde natuur, toch met enkele krachtige lijnen zoo sterk gebeeld, dat Frank
naast hem slechts als een door luieren afgestompten kolos staat en Eve als een wat
overspannen meisje, dat aan hallucinaties lijdt. Als Frank door de omstandigheden
moet werken, neemt zijn karakter in kracht toe. Eén van de glanspunten in het boek
is de slotscène tusschen Bertie en Frank. Hier is voortreffelijk gebeeld: de
onoverbrugbare afstand, die er bestaat tusschen den paria, die in zijn laatste
vertwijfeling ons doet gelooven, dat hij eigenlijk gelijk heeft, Frank zijn goedheid te
verwijten. Want die goedheid is niets anders dan blindheid uit onontvankelijkheid
voor de schrikkelijke ernst van het werkelijke leven geweest. En de paria Bertie wijst
op die misdadige blindheid, zóó dat we ook hier de vingerwijzing van Couperus
duidelijk zien: Zonder den moord zou het noodlot voor Frank en Eve niet bestaan
hebben, en het is juist door gebrek aan zelfbeheersching dat Frank moordde. Kort
vóór hun beider zelfvernietiging door vergif bekent Frank het Eve dat zijn gebrek
aan zelfbeheersching, dat hij zelf hun beider noodlot heeft bezegeld. Men kan zeggen:
Noch Frank, noch Eve zijn onder deze nawerking hunner levenservaringen normale
menschen meer, ook door psychischen aanleg niet, zij waren voor dit lot ‘rijp’.
Daarom moest het zoo, zooals de auteur het beschreef. In Franks bekentenis kan de
lezer aan den anderen kant het zwaartepunt van dit boek zoeken, niet in de
‘noodlottigheid’. Het determinisme is tenslotte niets anders dan een philosophisch
systeem, dat den invloed der persoonlijkheid op het lot ontkent. Maar óók de oude
klassieke schrijvers geloofden in de onafwendbaarheid en de voor-
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beschikking van het lot. Het klassieke voorbeeld moet Couperus stellig voor oogen
gehad hebben, zoowel in Eline Vere als in Noodlot, maar de kracht van het drama
ligt veel sterker in eerstgenoemd boek dan in het laatste. Zola's Thérèse Raquin,
waarvoor Couperus zooveel bewondering had, is vollediger drama dan Noodlot. In
Zola's drama is de vermoorde vollediger als wrekend spooksel tusschen de beide
door wroeging gefolterde en verteerde schuldigen dan in Noodlot, waarin Frank's
bekentenis duidelijk wijst naar een hoogere bedwingende menschelijkheid, die een
tegenovergestelde werking bedoelt. Aldus beschouwd, moet men wel een beetje
lachen om een plechtige vergadering van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers,
zooals die bijna veertig jaar geleden in 1891, den 14en Februari, te Amsterdam in
Frascati werd gehouden en waarin de heer C.H. den Hertog een voordracht hield
over ‘Noodlottig Determinisme’ naar aanleiding van Louis Couperus' Eline Vere en
‘Noodlot’, oordeelend dat Couperus' boeken noodlottig op het opgroeiend geslacht
moesten werken.
Wanneer men in Goethe's Lyrische und Epische Dichtungen het fragment uit
1784-'86 Die Geheimnisse leest, worden we getroffen door een paar regels in het
vier-en-twintigste vers:
‘Von der Gewalt, die alle Wesen bindet,
Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.’

Daaraan doet Frank's bekentenis denken: aan dat bedwingen van de menschelijke
natuur. En wie zegt: Frank's wil was niet sterk genoeg en Bertie werd door den
demoon in zich ‘ge-wild’ en daarom wilde het lot dat zij onherroepelijk te gronde
gingen mèt Eve, kan gelijk hebben, maar met zijn bewering, aan de diepere beteekenis
van Franks bekentenis aan Eve niets afdoen, de diepere beteekenis, waaraan iedereen
zich kan spiegelen mits de wil daartoe bestaat.
De stijl van Noodlot doet aan dien van Eline Vere denken, maar zwaarder, er gaat
iets drukkends door de bladzijden, als een voorvoeling een vooruit tasten naar
komende duisternis.
In Sir Edmund Gosse's boek Silhouettes, komt een opstel voor, getiteld: ‘Louis
Couperus a tribute and a memory’. Daarin beschrijft Sir Gosse, dat hij in 1890 door
zijn vriend Jan van der Poorten Schwartz (Maarten Maarten's) een ver-
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haal van een jongen Nederlander toegezonden kreeg: Noodlot getiteld. Maarten
Maartens voorspelde Gosse als een soort profeet, dat Couperus stellig grooten naam
zou verwerven onder de Nederlandsche schrijvers. Gosse las Noodlot en vond het
goed en in 1891 kwam het conscientieus vertaald door Mevrouw Clara Bell, in de
door Gosse geredigeerde International Library, met een inleiding van hem, uit. Het
was voor de eerste maal dat Louis Couperus' naam voor het Engelsche publiek
verscheen. Zijn boek heette in het Engelsch ‘Footsteps of Fate’ en het bracht er Jack
T. Grein toe om in 1891 Couperus' Eline Vere in het Engelsch te vertalen.
‘There was,’ schrijft Gosse over Noodlot, ‘a great advance, both in common sense
and in narrative skill’, in vergelijking met het laatste boek.
In zijn boek Extaze schijnt Couperus zich van de overheersching der
noodlotsgedachte af te wenden en de vrije wil een rol te doen spelen doch naar mijn
meening vormt Extaze geen hoofdmoment in Couperus' gezamenlijken arbeid.
HENRI VAN BOOVEN

(Wordt vervolgd)
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Buitenlandsche literatuur
Borgia, von Klabund. Roman einer Familie. Phaidon-Verlag. - Wien.
Alfred Henschke (= Klabund), geb. 1891, overleden 1928, behoort tot de weinige
bij uitstek moderne schrijvers, die, niettegenstaande de fanfares welke rondom vele
anderen werden afgestoken, gerekend mogen worden grooter en inderdaad belangrijker
te zijn dan de middelmaat. Hij schiep zich een waarachtig oeuvre. Tijdens zijn kort
leven werkte hij rusteloos en het zou van belang zijn om - zoodra zijn nagelaten werk
verschenen is - een uitvoerige studie te wijden aan dezen productieven schrijver.
Binnen het kader van deze kroniek zou een dergelijk uitvoerig essay kwalijk passen
en ik bepaal mij dus tot den nog bij zijn leven verschenen roman Borgia, om daarna
de eerste publicatie uit zijn nagelaten werk Rasputin te bespreken. Reeds kondigt de
uitgever een nieuw werk aan: Totenklage. Een dertigtal sonnetten die het verscheiden
van een vroeg-gestorven geliefde bezingen. Een ander In Memoriam dus.
***
De historie der Borgia's werd ettelijke malen gebruikt als stof voor een roman. En
welk een dankbare stof! De geschiedenis van Cesare en Lucrezia, Alexander en
Lorenzo di Medici; het tijdperk dat de groote figuren van een Savonarola en een
Macchiavelli opleverde, mag voldoende bekend geacht worden. Klabund baseert
zijn roman op de historische gegevens en in zooverre bevat dit boek - aan
feitelijkheden dus - weinig nieuws of het moest dan zijn de verklaring van de
afstamming der Borgia's: uit de verbintenis van Ixion en Nephele werd een zoon
geboren Kentaurus. Deze Kentaurus nu zou de stamvader der Borgia's zijn.
Een auteur bij uitstek modern te noemen lijkt een gevaarlijke, om niet te zeggen,
zinlooze qualificatie. Maar wanneer men onder modern alleen verstaat: van dezen
tijd, dan is het begrip uitstekend van toepassing op Klabund's werkwijze. Zooals de
film van dezen tijd is...
Inderdaad: er valt een vergelijking te trekken tusschen dezen stijl, deze gansche
wijze tenslotte van een onderwerp te behandelen, èn tusschen de film.
Er is allereerst het tempo dat zij gemeen hebben. Een driftig, jagend rythme.
Koortsachtig en overhaast. Daarbij de close-up, een der dankbaarste middelen
waarover de film beschikt, kent ook voor Klabund geen geheimen. Hij is er zelfs
dermate mee vertrouwd, dat hij welhaast geen ander middel meer erkent. Gansche
perioden zal hij in een enkel woord samenvatten. Vluchtig, oppervlakkig behandelen,
totdat hij opeens het apparaat van vlakbij instelt om scherp en meedoogenloos een
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moment vast te leggen. Zoo b.v. het gesprek tusschen Cesare Borgia en Macchiavelli.
Borgia, Roman einer Familie - is een aaneenschakeling van dergelijke close-ups.
Alles wordt grooter gezien dan het ooit geweest kan zijn, maar deze overdaad - als
gij wilt - verandert niets aan de waarachtigheid. Want elk der fragmenten, waarin dit
boek te verdeelen zou zijn, werd met ongekend scherp psychologisch vermogen
gekozen, benaderd en ontleed, zoodat door deze juiste keuze ook het onderling
verband nimmer te ontkennen valt.
Ik kan mij voorstellen dat er lezers zijn, die Klabund's Borgia met kwalijk-verholen
afschuw uit handen zullen leggen. Want in Klabund's verbeelding is bloed-schande
een dagelijksch tijdverdrijf en elke vrouw een hoer. Het neemt niet weg, dat naar
mijn meening nimmer een feller en - in wezen - waarachtiger beeld van dit tijdperk
werd ontworpen.

Rasputin, von Klabund. Phaidon-Verlag. - Wien.
Voor wie Klabund's werk kent zal één ding volkomen duidelijk zijn, n.l. deze auteur
hechtte alleen waarde aan datgene wat naar waarheid gróót genoemd mag worden.
Wat lééfde, fel en hevig. Goed en kwaad, mooi en leelijk waren begrippen die hem
niet raakten. Er was maar één eigenschap waar hij naar zocht: intensiteit van leven.
Li-Tai-Po of Peter de Groote, Napoleon of Mohammed, Cesare Borgia of Rasputin,
het was hem alles om het even.
Bevreemding behoeft het niet te wekken, dat juist Klabund Rasputin, Rusland's
heiligen duivel - om een geijkten term te gebruiken - onderwerp maakte van een
zijner verbeeldingen. Het ligt immers voor de hand, dat hij zich aangetrokken moest
gevoelen tot deze groote, geheimzinnige figuur, die jarenlang het lot van een rijk
beheerschte.
Ook hier weer een uitgaan van historische gegevens. Aaneenschakeling van feiten,
die door het razende tempo waarmee zij langs onze oogen worden gedreven, een
duister en beklemmend beeld opleveren. Zonder dit tempo, dat nu welhaast een
creatief element vormt, zou de Rasputin van Klabund van weinig belang zijn. Het
boek zou uiteenvallen in bericht naast bericht.
Vermoedelijk heeft de schrijver dit ook zèlf gevoeld en dit bracht hem er toe,
teneinde het rythme nog te accentueeren, de gewone prozaschrijf-wijze in den steek
te laten. Ik citeer:
‘Da
wird die Tür aufgerissen,
Polizei.
Der Priester Mostorgow,
angewidert von Rasputins Treiben,
hatte sich mit der Polizei in Verbindung gesetzt.
Die halbnackten Damen,
nur ihre Pelze übergeworfen,
werden von den Polizisten ironisch
durch den Schnee
zu ihren Schlitten geleitet,
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Rasputin selbst verhaftet
und in ein entlegenes Kloster verschickt
am Weiszen Meer.
Ein Skopzenkloster.’

Het is - populair gezegd - een truc, waar ik niet in vlieg. Zonder twijfel was het
Klabund's bedoeling om door deze methode het tempo op te drijven, dat men het al
te nuchtere van deze berichten-reeks zou vergeten. Aanvankelijk lukt dit ook wel,
maar al heel gauw kijkt men er doorheen en - het is jammer het te moeten zeggen wat er overblijft blijkt al heel schamel.
Wat de groote kracht van Borgia uitmaakte, de close-up, als ik het zoo nog eens
noemen mag, ontbreekt hier ten eenenmale. De figuren uit Borgia blijven ons bij:
dreigende, verschrikkelijke gestalten, omdat hun karakter fel belicht werd.
Na lezing van Rasputin is deze nog altijd een vreemde voor ons gebleven, een
schim, een gedachteloos uitgesproken woord. De eenige winst, die blijft is: de bezeten,
angstaanjagende vaart, waarmee dit verhaal verder gestuwd wordt, dat echter op den
duur onbevredigd laat.

Nathanael Maechler, von Hermann Stehr. Horen-Verlag. - Berlin, 1929.
Men kan Hermann Stehr niet verwijten, dat hij een veel-schrijver zou zijn. Ik herinner
mij van hem als laatste boek, dat wonderlijk, natuurdoorgloeide sprookje ‘Der
Geigenmacher’ en dat is toch al weer eenige jaren geleden.
In Holland is Stehr niet overdreven bekend. De boeken, die ook over de grenzen
van het eigen land hun lezers vinden, bezitten vrijwel alle de een of andere eigenschap,
welke hen buiten het kunstgehalte om belangwekkend maken. Zie naar de laatste
invasie van oorlogsromans.
Een dergelijke eigenschap ontbreekt aan Stehr's werk. In Duitschland echter weet
men hem te waardeeren. Schreef Hugo von Hoffmannsthal van een zijner boeken
niet: ‘Hier ist das abgegriffene Wort zu gebrauchen: “Ich habe, da ich Stehr las, etwas
erlebt”. Und noch ein Wort: grosz, grosz, grosz. Und noch eins: Ehrfurcht.’ En was
het Knut Hamsun niet die zeide: ‘Ich weisz nicht, was Ihr an uns Skandinaviern so
liebt, da Ihr doch Euren Hermann Stehr habt!’
En inderdaad, deze Nathanael Maechler, dat na zoovele jaren zwijgen gepubliceerd
werd, is een boek van groote allure. Een boek dat op onvergelijkelijke wijze getuigt
van kennis der menschen en der natuur. Een boek dat groot is door zijn eenvoud,
zijn diepen zin, zuiver en harmonisch geconcipieerd. Een boek dat de groote wetten
van dit leven: schuld en boete, aanvaardt.
Temidden van de grootsche, geheimzinnige, duistere omgeving van het
Reuzengebergte ontwikkelt zich de geschiedenis van Nathanael Maechler, die
daarheen gevlucht is na de omwenteling van 1848. Daar in de dichte bosschen, tegen
de hellingen der hooge bergen, leert hij Paula kennen, die onder zijn invloed geraakt
of liever nog: hij onder den haren. Een wilde, teugellooze passie breekt zich baan,
en er wordt hun een zoon geboren, de straf van zijn later leven, een jongen die in
geen enkel
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opzicht deugt. Langzaam weet Nathanael zich te ontworstelen aan den benauwenden
greep van die korte oogenblikken, vindt hij zelfs een lieve, teedere vrouw, maar de
schuld is er. Lotte sterft en na haar dood blijft Nathanael nog vele jaren leven: uiterlijk
een sterk, eerlijk en gelukkig mensch, maar innerlijk aangevreten door een knagende
wroeging, tot hij, die gedurende tientallen jaren in geen kerk was geweest, gaat
biechten en van zijn schuld wordt bevrijd: ‘Seit dieser Zeit hatten die Schatten seiner
schweren Vergangenheit keinen Fug mehr über ihn. Sie waren wie von einer
auszerweltlichen Sonne aufgesogen.
Ja, er konnte sogar seinen Sohn Jochen wiedersehen, ohne von Selbstvorwürfen
und Gram bedrängt zu werden. Der kam jetzt öfter zu seinem Vater von Görlitz
herunter, wo er noch in derselben Gerberei, jetzt als Leiter des ganzen Betriebes,
arbeitete.’
Langzamerhand wordt voor den ouden man het leven weer rustig en smartloos en
dan - wat moet hij hier nog langer doen? - vindt hij den dood. Zijn zoon vindt hem
achter in den tuin: ‘Sein Vater knielte zusammengerutscht vor der Bank, das Gesicht
in die gefalteten Hände gedrückt. Der Tod hatte ihn beim Gebet überrascht.’
Men moet dit boek van Stehr met geduld lezen. Het verhaal, dat zoo oogenschijnlijk
weinig om het lijf heeft, krijgt zijn diepte door de liefde waarmee het geschreven
werd en door de onbreekbare samenhang die Stehr aantoont tusschen mensch en
natuur. Zijn proza, dat nergens lijdt aan fraaie, literaire tierlantijnen, beweegt zich
zwaar en log, gedragen door een wat moeizaam, maar breed en machtig rythme. Het
leven der menschen en het bewegen in de natuur, het zingt alles eenzelfde lied. Er
zijn de elementen en de wenteling der jaargetijden, de bloeiende aarde en de zon.
Tegen een dergelijk fond speelt zich het leven van Nathanael Maechler af, gaat er
in verloren, en treedt eruit naar voren...
Om tenslotte te eindigen met een variant op een gezegde van Albert Verwey: als
de natuur kon schrijven, zou zij het doen zooals Stehr.

Buch der Sprüche und Bedenken, von Arthur Schnitzler. Phaidon-Verlag.
- Wien.
Het is een recht, het goed recht, van een auteur als Schnitzler, om zijn aphorismen
het publiek voor te leggen. Hij heeft er belang bij, dat zijn lezers hem zoo volledig
mogelijk leeren kennen en in dit geval blijkt het belang wederzijdsch. Iemand met
een waarachtig oeuvre als deze schrijver, wordt dikwijls misverstaan, voornamelijk
omdat het publiek gedachten, die zijn hoofdpersonen uitspreken, aanvaarden als de
meening van hun schepper. Men doet daaraan - hoewel niet altijd - verkeerd en het
is om deze misverstanden uit den weg te ruimen, dat Schnitzler tot publicatie dezer
verstrooide, losse gedachten overging. Hij zegt het trouwens zelf: ‘Einer der Gründe,
die mich zur Herausgabe dieses Buches bestimmten, ist wohl auch der Wunsch,
allerlei Irrtümer, absichtliche und unabsichtliche, über mein Verhältnis zu den
sogenannten ewigen und zu manchen zeitlichen Fragen zu berichtigen; Irrtümer, wie
sie so leicht ergeben, wenn man z. B. Sätze, die ich irgend einer erdichteten Figur
in den Mund gelegt habe, als Ausdruck meiner persönlichen
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Ueberzeugung oder, wenn man gelegentliche artistische Spielereien, die dem Dichter
wohl erlaubt sein müssen, als Ausdruck meines innersten Wesens aufzufassen, sich
den Anschein geben möchte...’
Men moet overigens deze welhaast stuk voor stuk lezenswaardige aphorismen,
nemen voor wat ze zijn: relatieve waarheden. Want meestal ontstaat zoo'n kernspreuk
uit de onmiddellijke reagens - en een zeer persoonlijke reagens op de een of ander
gebeurtenis. Beschouw het als een dagboek - zegt de auteur zelf - of als een reeks
opmerkingen. Om het den lezer gemakkelijk te maken en om de litteraire snuffelaars
bij voorbaat te verlossen van ‘kopzorg’ en onaangename debatten, heeft Schnitzler
al deze spreuken keurig soort bij soort gezet: 1. Sprüche in Versen. - 2. Ahnungen
und Fragen. - 3. Schicksal und Wille. - 4. Verantwortung und Gewissen. - 5.
Beziehungen und Einsamkeiten. - 6. Wunder und Gesetze. - 7. Tageswirren, Gang
der Zeiten. - 8. Werk und Widerhall. - 9. Kleine Sprüche.
Doch niet alleen aphorismen werd in dit boekje een plaats ingeruimd. Er zijn
ettelijke langere fragmenten over sociale, artistieke, politieke enz. problemen, die
het grootste gedeelte van dit werk innemen.
‘Werk und Widerhall’ is ongetwijfeld de voor den litterator belangwekkendste
afdeeling. En het is juist bij deze uitspraken, dat wederom een keer te meer bewezen
wordt welk een voortreffelijk psycholoog de Europeesche letterkunde in hem bezit.
Zelfs wanneer wij Schnitzler's woorden tot de onze maken, n.l. dat psychologie niet
van één tijd is, maar dat op haar iedere menschelijke letterkunde berust.

Boëtius von Orlamünde, von Ernst Weiss. S. Fischer Verlag. - Berlin.
Alvorens Ernst Weiss' laatste boek ‘Die Feuerprobe’ te bespreken, zij het mij vergund
nog eenige regelen te wijden aan zijn boek van het vorig jaar: ‘Boëtius von
Orlamünde’, dat naar ik meen - ik kan mij echter vergissen - den een of anderen
Olympiadeprijs verwierf. Niet om dit feit echter wensch ik Ernst Weiss' roman te
bespreken, maar wel omdat ik dit boek voldoende merkwaardig acht om er thans
nog de aandacht op te vestigen.
Een thema is er dat overal - ik schreef welhaast op elke pagina - opduikt: de angst
voor den dood. Wat Boëtius ook onderneemt, telkens komt deze verlammende vrees
zijn vreugde bederven, zijn dagen en nachten vergallen. Hij is de eenige zoon uit een
oud en adellijk, maar verarmd geslacht. Niettemin wordt hij naar een kostschool
gezonden, waar alleen de ‘hoogstgeborenen’ hun zonen heenzenden om hun
opvoeding te vervolmaken. Zijn vader kan nauwelijks het geld betalen en terwijl de
andere kinderen zomers met hun ouders verre en kostbare reizen ondernemen en zich
allerlei extra-uitgaven kunnen veroorloven, blijft Boëtius op school... om zijn ouders
maar niet tot last te zijn.
Paarden hebben zijn liefde en reeds hier schuilt een merkwaardige eigenschap van
dit boek: de puberteitsjaren gaan aan dezen knaap voorbij zonder hun sporen na te
laten. Er zijn maar twee dingen die zijn belangstelling hebben: paarden en de
dreigende doodsangst. Op alle mogelijke manieren tracht hij van deze kwelling
verlost te raken, een roekelooze moed zal hem de angst doen vergeten. Vergeefs!
Op het
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instituut breekt brand uit en Boëtius vindt niet den moed een jongeren leerling te
redden, die in een der bovengelegen lokalen is achtergebleven. Dit geeft hem den
genade-slag, hij besluit te vluchten naar zijn geboortestad, waar hij werk vindt in een
fabriek. Later zoekt hij nog zijn stervenden vader op en tenslotte wordt hij genezen
van zijn kwaal, omdat zijn vrees alleen gold den dood van anderen: ‘Es ist ein heiszer
Augusttag. Mein Körper lebt und ist stark und gesund wie zuvor. Nur bin ich allein
und werde es bleiben. Angst vor dem Tode werde ich nie mehr haben. Es wird mir
kein Vater mehr sterben. Seinen eigenen Tod erlebt kein Mensch.’
Ernst Weiss' boek is een uiterst cerebraal werk. Het werd met een duivelsch
raffinement opgezet, koel, overdacht, zelf-verzekerd. Ieder detail wordt haarfijn
uitgesponnen en ondanks Weiss' prachtige, glanzende, verzorgde taal, zijn de lange
gedeelten die uit den treure ritten te paard beschrijven, somtijds àl te langdradig.
Zoodra echter de doodsangst over den jongen vaardig wordt, gaat er van dezen
eenvoudigen, eentonigen stijl een beklemmenden invloed uit. Met ieder woord stijgt
de spanning. Achter de uiterlijke beheersching stuwt de vrees wroetend en tumultueus.
En er zijn bladzijden, zóó drukkend en geladen als de atmosfeer op een warmen
zomeravond voor een onweer, bladzijden, die in de herinnering achter-blijven,
folteringen van den geest...
JAN R. TH. CAMPERT.

Groot Nederland. Jaargang 27

555

Literatuur
't Mes, door Ernest Michel. - Oisterwijk, uitgeverij ‘Oisterwijk’, 1928.
De titel belooft iets snijdends. Met welke bedoelingen dezer snijer in actie is gekomen,
verklaart hij - min of meer - in 't eerste ‘gedicht’. Dat luidt:
Ik zing
en componeer
de symphonie van 't mes
dat moordt.
Ik zweer
U op mijn woord:
ik spring
voor ellik arg'loos menschenkind
met bitse tanden op de bres.

(Hij snijdt dus niet alleen, maar bijt ook.)
Ik schrijf met zwarte inkt,
onttrokken aan mijn brandend bloed;
ik tijg mijn vuren lijf ten strijd
en snijd
de rotte randen rond dit harte weg,
en tart den schreeuw van pijn.
En vlijmend vecht
ik op de felle snijlijn
van den Hemel en de Hel,
mijn God en ik, Ernest Michel.

Het is duidelijk, dat men na deze kennismaking of overdonderd, of geamuzeerd is;
‘hört all' dem Schwadronieren zu, und streich(e)t lächelnd seinen Bart’...
Er zijn trouwens nog meer emoties en reacties mogelijk. Men kan ook aan zijn
eigen rare, verdwaasde, hypertachtigende jeugd terugdenken; toen men ook zoo
krampachtig deed. En hóé te-goeder-trouw. ‘Zwarte inkt, onttrokken aan het brandend
bloed’, verdorie, dat was ‘góéd’, hè... Werkelijk, als je je eenige decenniën terugdenkt,
zie je je deze spartelingen aan den rekstok der poëzie mee-beoefenen. En je weet,
dat je er iets bij voelde ook; en dat 't niet heelemáál de niet-geavoueerde, en ook maar
vaag bewuste, neiging tot bizarrerie en ‘épater les bourgeois’ was.
Nu, dat is het hier ook niet.
'n Verweerd mes
kil, verklamd en strijdloos
in zijn roest vergeten, buiten
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op de vensterbank van een vertrouwd kasteel,
zoo aan den rand van 't laatst vergaan,
zoo ligt mijn ziel, verroest en koud
aan 't venster van een oud bestaan.

Zoo-iets, daar zit toch wel 'n eigen gevoel, iets van een vizie in.
De wegen rennen tegen snelle auto's in,

heet het eenige bladzijden verder; en dat heele vers is zelfs iets bijzonders. Laat ik
het u even laten zien:
WEGEN.
De wegen rennen tegen snelle auto's in,
verweerd en weerloos reikend naar hun verste kronkeling,
en draaien, eind'lijk krank van zin,
gelijk een driftig gouden boor
de donk're dorpen door...
De wegen trekken kleumend verder,
zonder vee en zonder herder
langs de rilde randen
van de landen
die hier scheef naar horizonnen draaien,
om in eindelooze weiden t'rug te waaien,
wijd open
tusschen slooten.

Dit vers, of... nou ja, dit vers dan maar, verzoent eenigermate met veel
onbeheerschtheid...
‘Ik wankel uit mijn evenwicht’

heeft de dichter op blz. 16 uitgeroepen;
ik sterf of vlucht naar 't buitenland,

voegt hij eraan toe. Dat allerlaatste kan nooit kwaad voor 'n poosje. Naar Frankrijk
dan maar, zou ik zeggen; waar de klaarheid en vormbeheersching zoozeer in eere
zijn, die deze dichter te weinig telt. Hij leere er dan minder uit zijn evenwicht te
wankelen; dan komen misschien méér van zijn vizies sterk, sober en dus
indruk-wekkender tot ons. Nu liggen ze nog ietwat bedolven tusschen veel rarigheden.
J.W.

‘In U heb ik gevonden’. Verzen van Mien Labberton.
Dit is een bundeltje zelden sterke, steeds zuivere, modern-godsdienstige poëzie; met
een aantal verzen daartusschen, die enkel de vreugde aan de schoonheid der geschapen
natuur vertolken. Die vreugde is zeer echt; maar de uitzegging dezer gevoelens wordt
al te ras één-tonig; en men wordt herinnerd aan het feit, dat 'n enkel welgeplaatst en
bijzonder adjectief ons in deze materie vaak meer zegt. Zoo staat het trouwens ook
wel eenigszins met die ‘modern-godsdienstige’ poëzie. De schroom waarmee het
modernisme voor beelding van het onaardsche terugdeinst, blijkt, uit litterair oogpunt
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vizies van een schouwend protestantmysticus als Luyken vergelijken. Toch, in die
bleekere verbeeldingswereld heeft deze dichteres de sterke aanvlagingen des harten
nu en dan met zachte-en-sterke woorden op ons weten over te brengen; en in ons te
drijven. Het gedicht, waaraan de bundel zijn naam ontleent (blz. 74-75) en het daarop
volgende ‘Ik zocht, mijn God...’ bijvoorbeeld, zijn schoone uitstortingen van
goddelijke sensatie.
J.W.

Bengaalsch Vuur, door Herman Middendorp. - Leopolds Uitg. Mij. Den
Haag, 1929.
Het boek telt bijna 300 pagina's en men heeft het gevoel dat het wel korter kon. De
historie van een al wat ouderen man, die een jong meisje trouwt, hem meer met
dankbaarheid dan met heusche liefde toegedaan, zoodat op den duur de verleidelijke
zoon des echtgenoots die liefdespalm wegdraagt, met alle min of meer pijnlijke
gevolgen van dien...... zulk een historie kan, dunkt mij, beknopter worden verteld,
als er geen ‘nova’ te vermelden zijn. En dat zijn er niet. Al die bladzijden door loopt
de geschiedenis op rolletjes en is eigenlijk weinig ontroerend, ofschoon het boek niet
slecht geschreven is. Maar het is of de figuren uit de schildering niet los willen komen
en gestalte aannemen, het blijft alles bij woorden, die...... niet beelden. Zoodat,
tenslotte, noch het jonge vrouwtje Dina, noch haar heer gemaal ons duidelijk voor
oogen staan, lijfelijk niet, maar geestelijk ook niet. En zoo kan ons het droevig geval
ook niet schelen, al is het nog zoo waarschijnlijk voorgesteld. Ja, erger nog, het wordt
een beetje vervelend al die vlakke mededeelingen te lezen, waar geen leven onder
zit. Wij willen immers zulk gebeuren mee beleven, als wij er iets aan hebben zullen
en verwachten van den auteur, dat hij ons dat aandoet. Welbeschouwd, levert een
boek als dit het bewijs hoe weinig men met allerlei overigens waardeerbare gaven
bereiken kan, als er die eene der imaginative passion, der hartstochtelijke verbeelding
ontbreekt. Dan komt er eigenlijk niets dan droog zand.
F.C.

Het Verloren Land, roman door Johan Koning. - Mij. voor goede en
goedkoope lectuur, Amsterdam 1928.
Er is meer dan één Verloren Land in dit boek. Europa of Holland is het voor een
jonge vrouw, die naar Indië gaat en het blijkt niet waarom Europa dan verloren moet
zijn. Maar ernstiger staat het geval voor Indiërs, die naar Europa reizen om daar te
studeeren. Dan ligt hun geloovige verbeelding al ras als een verloren land achter hen,
meent de schrijver, en zij ontvangen voor deze eenheid van leven niets dan
verbrokkeling terug. Ten bewijze, dat die eenheid meer een onbewustheid dan een
bewuste overtuiging is, zou men zeggen. Maar dat meent deze schrijver eigenlijk
niet. Hij gelooft - begrijp ik hem wel - dat die eenheid van leven en denken,
meerendeels gefundeerd op den tropischen sterrennacht en zijn verheven stilte, een
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het vernuchterde, verbeeldingslooze westen zou dan een intelligente Javaan van die
gevoelsarmoê bewijzen te over kunnen vinden, ook van verwording en ondergang,
als hij dancings, jass, cinema en zulke uitingen erg au-sérieux wil nemen. De schrijver
is het zelf dan niet met zich zelf eens, en dat is allicht zijn verdienste, of hij de
daadlooze, droom van het oosten, die misstanden doet ontstaan en voortbestaan
verkiest boven het westersche leven, dat er naar streeft misstanden op te ruimen en
aan ons gemak alle materie dienstbaar te maken, maar...... eigenlijk reden van bestaan
mist. Zijn boek heeft de verdienste van een verhandeling, zij het een te lange, over
deze geestelijke waarden van Oost en West en schijnt te concludeeren tot de
onmogelijkheid, dat de een de ander zou kunnen helpen. Integendeel, de Javaan die
naar Europa gaat, zal zich ontredderd voelen, armer dan te voren met zijn wijsheden,
die boven het naïeve volksgeloof uitgaan. En de Europeaan, die Indië met
begrijpenden en liefdevollen blik gezien heeft, zal er zijn leven lang heimwee naar
gevoelen, ook al kan hij het moederland niet vergeten. Ziedaar, naar ik meen, de
melancholieke slotsom van des schrijvers overpeinzingen, die hij tot ons, en wellicht
zijn eigen, vermaak in diverse fictieve personages heeft neergelegd. Maar niemand
maakt zich diets, dat niet de heer Koning zelf aldoor aan het woord zou zijn, hetgeen
beteekent, dat de roman als zoodanig er niet is en dit lijvig boek met litteraire kunst
niet te maken heeft. Het geeft, als gezegd, overpeinzingen, oordeelen, dialogen over
Hollandsche en Indische toestanden, telkens van Hollandsch en Indisch standpunt,
voorzoover de schrijver er eenigszins in slaagde de ‘Indische ziel’ te benaderen. Wat
nog zeer, zeer de vraag is. Voor zulke gewaagde ondernemingen moet men ook
eenigszins kunstenaar zijn en niet enkel een goedonderlegd, scherpzinnig en humaan
denkend journalist.
F.C.

Levenshonger, door Cora Sandel. - Vert Quanjer Steltman. - H.W.J. Becht,
Amsterdam, z.j.
In het oorspronkelijk zal dit nog wel veel mooier zijn, want de vertaling doet soms
stijf en troef aan en dekt de sfeer van het gebeuren niet. Wat hier gebeurt? Eigenlijk
niets. Er is het dagelijksch sleurbestaan in een heel kleine stad ergens in het hooge
noorden van Noorwegen. Het leven in zoo'n nest, wat men dan leven noemt, het dof
voortvegeteeren in kou en duisternis, die als de uitdrukking zelf zijn van de
geesteloosheid in zoo'n samenleving, waar vooral diegenen wonen, die de meer
maatschappelijke, meer voorname wereld van het zuiden uitstoot. En in deze
omgeving als centraal figuurtje het onbeduidende, onderkomen, onvolgroeide meisje
Alberte...... dat toch misschien allerlei mogelijkheid in zich borg. Maar in dezen kooi
kan dit zwakke, steunbehoevende, vrijheidshongerende nimmer tot haar recht komen.
Het verkwijnt, verwelkt, stompt af, als al wat fijner van bestel, maar te zwak hierheen
kwam en het spel en de whiskeyflesch als laatste redmiddel grijpt. Terwijl het grove,
maar vitale tenslotte zich baan breekt en heen gaat waar prikkelend verkeer en
wrijving zijn, de groote wereld.
Eindelijk schijnt zelfmoord de eenige weg om aan dezen gruwelijken tredmolen
te ontkomen. Maar zelfs daarvoor blijkt de energie te
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ontbreken of de walging toch nog niet sterk genoeg te zijn. En zoo eindigt het boek
in een soort wanhopige gelatenheid, met als indruk diep meelij met de rampzalige
menschheid in het algemeen, die in deze barre woestenij wel moet ondergaan, omdat
haar geesteskrachten bij lange na niet toereikend zijn.
De gevoelige schrijfster, die Cora Sandel heet, heeft het vermocht de eentonige
grauwheid van dit boek tot het einde vol te houden, zonder vervelend te worden of
maar den indruk te laten verslappen van een hel zonder troost en zonder hoop. Want
ondertusschen teekent zij min of meer globaal al de leidende figuren in het stadje en
teekent precies en fijn dat eene kind, naar wier hopeloos te kort al onze deernis uit
gaat. En tracht bovendien alles te drenken in een atmosfeer, die zelfs in deze niet al
te gevoelige vertaling ons haast benauwend werkelijk aan doet.
F.C.

Uit Freekje's Leven, door C.M. Vreugdenhil. - J. Meulenhoff, Amsterdam
1929.
Dit verhaal over kinderen zal wel voor kinderen geschreven zijn. Dat voelt men aan
den toon. De kindertjes doen erg kinderlijk en de volwassenen zijn enkel van buiten-af
geteekend, zooals kinderen hen zien: groote figuren, de vader, de moeder, de
grootmoeder, die enkel doen wat des vaders, der moeder, der grootmoeder is,
verstandig en liefderijk. Het schijnt dat kinderen dat zoo willen, of tenminste dat
men hen zoo denkt te willen, zoo lief en dierbaar en vooral eenvoudig. Gaandeweg,
in die schetsjes en huiselijke tafereeltjes, ontwikkelt zich dan een verhaal met
wisselingen en katastrofen. Oma gaat bij haar zoon inwonen. Moeder sterft onverhoeds
in een laat kraambed, een jonge huishoudster betreedt het huis en zorgt voor het
nagelaten wichtje en heeft haar zorgen. Ten slotte hertrouwt vader met de jonge
huishoudster, nadat het verlaten wichtje zelf deze aarde verlaten heeft, en de groote
dochter vindt dat niets goed. Groote dochters, weten wij thans, hebben soms een
vader-complex en verdragen geen andere vrouwen in zijn buurt. Maar hier, aan het
slot van het boek, week het complex voor de echte vrouwelijkheid van Mies, die
teederlijk doorbrak, toen bleek dat haar stiefma een eigen kindje verwachtte. Voor
dat ongeboren leventje verbleekte en brak alle complex-haat en kleine Freekje was
er gelukkig om, want die hield niet van diskerdie......
Zoo eindigt het boek hopelijk tot tevredenheid van alle jeugdige lezers. 't Is alleen
maar te hopen, dat ze vervolgens niet in hun vaders boekenkast Top Naeffs Letje
ontdekken...... maar dat zullen ze wel weer wegleggen. Kinderen lezen ook liever
iets dierbaars, dan zulke wrange realiteiten. Die beleven zij tenslotte zelf wel.
F.C.

Nederland, Spiegel eener Beschaving, Rudolf Mengelberg. - Andries Blitz.
- Amsterdam, z.j.
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Het is op zich zelf beminlijk en het geeft een goeden dunk van eens menschen
geestengemoed, als hij, wonende in een vreemd land, ernstig tracht zich van land en
menschen rekenschap te geven, wat zij hem
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en wat zij in het algemeen waard zijn. Zoo is dit keurig uitgegeven geschriftje over
Nederland dan ook een sympathiek boekje, alleen al om de bedoeling. Het werd
oorspronkelijk in het Duitsch geschreven, blijkbaar om den Duitschen natuur, die
toch zoo vaak vreemd tegenover ons staat, over Hollands wezen in te lichten. En de
schrijver neemt die taak niet maar zoo eenvoudig op, noch tracht haar lichtzinnig te
volvoeren. Hij is, duidelijk genoeg, eenigszins naar Duitschen trant geschoold in min
of meer wijsgeerige abstracties en tast diep naar de ideëele kiem der dingen. Zijn
boekje, dat alles wat Hollandsch is, omvat: kunst en wetenschap, landschap en zeden,
historie en huidige werkelijkheid, imponeert ons door de verrassende stelligheid
zijner uitspraken, die vaak een beslist metaphysisch karakter dragen. Bijvoorbeeld,
als hij spreekt van ‘de zee als scheppend element’, dan worden wij eenigszins
verbijsterd door de stoute, speculatieve beweringen, die ons in nauwelijks twee
bladzijden wel voor een half jaar te overpeinzen geven in diepe verbazing over ons
eigen karakter. Maar, gelukkig voor ons, is de heer Mengelberg (wiens verfijnde
beeltenis door Konijnenberg zich vooraan in het boekje bevindt) meestal op gelukkige
wijze concreter en zegt dan waarlijk zeer vleiende, doch ook treffende dingen over
Hollandschen aard en beschaving. Al blijven er ook hier metaphysische troebelheden
en komt hij nooit tot heelemaal, klare formuleering van wat nu, in vergelijking met
het Duitsche, het specifiek Hollandsche karakteriseert. Want dat wij realistisch en
nuchter zijn, levenlievend en verstandelijk, dat wisten wij ook reeds tevoren. En de
amendementen, die de schrijver hier aan toevoegt, zijn wel van vaag suggestieven,
maar niet van direct duidelijken aard. Of moet men het probleem des onderscheids
van Hollandsch en Duitsch voor opgelost houden door er de woorden classiek en
romantiek aan te hechten? Dit alles echter verduistert niet de verdienste van dit
werkje, dat nl. hier een fijn- en scherpzinnige jonge man van Duitschen stam
ontvankelijk is geworden voor het wezenlijk Hollandsche, hem aldus een nieuwen,
frisschen kant zijner eigen persoonlijkheid openbarend. En zoo schrijft hij een
geschiedenis van de Hollandsche beschaving, die het enorme voordeel heeft vrij te
zijn van alle chauvinisme, zoowel als van alle minswaardigheidsbesef, de twee kanten,
gelijk men weet, van het nationale gevoel. Hij is een onverdacht getuige en de
Hollanders kunnen hem slechts dankbaar zijn voor zijn onvoorwaardelijke overgave
aan den geest van het land, dat hem oorspronkelijk vreemd was.
En het is daarom ook goed, dat het boekje vertaald werd. Men wil gaarne den man
waardeeren, die zoo treffende en vriendelijke dingen over ons gezegd heeft. Maar
weinige vreemdelingen kunnen zoo cosmopoliet zijn.
F.C.

Groot Nederland. Jaargang 27

561

Kwatrijnen
Gij hebt mij driftig in een hoek gedreven,
Wat kan ik anders dan mij overgeven?
Martel mij niet, mijn God, ik hang U aan,
Tot Gij van troost gesproken hebt en leven.
Hebt Gij mij lief, die mij wreedaardig slaat?
‘Tot stof verstamp Ik al uw zonde en haat.
Eerst als de zandhoos is voorbij gestoven,
Ziet gij de zonneschijn van Mijn gelaat’.
O, toen Gij me in uw eenzaamheid verstiet
Wilde ik uwe volle kruik van deernis niet.
En nu ik na mijn lange vasten honger
Spijzigt Gij mij met honing van verdriet.
Wie zijt Gij, Vreemdling, die zich tot mij wendt?
Een teedre bruid woont in dees grove tent.
Achter het zwaar gordijn staat zij te wachten.
Zijt Gij de Bruigom die zichzelven zendt?
De tarwekorrel kreunde in den molen:
Harde, waarom hebt Gij mijn dood bevolen?
Hij zei, glimlachend naar het witte meel:
Opdat uw zuiverheid niet bleef verholen.
O God, bewaar mij voor der zonde vloek,
En schrijf mij niet in 't somber doodenboek.
Is in het blanke pergament des levens
Niet ergens, achterin, een open hoek?
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Laat mij nooit van verdriet of vreugde weenen.
Wees als een vuur: de vlam verhardt de steenen.
Maar weer den regen die met lang geduld
Verweerend sluipt door ruwe rotsen henen.
Gebod, straf en belofte is dood gebleven,
Wanneer we Uw wet niet in de ziel beleven,
Wat baat het ijzer en wat baat het hout!
De nagel moet eerst in de plank gedreven.
Zonder uw hulp moet ik te gronde gaan,
Van 't schip gesmakt in levens oceaan.
Achter mij hoor 'k de felle haaien zwemmen.
En scherpe bekken hoor ik open slaan.
Het draaiend rad kloeg: o, de lange baan!
Ik duizel en moet immer sneller gaan.
Vermanend riep de spil: waartoe te mokken?
Ik lijd hetzelfde schoon ik stil blijf staan.
Gij antwoordt niet op onze wilde vragen,
Maar laat ons aan den last te zwaarder dragen,
En als onze oogen blind van tranen zijn,
Heet Ge ons den gang naar U blindlings te wagen.
Die woorden spreekt van klinkende ijdelheid,
Meen niet, dat gij profeet of wijze zijt.
Vandaag pronken lakeien met de kleeren,
Die gisteren een vorst heeft afgeleid.
O dwaas, durft gij na wegen en na wikken
Anders dan Gods genade te beschikken?
Durft gij hoogmoedig naast den rechter staan.
En hem bedillend op den schouder tikken?
Wij zweren daags de wereld te verzaken,
Met blik noch met gedachte haar te naken;
De droom neemt alles weder in bezit
En vòl van wereld zijn wij bij 't ontwaken.
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O Liefde door een ieders hart begeerd,
Dezelfde of Gij verheerlijkt of verheert.
Tienduizend steenen gaan in éénen oven.
De een brandt hij glanzend, de ander wordt verteerd.
De dwaas roemt trotsch; wat leeft heeft één natuur,
En groet den wijze graag als bloedgebuur.
Een vorst berijdt maar raadpleegt niet den ezel,
Maar laat hem balkend achter in de schuur.
Als u 't veroveren van vreugd gelukt,
Weet, de verheugde wordt het meest verdrukt.
De gans die tam werd en zich vol laat stoppen
Is 't eerste vet en wordt het eerst geplukt.
Waarom aan elk uw zonden te verhalen
En nagenietend op uw daden smalen?
Gij werd verwonnen? Zwijg uw nederlaag.
God redde u uit? wat valt er dan te pralen.
't Oogenblik dat mij nimmer kan ontnomen
Is van twee eeuwigheden 't samenkomen.
Dies ben ik eindpunt en ik ben begin.
En God besluit begin en eind volkomen.
WILLEM DE MÉRODE
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Absalom
Treurspel in vijf bedrijven
Vierde bedrijf
Eerste tafereel
(Hoving om het koninklijk paleis)

Ie Tooneel
Absalom, alleen
Mijn Achitofel gaf mij goeden raad.
Ik zou de koningsvrouwen nemen op
het dak van 't koninklijke huis, in 't zicht
van al het volk. Bij God, die raad is goed.
Hoe goed voor mij weet Achitofel zelf niet.
Ben ik niet Absalom, die onverschillig
voor vrouwelijk schoon, het minst aan minnen dacht?
Dat was de prins. Ik ben de koning thans.
Toen ik die sluierhulselen lichtte, was het
geen scherts, geen spot. Ik wilde zien... 'k Verlang
naar éene, die naar mij verlangt. Die oogen!
die oogen, die mij boren door en door!
Bij dag, bij nacht, alom, aloveral
moet ik ze zien en staren in hun vuur.
Te nauw is het paleis met koude pracht
van wemelend goud en willige dienaarschap,
voor 't laai gevoel dat in mij bruist en brandt
en al mijn denken smelt tot éen gedachte:
Mijn is die vrouw, mijn zijn die oogen, mijn
die mond, die hals, dat goddelijk lijf, die ziel.
Lucht moet ik hebben, lucht, licht, warmte, groen,
en vrouwenoogen, bloeiend als geen bloem!...
Een wonder dier is mensch, in rede hoogst
onredelijk... De kroon heb ik begeerd,
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veel jaren hard en anders niets begeerd;
er naar gestreefd met goede en kwade kracht;
en nauwlijks is mijn groote wensch vervuld,
mijn hooge doel bereikt, of ander drift,
uit ander leegte ontsprongen, overrast mij.
En dat doet éene vrouw. Heerschzucht, die al
mijn lust en tijd verslondt, verzadigd zijt
gij niet, doch hebt een ander voorwerp. Koning,
wierp ik mijn kroon met blijdschap in een schoot,
zoo dit de prijs moest wezen van het wild
geluk, dat ik met bei mijn armen aan
mijn borst wil heffen, sidderend prangen, tot
twee ademen in een enklen kus vergaan.
(Droomerig staart Absalom voor zich uit. Maächa komt op)

IIe Tooneel
Absalom, Maächa

Maächa:
Te goeder ure vind ik u alleen.
Absalom:
Wat wenscht mijn moeder?
Maächa:
Antwoord op een vraag.
Neemt gij de vrouwen van den koning tot
uw vrouwen?
Absalom:
Alles wat des konings was
wordt mijn.
Maächa:
Uw antwoord lastert Absalom.
Absalom:
Bezit van schoone vrouwen past den vorst.
Zij zijn het rijkste tooisel van zijn hof,
uitblinkend als een parel in een ring.
Zonnige zede wil mijn zonnig land.
Maächa:
Een edel held had ik in u gedroomd,
die droom is uit.
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Absalom:
Mijn schoonste droom begint.
Maächa:
Het is dus waar. De toebereidslen en
de noodigingen tot een nachtlijk feest,
te houden bloot en vlak in 't aangezicht
van volk en God en 's hemels reine sterren,
zijn niet een louter schrikaanjagen tot
herhaling van de smadelijke scherts,
waarmee gij mijnsgelijke treffen woudt.
Absalom:
Niet uwsgelijken toch. Bijwijven zijn het.
Maächa:
Bijwijven zijn het, ja; maar Davids.
In 't bijzijn van uw knechts en van het volk
hebt gij haar lijfsbehoud beloofd.
Absalom:
'k Beloof
het nog.
Maächa:
Het lichaam laat gij leven en
vermoordt de ziel. O gruwlijk, gruwlijk!
Absalom:
Grieft
het u niet meer dan haar?
Maächa:
Ontzetting heerscht
op hare kameren, huivringwekkende angst.
Absalom:
Zij hoeven niet te huiveren. En ik gis
ook alle huiveren niet.
Maächa:
Een eerbaar man
verblijdt zich over de eerbaarheid der vrouw.
Al dwaalt er éene, vele wandelen recht.
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Absalom:
Nu, moeder, val, om eenig bijwijfs wil
en gril, niet lastig mij. Wat David schonk
tot pronk en pracht, dat schenk ik ook. Voorwaar,
veel minder wordt die overgang betreurd
dan gij te vreezen schijnt.
Maächa:
Niet deze blik,
vol duister gloeiend vuur! Niet deze blik!
Ik ken uw oogen, Absalom. Vol angst,
ách menigwerf, heb ik dien wilden glans,
dat gluren naar 't verbodene in hun diepst
ontwaard. Een moederoog ziet scherp, ziet ver.
Gelijk een voorgevoel van leven, heeft
zij ook een voorgevoel van dood. O kind,
mijn groot, mijn schoon, mijn slechtgeworden kind.
Absalom:
Ik ben niet slechter dan elk ander koning.
Wat David heeft gedaan, zal ik niet doen.
Maächa:
Veel erger doet gij. Wilt gij vrouwen, ga,
kies uit en neem. In Israël en elders
zijn vreugdedeernen vele en mooi genoeg.
Lok met een vleiblik, met geschenken, koop
met goud, grijp in uw schatkist, zend uw knechts uit,
vraag, dwing en roof; doch niet uw vaders vrouwen.
Absalom:
Beoordeel niet voorijlig en verkeerd,
en wijt hetgeen ik voorheb niet aan lust
of luim. Het werd mij opgelegd om 't heil
van dezen staat.
Maächa:
Sloeg iemand u dien raad voor?
Absalom:
De vroedste van mijn hof.
Maächa:
Wis, Husaï,
die, hier teruggekeerd, dien raad verstrekt,
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opdat gij in uw vaders huis uzelf
onteeren zoudt en zulke schande laden
op dezen nieuwen troon, dat beedlaars en
melaatschen u met recht verachten en
ontwijken.
Absalom:
Schoon mijn knecht geworden, gaf
mij Husaï te dezer zaak geen raad.
Maächa:
Den edelen grijsaard deed ik onrecht aan,
ver zoekend wat nabij ligt. Neen, niet hij!
Slechts Achitofels helsche brein vermag
dit menschwaardige uit te broeden. Die
alleen kan, zonder ijzen, de euvele daad
voor zijn verbeelding roepen, schaamtevrij
de woorden vinden om een ander tot
die daad te drijven.
Absalom:
Teergevoeligheid,
een sieraad van de vrouw, maar ook een zwak,
staat vreemd vóor staatsbelang en staatsbeleid.
Maächa:
Wat staatsbelang kan u bewegen om
de menschheid in haar diepst gevoel te krenken?
Kan moedwil, kan verdorvenheid een steun
zijn van den troon?
Absalom:
Heb ik niet reeds gezegd
dat staatsbeleid te ver staat van de vrouw,
en boven haar begrip? Die 't vatten kan
die vatte 't: Wat des konings was moet na
als voor des konings blijven. Tevens moet
een stoute daad, niet slecht, maar felbesproken,
een scherpe scheiding maken tusschen 't oud
bewind en 't nieuw bewind, een klove nooit
of nooit meer overbrugd.
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Maächa:
Veel koeler nog,
veel kalmer zal uw Achitofel u
een aanslag hebben voorgespiegeld, die
de deugd ontzet en wraak ten hemel roept.
In staatsbeleid zijt gij nog niet volleerd.
O valsche, wreede kunst, veinzend en hartloos,
die met een glimp van reden 't laagste kleurt
en schreeuwend onrecht maakt tot schijn van recht!
Bij al wat heilig is, blijve immer toch
de vrouwe ver van u!... Ach, Absalom,
ik durf u niet aanschouwen, niet doorschouwen.
Uw eerste val - uit heerschzucht - was zoo diep
dat ik veel liever was gestorven dan
hem aan te zien. Uw tweede val - indien
het schandlijke gebeurt - is duizendmaal
verfoeilijker. Denk om uzelf ten minste,
en gooi u niet verloren in den modder.
Absalom:
Ik heb geen tijd meer, moeder. Hier verwacht
ik mijnen raad. Uw woorden, wild en troebel
van bitterheden, laat ik stil bezinken.
Maächa:
Ik ga, maar blijf aan 't hof en uwe zijde,
al wenkt en roept mij evenzware plicht
bij David ter woestijn. Ach, in zijn leed
en rampspoed, heeft mijn koninklijk gemaal
Bathseba slechts, de vleiend hangende,
om hem te troosten, om hem op te beuren;
een krijtster bij een zielekranke... David,
vergeef mij. Zie, hier moet ik blijven, wakend
over mijn zoon, die, midden in zijn kracht,
nog kranker is dan gij zijt... Absalom,
verdwalende Absalom, ik laat u thans
ongaam aan andren over en uzelf;
maar keer terug, altijd opnieuw terug,
om iets, dat in u slaapt, voorgoed te wekken.
(Maächa af)
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IIIe Tooneel
Absalom, alleen

Zij waant mij nog een kind. Ik ben een man, een koning!... Mijn geweten leidt geen
vrouw.
(Achitofel en Husaï treden op)

IVe Tooneel
Absalom, Achitofel, Husaï

Achitofel:
Mijn koning, groet en heil.
Husaï:
Den koning heil!
Absalom:
Mijn beste raadslui beide, lang gescheien,
thans in het teeken mijner zonbanier
vereenigd weder, dubbel welkom hier.
Nog nooit, meen ik, werd onder blooten hemel
bij groen en bloemen over zaken van
het hoogst gewicht als dit ons rijksbewind
gehandeld. Geeft mij licht dan, mild en klaar,
gelijk de zon, doch strenge wijsheid niet,
of niet te veel; want mijne ziel is jong.
Vannacht laat ik mijn koninklijke vreugd
aan alle burgers, alle sterren zien.
Achitofel:
Uw dienaars zorgen dat de daken van
't paleis in levendige pracht wedijveren
met deze frissche hoving. Planten, lampen
en jonge vrouwen zullen heerlijk bloeien
en harpen zingen liederen van liefde,
terwijl de wijnen flonkeren ten bokaal.
Als zoo de koning viert zijn koningslust,
zal geen vermoeden dat hij door die daad
het hofrecht handhaaft en zijn troon bevestigt.
De scheiding tusschen Absalom en David
wordt onherroepelijk, volkomen. Volgen
zal 't volk zoover de koning trekken wil.
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Dies zonder aarzelen David nagezet,
eer hij in 't Oostjordaanland, 't minst door ons
bewerkt, een nieuwen aanhang werft en wast.
De wankele boom moet uitgeroeid tot in
de laatste worteling.
Absalom:
Twijfel daaromtrent of wij den vijand achtervolgen moeten
onmiddellijk, of spader -, houdt mijn geest
gespannen. Beiden wil ik hooren. Geeft
mij raad.
Achitofel:
Mijn raad is reeds gegeven. Breek,
zijn vrouwen nemend, dezen nacht voorgoed
met David en denzelfden morgen met
tienduizend man maak ik mij op, trek uit,
jaag na, val aan, vernietig zijn gevolg.
Absalom:
Gij, Achitofel?
Achitofel:
Ja, ik heb geen rust
eer dit gebeurt.
Husaï:
Mijn raad luidt anders, heer.
Dat gij den burg neemt van heer David, goed.
Dat gij de scheiding dieper delft, nog beter.
Dit alles geldt den ouden koning slechts,
en niemand keurt het af. Maar dat gij als
een woeste jager weerloos wild vervolgt
tot in zijn laatsten schuilhoek, dat gij dreigt
met dood en slachting, neemt al 't volk u kwalijk.
Het arme wild, vergeet niet, is uw vader.
Achitofel:
Laat niet oud onkruid groeien. 't Zit te fel
nog in den grond. Ruk uit, ruk uit ineens.
Spaart gij uw vader, weet, hij spaart u niet,
die nooit u heeft gespaard.
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Husaï:
Hij is te zwak
om zich te roeren nu, te dankbaar dat
hij leeft en leven mag.
Achitofel:
Droomt Husaï,
dat Absalom niet droome en de oogen sluit!
Mijn oogen spér ik open en ik zie
met de oogen ook van mijn bespieders.
Absalom:
Zeg
mij wat?
Achitofel:
Om David zamelt zich een heir,
dat sterker wordt in stoutheid en getal,
naarmate gij, minachtend, tijd verliest.
Voor David werken priesters onderduims,
ook in deez' stad, en boden gaan van hier
naar ginds, van ginds naar hier. Met David zijn
er meer dan gij vermoedt, een stille staf
van huichelaars en verraders... Husaï,
gij waart het langst met David, weet gij niet
wie ik bedoel?
Absalom:
(op Husaï duidend)
Mijn raadsheer niet?
(Achitofel haalt zijn schouders op)

Husaï:
Ik weet
alleen dat Achitofel wijs is. Wat hij vreest
moet onze vreeze zijn en onze zorg.
Doch ook in 't goede kan men overdrijven.
Mijn oude oogen hebben dit gezien:
de kracht van onzen nieuwen koning is
zijn jeugd, zijn moed, zijn durf, zijn zelfvertrouwen.
Dat moet den doorslag geven in dit pleit.
Blijft David klein in macht - geloof mij, als
't getij verloopt, verzet men gauw de bakens;
de banneling loopt ieder in den weg
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en hoogstens krijgt een schamele bete broods,
geen goud, geen volk, geen troon - blijft David klein,
is hongrig hij en dorstig, wees een zoon
voor hem en gun uw vader rust. Voor u
kan het geen kwaad en voor het volk is 't goed.
Wordt David groot - niet onverholen blijft
dat op den duur, zoo wij in 't zicht hem houden dan dwingt hij zelf u tot den slag, die moet
geslagen worden gansch naar uwen aard
in open veld in 't aanzicht van de zon,
niet anders, heer, dan onder uw bevel.
Een zekere zege volgt u op den voet;
want zege houdt van jeugd en zonnetrots.
Absalom:
En David? Wat met David?
Husaï:
Bij den glans
der wapenen heeft de winnaar alle recht.
Gij zijt geen zoon dan, die den vader afstoot,
maar koning, die geen andren koning naast
zich duldt.
Absalom:
Uw raad bevalt mij, Husaï.
Husaï:
Vergeet ook niet dat Israël een volk
van helden is, dat helden wil tot vorsten,
zoo Gideon, zoo Simson was, zoo Saul,
zoo David in zijn tijd.
Absalom:
Zoo Absalom!
Ik wil voor niemand, niemand onderdoen.
Mijn wagens worden zegewagens, en
wie mijne speer zal zien, weet dat een held
ze voert.
Achitofel:
Beslis niet overijld, mijn vorst.
Krijg is geen spel, dat roekloos wordt gespeeld.
Niets minder wordt gewaagd dan troon en kroon,
dan hals en hoofd. Het mag u schoon staan in
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den oorlog uit te blinken, held te zijn
en voor te treên met kransen om uw slapen.
Ook uwe vrienden zijt gij rekenschap
verschuldigd, ook den staat door u gevestigd.
Absalom:
Ik weet het wel; ook u, mijn Achitofel.
Achitofel:
Laat mij daarbuiten. Wat ik doen zal bij
mislukking...
Absalom:
Wat? mislukking? Heb ik niet,
zooals mijn volk, de toekomst in mijn hand?
Achitofel:
De toekomst in zijn hand, met zekerheid
in zijne hand, die heeft geen mensch, o koning.
Uw volk, ál volk, bedriegelijk als de zee,
die, zonder onverwachte stormen zelfs,
gestadig schommelt, heeft elk andren tijd
een andre trouw. Zoowie 't getijde laat
verloopen en den stroom...
Absalom:
Dat doe ik niet.
Achitofel:
Kan in den zwaarsten stond alleen staan.
Absalom:
Vriend,
gij laat mij nooit alleen.
Achitofel:
Dat hangt van u
af, heer. Doch iets voorspel ik: dezen staat
zal ik met oogen niet zien ondergaan.
Husaï:
De koning weet dat ik bij mijnen raad
zijn macht voor oogen houd en ook zijn roem.
Achitofel:
Dit zie ik beter dan wie ook, maar tevens
de wisselvalligheid van 't lot, 't gevaar
van overdreven zelfvertrouwen, en
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het net ter hand van éen, die met geroer
het klaarste water wil vertroebelen. Doch
mij vangt men niet.
Absalom:
Grond heeft uw raad; ook de uwe.
Toch tegenstrijdig zijn ze, en één slechts deugt.
Kome Achitofel in den vroegsten ochtend
ten hove hooren wat gebeuren zal.
Marschvaardig staan mijn legers.
Achitofel:
Heer, ik kom
voor 't kraaien van den haan. Bedenk nog dit:
mijn eerste raad was beter niet gegeven,
indien mijn tweede niet wordt opgevolgd.

Tweede tafereel
Ander gedeelte van de koninklijke tuinen. Op den achtergrond het paleis met marmeren trap.
Op het met toortsen verlichte dak, waar harpgetokkel klinkt, rijke beweging. Absalom is daar
met dienaars en bijwijven, waaronder Haggith. Wachters staan vóor de trap. In de hoving
allerlei volk, oud en jong, mannen en vrouwen, burgers, krijgslieden, een bergkluizenaar.

Ie Tooneel
Jonge vrouw:
Rijk is de nacht.
Jonge man:
Als een vrouw in tooi,
vol sterren.
Jonge vrouw:
De koning kust zijn liefste.
Krijger:
Koning Absalom, goed heil!
Tw e e d e j o n g e m a n :
Machir, Giber, Zadub, Elihoref,
komt herwaarts!
Timna, Milka, Ketura!
Hier valt wat te leeren.
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Ouderevrouw:
Wat? leeren?
De deernen van de heeren?
Zij weten al evenveel.
(tot haar dochter)
Scheer je weg, scheer je weg, naar huis!
Burgersman:
Ha ha ha, hoe hoe hoe!
't Een oog open en 't ander toe.
Oude David werd te zwak.
Absalom moet op het dak.
Tw e e d e b u r g e r s m a n :
De koning heeft gelijk.
Ineens tien vrouwen rijk.
Wat keer ik tot mijne éene wijf?
'k Zie liever koninklijk bedrijf.
Eerste burgersman:
Tien voor éen, en éen voor tien.
Een mag doen en duizend zien.
Tien jaar vroed en éen jaar dom,
Dat's de wijs van Absalom.
Jongmeisje:
Ik wou dat ik er eene van was.
Ik zou niet weenen, zou niet huilen,
niet schuchter onder mijn sluier schuilen.
Bergkluizenaar:
Dat's het edele vrouwenras.
Laat een maagd u trouw beloven;
de koning wenkt: een hoer ijlt boven.
Jongmeisje:
Wij zijn niet veil,
maar de koning is zoo schoon.
Krijger:
In zijn slagorde wou ik voorste staan,
werd een van de tien mijn loon.
Bergkluizenaar:
Vecht gij voor den koning;
Een speersteek is uw belooning.
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Een wijf:
(tot den kluizenaar)
Oude, blijf... of soms uw dienst niet wordt gevergd.
Bergkluizenaar:
Ik vlucht naar mijn hol in 't gebergt
Deez' wereld is gek en geil.
Burger:
Daar komt een koningsvrouw de trap beneden.
Meisjes:
Hoe schoon, hoe schoon!
Wa c h t e r s :
(toeschietend)
Maakt plaats. Maakt plaats.
Het volk wordt op zij gedrongen.
Haggith, schitterend gekleed, daalt de trap af en treedt naar voren. Op haar borst draagt zij
een roos

IIe Tooneel
Haggith, alleen

Absalom is nu de zon. Om zijn hoofd in gouden kroning stroomt der haren levende
pracht. Absalom maakt schoonheid koning. In de liefde is zijne macht. Tien
legersteden staan om hem te ontvaân, tien hemelen. Door 't licht waar menschenoogen
schemelen alheerlijk mag de godheid gaan. Zie toch, wie vroeger dienden zijn 's
konings vrienden veeleer dan onderdanen. Waar zijn ze nu die 't leven zondig wanen?
Waar is der schijndeugd strenge belijdenis? Van harpen leeren de koninginnen dat
schoon beminnen een hoog bevrijden is.
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De koning heeft zich neergezet op den rand van mijn bed. En uit mijn oogen springen
tranen van zuivre blijdenis. Een engel siddert op elke ster om vreugden buiten zijn
bereik. God houdt zijn oog, zijn zonne ver; wij, menschen, hebben het hemelrijk.
Ik ben de koningsroos geweest een uur, een eeuwigheid. Thans mag ik gaarne kwijnen
in 't wervelend geurig feest, waar lampen dansen op nieuwe liedren en oude wijnen,
op kwistig spel van hart en geest. Absalom is nu de zon. Merk, als de dag opkomt,
wie schoonst zal schijnen.
(Koning Absalom komt beneden)

IIIe Tooneel
Absalom, Haggith

Absalom:
Haggith, waar zijt gij?
Ik mis u boven, vind u nergens.
Hebt gij u voor mijn aangezicht verscholen?
Haggith, Haggith...
Haggith:
Hier is uw dienstmaagd, heer.
Absalom:
Waarom ontvlucht gij mij?
Haggith:
Ik vlucht u niet,
o koning, maar mijn ziel is zoo ontroerd.
Gij hebt mij overstelpt met vreugd, met schoon
geluk, dat ik met niemand deelen kan,
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waarvoor ik geen getuigen wil dan nacht
met heimlijkheid van boomen en van sterren.
Ginds, bij de lampen, viel mij 't ademen zwaar.
Ik moest mijn blijdschap met mijzelf verbergen,
in siddrende eenzaamheid genieten nog
de nageneugte van uw nadering
tot mij.
Absalom:
Bij elke vrouw denk ik aan Haggith.
Haggith:
Toch nog... o heer, een stond geluk scheen mij
genoeg, een weeldebron voor al mijn leven.
Hoe ik daar in uw armen lag, en gij,
de schoonste mensch, de heerlijk sterke man,
de machtige, de koning, god, mijn god,
mij hebt aanschouwd met zuiver stralend oogen,
dat tranen brandden over mijne wang,
vol vuur!... Toen bloeide voor het eerst mijn hart.
Absalom:
En 't mijne, Haggith, mijn verharde hart,
het bloeide mee.
Haggith:
Toen gij mij gaan liet, bleef
mijn ziel bij u met al mijn zoetste denken.
Ik dorst niet om te blikken, en ik ging,
ik duizelde terug in 't blindend licht.
Nu mocht daar vloeien wijn, die doet vergeten,
nu mocht daar klinken scherts en lach, en harp
en lied... ik moest vandaan of voorts bezwijmen.
Absalom:
Deed het u leed dat ik een andre kuste?
Haggith:
Ach, vraag geen antwoord; heet mij niet te spreken.
Absalom:
Vergeet dat ik uw heere ben, en zeg het.
Haggith:
Mijn koning heb ik lief.
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Absalom:
Mijn hart voelt dat
gij waarheid spreekt. Een andere waarheid wil
de koning thans niet hooren. Andere waarheid
is stroef, is koud. Deze éene waarheid brandt.
Haggith:
'k Verlangde mijnen heere van nabij
te aanschouwen. Eénmaal zag ik u, en nooit
meer sinds.
Absalom:
Voorwaar, gelijk de dwaze doet
zoo deed prins Absalom. Een harde doel
bestrevend, schreed hij 's levens schoon voorbij.
Hij rende op wagens met zijn koperen knechten,
sloeg vast beraad met mannen hard als hij.
De vrouw, de minnelijke, ontwaard' hij niet.
Maar toen ik gister uwe stem vernam,
uw stem, die drong tot in mijn diepste wezen,
als nooit een stem te voor, toen moest ik zien!
toen deed ik alle sluiers lichten!
Haggith:
Niet
tot straf? Niet tot beschaming, heere?
Absalom:
Neen.
Ik wou den mond zien die gesproken had,
en de oogen die mijn oogen zochten, scheen
het mij, dwars door den sluier heen. Ik zag
en weet: mijn dwaasheid werd bestraft; mijn blindzijn werd beschaamd. Hetgeen den prins ontging,
dat achterhaalt de koning.
Haggith:
Ja, de koning,
de koninklijkste koning! O dat ik
uw gouden haar op mijne hand zou wegen,
ik die wou liggen voor uw troon, gelijk
een huisslavin, ootmoedig opziend steeds
naar u!
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Absalom:
Gij, Haggith, slaafsch en nederig?
Zij verre dat! Hoor wat ik u beloof,
wat ik voor God en alle sterren zweer:
Ik wil u boven elke vrouw verheffen.
Ik wil u tronend zien naast mijnen troon.
Gij zijt geen bijwijf van een ouden vorst,
gij zijt des jongen konings koningin,
de schoone vrouw van trotschen Absalom.
Haggith:
Mijn heer, mijn heldere god!
Absalom:
O thans begrijp
ik veel wat om der liefde wil gedaan is.
Had ik u vroeger in 't paleis bespeurd,
eenmaal ontmoet, ontsluierd, in deez' hoving!...
Niet slechts om 't volk te redden uit den sleur
van slap bewind, niet slechts om Davids kroon
met kracht te grijpen, die ten onrecht mij
onthouden werd of zou onthouden worden;
om uw bezit, mijn levensblijde Haggith,
om u uit 't koude bed te nemen in
mijn warme armen, ware ik opgestaan
en had met jeugd het recht der jeugd verdedigd.
Haggith:
Hadt gij om mij uw daad gedaan?
Absalom:
Om u.
Haggith:
O Maächa, dat had uw zoon voor mij
gedaan!
Absalom:
Meer zal ik voor u doen en laten.
Haggith:
Laat niets, doe niets om mij. In alles moet
gij koning zijn, de heerscher en de held.
Absalom:
Gij zijt het rijk dat ik beheerschen wil,
de kroon, die met dit hoofd slechts vallen kan.
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Haggith:
Dat die onstuimigheid voorbijga, heer.
Steeds blijft mijn koning koning van al 't volk.
Ook dan wanneer gij Haggith zult vergeten
om andere...
Absalom:
U vergeten? Dat zal nooit!
Haggith:
Ook dan hoor ik u toe als op dit uur.
Al moest gij mij versmaden, mij verwerpen,
veel schooner vrouwen eeren met uw liefde,
dan nog zal ik uw blijde dienstmaagd zijn.
Absalom:
Wilt gij 't bewijs dat ik u nooit verstoot?
Vraag wat gij wilt; in trouwe, ik geef het u.
Haggith:
Eens móet gij mij voorbijgaan.
Absalom:
Vraag toch, vraag.
Haggith:
Mijn heer, verlaat mij deze dagen niet.
Absalom:
Is dat uw hoogste wensch?
Haggith:
Mijn eenige.
Absalom:
Hoor hoe die wensch des konings daden richt.
Mijn Achitofel geeft mij gouden raad:
Twaalfduizend man wil hij uitkiezen om
te morgen met die macht zich op te maken
en ouden David te achtervolgen, wijl
hij mat en moede is van de vlucht. Het meegevloden volk zou luttel weerstand bieden
en met een kort gevecht nam deze strijd
een eind. Mijn Husaï daartegen raadt:
niet daadlijk David te overvallen, maar
te wachten tot zijn macht verzameld is
en ook mijn macht verzameld, dan met kracht,

Groot Nederland. Jaargang 27

583
ik zelf aan 't hoofd van mijne legerscharen,
in open veld den grooten slag te slaan,
die over David, over mij en 't lot
van Israël beslist. Zeg, Haggith, gij,
wiens raad is best?
Haggith:
Mijn koning is een held.
De zon is in zijn schild.
Absalom:
Wat wilt gij dan?
Haggith:
Uw lokken kronen, eerst met rozen, dan
met lauweren.
Absalom:
Absalom heeft u verstaan...
Kom thans, geliefde, en maak mij rijk als God.
Een nacht als deze is vol van eeuwigheid.
(Absalom leidt Haggith weer boven.
Aan den overkant van het paleis gedempte kreten van toeschouwend volk. Dan weder stilte.
Maächa, ontdaan en gejaagd, komt op)

IVe Tooneel
Maächa, alleen

Absalom, Absalom! Hoort gij uw moeder niet die roept vóor uw huis? Schande op
uw hoofd! Schande op mijn schoot! De lieden van de benedenstad staan op de straat
en in de tuinen. Zij juichen u toe, zij halen u neer en schimpen: Is dat nu
koningsdeugd? Is dat 's lands eer? Gij hoort hen niet. Gij hoort de vrouwe niet, die
rein bleef en schreit om ontbloote schaamte. Gij ligt in de armen van de slechtste,
en hoort zelfs God niet meer.
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Haggith, jonge vriendin, hoor gij mij toch, en wend uw aangezicht van hem af.
Absalom, Absalom! Zijt gij de schoone, de wijze, de reine? Gij slempend, brassend,
bronstig? Gij modderwroeter, dierlijkst dier? Uw moeder meende u te kennen, het
kind van haar ziel, den zoon van haar moed. Thans kent zij u, uw stam onwaardig,
uw volk onwaardig, de kroon onwaardig. Hoe stort dit huis niet in? Hoe houden de
muren stand? Vallen zult gij dieper dan uw vader viel, dieper dan al zijn zonen, omdat
gij de vrouw niet heilig hieldt. O schande, schande, schande!... Ik wou ik zag geen
morgen meer.
(Maächa af)
Het schemert. Absalom en Haggith, het feest verlatend, verschijnen boven op de trap

Ve Tooneel
Absalom, Haggith

Absalom:
Zoo moet, om staatsbelang, de koning eerst
het feest verlaten, uit uw armen gaan
en scheiden van zijn lust.
Haggith:
Mijn heere, hebt
gij waarlijk niet een stem gehoord?
Absalom:
Gij dacht
mijn moeders stem. Ik heb haar niet gehoord.
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Haggith:
Het scheen mij toe of zij mij riep.
Absalom:
Bestaat
er buiten Absalom nog mensch voor u?
Haggith:
Noch mensch, noch god; gij zijt mijn alles, heer...
Zie naar het oosten toch, straks moet de zon
verschijnen.
Absalom:
Liefst zie ik mijn liefs gelaat.
Haggith:
Ik heb u altijd in de zon gezocht.
Toef nog, dat ik aanschouw of zij gansch los
in 't blauw zal rijzen, of eerst scheuren moet
haar weg door roze en gouden wolken.
Absalom:
Leun
op mijn schouder, Haggith; gij zijt moede.
Achitofel komt in den tuin

VIe Tooneel
Absalom, Haggith, Achitofel

Achitofel:
Heer koning.
Absalom:
Achitofel, stijg tot ons.
Achitofel:
(blijft beneden)
Ik ben hier vóór het kraaien van den haan.
Gebied dat ik mij opmaak met mijn mannen.
Marschvaardig staan zij bij de poort der stad.
Absalom:
Gij, Achitofel, trekt vandaag niet uit.
Achitofel:
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Voert dan Amasa of gijzelf 't bevel?
Absalom:
Amasa niet en ook de koning niet.
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Achitofel:
Wordt David dan niet achtervolgd?
Absalom:
Niet daadlijk.
De strijd wordt door een open slag beslist.
Achitofel:
Wat hoor ik? Husaï, die Davidsknecht...?
Absalom:
Niet zijn raad volk ik op. Mij drijft de wensch
van eene die door u de mijne werd.
Achitofel:
(tot Haggith)
Wat weet gij, vrouwe, van het landsbelang,
dat gij u dwaas in 's konings zaken mengt?
Haggith:
Ik weet alleen: des konings heerlijkheid
is openbaar en hel als die der zon.
Schouw toe, o heer... Zij rijst, uw zon, mijn zon!
Absalom:
Mijn zon!
Achitofel:
Die zon zie ik niet ondergaan.
O had ik u geen raad gegeven toch,
u, Absalom, den schijnbaar sterken, en
den zwaksten man, dien ooit een vrouw beheerschte.
Gevloekte schoonheid, die den wijze breekt,
uw rijk zal kort zijn... Tot zoolang, vaarwel,
o koning... Achitofel acht zijn dienst
gedaan, en ijlt waar gij hem volgen zult.
DOEK
RENÉ DE CLERCQ

(Wordt vervolgd.)
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In memoriam Karel van den Woestijne
Poète maudit.
O, gouden herfst, wiens overdaad
Gedeeg'ner weelde rond ons staat
Gelijk een mantel van brocaat,
Als uw angst-zwang're nevel-droom,
Verzadigd, roereloos en loom,
Belaân van bitter-zoet aroom,
Het leven sloot om laaien brand
Van dezen fellen helianth,
Diep-broedend hart in vlammen-rand,
Dat zwaar ter donk're aarde boog,
Zich zat aan hare geuren zoog.....
Maar wien haar zwoele adem woog.
HERMANCE FARENSBACH.

Leiden, October 1929.
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Koningssage
I.
Afscheid.
Wind had zich van de ruimte bemachtigd, sedert de dag was aangebroken. Ook in
Radbod van Friesland raasde het bij dit afscheid.
Haastig, als opgejaagd, dreven de gebeurtenissen van het laatste jaar nogmaals
door zijn gedachten: een snelle wisseling, waarvan hij nog niet herademd was.
En nu waren naar deze Deensche koningsburcht, waarop hij heel zijn leven had
doorgebracht, mannen uit de Friesche gouwen gekomen: Beroald, Frieslands koning,
was den dood des ouderdoms gestorven, en de wil der vrijen en edelingen had hèm,
den zoon, den uitlandschen vreemden prins bijna, tot koning gekozen. Wéer was er
een ommekeer in zijn leven gekomen, maar ditmaal verraderlijk onverwacht en
overmachtig. Gansch zijn bestaan was veranderd. Wel had hij steeds geleefd met het
onbewuste weten, dat hij eens terug zou moeten keeren naar het land, dat hij met
kindertranen verlaten had, maar de dag van deze terugkeer was hem ver en onbekend
gebleven; zoo onbekend en ver als die van den dood.
Nog, wanneer hij zich in trachtte te denken, hoe de nu voor hem weggelegde dagen
moesten worden, leek het soms een grootsche waan, een begoocheling der zinnen,
die zijn gedachten opjoeg tot enkel overaardsche verbeeldingen en plotseling ineen
dreigde te kunnen storten.
Hier, op de burcht van zijn oom, den Denenkoning, was hij van stil, moederloos
kind opgegroeid tot een vroolijken jager en wilden ruiter, die luchthartig en begeerig
tevens de dagen aanvaardde. Hij had gestoeid met de landmeisjes bij den oogst en
menigen avond was hij, groote knaap, naar buiten geslopen, in den geurigen zilten
zeenacht. Dan kroop hij fluitend als een
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vogelaar, door den omtrek, langs de muren der lage hofsteden, waarachter hij een
jonge en schoone boerendeerne wist, en hij ging niet eerder heen, voor hem op zijn
welbekende minnewijs de kleine hofpoort was ontsloten, en hij twee warme lippen
op de zijne en een heerlijk armenpaar om zijn hals voelde rusten, al de duistere,
vochtige uren van den middernacht, tusschen de bloemen der aarde en de sterren des
hemels.
Toen kwam Amara.
Zijn nicht was het, de prinses der Denen, een zingend, licht wezen op de donkere
burcht. Sinds hij haar na haar kinderjaren plotseling met nieuwe oogen leerde zien,
meende hij haar lief te hebben, en zocht met al de voortvarende en nimmer
weerstreefde wil, die in hem was, haar wederliefde. Dikwijls had hij getracht, haar
te weerhouden en te kussen, zooals hij de maagden in de keukens en dienstvertrekken
deed, heerschzuchtig en zegebewust; maar deze bruid was hem te snel bij iedere
gelegenheid. Eenmaal waagde hij het in haar toren door te dringen: toen was zij
opgevlogen en had hem bevolen heen te gaan. Nooit had hij haar zóó schoon en
toornig gezien, en hij gehoorzaamde, met schaamte en sterker begeeren.
Van die gebeurtenis af bemerkte hij, dat er iets in het meisje was veranderd. Zij
ging nu wel gaarne langs hem heen, om zijn verlangende koene oogen te zien, en
ook hem met snelle, diepe blikken op te nemen; doch nimmer waagde zij het weer,
met hem alleen te zijn.
Radbod vond echter, dat zijn wapens en kleederen, waarop hij onnauwlettend was,
sedert dien altijd verzorgd en geordend waren; de mantel hing smetteloos en
welgeplooid, en het zwaard glinsterde met dieper glans. Nieuwe hoop vervulde hem,
waar hij eerst dacht, haar gunst voorgoed te hebben verspeeld. Weer naderde hij haar,
met uitgestoken handen en lachende lippen, en bleef verbijsterd achter, als zij
ontvluchtte, en zich dagen lang niet liet zien.
Wat beduidde dit zoeken en mijden? Haar gedrag had hem hulpeloos en gemelijk
gemaakt. Hij kende alleen de vrouw, die, wanneer hij riep of floot, uit verlangen
kwam en zich zalig en blindelings overleverde. Vreemd was hem het meisje, in wie
het leven wil worden wakker geroepen, langzaam, maar dan ook voorgoed. En zoo
stiet zij hem menigmaal af, en onder-
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vroeg hij grimmig zichzelven: Welk spel speelt zij met mij? Zou zij mij ooit kùnnen
liefhebben?
Twijfel en eenzaamheid en onmachtig verlangen maakten zich van hem meester
in haar tegenwoordigheid. Plotseling bleef hij weg van de maaltijden. En als zijn
neef en bloedsbroeder Siegfried hem naar zijn somber en vreemd gedrag vroeg,
antwoordde hij driftig en terughoudend, - later nog zei hij niets, maar zag Amaras
broeder met verholen haat en wraakzucht aan.
Den ganschen zomer van het voorbije jaar had hem deze liefdes-tweespalt vervolgd.
Het werd een kwelling, waarvoor slaap nog wijnroes vergetelheid bracht. Angsten
en droomen benauwden hem, - hij liet alle andere minnarijen varen, en werd stil,
verbeten en afzijdsch.
Toen de dagen vóor het korten waren, verscheen hij plotseling bij Siegfried, en
sloeg hem voor een tocht te paard te maken, die hen dagen lang verre zou houden
van de burcht. Verwonderd en de grilligheid van zijn neef niet meer begrijpend,
stemde Siegfried toe. Zij hadden zich voorbereid, en waren uitgetogen.
Alsof hen een misdaad aanjoeg, zóo reisden zij in een vlucht door de Deensche
marken. Zij noemden elkander met andere namen, om hun afkomst geheim te houden;
zoo was de wil van Radbod geweest. Geen der Denen wist, wie zij waren, maar men
kende hen spoedig tot in de afgelegenste deelen des lands. Geen oogstfeest was er,
waar zij ontbraken. Zij brasten en dronken en vochten er, en hadden er hun lief voor
één nacht. Menige roes sliepen zij uit in het gemaaide koren; voor een ieder, die zich
vriendschappelijk betoonde, waren zij gul en beschermend; wie hen weerstreefde,
in liefde of spel, moest zijn vijandigheid duur betalen: zij vochten beter dan iemand.
Overal hoorde men van de twee ruiters spreken; hun bestaan was een levende legende,
nóg vreemder, vager en boeiender, wijl zij nergens langer dan één nacht toefden.
Hoe langer echter deze tocht werd gerekt, hoe mistroostiger Radbod werd. Siegfried
ried zijn heimelijke kwelling en drong aan; doch Radbod wilde niet spreken van zijn
liefde voor Amara. En wanneer Siegfried niet ophield met vragen, gaf hij voor, dat
het verlangen naar de zee hem te sterk werd. In
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snelle dagreizen keerden zij naar de koningsburcht terug.
Maar, na korten tijd van hervonden rust, bleek Radbod eenzamer en
teruggetrokkener dan eer. Niemand had hem ooit zóó gezien, dienaren vreesden hem,
de maagden schreiden verholen in de keukengewelven.
Ten tweeden male gingen Siegfried en Radbod achter den lande; bandelooze,
stormachtige tochten opnieuw, vol feest en ander avontuur! Radbod was onhoudbaar,
en joeg Siegfried rusteloos aan; en Siegfried gaf toe, bezorgd en met een heimelijke
angst voor de teugelloosheid van zijn bloedsbroeder.
Het werd Radbod's wildste late zomer.
De kortende dagen en koude nachten dreven hen terug naar de burcht. Snel kwam
de winter over het noorden, en dwong, met sneeuw en ijs, binnen de beschuttende
muren te blijven. Honderd dingen werden bedacht, om de grauwe doorstormde dagen
te verslaan; men zong en deed oude spelen, die vermaakten en den tijd in 't niet
stortten. Radbod alleen gedroeg zich alsof hij buiten alle leven stond. Afgezonderd
zat hij urenlang voor de groote vuren, en staarde in de bewegelijke rosse tongen,
zonder dat men zag, dat hij zich één oogwenk verroerde. Als een kindsche, dwaze
droomer, die vergeet, waaraan hij wil denken, sprak hij niet meer; zelden verscheen
nog de glimlach op zijn gelaat. Men vroeg niets, waagde hem niet te naderen. Wel
sprak somwijlen Gormo lang met Amara, doch Radbod bemerkte het niet.
Eensklaps kwam weer verandering. Een nieuwe dienares verscheen op de burcht,
jong en uitdagend, een kind van het land. Alle oude lust sprong in Radbod op, en
zijn somberheid ging allengs over in onrust: hij volgde met de oogen alle gangen
van de nieuw-gekomene; later sloop hij de trappen op, die naar haar verblijf leidden,
en vond zich niet teruggewezen.
In de betoovering dezer nieuwe liefde vergat hij Amara. Hij verloor ieder besef
van heugenis aan een verlangen, dat hij eens naar haar zou hebben gehad. Wanhoop
en wrok vielen van hem. Weer werd hij de wilde, uitgelatene, geestdriftig en
toomeloos, zooals men hem eenmaal gekend had. Verwonderd sloeg men de
verandering gade. Eens kwam Amara tot hem, glimlachte en reikte hem een beker.
Onstuimig hief hij haar
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op zijn knieën, en lachte lang en luid, alsof zij een kind was geweest, waarmee hij
had moeten spelen. - Zij had zich bevrijd, schuw en met een lichten weerzin. Maar
zij lachten reeds weer tegen elkander, en Radbod leek het, of hij een zuster gewonnen
had, die vol zorgen om hem was.
En nu het afscheid. - Hoe snel!
De roes der donkere maanden was vervlogen met de laatste stormen. De eerste
lentedag. Dan groen, bloemen, witte wolken onder het azuur.
En, op een helderen morgen, landden de boden, boden voor hem, prins van
Friesland, en hij was niet langer Deen, niet langer jager en ruiter zonder bekommernis.
Hij zou koning zijn van een rijk, dat hij niet meer kende, over menschen, wier taal
hij nauwelijks nog sprak; overzeesch moest hij varen, naar gouwen vol woud en
water. De groote keer was gekomen.
Radbod stond onder aan de grauwe, hoekig gehouwen wenteltrap, die naar Amara's
toren voerde - onbesloten en aarzelend.
Waarom had Amara zich den ganschen dag niet getoond?
Een plotseling bang vermoeden om haar was in zijn gedachten teruggekeerd, nu
al wat hij het laatste jaar had doorleefd, hem weer verschenen was.
Hij wist niet, hoe haar te moeten naderen. Moest hij spreken van iets, dat dood
was voor hem? Was er nog een schaduw tusschen hen, die moest worden bezworen?
Radbod zag naar zijn uitgespreide vingers. Zij beefden niet. Nogmaals bezon hij
zich. Neen, in hèm geen spoor van wrok, bitterheid, verlangen. Hij had haar niet
meer lief.
Langzaam begon hij de trap te beklimmen. Er was weinig tijd. Beneden wachtten
zijn landgenooten om heen te roeien.
Luisterend onder iedere welving bleef Radbod staan. Eensklaps meende hij dat
hij bedwongen snikken hoorde. In drie sprongen was hij voor de zware donkere deur,
die Amara's verblijven afsloot, en stiet haar aan.
Zij was gegrendeld.
Verwonderd sloeg Radbod tegen het harde hout, en riep den naam van zijn nicht.
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- Amara!
Geen antwoord kwam.
Dringender herhaalde hij zijn vragenden roep.
Het bleef stil.
Radbod sloeg tegen het metalen beslag, dat koud en afwerend zijn ongeduld
verdroeg.
Niets.
Hij sloeg nogmaals, angstig, met klimmende onrust.
Dan weer klopte hij zacht, en riep met smeekende stem. Wàs zij er niet?...
Had hij zich verbeeld, snikken te hooren? - Maar het ruischen van vrouwenkleeren,
dat hij nu vernam... Neen, het bloed van zijn slapen joeg zoo heftig.
Woest rameide hij de deur.
Die wou niet wijken.
Toen meende hij te verstaan.
Trots en toorn overmanden hem.
- Hoovaardige, dacht hij, mìj te laten staan, mìj, die mij van geen schuld bewust
ben? Had ik anders moeten handelen?
Hij wendde zich om, daalde de trap af, langzaam. Eens nog keerde hij zich naar
de donkere deur, als om terug te keeren. Toen zag hij echter, dat hij het midden der
trap al overschreden had en daalde snel.
Radbod van Friesland ging.
Helder-bewimpeld lag het Friesche koningsschip aan de meerplaats. Beneden, aan
de poortwal, wachtten de Denenkoning en zijn zoon, om Radbod vorstelijk uitgeleide
te doen. Bij hen stond een knecht met Radbods schimmel.
Zwijgend steeg Radbod op; zwijgend volgden de andere twee. Achter de verre
duinen raasde de zee. De wind zwol nog aan; een stormige voorjaarsdag ging open.
De oudste der drie koningen nam Radbod op, speurend en scherp, of hij iets van
hem verwachtte. Maar Radbod zag stroef en hardnekkig voor zich en klemde de
lippen opeen. En Gormo van Denemarken begreep, dat het afscheid tusschen zijn
dochter en zijn neef niet in vrede verloopen was, en voelde spijtige wrok.
Slechts Siegfried sprak, snel en luid, hoe meer zij de lan-
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dingsplaats naderden. Hij bemerkte niet eens, dat men geen acht sloeg op zijn
woorden; zij waren hem slechts het middel, zich van spanning en droefheid te ontdoen.
Naast hen kwamen de zandheuvels; achter hen sloten zij zich. Zij kwamen op het
naakte gekartelde strand, in den wind die hun gewaden heftig bewoog.
In de hooge Friesche boot stonden de roeiers op een rij geschaard. Een zwijgend
teeken van den roerganger, en zij zetten zich aan de riemen.
Radbod joeg het hem lief geworden ros, een geschenk van den Denenkoning, op
het dek, en bond het vast.
Toen kwam hij terug, en klemde de handen van den Deenschen vorst in de zijne.
- Komt spoedig op schepen naar Friesland! zei hij dan, en neem krijgers mee. Wij
zijn nu koningen, die kunnen wedijveren in mannenmacht!
Gormo wendde het gelaat af.
Maar Radbod legde zijn hoofd aan Siegfrieds schouder:
- Mijn broeder, heil; vergeet niet ons bloedsverbond.
Siegfried lachte door heldere tranen:
- Vaarwel, Radbod. Alles is nu voorbij.
Radbod schudde het hoofd.
- Tot wederziens, tot wederziens!
Hij zag Siegfrieds afwerende handbeweging niet. Zich omwendende, schreed hij
naar de boot. Hij keek niet meer achter zich. Recht over het dek ging hij en zette zich
naast den roerganger in de hooge stuurstoel. Zijn witte mantel woei op den wind.
Hoog hieven de Friezen de gierende roeispanen. Het water brak, bruisend en
schuimend, voor hun driftig stuwen. Snel dreven zij het schip in de zuiging van wind
en stroom. Het zeil vloog open en spande zich wit en breed aan de mast. Naar de
overzij ging het - zooals een zeevogel zich op den storm laat dragen naar een verweg
strand.
Toen ging er te land een torenluik in den koningsburcht open en een meisje, ver
voorovergebogen, keek uit op het water, de wegvarenden en den man met den witten
mantel na. Zij riep een naam, en groette en wuifde.
Maar tevergeefs.
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II.
Theusinde.
Toen koning Beroald van Friesland stierf, wies de lentemaan over zijn rijk. Men zag
geen rouw om zijn heengaan in den lande; sinds jaren had men geen daden van den
ouden koning gezien, en bij de geslachten der jongeren was hij nimmer gekend
geweest. Snel droeg men hem naar den brandstapel, waarop al zijn sieraden en
wapenen mee waren gelegd. En terwijl het vuur het doode lichaam verteerde, zagen
de Friezen vol innerlijke vreugde naar het groen en rood en wit, dat bloeiend om den
doodenakker stond.
Want, als ieder jaar, wachtte men ook nu met heilige hoop de komst van den
lentegod, die Foste genoemd wordt. Hij immers ontwaakt op Ameland, zijn geliefde
oponthoud, uit een nevelslaap van vele dagen en nachten, staat op van de donker
omboschte legerstêe en begint zijn ommegang door de noordsche landen. Somwijlen
hoort men zijn schreden in den nacht, en bij den dageraad, ziet men groen en bloemen,
waar zijn voeten gegaan zijn. - Wilde feesten beginnen op Ameland; alle dagen en
nachten zijn vervuld van het wonder, dat is geschied, en altijd jong blijft.
Temidden van dit leven was koning Beroald gestorven. Niet lang hadden de
edelingen in de Friesche gouwen gedraald. Zij wisten in de Deensche marken Radbod,
prins van Friesland, den zoon van den doode, en hadden mannen uitgezonden, om
hem als jongen koning naar zijns vaders rijk te roepen, als de verkorene van heel een
volk.
Zelf hadden zich een aantal hunner, de jongsten en overmoedigsten, naar Ameland
begeven, om het eerst den nieuwen heerscher te kunnen begroeten. - Hun intrek
namen zij in de groote ruime tempelgebouwen, die op Ameland voor Foste gebouwd
zijn. Een oud priester bewoonde met zijn dochter dit grijze, lage bouwsel; een
eenzelvig paar was het, dat weinig sprak, en waarbij de onstuimige jonge ruiters zich
zoo min mogelijk ophielden. Zij zwierven bij dag meestal over het eiland, spraken
met de visschers, reden door de dorpen of drongen, met het jachtmes in de vuist,
door in het duistere maagdelijke woud.
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De snelle bode, die iederen dag aan het zeestrand op uitkijk had gestaan, stootte den
donker klinkenden koehoorn, en meldde zoo van verre den priester van Foste, dat
de koningsboot in zicht kwam.
De oude man, die lang naar den prins had uitgezien, bedwong zijn losbrekende
vreugde in haastige bevelen aan de rondzwervende dienaren, en liet de edelingen te
samen roepen. Zij waren alle nabij, gereed op de komst des konings. Spoedig reden
allen uit, naar het noordstrand, en stegen af, vanwaar zij de boot zagen naderen.
De boot schoot snel over de zilverwitte zee naderbij, recht op de donkere mannen
af. Op de voorplecht stond een lichte gedaante, die de hand boven het oog hield, als
speurend.
Allen zagen, hoe het schip de branding doorstoof, ver overhellend; een sneeuwval
van schuim ruischte weg langs de boorden. Dan liep de boot op het zand, sidderend
in de flanken als een moe dier, en stond stil. De man op de voorplecht sprong met
een wijden boog op het stuivend strand. Het was Radbod.
De edelingen drongen met de schichtige paarden naderbij om hem te zien, den
koning, dien zij verkozen, maar nimmer gekend hadden. En zij zagen een jongen,
niet grooten man, met koene oogen en rosse, achterover gevallen haren, die niet door
een band tesaam werden gehouden, naar Deensche zede.
Radbod droeg een kleurig gewaad, en de witte mantel over éen schouder; naakte
armen met klemmende gouden spangen boven de ellebogen. Aan zijn leeren, breede
beslagen gordel hing een dolkmes, met een greep van zwaar smeedwerk, die het
gansche gewaad om den middel samen snoerde, en den prins aldus slanker maakte
dan hij in werkelijkheid was.
Terwijl de edelingen het hoofd negen, nam Radbod allen op met den korten,
scherpen blik van een gebieder en een nieuwsgierige tegelijk. Zij schenen hem te
bevallen; want zijn oogopslag werd trotsch en milder. En toen zij aanstalten maakten,
om hem na deze zwijgende hulde nogmaals met gezwaai en gekletter van wapenen
een nieuwen groet te brengen, weerde hij lachend af, en trad in het midden van den
halven kring, om met allen den handslag te wisselen.
De priester had met den eersten oogwenk gezien, hoe de
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Friezen, die Radbod terug hadden geroeid uit de Deensche marke, den prins met
eerbied en bewondering omgaven. De weinige dagen, dat zij hem in al zijn
levensgedragingen hadden kunnen gadeslaan, schenen een diepen indruk bij hen
gelaten te hebben. In hun zwijgend eerbetoon en ruwe hoffelijkheid jegens den prins
was een oprechtheid en argeloosheid, die de priester nooit bij dezelfde mannen had
opgemerkt, toen zij nog dienaars waren van koning Beroald, en Radbod voor hen
een vreemdeling was. In zijn lang en rijk leven had de oude man vele jonge krijgers
gekend van aard en wezen, zooals Radbod die moest bezitten - maar hij gevoelde bij
het aanschouwen van dezen sterken en jeugdig-schoonen prins een hoop en een
verwachting, die hij zichzelven niet uit kon duiden. Het was, alsof een betoovering,
een dwang van den prins uitging, waaraan niemand kon ontkomen.
De edelingen noemden zich beurtgewijs met name; Radbod luisterde glimlachend
en geduldig, maar behield van de vele, die hij hoorde, slechts twee in zijn gedachten.
Het waren die van Odo Botnia en Asge van Sixtinga, twee jonge ruiters als hij, met
stoutmoedige blikken en den glimlach, die Radbod aantrok.
Dienaren leidden den hoogen schimmel naderbij. Radbod legde de hand op den
rug van het dier, en zat te paard. De Friesche edelingen volgden, en de stoet reed
weg van zee en ruimte, naar het groote tempelhuis, Radbod's eerste verblijf.
Terwijl zij voortreden, deed Radbod zijn neven-ruiters vele vragen, waarover de
priester zich verwonderde. Radbod sprak het Friesch met een noordschen tongval,
zwaarder en langzamer, maar zijn begeerte om de dingen, waarnaar hij vroeg, te
weten, klonk oprecht. Het ging over akkerbouw, over de uitgestrektheden des lands,
over den rijkdom der edelingen en hun bezit in velden of water, over de
koningsgronden en de sterkte en de macht der omwonende vorsten. Ieder antwoord,
dat men hem gaf, overdacht hij een tijdlang; dan vroeg hij plotseling weer wat anders,
totdat hij uitgevraagd scheen, en zweeg.
De zeeweg lag droog-geëbd; het licht overstreek het geribde zand met een matte
sluier van grensloos reikende middagschijn. Een zilte wind speelde uit het Westen
en droeg de geur

Groot Nederland. Jaargang 27

598
van jongen groei aan met de verwelkte van den nawinter. Naast den rijweg rees
donker bosch; de gele zon regende lichtplekken op den paars-overschemerden bodem.
Langzaam werden de luide ruiters stilzwijgend. Alleen de hoeven der paarden kraakten
over schelpen en steen, of de dieren sleepten, stronkelend in het losse zand, groote
strengelingen mee van ruischend wier en waterplanten.
Eensklaps boog men af, en reed het woud in, onder overhangend loover. Voor
zich zag Radbod op een open plek het tempelhuis, tusschen de schaduwholen van
het diepe woud geborgen, laag en groot.
Odo Botnia was de eerste, die afsteeg, om Radbods paard aan den toom te nemen.
Doch voor hij zijn diensten had verricht, stond ook de prins al naast de hals van het
rijdier, en zag den edeling lachend aan. Botnia trad haastig terug, doch trotsch om
den glimlach, die Radbod hem gunde.
Ook de anderen waren afgestegen, en dreven de paarden op een kleine weide
bijeen. Radbod bleef alleen staan, rondziende, stil van verwondering en bekoring
om zulk een schemerigkalme plek. Totdat hem de oude stem van den priester wegriep
uit zijn mijmerij:
- Mijn dochter Theusinde, heer en koning!
Radbod keek snel en verrast. Voor hem stond weer een vrouw, groot en slank, en
met donkere, heldere oogen, vol van een lichte kracht. Zij hield de groote wimpers
neergeslagen, toen Radbod haar dieper aanzag, en neeg. Wijd viel het gewaad open
om haar hals, en Radbod voelde, hoe bij het zien van haar schouders een nieuwe
begeerte in zijn oogen moest blinken. Toen Theusinde opkeek, bemerkte zij zijn
mannenblik, en een haastig rood vloog op onder haar wangen.
Radbod nam zacht haar hand en trok haar tot zich. Zij gehoorzaamde zijn wil als
een dienares. Hij voelde de kleine borsten van de vrouw rusten tegen zijn bovenarm:
warm joeg het bloed door zijn leden. Toen kuste hij haar naar noordschen trant op
het voorhoofd, en liet langzaam haar hand weer glippen. Even rustten haar
vingertoppen nog op de zijne - Radbods handen tintelden - dan trok zij zich terug,
en neeg, verschuchterd, minder diep en verder af dan de eerste maal. Daarna ging
zij met haast.
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Radbod stond weer eenzaam, want ook de priester was zonder gerucht gegaan. Lang
keek hij naar de voorhang, waarachter Theusinde verdwenen was. Zijn adem ging
ruim en licht, en hij zag eensklaps alle dingen met vreugde. Nog niet te voren had
hij gedacht, dat hij ook in Friesland zou moeten minnen, huwen en als koning een
opvolger verwekken. Het was nieuw en bekorend, na de gedachten van enkel
uiterlijkheid en machttrots, die hem vanaf Denemarken op zijn reis hadden vergezeld,
alsof alle liefde in hem gestorven was, na den laatsten minnekus van Amara's
dienstmaagd.
Toen hoorde Radbod stemmen en zag op.
De edelingen kwamen terug.
Onder een looveren dak, dat zwaar gestrengeld hing om de pijlers van ongeschild
hout, een dichte warande om het tempelhuis, zat de nieuwe koning met zijn edelingen,
en genoot den middagdronk.
Weer zongen de geluiden van wind en zee door zijn slapen, nu hij in rust nederzat,
en al het ongewende hem bijkans verdoofde. De luidruchtige woorden zijner genooten
ontgingen hem niet, maar zij klonken hem toch ver en vreemd; en hij zelf, die vele
liederen en mythen kende, sprak niet mee, dan wanneer men het woord tot hem
richtte; hij spande alle zinnen, om niet aan den slaap toe te geven, die hem besluipen
kwam. De lichte, lenigranke gestalte van Theusinde ging hem geen oogenblik uit
den geest... Hij mijmerde en droomde.
In prikkelend-langzame teugen dronk hij de gekruide meede uit den hoogen,
hoornen schaal. Rondom hem bewoog het levend hout in wisselende vluchten van
groene en gouden schaduw. Het was godsheerlijk in deze wassende wereld neer te
zitten, en zooveel nieuwe, schoone mijmerijen ten prijs te zijn. Het scheen Radbod,
alsof hij een tot op heden onvermoed en een toch zeldzaam betooverend tweede
bestaan ging beginnen, meegesleept door een toeval, dat hem voor altijd van het
verleden afsloot, van allen, die hij gekend had, en van alles, wat voorbij was... Een
lichte weemoed waasde door zijn gedachten; was dan al dat vroeger-genotene
onherroepelijk verloren? Alles voor niets geweest, het zelf-afmatten, het doelloos
jagen naar geluk?...
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Maar Radbods droefenis duurde niet lang. Hij hoorde een vrouwenlach in het
ombloemde huis, en zijn hart ging open.
Toen hij weer opkeek, was hij alleen gelaten in de wingerdloovers. De Friesche
mannen dreven op het breede, zonnige grasveld de paarden uiteen, in een ronde, en
begonnen een wilden rit. Zij sprongen op de dieren, reden ze staande, en onder een
aanhoudenden ommegang, met vele kunststukken. Verderop, tegen den dichten
boschrand, bewogen anderen, die op doel schoten met hooge spanbogen, of met
korte, zware speren de jonge berken en elzen versplinterden.
Radbod keek met lachende lippen en ledigde den schaal, die men weer voor hem
gevuld had.
Plotseling voelde hij, dat er iemand naar hem keek. Hij zag om zich heen: Asge
van Sixtinga stond tegen een boom geleund, in zijn nabijheid; in zijn oogen lag een
smeekende bedoeling, terwijl hij naar Radbod keek. En deze begreep.
Toen hij de paarden weer bijeengedreven zag, stond hij op, en ging met den jongen
edeling naar de open weide. Men zag hen naderen, riep elkaar toe, en maakte plaats.
Eensklaps echter stoof men uiteen: de prins had een onverhoedschen stormloop
genomen.
Toen men weer opkeek, zag men hem over de dicht opeengedrongen dieren
heenspringen, hoog en met een zwierende vaart. Licht kwam hij neer; alleen zijn
adem ging een weinig sneller.
De genooten stonden even verstomd. Dan stieten zij hun luide heilkreten uit, en
de prins keek Sixtinga in het lachende, broederlijke gelaat.
Toen bemerkte Radbod het meisje. Zij stond bij het tempelhuis, in aandachtig
toezien. Een roekelooze wildheid kwam over den prins. Hij stiet de anderen op zij,
en waagde de sprong ten tweeden male; en zijn koenheid maakte nu een ieder beducht.
Met een snellen oogopslag zag Radbod, neerkomend, Theusinde's verrukt gebaar.
Doch ook zij bemerkte zijn speurende oogen, en eensklaps ging zij heen, terug in
het duistere, koele huis van Foste. Een voorhang viel achter haar dicht, en hing den
ganschen verderen dag onbewogen neder.
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In Radbod rees de spijt. Hij voelde zich onbezonnen en schold eigen overhaasting.
Hij bleek meester in de wedspelen, doch degenen, die de zichtbare merken van zijn
kracht aan het lichaam te dragen kregen, spraken er trots van, den greep des konings
te hebben gevoeld.
Tegen den avond verstrooiden zij zich. Velen gingen verder af, naar het dorp, waar
zij gelegenheid hadden tot beminnen: want de meesten hunner waren in de jaren der
liefde. - Radbod was naar het eenzame deel der tempelhoven gegaan, dat om
zijnentwille ontruimd was. Hol en ruim lag het achter den godenhof, waar men nu
steeds een offervlam op het altaar brandend hield.
Zoodra Radbod zich op zijn leger had gestrekt, zonk de lang al wachtende slaap
over zijn oogleden. Het was een dag geweest van vele snelle wisselingen; en na
weinig ademtochten sliep Radbod diep.
Hij schrok wakker, toen een dienaar hem aanraakte en brood en wild en een
dronkbij hem neerzette, in aarden schalen. Tusschen droom en waken zag Radbod
om zich. Door de half open zijwand trilde het nevellicht van den vroegen nacht naar
binnen. De dienaar was stilschrijdend heengegaan, in de waan, dat de koning zich
weer te slapen gelegd had. Radbod richtte zich half op, dronk en at, leunend op den
eenen elleboog; toen stond hij op.
Het was de eerste nacht, die hij in Friesland doorbracht. Een plotselinge herinnering
aan den middag rees in hem, en joeg een warm beven over al zijn leden. - Theusinde,
Theusinde. - Hij zei de naam fluisterend en gelukkig. Vreugdevolle genegenheid
doorstroomde hem. Voor hij het zich bewust was, stond hij buiten. Geruischloos
gingen zijn schreden over het gras, dat druipend van dauw terneer sloeg, waar hij
langs trad.
Als gestold schuim dreef de haast-volwassen maan door een zilveren hemelzee.
De wind lag stil. Radbod haalde diep adem en luisterde - hij wist zelf niet, naar wat.
Ginds in het andere tempelhuis, moest zij zijn. Als een liefkoozing herhaalde hij
haar zachten naam en sloop nabijer.
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Een vogel verschoot in de vochtige struiken en Radbod schrok.
Hij floot steelsgewijs, en onbewust.
Er kwam geen antwoord. Alleen een ruizeling rees in de berkenrij.
Radbod sloop naar de andere zijde, en maakte looze geruchten. Niemand scheen
er acht op te slaan. De nacht bleef eenzaam om hem heen gekoepeld, en hij voelde
de ruimte angstwekkend worden.
Toen ging Radbod van Friesland terug, traag en teleurgesteld. En hij sliep tot laat
in den volgenden dag, door droomen gekweld en onrustig.
Maar achter een der wanden, waarlangs hij gekomen was, lag een meisje slapeloos,
en luisterde naar ieder geluid, dat Radbod buiten te weeg bracht. Zij ried, wie daar
omzwerven moest en waarom, en voelde het bloed haar gelaat van schroom en
blijdschap donker kleuren. Met vreugdevolle slagen sloeg de maat van haar hart den
tijd te niet... Was het avond, of morgen?
En Theusinde droomde voort, zonder te weten, hoe.
THEUN DE VRIES

(Wordt vervolgd.)
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Uit het leven
Bien Vervaet
Hij was, toen ik hem voor het eerst ontmoette, zoowat tusschen de vijf en vijftig en
zestig jaar oud. Het heeft mij steeds gespeten dat ik niet veel vroeger zijn kennis heb
gemaakt. Hij behoorde tot den wijd-beruchten stam der Vervaeten, die zooveel leven
brachten in de anders zoo doodsaaie dorpsomgeving. Veel menschen herinneren zich
nog levendig Feel Vervaet, die op ijzeren buizen over het kanaal wou loopen en
slechts met de grootste moeite werd gered, toen hij met zijn beenen in de lucht hing
te spartelen, terwijl zijn kop bijna tot op den bodem van het water zat. Anderen zullen
u nog vertellen van Soarelke Vervaet en zijn reusachtigen amerikaanschen molen,
waarvan de honderden houten zeilplanken op een stormnacht over de daken van het
dorp geslingerd werden, zóó dat de menschen in paniek en slaapgewaad verwilderd
door de straten vluchtten; en wie zou zich niet herinneren de terugkomst uit Amerika
van Hein Vervaet, toen hij ongeveer tien uren noodig had om den afstand van drie
kilometer tusschen het kleine station en zijn moeder's huis af te leggen! In iedere
herberg langs den weg moest eindeloos gepleisterd worden; overal wachtten hem
oude kennissen en vrienden op die hij in geen jaren had gezien; en toen hij eindelijk
bij zijn oude, zieke moeder aanlandde, moest hij dadelijk naar bed gedragen worden,
daar hij op zijn beenen niet meer kon staan.
Bien Vervaet was echter zoo alom vermaard niet. Bien woonde in een vrij
ver-afgelegen dorp en 't mocht ook louter toeval heeten dat ik hem eindelijk eens
ontmoette.
Ik zie hem nog heel duidelijk vóór mij. Rood-opgezwollen gezicht, met fletsblauwe,
uitpuilende oogen, verwarreld grijzend haar en baard. Hij was klein van gestalte, met
vooruitstekend, rond buikje. Hij droeg een geelachtig pak, be-
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morst met vele vlekken. Hij praatte luid en deed zeer opgewonden en 't kwam mij
voor dat hij, ofwel half gek, ofwel half dronken was. Later heb ik geweten dat hij èn
half gek èn ook meestal half dronken was. Maar hij was ook nog meer: hij was poëet!
- ‘Zij-de gij de schrijver?’ vroeg hij, mij aandachtig monsterend, toen ik door een
vriend aan hem werd voorgesteld. En, zonder op 't antwoord te wachten, in
opgewonden tempo:
- ‘Ne schrijver, moar geenen dichter! dat 'n es nie moeielijk! Ge schrijf gij de
dingen lijk of ze gebeurd zijn en ge doet er 'n beetse gevoel bij! Moar kom ne keer
mee mee mij; 'k zal ou wa veurdroagen!’
Ik schrok geweldig en wou achteruit. Doch mijn vriend gaf mij een por in de zij
en fluisterde:
- ‘We gaan mee; we gaan mee! Hij zal ons den eersten minnebrief aan zijn vrouw
voordragen!’
Ik liet mij meetronen. Bien stapte gejaagd voorop, onophoudend babbelend en
telkens zich omkeerend als om te zien of we wel volgden. Zijn broekspijpen waren
te kort en bij elken stap trok de linkerpijp scheef op, tot over zijn enkel. Hij droeg
een zwart hoedje waarvan de rand grauw zag van vet en stof en zijn geelachtige jas
had in den rug een haak, die onhandig met zwart garen was dichtgetrokken.
Wij gingen dwars door 't dorp, door enkele menschen nagekeken en kwamen aan
een soort villa, bij den oever van 't kanaal. Een vreeselijke villa, wit en groen, met
leien dak. Een villa met gordijntjes waaraan balletjes hingen en een voortuintje met
vijvertje, omrotst door ingemetselde sintels. In 't midden een glazen bol en een
fonteintje dat misschien kon spuiten en in het water enkele roode vischjes, die zich
heel langzaam bewogen, of ze nog moesten leeren zwemmen. Dat was de villa; maar
eigenaardig deed een rood- steenen aanhangsel vlak daarnaast: een tamelijk groot
winkelraam waarachter, op planken, vele flesschen stonden, roode, gele, witte, zwarte,
slanke en dik-buikige, beplakt met kleurrijke etiketten, of omkapt door verzilverde
of vergulde hulsels. Bien was niet alleen poëet; hij dreef ook handel in wijnen en
likeuren, evenals hij ook wel, zooals ik later hoorde, bij ge-
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legenheid het vak van landmeter en zelfs dat van advocaat in kleine zaken voor 't
kantongerecht waarnam. Hij duwde zoo wijd mogelijk voor ons het lage ijzeren
ingangshekje open dat half dicht stond, stak zijn sleutel in de deur, loodste ons in
een smal, kil gangetje en dan door een zijdeur in een klein vertrek, dat zonder twijfel
zijn salon moest zijn.
- ‘Zet ulder! Zet ulder!’ riep hij gejaagd. En meteen was hij weg en hoorden wij
zijn galmende stem door het huis:
- ‘Mama! Mama! Woar zij-je? D'r es bezoek!’
Er volgde een volle stilte. Ik staarde om mij heen zonder te gaan zitten. ‘Kijk eens
daar, aan den muur!’ fluisterde mijn vriend, mij even met den elleboog aanstootend.
Maar ik had wel overal te gelijk moeten kijken: naar de ronde tafel, die met een
gehaakt wit kleed bedekt was; naar de gehaakte gordijnen, waaraan bolletjes hingen;
naar de ontzettende gekleurde vazen op den schoorsteenriggel en naar het wandpapier:
een orgie van schelgekleurde bloemenmanden en papegaaien-in-ringen op een
dofbruin fond. Tegen dat verwilderend behang hingen, rechts en links van den
schoorsteenriggel, twee enorme fotografiëen in goudlijst onder glas: Bien in feestdos,
zwarte jas en gesteven wit hemd; en zijn vrouw in vol ornaat, met lange oorbellen
en gouden ketting op een gemoireerd-zwartzijden japon, die tot onder de kin was
dichtgeknoopt. Bien zag er op zijn foto werkelijk deftig uit vergeleken bij zijn vrouw,
die opvallend ouder was dan hij en van een gedrochtelijke leelijkheid moest zijn.
Zij kwamen binnen. Bien voorop, met een flesch champagne in de hand; de vrouw
daarachter, met vier glazen in haar lichtelijk bevende handen.
Ik schrok bijna van de verschijning. Het monstrueus portret was nog aanzienlijk
geflatteerd. Zij had een scheeven mond zonder tanden en rood-omrande oogen zonder
uitdrukking, waarvan het onderlid als een natte trechter naar beneden hing. Zij droeg
een slordige bruine jurk, ongeveer de kleur van het behangpapier zonder de bloemen.
Bien, steeds met de flesch in de hand, keerde zich tot haar om.
- ‘Mama!’ deed hij heel trotsch, ‘hier es ne schrijver, ne confrater!’
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De griezelige oogen van de vrouw staarden mij even aan en haar brabbelende lippen
stotterden iets onduidelijks. Het eenigste wat ik min of meer verstond, was:
- ‘Zet ulder! Zet ulder!’
Wij namen plaats. De vrouw schikte de glazen op 't gehaakte tafelblad en Bien,
onbedaarlijk babbelend, begon met grimassen de champagne-kurk af te wringen.
Vreemd merk! Onbekend! Een lichtblauw etiket met moeilijk leesbare letters. Nooit
te voren gezien!
Mijn vriend en ik deden nog een uiterste poging om de explosie tegen te houden;
maar te vergeefs. De kurk knalde in het wild gepraat van Bien en de donkergroene
fleschhals schuimde ziedend wit. Die drank mocht zijn wat hij wilde maar schuimen
kon hij en deed hij! Het leek wel kokende melk in de vier glazen! Bien nam dadelijk
het zijne in de hand, tilde het in de hoogte en dronk op de gezondheid zijner voorname
bezoekers. Hij ledigde in één teug, vulde weer in, dronk nog eens tot den bodem; en
meteen werd hij opgewonden lyrisch: hij dronk op de schoonheid der Kunst, op de
gratie der poëzie en de gratie der vrouw; en plechtig tot zijn ega gekeerd riep hij
jubelend:
- ‘Weet ge 't nog, Mama, dien brief woarin da'k ou ten huwelijk vroeg?
Een wonder geschiedde! Een plotse gelukglans overstraalde het verwoest gelaat
der oude vrouw en zij juichte, klappend in haar handen:
- ‘'K ken hem nog van buiten!’
Bien was opgestaan! 't Gezicht rood-opgezwollen, de oogen puilend, den rechterarm
plechtig naar ons uitgestrekt, begon hij, in gezwollen declamatie-toon:
‘Hooggeachte juffrouw Bokkaert-Van Imme,
Ik kan u met geene woorden uitdrukken wat ik gestreden en geleden heb, alvorens
het besluit te nemen u dezen brief te schrijven...
- Minnebrief!’ verbeterde zij dadelijk.
- ‘Minnebrief,’ gaf hij, driftig hoofdknikkend, toe.
‘Dagenlang,’ reciteerde hij verder, ‘heb ik er eten, drinken en slapen voor gelaten.
's Nachts ben ik uit mijn bed gesprongen en heb gedwaald in de duistere eenzaamheid
der
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velden, tot ik vóór het huis kwam, waar ik wist dat gij ter ruste lag, nooit vermoedend
dat zoo dicht bij een zwervende aanbidder dompelde, het hart vol liefde, vrees en
twijfel. Ik heb gedacht dat ik mijn strijd en angsten nooit zou overleven; ik heb het
plan gekoesterd verre weg te vluchten, tot in het wilde Amerika waar bloedverwanten
van mij den harden strijd om het bestaan tegen de ontketende krachten van vernieling
hebben aangebonden. Dat alles heb ik gedaan en geleden, hooggeachte juffrouw
Bokkaert-Van Imme, maar ik heb gevoeld dat zulks mijnen hopeloozen ondergang
zoude beteekenen, en, liever dan zonder strijd te sneven, waag ik het, geachte
juffrouw, u dezen brief te...’
- ‘Liefde en lijdensbrief!’ viel zij hem ongeduldig in de rede.’ Os ge 't moar azue
meer 'n keunt goa 'k hem zelve opzeggen.’
‘U dezen liefdes-en-lijdensbrief te schrijven!’ ging hij opgewonden voort,... ‘eenen
brief geschreven niet met pen en inkt, maar met een dolk gedrenkt in hartebloed, een
dolk die mij doorsteken zal...’
- ‘Doorboren! Doorboren!’ gilde zij hartstochtelijk.
‘Die mij doorboren zal, tenzij uwe genadige wederliefde mij het leven redt en mij
opheffend uit den somberen afgrond der vertwijfeling, mij... mij...’
- ‘Mij op de vleugelen van het volmaakt geluk doet zweven naar de wonderbare
oorden der volzaligheid, waar gij in uwe overgankelijke schoonheid en ongerepte
reinheid troont!’ ratelde zij zelve met opgewonden radheid af.
‘Hooggeachte en edele juffrouw Bokkaert-Van Imme,’ klaroende hij het slot,
terwijl zij hoofdknikkend goedkeurde, ‘mijn levenslot berust in uwe handen en van
uw antwoord hangt mijn leven af.
Uw diep verkleefde Albinus Vervaet.’
Hij liet zijn plechtig-uitgestrekten arm zakken en keek ons even roerloos aan.
- ‘Hawèl?... Wa zegde doarvan?’ vroeg hij, niet twijfelend aan ons antwoord.
- ‘Haaa! 't es schuene, Bien, 't es schuene, zulle!’ antwoordden wij beiden op een
toon van diep-waardeerende overtuiging.
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Een snik ging plotseling achter ons op.
- ‘'t Pakt mij aan mijn herte! 'K moe alle keeren schriemen os hij hem opzegt!
Moar hij vergeet te vele! 'K ken hem beter van buiten of-ie-hij!’ jammerde de oude
vrouw zenuwachtig handenwringend.
- ‘'t Es ne schuenen brief, madam!’ herhaalden wij. ‘'t Es wel te begrijpen da ge
doarop mee geen refuus geantwoord 'n hèt!’
- ‘Refuus!’ gilde zij. ‘Ha nien ik, zulle! Memà was iest wrie kwoad, omda Albien
geen geld 'n hoa terwijl da'k ik huel rijke was. Moar 'k hè mijn goeste gedoan en 't
'n hè mij noeit gespeten en 't 'n spijt mij nog niet! Es 't gien woar, pepà?’
- ‘Noeit; en mij uek niet!’ beaamde Bien met plechtig uitgestrekte hand.’ Komaan,
heeren, loat ons doar nog ne keer op drinken!’
***
Weken, maanden vervlogen en het toeval wilde dat ik Bien niet meer terug zag. Ik
was hem vrijwel vergeten en zou wellicht nooit meer getracht hebben hem terug te
zien, daar ik van die eerste ontmoeting den indruk had medegenomen dat ik hem
voldoende doorgrond had en hij mij niet verder kon interesseeren, toen ik eensklaps,
op een zomernamiddag, weer onverwacht vlak vóór hem stond, in een landelijke
herberg, waar ik even, na een langen rijwieltocht, wat uit kwam rusten.
Hij stond met een borrel likeur in de hand bij de schenktafel tegen de
herbergiersvrouw te praten. Hij was heel alleen in de somberige, ongezellige
gelagkamer en juichte luid toen hij mij zag en kwam met uitgestrekte handen naar
mij toe. Ik merkte dadelijk dat hij met moeite, steunend op een stokje, liep en dat
zijn voeten in dikke wollen pantoffels staken, als van iemand die aan jicht lijdt.
- ‘Toch niet ziek, meneer Vervaet?’ vroeg ik belangstellend.
- ‘Ziek geweest,’ antwoordde hij, ‘maar nu al heel veel beter.’
- ‘Wa hedde g'had?’
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- ‘De rijke-meinschens-ziekte! De kozijntjes!’1) riep hij op een toon van jubel.
- ‘Wat! En ge drinkt dreupels!’
- ‘'k Geneze mij homeopatisch!’ gilde hij.
Ik keek hem aan. Hij was nog dikker en zwaarder geworden en zijn neus stond als
een glimmend-roode aardappel midden in zijn opgezwollen gezicht. Hij hijgde naar
zijn adem en zijn stem had een rauwe, schorre klank.
- ‘Moar dat es verkeerd, meneer Vervoat; ge zoedt moeten mineroal woater en
kirnemelk drinken!’ kon ik niet nalaten te zeggen.
Hij lachte mij vierkant uit: ‘Haha! Kirnemelk en woater! Weette wat da mijn
regiem es? Alle doagen vier buufstikken en ne pot dzjenuiver!’
- ‘Ho!’ schrok ik, ongeloovig.
- ‘Alle doagen vier buufstikken en ne pot dzjenuiver!’ herhaalde hij opgewonden,
met van overtuiging uitpuilende wateroogen. En, zich tot de herbergiersvrouw
wendend:
- ‘Zeg zelve ne keer, mematsjen, ben ik nie veel beter of veertien doagen
gepasseerd?’
- ‘Ha! da es woar; veel beter!’ verzekerde ernstig de vrouw.
- ‘De ziekte moe overwonnen worden deur de kracht van 't voedsel!’ gilde Bien.
- ‘Joa moar, al dien dzjenuiver!’... aarzelde ik.
- ‘Die dient om 't voedsel te verteiren!’ juichte hij. En, zich omkeerend tot de
waardin:
- ‘Mamatsjen, geef mij nog nen dreupel en geeft er meneer ook eenen!’
Hij sloeg in één teug den drank naar binnen alsof hij een pil inslikte en keek mij
zegevierend aan.
- ‘En doet da geen pijne?’ vroeg ik bezorgd.
- ‘Niets! 't Doet deugd! De beste medecijnen die d'r zijn!’ jubelde hij.
***
't Geval had mijn belangstelling gewekt. Als zoo iets werkelijk goed afliep, dan was
het een totale omwenteling in

1) Het pootje.
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de geneeskunst en de ondergang aller doctoren. Ik kende den geneesheer van Bien's
dorp en ging hem over het wonder eens spreken.
Hij lachte gul zoodra ik daarover begon en zei, in een mengsel van Fransch en
Vlaamsch, zooals hij doorgaans deed:
- ‘C'est un suicide; ìl est sursaturé d'alcool. Hij 'n zal geen drei moanden meer
leven.’
- ‘Moar heed-ie hij gien pijne?
- ‘Horribel! Hij ligt halve nachten te schreeuwen!’
- ‘En tóch vuert buufstikken eten en dzjenuiver drinken!’
De dokter nam mij bij den arm en trok mij vertrouwelijk een eind met zich mee:
- ‘Weette wat dat hij doet!’ lachte hij. ‘Hij sleept hem van hirbirge tot hirbirge om
zijn kalanten te bezoeken en drinkt hem zat in den vervalschten bucht die hij zelve
moakt. Il n'a jamais fait d'aussi bonnes affaires, dit-il!’
- ‘Moar hoe kan hij da blijven uitstoan!’ riep ik verbaasd.
- ‘C'est incompréhensible!’ zei de dokter schouderophalend.
En, met een wrevel van wraakzuchtig ongeduld:
- ‘Et tout le monde lui donne raison et dit que nous, les médecins, sommes des
ignorants et des imbéciles. Hij heed al de boeren op zijn hand en wilt er eenen de
kozijntjes krijgen, geen kwestie van dat hij nog om nen docteur zal goan. Moar wacht
moar! We zillen wel zien wie dat er gelijk heed!’
***
Het werd bij mij een soort obsessie; de spanning van een wereldwonder. Ieder
oogenblik verwachtte ik zijn doodsbericht, maar er kwam niets en wien ik naar hem
vroeg wist mij ook niets bezonders mee te deelen. Het sarde mij. Ik moest er meer
van weten. Ik nam mijn rijwiel en reed naar zijn dorp toe.
Ik kwam in de herberg waar ik hem het laatst ontmoet had en vroeg aan de waardin
of zij iets van hem afwist en hoe het met hem ging.
- ‘O! Genezen! Lijk eenen van drei maal zeven!’ lachte de vrouw.
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- ‘Niet mogelijk!’ riep ik.
- ‘Nie meugelijk! Goat er moar ne keer noartoe; ge zil wel zien!’
Ik vloog er dadelijk heen. Zoo iets ongehoords moest ik met eigen oogen
aanschouwen. Ik belde aan; zijn vrouw, geboren Bokkaert-Van Imme, deed open,
liet mij binnen.
- ‘Dag madam. 'K kwame ne keer zien hoe dat 't es mee ouë man!’
- ‘O, best, meneere. Heel goed. Kom binnen, kom binnen, ge zilt hem zien.
Verexcuseer mij da 'k ou in de keuken brenge; 't es vandoage nog al kille en hij zit
geiren bij de stove.’
Ik volgde haar, beklemd door een soort vreemden angst. Ik kon niet gelooven wat
ik hoorde en voorgevoelde dat ik zoude twijfelen aan wat ik ging zien. Zij opende
een glazen deur en schoof op zij om mij door te laten.
- ‘Haaa!... wie da we doar hèn!’ ging een juichkreet op: een jubelkreet, die hoog
en luid inzette, maar, vreemd genoeg, trapsgewijs afnam om in een soort zucht te
eindigen.
- ‘Hoe goat 't? Hoe goat 't?’ informeerde ik, hem de hand drukkend.
- ‘Lijk of ge ziet!’ zei hij.’ Zoo goed of 't moar kan!’
- ‘Gien pijne meer?’
- ‘Gien kwestie van!’
- ‘En goe sloapen? Goe eten?’
Zijn vrouw viel plotseling in de rede:
- ‘Da es 't ienigste, meneere, da nog niet heul-de-gansch zjuust 'n es. Hij zoe meer
moeten eten. Hij zoe vuers zijn dreupels moeten drinken en zijn vier buufstikken
doags eten. Toe, zeg het gij hem uek ne keer, meneere!’
Bien had een gebaar van ongeduld.
- ‘Ze 'n wil nie verstoan, meneere, da 'k nie meer ziek 'n ben! 'K 'n kan heur aan
't verstand nie brengen dat die buufstikken en die dreupels dienden om de ziekte t'
overwinnen en da 'k ze nou nie meer nuedig 'n hè!’
De vrouw viel aan het schreien.
- ‘'t Zijn fleiwten, die hij heed, meneere en hij 'n wilt hem nie verstirken.’
Bien protesteerde:
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- ‘'k Eete meer of ze zij en 'k drink iederen dag nog zeven dreupels. Es da nie genoeg?’
- ‘Hij pleegt er twintig te drinken en hij bleusde lijk 'n krieke. Kijk ne keer hoe
bleek dat hij geworden es!’ jammerde de vrouw.
Ik keek Bien aan. Bleek was hij nog niet, maar wel verbleekt. Zijn wangen waren
ietwat ingevallen en zijn oogen stonden dof. Alleen zijn neus bleef gloeien als een
tomaat in zijn verlept gezicht. Wat mij echter het meest trof was het gebrek aan fut
van een man die anders steeds zoo geweldig levendig was. Men voelde iets als een
wanklank tusschen zijn optimistische gezegden en zijn onuitgedrukte, innerlijke
stemming. Er was als 't ware iets smeekends in zijn oogen; en plotseling, terwijl zijn
vrouw even langs hem ging om kolen op het vuur te doen, greep hij knellend hare
hand en barstte in doffe snikken uit.
- ‘Mama,... 'k goa dued! 'k goa dued!’ kreet hij.
De vrouw schudde hem kregel van zich af en gilde boos, tot mij gewend:
- ‘Zie-je da nou, meneer, hoe dat hij es! En anders nie as van fleiwte! Wa moên
de meinschen peizen die da bijweunen!’
Het was een akelig gezicht, zoo heelemaal onverwacht! Ik voelde mij koud worden.
Opeens zag ik duidelijk het masker van den dood op zijn ontstelde trekken. Ik was
tot hem gekomen uit nieuwsgierigheid, gedreven door een eenigszins ondeugend
willen weten in hoeverre men, min of meerongestraft, met de meest elementaire
voorschriften van hygiène en zelfbehoud den spot kon drijven; ik was gekomen om
heimelijk te lachen en te spotten en daar stond ik ineens voor een onmeedoogende
tragedie, waarbij men zich niet meer afvroeg aan wie de schuld lag, maar de tragedie
zonder meer, de Groote Tragedie van Leven en Dood, de simpele tragedie van ons
allen!
Hij was op zijn stoel ineengezakt en snikkend had hij weer haar hand gevat, die
zij niet meer terugtrok. Ook zij weende nu zacht, met griezelige grimassen van haar
leelijk gezicht, dat gezicht hetwelk hij mooi gevonden en verheerlijkt had, in
opgewonden en gezwollen litteraire ontboezemingen. Hij had
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haar liefgehad zooals zij was, hij was goed geweest voor haar en gelukkig met haar;
er was, op hun manier, ideaal in hun leven geweest. Hij had alleen maar heel zijn
leven lang veel te veel gedronken, iets dat naar de opvatting der menschen, toch
eigenlijk bij de handelsbetrekking die hij zich gekozen had, behoorde.
***
Hij leefde nog drie maanden. Hij stierf op een nacht van loeienden sneeuwstorm,
een van die nachten waarin men vanzelf denkt aan rampen en dood. Zij was bij hem,
haar hand in de zijne. Zij kon niet begrijpen dat het sterven was. Zij begreep het eerst
toen hij daar wit en onbewegelijk lag, een ander, onkennelijk wezen geworden in de
loutering van den dood...
Ik ben naar zijn begrafenis geweest. De hemel was helblauw geworden en een
stralende zon scheen op de schitterende sneeuw. De kuil gaapte, met uitgespitte
beenderen van verteerde geraamten er omheen. Daar zonk de kist in neer. De
menschen knielden met ontbloote hoofden en de priester zegende met wijwater. Op
den kerktoren galmden luid de klokken.
- ‘Eh bien, qui avait raison?’ fluisterde mij de dokter, die daar ook was, in het oor.
Ik had een vaag gebaar. Het leek mij niet de plek noch het moment om daarover
te spreken. Ik keek naar de vrouw, die, ineengekrompen snikkend, door een familielid
gesteund, van het kerkhof werd weggeleid.
CYRIEL BUYSSE

(Wordt vervolgd)
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Experimenten
II. Razing
Het leven eilt voort in zwaaiende razing. Snel, snel, - alles. Alles vervaagt door de snelheid.
Wat rond is wordt ovaal.
Wat vierkant is wordt langwerpig gerekt.
Lijnen vervloeien.
God vervaagt.
Menschen en gletschers snellen voorbij - hóóge witte gletschers in koude blauwe
wolklooze namiddaglucht, schitterend in zonneschijn. Verre wouden schuiven over elkaar. Weiden, lichtend van kleine witte bloemen - in avondschemer, die machtig
voorttrekt over gebergten, en meren en bosschen bedekt.
Men daalt af in de zone der bewoonbaarheid.
Een bosch, onherbergzaam van zwaren regen.
Een gestalte naast me. Een stem boven mijn hoofd, een stem waarmee ik
luxe-gesprekken houd.
‘Christus is niet voor ons. Hij is misschien voor zuidelijke volken. Wij moeten
zwoegen, werken, voor onszèlf, om ons te verdedigen tegen het klimaat, de koude,
de eischen van het moderne West-Europa. Wij kunnen Christus niet volgen. We
hoeven dit ook niet.’
De stem zwijgt even. Ik heb natte voeten.
‘Lieve Rudolf, ik weet er niets van’.
Waren mijn voeten maar niet zoo nat.
‘Ik geloof dat jij het ook niet weet’, zeg ik dan nog maar verder. ‘Heb je óók zulke
natte voeten?
Wat intresseert me nu nog?
Maar dit wist ik allang - zoo meende ik.
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Aarde met water, in de paden diepe geulen vol water, muziek van regen.
En steeds natte voeten, nat, natter, - mijn voeten zijn nu overal in me, ik ben alleen
nog maar voeten, natte voeten.
Daarna is er een divan in een huis en mijn voeten zijn droog. Er is vodka. En ik
slaap.
Slaap van vele uren.
Ik word wakker. Licht van een purper omhangen lampje.
Eenzaamheid. Hoe laat? dag? nacht?
Een Afrikaansch tapijt rijst aan mijn linkerhand tot aan 't hooge plafond.
Een schapenvacht bedekt me.
Aan mijn rechterhand staat een tafeltje - cigaretten - een theepot - warm? - Ja! Ach, de gewone dingen, de gemaskerdheden, hoe goed zijn ze - hoe bekend - hoe
rustig makend. Ik schenk thee in, stoot tegen den kop.
Een stem van veraf en een stap die nadert. Een tragedie zet zich vreugdig naast me.
‘Lekker geslapen?’
Wát: tragedie! Wat weet ik weer!
We drinken natuurlijk thee, het schijnt avond te zijn.
‘Hier, neem een fiore di San Francisco,’ hij houdt me een teer Chineesch kommetje
voor, gevuld met bonbons.
Dan praten we zaken - want daarvoor ben ik gekomen.
Ruime gelagkamer; scheefhangende kleurige reclames; duistere eigenaar, die zijn
hotel heeft ingeslikt en dit niet digesteert; een W.C. die verwijderd is van mijn kamer
door een gang, een trap, een gang, een binnenplaats, een trap, - de deuren niet geteld
- en dan vind ik:
Een W.C. zònder papier.
Mijn kamer - een rolgordijn met een gat erin, een dreigende kapstok.
Ach, en dan de stráát op! en ik weet niet waar ik ben, - is het Madrid? of Brussel?
en àls het Brussel is, wáár is het dan? Ik grijp en tast, en vind niets.
Dan spreek ik met menschen, of probeer menschen te

Groot Nederland. Jaargang 27

616
vinden - men zegt, ze zijn in Biarritz of ergens anders - ik telefoneer in vele cabines,
ik wacht uren en méér op menschen, die ‘dadelijk’ thuis zullen zijn - en dan praat ik
weer. Menschengestalten, menschenoogen - het snelt aan me voorbij.
Weer in de gelagkamer.
Bitter Schmidt en Absol en Helles en Brasserie la Couronne.
Ik kijk ze aan, ik kijk ze lang aan en ik zie ze goed, maar 't helpt niets, want ze
hèbben me toch.
Een moederkat met kleine katten. Dit ziet men dikwijls. Er is zelden een vaderkat
bij, tenzij menschen die erbij houden, in navolging van eigen gewoonten, maar bij
katten is het niet nóódig.
Ik heb spiegeleieren gegeten en koffie gedronken en ik bekijk mijn handen. Ze
zijn als luid-roepende stemmen, die steeds weer mijn aandacht vragen. Ik versta haar
taal niet - het is zoo'n vreemde en toch steeds gehoorde taal. Ik herinner me als baby,
toen ik nog geen woorden begreep, en het praten der anderen dikwijls om me heen
was: deze steeds gehoorde onbegrijpelijke klanken werden zelfs in hun
onbegrijpelijkheid iets gewoons voor me. Toen moest ik leeren praten, ik moest wel.
En ik werd gedwongen geluiden na te maken, en ik was liever met rust gelaten. Maar
ik moest, en ik leerde. Toen ik het kon, was het, of er een muur tusschen de anderen
en mij was opgeheven, en of ik hun omgrensdheid was binnengegaan, en de muur
sloot zich achter me - sloot me af van een wijdere ruimte.
Maar niemand dwong me ooit de taal van mijn handen te begrijpen. Daarom ben
ik er nu mee ten achteren.
Madrid? Brussel?
Een station waar: ‘Bruxelles’ staat.
En: assurez vos bagages,
en: visit London,
en: passage interdit.
Zwarte koperbeslagen koffers rijen op een karretje voorbij, stemmen luiden in de
hooge ruimte. De knaap-chasseur van een hotel, waarvan de naam in letters op zijn
pet staat, is
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van verblindende bekoring. Het geheele station verzinkt eensklaps en daar staat alleen
nog deze zoo jonge knapengestalte, fantôme von onbewuste bekoorlijkheid,
aantrekkelijk mysterie van onbewuste double-sexe.
Menschen.
Attention!
Weer kóffers, met veel koperen spijkertjes, met papieren beplakt: Papalla en Hotel
Eisenhut en Montreux, hotel Lorius en Peter's Bad-hotel.
Een dame zit naast me - een andere komt haar snel tegemoet: - ‘il y a longtemps
que tu attends?’ ze kussen elkaar; ze kussen elkaar zoo - zooals men zijn horloge
opwindt, elken avond precies op 't zelfde uur.
Dan heb ik mijn bagage geassureerd, en er is nog veel tijd over.
Weer op straat, lange straten en boulevards en pleinen en café's waar men buiten
zit. Men zit er alleen en kijkt, of men zit te samen en praat. Veel lachende gezichten
zijn er.
- Und er wurde im geist auf einem hohen Berg geführt. Vor diesem befand sich
ein tiefer Abgrund und da und dort Felstrümmer und - blöcke und unregelmässige
Risse, die aus dem gestein herausragten; und so war es ein furchtbarer Anblick
hinuterzuschauen. Zóó
als ik de huizen naar boven opkijk of de straten langs kijk, òveral - ein tiefer
Abgrund. We hadden samen geluncht in de wagon-restaurant. D.w.z. we hadden tegenover
elkaar gezeten en gegeten, maar niets gezegd. Ten slotte nam ik een cigaret en keek
hem aan en we glimlachten.
‘Le second service commence!’ roept de garçon.
‘Wilt u een likeur met me drinken?’ vraagt hij die tegenover me zit en die tegen
me glimlachte.
‘Ja’.
‘Le second service commence!’
‘Dat wil zeggen, dat we weg moeten’, zeg ik en ik sta op.
‘Komt u dan wat in mijn coupée?’
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Ik volg hem. Dan zitten we en we praten. We praten langen tijd. Hij vertelt me over
zijn leven in Amerika. Hij werkt aan een fabriek, waar men materiaal voor
dameshoeden maakt. Elk jaar gaat hij naar Europa, naar Parijs, en kijkt wat er
gelanceerd wordt. En met deze kennis gaat hij dan weer naar Amerika, en dan maken
ze het daar na zooals in Parijs. Hij zegt ten slotte dat hij verloofd is, maar vrij is, en
dat zijn toekomstige vrouw het ook is.
‘Wat beteekent dat: “vrij”?’
‘Wel - dat we elkaar geen onaangenaamheden maken als we eens een ànder aardig
vinden - en zoo.’
‘-’
‘Waarom zegt u niets? Is u getrouwd?’
‘Neen’.
‘Ik heb nog nooit een vrouw gezien zooals u - ja toch - ik ontmoette eens een
Engelsche, die leek op u - ik was een tijd met haar bevriend. Ze hield ervan uren lang
's morgens in bed te liggen lezen. Ook hield ze veel van slapen. Dat doet u zeker
ook?’
‘Neen.’
‘Is u Engelsche? of eh - laat eens kijken - Russische?’
‘Mijn vader was Hollander.’
‘Wel - u bent precies een Engelsche. Waarom komt u niet naar Amerika?’
‘Misschien ga ik er eens heen. Ik zou wel willen. Maar ik houd er niet van voor
een Engelsche aangezien te worden, sans blague.’
‘Wat denkt u van het huwelijk?’
‘Ik weet het niet - trouw - en gehoorzaamheid en je geven en je man volgen -’
Wat weet ik ervan? Tien jaar geleden was ik getrouwd, maar nú pas dringt dit feit
tot me door.
‘Dat is alles ouderwetsch wat u daar zegt, en het is ook uw aard niet.’
Ik weet het niet. Ik weet mijn aard niet. Ik ben aan 't experimenteeren.
‘Willen we nu een likeur samen drinken?’
We staan op en schrijden door de bewegelijke smalle corridors.
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Dan zitten we weer in de restauratie-wagen, maar nu aan en ander tafeltje, en we
drinken likeur. Dit houdt me bezig: wat ik van het huwelijk denk. Aardig is dat. Iets
om je mee bezig te houden en uit te probeeren. Goed, grondig - grondig? Ik schrik.
Grondig is: sterven en je geven aan dat wat je wilt uitprobeeren. Op leven en dood,
- anders is 't geen goed experiment.
‘Waarom zegt u niets? Waar denkt u aan? U heeft oogen die zoo ver kijken en om
geluk vragen.’
‘Wat u allemaal wéét. Ver kijken? Niet verder dan mijn neus.’
Maar geluk zoek ik wel. En als ik ooit gezegd heb dat ik God zoek, dan is dit
zoeken eigenlijk alleen maar een faute de mieux - als ik gelukkig was in het materieele
leven, dan zou ik niet den nooduitgang: God - zoekende zijn.
Ik drink likeur. Dit is goed en ècht. Ik vraag er nog een. Ik kijk op naar hem die
tegenover me zit en die rookend uit het raam kijkt.
‘En u -?’ vraag ik.
‘Ik? - Oh - Ik ben een gek. Dat zeggen ze àllemaal in de familie. Ik ben de jongste,
maar al 32 jaar en ze noemen me nog steeds: de kleine.’
‘Denkt u gelukkig te worden met uw vrouw?’
‘Gelukkig?!
Ja - ze is goed en ik ben blij met haar samen te leven -’
‘Dat is goed. Ik drink op uw huwelijk, dat u tevreden zult zijn.’ Ik drink langzaam
de lekkere likeur. Fijn zulk goedje. Zóó is het en niet ànders als je het proeft.
We praten nog veel over Amerika. Hij zegt dat het hèt land voor mij is, maar dit
geloof ik niet. En dan zijn we aan een groot station, waar ik uitstap en waar ik vermoed
dat iemand me afhaalt. Daar heb ik aldoor aan gedacht, al den tijd dat ik over Amerika
hoorde praten. En als ik dezen zie, dan is er dit
en niets anders.
‘God zei:
Het is niet goed dat de mensch alleen zij: ik zal hem eene hulpe maken, als
tegenover hem zijnde.
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De man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. - Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en
overspelers zal God oordeelen.
En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een ander trouwen, die doet
overspel.
Zoo dan ook gijlieden elk in 't bizonder, een iegenlijk hebbe zijne eigene vrouw
alzóó lief als zichzelven; en de vrouw zie dat zij den man vreeze.’
En dan dat het eerste gebod is: ‘Gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel
uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uwe kracht’.
Wat blijft er dan nog over?
‘Doch de geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen
van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leeringen der duivelen
door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten toegeschroeid
verbiedende te huwen.
Want het huwelijk wordt geheiligd, door het woord Gods en door het gebed.
Gebed - huwelijk?
Elken dag lees ik in dat boek, dat de Bijbel heet. En het slot voor mij is: chaos, verslagenheid.
Er is duisternis - waarin voortdurend een klein licht. Maar wat interesseert me dit
licht?
In welke relatie sta ik ertoe?
Het doel is onbekend.
Er is geen belangstelling.
Ik wil het opvallende wel aankijken, en alles valt op
maar niets intresseert me.
Te midden van wonderen ben ik zonder lust.
Stel u voor - een visch op het droge. Alles is verbazingwekkend en nieuw, maar
aan hem geeft 't geen leven.
Er is een dof verlangen naar 't eigen element, wat ik niet ken, noch van naam, noch
de plaats.
En wij zijn bijna allen stervende in 't verkeerde element.
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In een stad ben ik - een straat snelt voorbij - hotel! Juist bijtijds grijp ik den ingang. Men voert me naar een kamer - het is een bed met een gangetje ernaast. En uit het raam kijkend zie ik de stad voorbijvluchten, in een wijde cirkel. En steeds verandert ze van aangezicht.
Deze vitrage, waarin kleine gevleugelde kindertjes zijn geweven, zittend in een
kransje, kijkend naar een struik.
Ik vraag de kat - ik nam hem mee naar mijn kamer, waar ik hem als verdwaald op
de trappen vond - ik vraag hem of hij 't ook ziet, het zittende engeltje en de struik,
en ik toon hem het borduursel. Hij kijkt er doorheen, of zijn blik stuit ervóór - in elk
geval, hij ziet niet wat ik zie.
‘Kijk me ààn -’.
Hij kijkt. Zijn oogen kijken in de mijne, sterk en onafgebroken. In zijn oogen is
dood en leven en peilloos wonder. Hij verheft zich op zijn achterpooten en duwt zijn
kop tegen mijn neus. Hij doet het zacht en verstandig.
Ja, zoo was het - Tantalus - hij wou ook aldoor grijpen, en had dan niets.
Maar wat heb ik met hem te maken! Ik las eens over hem - toen ik 12 jaar oud
was. Zijn zijn wetten de mijne! Ik kijk, omdat me niets anders overblijft, maar er is geen interesse en geen liefde.
En deze lucht van gekapt hout, die mijn kamer instroomt, vanuit den naburigen
tuin -?
Wilde gaf eens een vriend zijn kritiek over diens juist verschenen boek:
‘Het is goed - maar in een volgend boek moet je het “ik” weglaten - dán pas wordt
het uitstekend.’
In een volgend boek. Een droom: als een vormloos iets hang ik in de lucht.
Voor me zie ik huizen van vele, vele verdiepingen, en boven op het dak staan
groote reclames - geschreven woorden - wàt? Ik lees: Ego.
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Er wordt gezegd, dat ik deze huizen verwoesten moet, wat ik gehoorzaam opvolg. Het is altijd aardig een droom te willen uitleggen, vooral als hij zoo ‘duidelijk’
lijkt.
Ergens, in een cinema, 3 uren lang, voortdurende duisternis en onafgebroken stille
opwinding.
Plotseling: ‘Fine’. Helle belichting, men stommelt van zijn plaats, men moet eruit,
het gaat niet anders.
Aan flarden sta ik op een straat.
Langzaam loopen, en zich weer aan elkaar plakken en in orde brengen, en zich
zijn levensbeschouwing herinneren, of zich herinneren dat men geen heeft. Maar ik ben niet alleen - d.w.z. In 3 jaar had ik hem niet gezien en toen stapte hij des morgens mijn kamer binnen
met een meloen onder den arm, en vroeg of ik al ontbeten had.
‘Ja’.
‘Dan bewaren we den meloen maar voor later’.
‘Heb jij al ontbeten?’ men spreekt zooals altijd.
‘Ja’.
Ik draai mijn kleine reis-gramofoon op en we luisteren naar Bianco Bachicha, die
wreede geliefden beweent-zingt, en naar Sophie Tucker, die weer wat anders bezingt.
We doen dit lang genoeg tot het lunch-tijd is en dan gaan we eten.
‘Hoe lang blijf je hier nu?’ vroeg hij.
‘Ik weet het niet’.
‘Heb je geen vaste plannen?’
‘Ik zal ze moeten maken, geloof ik - ja, het zal moeten -’
Een lijst met wat men eten kan: supa pavese en ravioli, en dan chianti Ruffino. Zal ik plannen maken, nú - moet ik daar nú aan denken, terwijl ik lekker eet, en
de lucht om me heen geparfumeerd is door meer en bergen - en nu alles èven stilstaat!
Uit den blauwen regen, die de loggia vormt boven mijn hoofd, vallen rupsen op
mijn bord, en op mijn haar - en men speelt boccia vlak bij - en men schreeuwt erbij.
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‘Ga je straks mee in mijn wagen? Er gaat nog een kleine Italiaansche mee’.
‘Graag’.
Graag? Ik had moeten sterven en ik ben niet gestorven en ik ben als een - àndere
onder de anderen. Ben ik ze nader? Ja - náder. Maar dit moet nog blijken.
‘Neen, ik ga niet mee in den wagen’.
Ik ga liggen op den grond en slapen in den heeten namiddagzon, in 't zand, dichtbij
water.
Waar deed ik dit óók, kort geleden? Egmond aan Zee.
Ik was er gekomen door in een verkeerden tram te stappen. Ik liep in het dorp,
waar ik verkeerdelijk terecht kwam, een lange smalle dorpsstraat, die naar zee voerde,
en aan 't einde daarvan eindigde de wereld. Vóór het Niets stond een groot
reclamebord:
Café-Restaurant.
Verder loopend bereidde ik me voor op de emotie van de Hollandsche zee weer
te zien. Maar toen het Niets naderde, kon ik niet onderscheiden: water? - lucht? - en
er was geen emotie.
Toen lag ik in 't zand, als nu. Ik sloot de oogen en ik hoorde de regenboog-geluiden
van 't praten en lachen van menschen en kinderen, en 't geluid van de zee. Menschen
liepen soms vlak langs mijn hoofd.
‘Als u eens wist wat ik allemaal heb meegemaakt. Mijn man drie maal zijn maag
uitgepompt. Dat heeft schatten geld gekost. En ik, met dat been -’
‘Zoo'n groot ideaal na te streven en dan zoo prutserig te doen.’ ‘Catóótje - Catóóóóóóóótje!!’
‘Nico, kom hier -’.
Een hond stuift langs mijn voeten. Ik kijk op. Een herdershond en een man, groot
athletisch, - wit - haar - het gezicht ernstloos - lachloos -, ik zie alleen dit beeld: de
hond, en de man - een faun in ballingschap. En dan - volgt een familie - een vrouw en twee kinderen. Ik maak toch geen gevolgtrekkingen!

Groot Nederland. Jaargang 27

624
Hier is het zand heet, heeter dan in Egmond - en de zon is scheller, en de kleuren
zijn zoo hevig en onbedekt - en ik hoor het water zoo zacht en in de verte is guitarra.
Den volgenden dag - een kleine stad, een andere taal sprekend - een huis, een
ruime studio:
‘Hij eet éénmaal 's weeks een witte muis’.
De slang ligt rustig om mijn hals, de kop weg in mijn pull-over.
‘En als ik hem nu af wil doen?’ ik pak de twee einden, bij kop en bij staart, vast
en trek, maar ik kan hem niet bewegen, hij is onwrikbaar als zwaar, vol metaal.
‘Voorzichtig! je kon hem boos maken’.
Ik raak hem niet meer aan, laat hem om mijn hals liggen, hij zal geen kwaad doen.
In een trein stijgen, waarop staat: Orient-Express ik ben laat, ik had mezelf mee moeten nemen - maar er is geen tijd - het gaat te
vlug - zoo moet ik
zonder mezelf - in godsnaam 't zal wel losloopen.
De eeuwige morgen, het steeds weer aanvangen van een nieuwen dag.
Paname, met zijn binnenhoven waar gramofoons op uitkomend, zingend en
orkestend en jazz-end naast elkaar, tot middernacht.
Morgen ik richt me op, druk een knopje om, helle belichting - ik druk een ander knopje
in. Dan wacht ik en dan komt Angèle.
‘Eén melk en één zwarte koffie Angèle - maar alsjeblieft niet aangebrand zooals
gister.’
‘O - dat was Gabriel die dat gedaan heeft’.
Gabriel is de garçon, haar man. ‘En - Madame - ik ga 4 dagen weg, dan komt hier
een andere femme de chambre. - Madame wil me wel verontschuldigen?’
‘Je gaat op reis?’
‘Ja - naar Nantes. Madame kent Nantes?’
Het is ver van hier. Ik ga mijn dochtertje zien.’
‘Je dochtertje? Je hebt een kind? Hoe oud is ze?’
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‘Vier en een half jaar. O ze is lief. Ze heeft zulke mooie blonde krullen.’
‘Wanneer zag je haar 't laatst?’
‘In November - bijna een jaar geleden.’
Angèle staat steeds bij de deur en spreekt èven onderworpen, met zachte stem.
‘Maar dat is verschrikkelijk! Een kind te hebben en er ver van te wonen - het is
verschrikkelijk.’
‘Ja - maar als het moét. - Heeft Mevrouw kinderen?’
‘Neen - maar ik kan me zoo lévendig voorstellen hoe het is als je ze hebt - een
kind is zooiets als je eigen hand, of een ander lichaamsdeel van je -!’ Ik zal 't wel
zoo voelen omdat ik nooit een kind had. ‘Bij wie is ze nu?’
‘Bij moeder. Ik heb een portretje van haar, weet u, maar het is niet mooi - ik zal
nu een beter van haar maken laten - naar mijn eigen zin. Ziet u, moeder is nog zoo
van den ouden tijd - ze heeft de kleine laten fotografeeren in Bretonsch kostuum en dat is heelemaal niet aardig. Ze weet er niet van om een mooie strik in 't haar te
doen - maar nu wil ik een portretje van haar laten maken met een strik in het haar’.
In de gang luidt de étage-bel - Gabriel roept - en Angèle holt weg, de deur zacht
sluitend.
Als het moét - wat beteekent dat? Moét iets ooit?
Ik zie Angèle voor me, zooals ze bij de deur stond te praten en ik probeer haar
uiterlijkheid niet te zien, doch alleen de uitdrukking vast te houden. Het is alsof men
twee beelden steeds over elkaar, op elkaar, ziet - en nu probeer ik één weg te schuiven.
De omtreklijn vervaagt, verdwijnt; een sluier wordt van de gestalte opgeheven en de
uitdrukking blijft over - nauw zichtbaar.
Met het gewone onbenullige élan ontbijt ik en kleed me en ga uit.
Ik werp me de straat op en terstond ben ik overgegeven aan de schreeuwende
massa van kleuren en vormen, die me verdrukken in haar wenteling. Vechtend kom
ik vooruit. Niemand merkt iets. Ik zie andere vechtende, maar ze weten
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niet dat ik ze zie. Ze weten zelf soms niet dat ze vechten, het is een aangeboren
gewoonte geweest.
Dan is er eensklaps een blinde. Langaam schuift hij voorwaarts, bibberend, zeker,
onzeker - heel recht en klein en oud. Een bakje houdt hij in de hand, opdat men er
geld indoe. ‘Asjeblieft grootvader’, hij bedankt niet. Hij schuift steeds verder,
bibberend, hoofd omhoog, en het leven is ergens in hem gezonken en beweegt niet.
Ik vecht voorwaarts. Ik vecht niet meer - dat ze me hèbben.
Ik daal de métro binnen - een zware sfeer van verkrachte electriciteit komt me
tegemoet. In de grijzige hal bekijk ik den plattegrond van Parijs - Blanche, Pigalle,
Sèvres, Odéon.
Dan daal ik verder een grijze trap af, - een trein vertrekt juist, donderend ruischend,
- menschen bestijgen de andere zijde van de trap - menschen, menschen - ik daal
verder - mijn kaartje wordt geknipt met een metalen instrument en het geeft een
geluid als overal elders, in treinen of trams, in verschillende landen, als kaartjes
geknipt worden. Het is een hard, effen geluid.
Naast de vrouw die de kaartjes knipt staat een manlijk beambte.
Ze zegt: ‘j'ai mal au coeur’ - en hij antwoordt terstond, vlug en sierlijk: ‘Aaah, si vous saviez ce que j'ai, moi - mal au coeur’.
Ik betreed het platform; het is schaars belicht en benauwd; er loopen anderen,
zwijgend en langzaam en met een doel in 't hoofd en zonder lach.
En een geluidlooze kreet vult de hooge, bolle ruimte.
Voor de kleine spiegel van de chocola-automaat verschik ik mijn hoed, mijn haar,
bekijk mijn gezicht, mijn gezicht, dat ik mee moet dragen, steeds hetzelfde, ondanks
verschillende kleeren en hoeden - steeds mijn gezicht.
Ik ga zitten op de bank die langs het heele platform loopt. Even is het stil. Geen
trein. Menschen bewegen geluidloos. Lang zit ik - geen trein komt. Nog langer zit
ik. Meer menschen dalen de trappen af en vullen de platforms. Verlichte duisternis,
die den grond donker laat en de rails belicht en de wanden.
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Daarna is er een trein.
En ik zit. Ik kijk steeds naar het electrische lampje dat in den wand is aangebracht.
Ik herinner me dat ik als baby - plat op mijn rug liggend in een bedje - steeds kijken
moest in het sterke licht, hoog boven me en het was zoo vermoeiend en ik moest
toch steeds kijken.
Nu heb ik de plaats tegenover me genomen en overzie de wagen. Bij elk station
gaan er menschen uit en anderen komen er in. Vele vrouwen - allen in lichte jurkjes,
met zware bont om schouders, geurend naar parfum, met kleine hoedjes, met zijden
kousen, met zijden bloemen op schouder of bont gehecht, met geschminckte gezichtjes
ik ook - ook zijden kousen - en bloem en en hoedje - en geschminckt - ook - ook
meedoen met de anderen
lekker vinden wa de anderen lekker vinden
genieten van hetzelfde
men kàn even zeer persoonlijk zijn, en niet van oesters houden en wèl van knollen
- maar overigens onbarmhartig past men zich in gelijken vorm - niet wetend dat men lijdt - niet
wetend wat men lief heeft - niets wetend
en plots schrikkend
soms ook niet schrikkend - zelfs niet als men sterft. Zijn leven lang heeft men een scorpioen in het hart zitten - en men weet het niet
- en tenslotte steekt de scorpioen geweldig, en men sterft eraan.
En men meent aan longteering gestorven te zijn, of aan... zoekt u maar uit.
Maar nu ben ik geschrokken ervan - ik schrik dikwijls en vergeet het dan weer en dan schrik ik wéér, steeds erger. Daar denk ik aan nu ik in de métrobaan zit. Ik doe mijn oogen dicht. Dit vreeselijke
geruisch! Ik weet, ik ga naar Sèvres-Babylone - een ondergrond station, waar ik uit
zal stappen - en alles is in orde en veilig
maar als men het niet wist - dit geluid! - het is als een waarschuwing van geweldige
dingen voor komende vreeselijkheden. -
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We hooren het niet - we openen kalm onze taschjes en poederen ons vlug en rougen
de lippen - en dan stappen we uit en bestijgen trappen en komen weer boven, in het
licht, en òmdat het den anderen niet opvalt, deze suggestie van niet-zien-kunnen der
anderen ik sta daar als iemand wien een duizeling overvalt.
Deze stad! dit monster, dat dag en nacht zijn geweldigheden uitbraakt. TAÏ AAGEN-MORO
(Wordt vervolgd.)
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De sociale zijde van Cyriel Buysse's kunst
Wie het oeuvre van Cyriel Buysse meer speciaal wil beschouwen langs zijn sociale
zijde, moet daarin opsporen het beeld, dat zijn kunst geeft van haar tijd en haar
midden, van den bodem waaruit zij is gesproten.. het beeld van de maatschappelijke
toestanden en de geestelijke stroomingen van zijn land; moet tevens onderzoeken
hoe de natuurlijke lezerskring, deze voor wien de kunstenaar zijn werk heeft bestemd,
op zijn kunst heeft gereageerd, m.a.w. hij moet de sociale rol bepalen, die deze kunst
heeft vervuld, de wisselwerking nagaan tusschen den scheppenden kunstenaar en
zijn lezend publiek.
Het is maar best in de eerste plaats dit laatste punt te behandelen, d.i. de sociale
rol te bepalen die Cyriel Buysse's kunst heeft vervuld, en wel omdat ik hierover
noodzakelijk zeer kort moet zijn.
Cyriel Buysse deelt, in meerdere of mindere mate, het lot, dat in Vlaanderen allen
is beschoren, die trots de materieele eischen van den tijd en de denationaliseerende
elementen, de souvereine rechten van den geest willen doen gelden, als uiting van
hun ongeschonden Vlaamsche persoonlijkheid. Zij zijn in groote mate eenzamen, te
midden van hun volk... afgewezen, niet begrepen, half begrepen eenzamen. Zij stuiten
op de wancultuur, die er alle maatschappelijk leven overwoekert, wancultuur waarover
straks een-en-ander moet gezegd worden. Zij weten, dat zij arbeiden voor zichzelf
en voor een beperkten kring, en daar is moed toe noodig. Men moet zich afvragen
wat er van Cyriel Buysse's oeuvre zou geworden zijn, indien het geen uitgevers had
gevonden in Noord Nederland. Want dit mag, te midden van al de jubelklanken die
den laatsten tijd te zijner eere zijn opgegaan, wel eens gezegd worden, dat deze
Vlaming veel aan het Noorden heeft te danken.
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Cyriel Buysse is stellig in Vlaanderen een der meest gelezen Vlaamsche schrijvers.
Maar wat beteekenen ten slotte die enkele duizenden exemplaren van zijn romans
en vertellingen, die hun weg hebben gevonden, in verhouding met de vier millioen
Vlamingen. Men vergelijke even met de Scandinaafsche landen. En men wijze ons
in de bibliotheken van onze hoogere burgerij, van hen die over de middelen
beschikken om zich litterair werk aan te schaffen, die den weg op het gebied van de
belangstelling voor de woordkunst zouden moeten aanwijzen, men wijze ons daar
de plaats waar zich het oeuvre van Cyriel Buysse bevindt.
Daar is de wondeplek, de donkere hoek. De Vlaamsche literatuur heeft de fnuikende
machten getrotseerd, heeft de vreemde servitude afgewenteld, die op haar rustte. Zij
heeft zichzelf uit de puinhoopen van de Vlaamsche volkskracht omhoog geworsteld,
zij is self-made in de beste beteekenis... en dit is ongetwijfeld al heel mooi. Maar
zonder een krachtige lichtbron kan zij zich niet ten volle ontplooien; en deze lichtbron
moet van boven komen, de leidende hand moet worden toegestoken van uit de plaats,
vanwaar het moderne staatswezen krachtig ingrijpt om het geestelijk leven van een
volk op hoog peil te brengen... ongevraagd ingrijpt, uit wèlbegrepen nationaal belang.
Van deze lichtbron is er nog steeds geen glimp te bespeuren. En als Cyriel Buysse's
kunst niet de sociale rol heeft vervuld, waartoe zij geroepen was, als zij in breede
lagen in alle kringen die te samen het sociaal leven vormen, vooral bij de tot leiding
geroepen elite, het niet bewustzijn heeft wakker geschud dat er nog heel wat zal
moeten gebeuren eer dit Vlaamsche land hoog staat opgestuwd in de rij der volken,
dan ligt de schuld hiervan niet bij den scheppenden kunstenaar, die tot zijn zeventigste
jaar heeft gearbeid.
De literatuur, zegt men, is de trouwste spiegel van haar tijd. Dat kan zeker niet
geloochend worden voor de kunst van Cyriel Buysse. Het objectief element van haar
wezen (want hier hoeft al dadelijk aan toegevoegd, dat er een zeer sterk subjectief
element is) heeft zij ontleend aan haar onmiddellijke omgeving, voor een overwegend
deel aan de sociale toestanden van haar land. De aanschouwing van de werkelijk-
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heid, de realiteit, was haar uitgangspunt, vanaf dit allereerste en zonder de geringste
litteraire bedoeling geschreven pamflet over den gemeenteraad van zijn geboortedorp,
tot zijn laatsten romaan, De Schandpaal.
Met angstvalligheid heeft Cyriel Buysse alle bizonderheden in zich opgenomen,
niet uit loutere copieerlust des dagelijkschen levens, maar om tot de ziel der dingen
door te dringen, en om de realiteit om te kneden, te plaatsen in het licht van zijn
verbeelding, dit is, op een hooger plan, waar zij gedragen wordt door het sterk
subjectief element van zijn kunst, zijn medelijdend of medejubelend gevoel, zijn
diep menschelijk mededoogen.
Cyriel Buysse's gezichtskring is in zekeren zin beperkt. En men zou vreezen, dat
dit een tekortkoming is. Hij heeft zijn observatieterrein duidelijk af gebakend: het
Land van Leieen-Schelde.
Juist deze beperking heeft haar waarde, omdat dit land ons verschijnt als een
organisch geheel, een wereld op zichzelf, en omdat de visie van den kunstenaar
scherper en dieper tot alle bizonderheden met hun licht en schaduwzijden doordringt.
Ook omdat aldus een pregnant beeld wordt gegeven (Buysse zelf noemt zijn
observatieterrein terecht ‘het hart van Vlaanderen’), een sterk geconcentreerd beeld
ook, van de toestanden heerschend over heel het Vlaamsche land, met enkele
variëteiten, want alleen de aspecten kunnen verschillen.
In het breede fresco van dit Land van Leie-en-Schelde staat de stad op het
achterplan. Zij neemt verre van een overwegende plaats in. Er zijn jeugdherinneringen
aan verbonden als De Eter, Mijn, De groote Kooi, ook toevallige impressies als
Hadji-Baba.
Buysse schijnt Gent geen bijzondere genegenheid te hebben toegedragen. Alleen
Mea Culpa maakt dit reeds duidelijk. Hij noemt Gent De groote sombere Stad waar
‘heel veel arme menschen en weinig heel rijke menschen leven’.
Voor de personages, die zijn wereld bevolken, heeft Gent slechts een zeer
secundaire beteekenis. Het is niet ‘la ville tentaculaire’, die de zwoegers van het
platteland naar zich toe zuigt. Als zijn zwoegers om de een of andere reden geen
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plaats meer vinden onder de zon van hun dorp, dan trekken zij naar Amerika, zooals
dit wordt voorgesteld in Landverhuizers, Het Gezin van Paemel en De Terugkomst.
Een enkele maal verneemt de lezer in Het Vlasliedje, dat Tieldeken naar de stad
wordt gebracht om er als schotelmeisje in een groot hotel in dienst te gaan, en dat
zij zich er ongelukkig voelt.
De paardenknecht van boer Lambrechts, de huisschilder, de klompenmaker, de
hoefsmid en de lanterfanter van het dorp gaan allen met Fientje naar de stad, om
dezes erfenis uit Amerika op de bank te plaatsen.
Die bruut van een Cloet uit De Biezenstekker heeft te Gent vier maal in het tuchthuis
gezeten, telkens voor vechten.
Alfons van de Weghe en Rozeke van Dalen gaan te Gent drie maal op bezoek bij
nicht Begijntje:
Een eerste maal om haar toestemming te vragen voor hun voorgenomen huwelijk
- want nicht Begijntje heeft een mooien spaarpot, zij wordt oud en ziekelijk, en een
mogelijke erfenis mag je toch niet zoo maar door een mangel aan eerbied van je
afstooten. En nicht Begijntje geeft de verlangde toestemming ‘op conditie da g'ulder
veur ulder huwelijk deftig gedraagt en in de zonde van onkuischheid nie'n vervalt.’
Daarom was ze ook nicht Begijntje.
Een tweede maal gaan ze er den dag van hun huwelijk, weer op bezoek van nicht
Begijntje, en ze moeten beloven dat ze drie dagen en drie nachten als den heiligen
Tobias zullen leven.... en omdat ze beloven, krijgen zij een bankje van honderd, en
zij gaan in de stad wijn drinken en met den ‘elektriek’ rijden.
Een derde maal gaat Alfons alleen, als zijn moeder dood is en nicht Begijntje op
sterven ligt.... en hij erft vijftien duizend franc.
Robert uit 'n Leeuw van Vlaanderen, zoon van een industrieel te Vannelaer, leed
in zijn dorp onder de bekrompenheid der omgeving en voelt zich tot Gent
aangetrokken.
Gaëtan d'Hailly van Roosevelt uit Wroeging heeft er een liaison nagelaten.
En meneer Vital, toen hij het kasteeltje had betrokken van zijn oom, die aan 't
Bolleken leed, gaat te Gent min of meer
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regelmatig op bezoek bij Irma uit het café-chantant, tot hij in een aanval van dolle
jaloerschheid de deur van een hotelkamer inschopt.
Het is ook in de stad, dat Guustje-met-zijn-kromme beenen uit De Schandpaal
zijn dochter Zulma ontmoet, op het oogenblik dat zij met baron Gontran zeker hotel
binnentreden, hetzelfde hotel waar Guustje destijds met Lowiezeken, Zulma's moeder,
is geweest.
Gent is de stad, zooals zij leeft in 'n Leeuw van Vlaanderen, de stad der
socialistische manifestaties, waarin ‘tragischrood wapperden hun breede roode
vlaggen, als lappen van bloed. ‘Lijkkleurig vaal waren daaronder de breede, magere
gezichten.’
Het is de stad met het dreigend socialisme, met Kappuyns, de vermaarde Jan
Kappuyns, en met de Louisiana, de groote katoenspinnerij, bakermat der groote
arbeiders-coöperatieve, waar doorgaans het eerst de kolossale werkstakingen
uitbraken.
En ten slotte is het de stad, waar Allewies in het regiment kennis maakt met meester
Lauwereyns, die in hem het Vlaamsch bewustzijn doet ontwaken, en vanwaar uit de
Vlaamsche nationalisten in de dorpen komen, om er de bewoners te leeren hoe zij
het juk van den franskiljonschen kasteelheer moeten breken.
Het is de stad ook, die op zijn Gentsch verbeulemanst en verkaekebroekt wordt,
zooals blijkt uit Levensleer, geschreven in samenwerking van Cyriel Buysse en zijn
tante Virginie Loveling.
Dit is zoowat heel de plaats, die de stad Gent in het oeuvre van Cyriel Buysse
inneemt, een oeuvre dat zoowat vijftig boekdeelen en ruim tweehonderd romans en
vertellingen omvat.
De groote voorkeur van den kunstenaar gaat blijkbaar naar het platte land, naar
de hofsteden overal verspreid, naar de dorpen, in het bizonder deze die hij noemt
Vannelaer, Axpoele Amertinghe, Loovergem, Lauweghem, Baevel, naar het leven
in de dorpsbuurten, in de dorpswoningen, in de hofsteden, in de herbergen. Want er
zijn veel herbergen in het werk van Cyriel Buysse. Zij dragen suggestieve namen als
Het Huis
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van Commercie, D'Ope van Vrede, De Nieuwe Ope van Vrede, De Greeve van
Halfvasten, Den Arend, Den dobbeleen Arend, De schoone Waranda, Het Land van
Belofte, De gelapte Shako, De gloeiende Koteraar. Daar wordt veel gedronken, en
als een buitengewone inspanning moet worden verricht, dan is het voor een glas
jenever, een vat jenever. Dit kan heel brutaal klinken, maar het is een land van ruwe
toestanden.
Er is een tijd geweest, dat er in de dorpen niet veel spraak was van politieken en
socialen strijd. Lauweghem ging wel eens vechten tegen Baevel, maar dat behoorde
zoo bij de kermisstemming. Op het gemeentehuis ging het er vrij gemoedelijk toe.
De gemeenteraadsleden ijverden in het ja-knikken. Als de burgemeester binnenkomt,
- hij is ‘meneer den B'ron’) dan roept een van zijn alleronderdanigste
gemeenteraadsleden-dienaars tot zijn collega: ‘Remi, doe ne keer de deure toe, dat
trekt hier nogal.’ En meneer de burgemeester beaamt: ‘En effet, ik ben geënrhumeer!’
Over den schoolstrijd vernemen wij de bizonderheden in Meester Gevers. Na den
schoolstrijd komt de politiek in het dorp. Het politiek spel is niet gecompliceerd. De
liberalen beloven, in geval van overwinning, zes tonnen bier, een vaatje jenever en
vier groote hammen. De katholieken beloven acht tonnen bier, een vat jenever, en
een varken in zijn geheel Zoo heet het in 'n Dorpje.
De kasteelheer, de baron, is bijna altijd burgmeester. Maar ook als hij het niet is,
bezit hij groote macht over den minderen man. Want hij is pachtheer. Hij kan zijn
pachters naar willekeur de pacht opzeggen. Hij legt hun trouwens zware verplichtingen
op, die zij enkel ten koste van groote opofferingen kunnen ten uitvoer brengen.
Er heerschen middeleeuwsche toestanden. De kasteelheer maakt zijn pachters tot
onderworpen wezens, die zich machteloos voelen. Als vader Van Paemel tot den
baron zegt ‘Menier den b'ron en mevreiwe, da es nou mier of tsestig joar da' onz'
famiele op ulder goed weunt’, dan teekent hij den toestand van lijfeigenschap waarin
de pachter ten opzichte van zijn kasteelheer verkeert, toestand waaraan de zoons
slechts ontsnappen kunnen, door uit te wijken naar Amerika.
De zoon van den kasteelheer weet ten opzichte van de
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pachtersdochters een aan de toestanden aangepast jus primae noctis te doen gelden.
Dit leidt tot een verhouding, die precies zoo lang duurt, tot de baronszoon in eigen
stand een bruid heeft gevonden. Dan moet de dorpsfanfare aan het bruidspaar een
serenade brengen en de muziek speelt De Vlaamsche Leeuw.
De baron is middeleeuwsch autoritair. In het Beeldeken wordt hij aldus geteekend:
‘Een palfrenier sprong van den bok en opende 't portier, hulpzaam de hand biedend
aan mijnheer den baron, die er met inspanning uit stapte, groot en zwaar, congestief
rood van gelaatskleur, met grijze bakkebaarden en fletsgezwollen, waterig-lichtblauwe
oogen. Hij kreunzuchtte luid toen hij eindelijk op 't pleintje stond, en riep iets in het
Fransch tot den koetsier, die met een groet der zweep zijn paarden stapvoets naar 't
kasteel liet gaan. Dan kwam hij stram-loopend gesteund op een zwaren wandelstok
met zware zilveren kruk naar 't tuinmanshuisje, waarvan 't Beeldeken's broeder al
gauw eerbiedig de deur had geopend’.
De baron heeft een Fransche opvoeding genoten, die trouwens niet zoo heel veel
zaaks is, en slechts met zijn ondergeschikten spreekt hij Vlaamsch, gebroken
Vlaamsch.
Als hij het te moeilijk krijgt, dan zegt hij tot zijn secretaris meneer Ongena: ‘Enfin,
expliquez vous-même à ces paysans ce que j'ai décidé’.
Er zijn ook hofsteden, boerderijen, landerijen die aan de onmiddellijke contrôle
van den kasteelheer ontsnappen. Op een van die hofsteden, eenmaal half afgebrand,
woont Schoppenboer. Er is ook de hofstede van de schraperige broeders Ivo en
Guustje, die door De Nachtelijke Aanranding van hun zilver en goud worden beroofd,
dat ze anders zoo veilig hadden weggeborgen in een steenen boterpot, diep onder de
aarde. Er is het eigen boerderijtje van de drie oude broedersjonggezellen Belzemien,
Coben en Standje, met hun zuster oud-jongedochter Cordula... in wier woning het
zonnige Leontientje, het nichtje uit Parijs, de Lente brengt.
Verderop woont dan de rijke vlasboer Kneuvels, die uitgestrekte vlasschaarden
bezit... want de Leie, die door het
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land van Cyriel Buysse vloeit, is immers de golden river. Daar wordt hard gelabeurd;
daar komen van uren in het ronde, mannen en vrouwen om het vlas te slijten. Daar
komen Alfons van de Weghe en Rozeke van Dalen, die er aan 't vrijen gaan, en Smul
van boer Kneuvels die de vrijage benijdt, en Bros Cnudde, Drieske Nypers, Sies de
Seissekoker, Vaprijsken, Maaie Troet, Irma Pese, 't Geluw Meuleken, en zooveel
anderen. Te 1 uur 's nachts moeten zij opstaan, te 3 uur 's ochtends staan zij op den
vlasschaard tot 9 uur des avonds. Zij gaan er heen onder vroolijk geroep: ‘Zijn we
te goare!... Joa w'!... Blijven we heel den dag te goare?... Joa w'!... Goan we bij boer
Kneuvels slijten?... Joa w'!... Goan we veul dzjenuiver drijnken?.... Joa w'!’
En als Alfons met Rozeke trouwt, flakkeren de toortsen en de piktonnen, knallen
de springbussen, en er wordt hun een festoen van bloemen dwars over den weg
gespannen, en zij moeten trakteeren met bier en jenever, en tenslotte worden zij onder
wild geroep naar huis geleid.
Als Alfons dood is, blijven de luiken van het huisje gesloten, staan de zwarte
rouwvendels tegen den muur, ligt het strooien kruis op den drempel, en 's avonds
luidt op den verren kerktoren een doodspoos. Den derden ochtend komt een wagen,
bespannen met twee paarden, het erf van het boerderijtje opgereden, en boer Lauwe,
de naaste gebuur, vraagt aan moeder van Dalen: ‘Bezinne, es 't mee ouen dank, dat
't lijk uit den huize goat?’
Want in dit land met ruwe zeden staan nog roerende gebruiken in eere. En hoe
hardvochtig deze boerenkerels soms ook zijn mogen, voor het mysterie van den dood
buigen allen ootmoedig het hoofd.
Smul en Patrijsken gaan op den lijkwagen nevens de doodsbaar zitten. De rouwstoet
bestaat uit ènkele vrouwen van het hoofd tot de voeten gehuld in haar lange, zwarte,
door den wind soms klapperend-opwaaiende kapmantels; de mannen in hun korte
buisjes’.
En bij den eersten kruisweg houdt de lijkwagen even stil, en allen prevelen een
gebed om de booze geesten te bezweren. Want dit volk is meer bijgeloovig, meer
heiden dan christen.
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Alfons en Rozeke woonden op een hofstede van den baron. Zij hebben dit te danken
aan de bizondere gunst van ‘Mejonkvreiwe’ de baronsdochter, een der vele
vrouwenfiguren waarover de kunstenaar zich verteedert, een der weinige figuren
echter uit de wereld der kasteelheeren, die onze sympathie opwekken.
Deze kasteelheeren zijn echter zeer hardvochtig, des te hardvochtiger omdat hun
onderhoorigen vol stompzinnig, ingeworteld ontzag voor hen zijn.
Het Beeldeken bijvoorbeeld heeft de keuze... ofwel haar eenig bij haar inwonend
kind, haar jongetje, van haar te verwijderen, omdat het de dochter van den baron
heeft doen schrikken... ofwel te verhuizen.
Alleen de knechts en de dienstmeisjes op het kasteel durven het aan hun meesters,
stiekem dan nog, te bespotten, ze cynisch te beleedigen en te bestelen... âmes de
serviteurs.
Deze verdrukten, deze lijfeigenen van 't kasteel, hebben soms luciede oogenblikken,
waarin het hun duidelijk wordt, dat zijn een niet-menschwaardig bestaan leiden. Het
Beeldeken o.a. komt tot het besef, dat de menschen van haar soort, de kleine luiden
van de streek, ‘slachtoffers zijn van hun eerbied en hun eerlijkheid’... dat zij
‘onverdiend om hun goedheid en hun eerlijkheid gestraft worden’... en alhoewel
zonder eerbied voor de kasteelheeren, blijft zij ‘nog steeds gedrukt onder een angstvol
ontzag, onder den vagen schrik, dat het machtig kasteel haar nog veel leed en kwaad
zou kunnen doen’.
Op de hofstede, die het Gezin van Paemel van den baron in pacht heeft, hooren
wij dàn ook de lokstem van de sociale révolte... de révolte tegen deze middeleeuwsche
wantoestanden. Want het socialisme begint naar dit Land van Leien-Schelde over te
waaien.
Reeds in 'n Leeuw van Vlaanderen, waarin het sociaal vraagstuk met het Vlaamsch
vraagstuk wordt verbonden, vernemen wij dat Jan Kappuyns naar Amertinghe komt
spreken. En de boeren voelen de opstandigheid in zich ontwaken, maar in triestige
kudden gaan zij weer heen, want
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zij voelen zich te gering, te zwak van hersens, zij waren de boeren, de onwetende
boeren.
Doch Robert, de zoon van een industrieel, voelt ‘plotseling zijn eigen aandeel in
de aanstootelijke misdaad’, die neer kwam op de ‘vernedering van eigen volk en
ras’.
En er ‘kwam van lieverlede in hem een groot gevoel van liefde en van medelijden
voor dat rampzalig lijdend volk, eensklaps zoo machtig aangelokt door een illusie
van nog nooit gekend geluk’.
Het socialisme zelf komt eindelijk in de dorpen met de industrie. Want er worden
fabrieken opgericht.
Als de eerste stoommachine in het dorp wordt geïnstalleerd... een tweede
handsche... komen de menschen er van uren in het ronde naar kijken.
De dorpsonderwijzer komt er ook heen, met zijn schoolkinderen, en geeft er een
les van mechaniek.
De pastor en de onderpastor staan er ook bij, vol belangstellende nieuwsgierigheid.
In de dorpsfabriek gaan de arbeiders te zes uur aan het werk. Te acht uur hebben
zij een half uur ontbijttijd. Te tien uur krijgen zij een glas jenever. Van twaalf tot
één is het etenstijd. Te zes uur 's avonds krijgen zij weer een glas jenever. Te acht
uur keeren zij naar huis.
Pierken, een der arbeiders, betoogt dat het gemeenschappelijk goed rechtmatiger
moet verdeeld worden; dat iedereen niet méér als belooning voor zijn taak mag
ontvangen, dan hij werkelijk door zijn arbeid verdient.
‘Iets van wat reeds lang in de groote steden gistte, (begint) zich ook over het
vreedzaam tevreden platteland te verspreiden’ zegt Cyriel Buysse.
Er waren werkstakingen uitgebroken in de industrieele centra; er hadden optochten
plaats, van duizenden en duizenden, met roode vaandels en oproerige gezangen,
waarin de werklui dreigend ‘Brood of Dood’ eischten.
Pierken las het in zijn krantje. Hij verneemt, dat er in het dorp een socialistische
meeting zal plaats grijpen. Hij gaat er heen. De toegang tot de zaal wordt aan de
inrichters ontzegd. De meeting gaat toch door, echter in open lucht. Maar zij wordt
onderbroken door de komst van den burge-
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meester, die bedreigt: ‘Iek bijn de burgemees; en ik verbied dat gij hier spreek. Als
gij doet voort, dan zal de gardechampêtre tegen u proces-verbaal dresseer. Ik beveel
u nog eens uit te scheid’.
En als de meetingredenaar niet gauw gehoorzaamt, bromt de burgemeester: ‘C'est
de la canaille! ‘C'est de l'infecte canaille! Je ne veux pas m'y salir les mains’.
Pierken, de fabrieksarbeider, wordt socialist... en spoedig voelt hij zich geroepen
om onder zijn kameraden het socialisme te propageeren.
Als Triphon, de zoon van den patroon, tegen den zin van zijn vader in, naar het
fabrieksmeisje gaat, dat hem een kind heeft geschonken, en dit meisje geldelijk blijft
steunen, geeft Pierken een aardig staaltje van zijn psychologie als propagandist van
het socialisme, waar hij verklaart, dat deze daad van meneer Triphon een begin is
van sociale rechtvaardigheid, want dat meneer Triphon en zijn ouders uitsluitend
van den arbeid van hun werkvolk hebben geleefd, en dat meneer Triphon nu een deel
van dat gestolen goed zal teruggeven aan de werkende klasse, in den persoon van
Sidonie. ‘Het is een begin van sociale wraak!’ besluit hij diepzinnig.
Er breekt een werkstaking uit, die echter mislukt. Het werkvolk, in het begin zoo
solidair, keert zich nu tegen de twee aanstichters - zijn werkbroeders - en bejegent
ze met blinden haat. Een van deze aanstichters verhangt zich uit wanhoop. En de
patroon zegt tot den burgemeester: Ça, monsieur le baron, c'est l'esprit du temps
l'infiltration du venin socialiste! ‘En de baron - burgemeester antwoordt: ‘Il faudra
des mesures énergiques, très, très, énergiques, pour enrayer ce mal terrible. Le
gouvernement est beaucoup trop faible envers ces malfaiteurs’.
Dit is wel een document voor de geschiedenis van de opkomst en de ontwikkeling
van het socialisme op het Vlaamsche platteland.
Eindelijk is het de oorlog, die op ditzelfde platteland het sociaal leven totaal onderst
boven woelt.
Meneer Santiel, de jonge baron van het kasteel, zoo verneemt men in Uleken, is
niet meer welkom bij de boere-
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deernen. Soort bij soort, zegt Uleken, en ze laat den baronszoon een blauwtje loopen.
Allewies wil zijn pet niet meer afdoen voor den baron, alhoewel hij dezes hofstede
bewoont. ‘De wereld zal veranderen’, zegt hij. ‘De heeren zullen niet alles alléén
meer te zeggen hebben’. - ‘Als ik mijn pacht betaal en mijn hofstee goed oppas, ben
ik toch zeker wel liber van verder te doen wat ik wil. Hij (de baron) kan mij niet doen
verhuizen. Ik heb de wet voor mij. Wij zijn geen slaven meer als vroeger!’ zoo besluit
Allewies.
En Cyriel Buysse verklaart: ‘De levensopvatting en het gemoed der menschen
(hebben zich) gewijzigd. Er waren twee lijnrecht tegenover elkander staande
levensopvattingen: de oude en de nieuwe; en die leverden elkaar, ingehouden nog,
een fellen strijd’.
Meneer Santiel klaagt over Allewies: ‘Heet gij dat een goeden boer, die zich met
politiek bezig houdt... die voor zijn vrouw schoone kleeren en mantels koopt en
samen met haar op een motocycle uitrijdt’.
Het flamingantisme, waarvan wij de opkomst hebben vernomen in 'n Leeuw van
Vlaanderen, doet zijn intrede in de dorpen.
Allewies heeft in het leger geleerd, dat het voor een Vlaming vernederend is aan
Fransche bevelen te moeten gehoorzamen. De onderwijzer Lauwereyns is Vlaamsch
nationalist. De onderpastor Spilthoorn is een overtuigd voorstander van beschaafde
uitspraak. De vrouwen hooren graag over flamingantisme praten. Zij vinden dit
interessant. En Marzellien, de filosoof van het groepje, zegt dat de wereld een aardige
parochie is.
Als de schoolopziener bij meester Lauwereyns komt, dan is deze laatste zakelijk,
eenvoudig beleefd, correct, maar méér niet. De onderpastor, die Vlaamschgezind is,
is beleefd zonder meer tegenover den veeleischenden pastor-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’.
Allewies heeft een ‘piedesikkel’ (motorfiets) en een
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‘schietekarre’ (side-car) en hij gaat 's Zondags met zijn Eulalietje rijden.
Er komen flaminganten, Vlaamsche nationalisten, uit de stad naar het platteland.
Zij houden meeting in open lucht. En evenals dertig jaar vroeger komt ook de
burgemeester. Maar hier wordt hij luid uitgejouwd. ‘Papa, papa, laisse cette crapule
Maman est affolées’ gilt de baronszoon.
Allewies bevindt zich onder de manifestanten. En meneer Santiel durft het niet
aan hem uit zijn hofstede te zetten. Alvorens het boek dicht gaat, leest men het
slotzinnetje: ‘Boven op de stuurstang van den “piedesikkel” stond het
leeuwenvlaggetje licht te wapperen.’
Indien aldus de politieke waarden grondig zijn veranderd de zedelijke begrippen
hebben een niet minder grondige wijziging ondergaan. Als vroeger de buitenechtelijke
moederschap als een schande werd beschouwd, zoo heet het in De Schandpaal, wordt
zij sedert den oorlog bijna als een eer beschouwd, als de moeder zich maar als een
rijk gekleede dame kan aanstellen.
Maar intusschen ligt er rond het kasteel nog een heele wereld.
Op den zelfkant van de groote domeinen van graven en barons leven eenerzijds
de pensjagers, de wildstroopers, deze van het Peperhol, deze van de Republiek
Oeleghem, deze van de Zijstraat van Vannelaer, met Rus Balduk, Donder-de-Beul,
Honderd-en-Eén, uit het Recht van den Sterkste;... leven anderzijds de kleinere heeren,
die op de kleinere kasteeltjes wonen, zoo Nonkelken, die aan 't Bolleken leed, omdat
hij verslaafd was geweest aan ‘l'alcool et Flavie’, opgevolgd door meneer Vital, die
sterft in een aanval van delirium tremens; zoo het baronnetje, dat zich met allerlei
rare en onpractische ondernemingen ruïneert op 't Landjuweel, het kasteelken, dat
hij ten slotte verkoopt aan meneer Dudemaine, die zijn renteniersleven zit te
verprutsen met dilettantische voorontwerpen van een groot werk La Genèse
universelle, waarvan nooit iets terecht komt; zoo meneer Jocquier, die zijn avonden
zit te verborrelen bij Fietje uit het Land van Belofte; zoo meneer en madam Venneman
en meneer Aamidè, dit deftige ménage à trois uit De Schandpaal.
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Van den onderwijzer hoort men slechts vagelijk en in het voorbijgaan spreken, als
van een gedwee, bescheiden, onderdanig wezen, van wien niemand veel notitie
neemt... of die slachtoffer is van de politiek, zooals meester Gevers.
Over de pastors en onderpastors zou hier heel wat te vermelden zijn. In de
vooroorlogsche periode verschijnen zij wel eens als gedwongen verkiezingsagenten,
die zelf aan den dwang van de kasteelheeren niet ontsnappen, doch tevens als
goedertieren, met het lijden hunner medemenschen sympathiseerende wezens; in de
na-oorlogsche periode vindt men alleen het type van den jongen onderpastor, die
door zijn ijver voor de verspreiding van beschaafde uitspraak een veredelenden
invloed tracht uit te oefenen, en hierdoor met den pastor van de oudere generatie in
latente vijandschap verkeert.
Onder de deftige lui van dit land zijn er nog de oude jonge juffers, die een kransje
houden en die zich te voornaam voelen om aan de eigenlijke vermaken van volk en
dorp mee te doen. Juffrouw Victoria Schoubroeck, bijgenaamd Het Ezelken, is zoowat
haar patronesse... en er zijn de drie Tantes, de drie erftantes, die hun leven in
eenzaamheid laten verdorren en tegen wier zin nooit iets in de familie mag gebeuren,
terwille van haar fortuin, van de mogelijke erfenis in een ver verschiet.
De doctor, de notaris, de ontvanger, jeneverstoker van het dorp, die iederen ochtend
vijftien of twintig herbergen afloopt, meneer Valère, griffier op het kantongerecht,
zij zijn de steunpilaren van d'Ope van Vrede, zij komen allen om Sietje, terwijl meneer
Van Fletteren, de dorpsontvanger, de zonen van de kolenkoopman, de zoon van den
wijnhandelaar, een jonge candidaat-notaris, een jeugdige beambte der accijnzen,
enkel des Zaterdags in d'Ope van Vrede komen, tot groote ergernis van de regelmatige
klanten van iederen dag, om er over de dorpspolitiek te praten.
Nergens ziet men Vlaanderen zoo compleet, zoo nauwkeurig tot in de
bizonderheden van zijn dagelijksch leven, als in dit groote monument, dat Cyriel
Buysse in zijn oeuvre heeft opgericht.
Wat is dit een grauwe, triestige, troostelooze wereld. Vijf en veertig jaar heeft de
kunstenaar dag voor dag opgeteekend,
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alles wat er in deze wereld omgaat, met groote waarheidsliefde en nauwgezetheid,
en nergens verneemt men iets van het bestaan van hooger geestelijk leven, dat ook
maar eenigszins dezen naam verdient. Daar vlak bij, of liever in de vooruitgeschoven
spits van dit Land van Leie-en-Schelde, is een universiteit, en nergens verneemt men,
dat er van deze eenige invloed op stad en land uitgaat, dat zij een brandpunt is van
wetenschappelijk onderzoek, dat zij een gewichtige sociale functie vervult die ingrijpt
in het nationaal bestaan van een volk. Zij fabriceert notarissen, doctoren, advocaten.
Maar de notarissen en doctoren zitten aan de stamtafel in dorpsherbergen, de
advocaten zoeken een baantje in de politiek. Van een begin van belangstelling in de
geestelijke stroomingen die over de wereld gaan, van een poging om de cultuur op
hooger peil te brengen, is er geen spoor te bespeuren. In Mea Culpa verneemt men
even hoe het bij de bourgeoisie toegaat: ‘Van avond moet ik met mama naar een
groot diner bij de Boudin's, schrijft een dame: Brrr... 'k ben er vooraf reeds bang
voor! Een maaltijd, samengesteld uit acht of tien gerechten, met zeven of acht
verschillende soorten van wijn, dit alles begeleid door platte gesprekken in het
Fransch... o, in dat afschuwelijk Gentsch Fransch, dat wij nooit gehoord hadden voor
wij hier woonden... over fortuin of dienstboden.’
Deze wereld wordt niet opgetild door de hoogere aspiraties van een élite... ze is
vlak, ze is dof, ze is grijs, ze is troosteloos, ze is fnuikend. En hij weet het, hij, Cyriel
Buysse, die niet zonder bittere ironie dit boek 't Bolleken heeft opgedragen aan zijn
landgenooten.
Doch dit is niet alles. Men moet nog even luisteren naar de taal die Buysse's
menschen spreken... want ook dit is een sociaal verschijnsel. De hoogere stand, de
bezittende klasse, spreekt ofwel uitsluitend Fransch, ofwel Fransch en gebroken
keukenvlaamsch. De bourgeoisie spreekt plat Gentsch, in woorden die misschien in
een Fransch dictionnaire te vinden zijn. In Levensleer, zegt Madame Verpoest, die
van meening is, dat zekere lieden geboren zijn om een zaak te leiden, om te dirigeeren:
‘Il a comme ça des gens qui sont nous pour digérer. Moi, je ne me suis jamais laissé
prendre
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ma maitrise. Mon mari maître dans son commerce, moi dans ma maison’. Men kan
vinden, dat dit caricatuur is, maar ook de werkelijkheid is in deze Gentsche spreektaal
niets anders dan caricatuur.
De pastor en de onderwijzer spreken een Vlaamsche boekentaal, iets dat men een
gelouterde gewesttaal zou kunnen noemen.
De arbeider en de boer spreken niets anders dan platte gewesttaal, en verstaan
zelfs niet wat Uleken noemt: ‘Hoog Vlaamsch, gelouterde gewesttaal en plat Gentsch.
En op dit gebied heeft Cyriel Buysse zeer scrupuleus de werkelijkheid weergegeven.
Ook het auditief beeld mocht niet valsch zijn. Hij heeft er zelfs bepaald van moeten
afzien nog verder voor het tooneel te schrijven, omdat hij voor de onmogelijke
toestand werd geplaatst zijn personages te moeten doen converseeren in Fransch,
gebroken Vlaamsch en platte gewesttaal.
Waar het volk dialect spreekt is het met zijn cultuur niet in orde, verklaren de
taalkundigen. Maar wat dan te denken van een volk, dat vreemd blijft aan alle
geestelijk leven, en zijn conversatie voert in Fransch, gebroken Vlaamsch, platte
gewesttaal? Dat het met zijn cultuur op verre na niet in orde is, dat het in wancultuur
leeft, dat de instituten die voor zijn cultureele ontwikkeling moeten borg staan, alleen
een totale mislukking, een volledig faillissement hebben te boeken.
Cyriel Buysse heeft beseft wat het beteekent in deze wereld te moeten leven; heeft
beseft ook dat dit volk, aan zijn eigen lot overgelaten, niet ontbolsterd, niet opgetild
wordt. Hij heeft er zich aan geërgerd. Maar dan is hij de dingen op zichzelf gaan
beschouwen, van boven af, zoo als de zon ze zou bekijken. Hij heeft de originaliteit
van zijn typen ontdekt. Hij schept vreugde in het pittoreske, het karakteristieke, het
sappige, het pittige, in de veeten en de listen en streken, in de grappen, en de manieën
van zijn menschen.
En in hem opent zich het groot menschelijk hart. De dichter en de schilder doen
zich gelden. Hij verteedert zich over Greutmoeder Renske, die schuw is van een
naaimachine, over den Eenzame Pover, die vol ontzetting op de vlucht slaat bij
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een spoorwegramp, over Grueten Broos, die van wroeging wordt verteerd, omdat
hij eenmaal ruw is geweest tegenover zijn moeder. Hij blijft monkelend vertoeven
bij Soarelke Meule en den Engel Gabriël op Aarde; bij Coben, Standje, Belzemien
en hun nichtje Leontientje uit Parijs, die komt en gaat als een teere Lente... o, o,
Belleken; bij Theofielke Schandevel en Deeske Wildeborst en hun Slecht
Vijffrankstuk; bij Peetje Raes, die niet naar 't Armhuis wil; bij Jan Tamboer, den
grappenmaker, die onder den pantoffel ligt van zijn vrouw; bij Guust den Profane,
die wel twee keer per jaar zijn Paschen houdt; bij de Drie Broeders Vertriest en de
Konijnendief, en hun helsche machine; bij Nonkelken, die hèm, Buysse, wel den kop
zou willen afslaan, omdat hij boeken schrijft vol zottigheden; bij Oom Heliodoor en
zijn Bouillon met Keien; bij al die honderden anderen, al die autochtonen uit de
aardkluiten van hun land gekneed, die vereenzaamden of dompelaars of prachtbeesten
of lorren of fielten of filosofen van menschen, heel die Rarekiek met sluwe,
schraperige, drollige wezens, die sarabande van grijnzende en spottende en miserabele
gestalten, die gevloekte dansers, die in dit tranendal den rhythmus volgen van hun
duister levensinstinct.
Daarover te kunnen vertellen, zooals te groote zon vertellen zou, te kunnen
uitzeggen hoe hij onder die ruwe bolsters een oorspronkelijke kern van goedheid en
eeuwige menschelijkheid ontdekt, de kiem van een gezond, dartel, levensvroom,
deugdelijk zij het dan ook niet deugdzaam volk, een latente levensenergie, dit is
Cyriel Buysse te midden van de troosteloosheid zijner bourgeois-wereld, een
ontzaglijk genot, het groote genot van den scheppenden kunstenaar.
En boven het objectief element van zijn vertelkunst doet zich de drang gelden om
in de regionen van de sereene verbeelding te leven. Van uit zijn eenzamen
observatiepost neemt hij zijn vlucht, schoon als de mensch wanneer hij alleen staat
tegenover zichzelf, om het woord van Maeterlinck te gebruiken. Van uit zijn torenhuis
ontdekt hij een bron van geluk in het reine aanschouwen van dit vriendelijke Landvan
Leie-en-Schelde, en zijn kleine huisjes met geveltjes wit of geel of rose gekalkt, met
hun lage dak, soms van stroo, soms van pannen voorzien, met de zon die in de kleine
ruitjes
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blikkert... - die huisjes lieflijk klein en eenzaam onder het lommer van de hooge,
zachtruischende populieren’ - in zoo'n huisje zou hij willen wonen, maar het is een
illusie.
Hij vindt vreugde in het Eerste Madeliefje, in de Avondklokjes, in Het
Keurlawirkske, dat hoog boven de velden opstijgt en zijn geluk uitjubelt, in heel de
rijke afwisseling van dagen van het Zomerleven, in de honderdmaal verheerlijkte
Leie... ‘de Leie, in Vlaanderen, is een zachte en bekoorlijke rivier’... ‘'t is heerlijk
groen en blauw van morgen langs de lieve Leie’, in het verheerlijkte Vlaanderen
zelf, zijn eeuwig land...’ ‘wat is Vlaanderen mooi op een vroegen en zachten
Mei-ochtend!’
Hij ontdekt genot in de eeuwig wisselende luchten, de blauwe hemel, de drijvende
wolken, de wegzinkende zon, de dichter wordende duisternis, de donkere nacht, de
flonkerende sterren.
Want dit verlangen heeft, in zijn geboortehuis, zijn moeder in hem gewekt, toen
zij met hem in den tuin liep, en hun beide hoofden in den donkeren nacht naar de
sterren waren opgeheven, naar Orion, naar Sirius, naar Altaïr, naar de Poolster die
een leidster is, en zijn moeder tot hem zeide:
‘O, kind, als we toch eenmaal maar iets van de eindelooze geheimen daarboven
konden doorgronden’.
H. VAN PUYMBROUCK
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De bouw van ‘A la recherche du temps perdu’
‘A la recherche du temps perdu’, Proust's belangrijkste werk is zeker geen roman in
de gebruikelijke beteekenis van het woord, doch bevat evenzeer mémoires en
verhandelingen over muziek, schilder- en tooneelspeelkunst, literatuur, psychologie,
de beteekenis van droomen, het wezen onzer herinnering, de erfelijkheid, enz. enz.
Tevens is het in zekeren zin een autobiografie.1)
Oogenschijnlijk zijn er dus redenen te over om het geheel een onsamenhangende
verzameling van literair vertelde wetenswaardigheden te noemen. Niets is minder
waar. In 't kort den feitelijken inhoud, de ‘intrige’ mede te deelen, is niet wel mogelijk.
Maar men kan het werk in zijn geheel toch de ‘geschiedenis van een roeping’ noemen.
Een jongen groeit op tot man. Hij heeft in zich een sterken drang om schrijver te
worden, maar hij is onmachtig de kern der dingen te vatten. Hartstochtelijk,doch
tevergeefs, zoekt hij de diepste werkelijkheid van zijn emoties in de dingen buiten
zich, die deze emoties wekken. Telkens vindt hij achter het voorwerp zijner
belangstelling slechts leegte. Zoo ziet hij aanvankelijk als eenige troost voor zijn
onmacht het weten, dat de kunst zelf onmachtig is, ons iets werkelijks te geven. Hij
laat zijn leven den vrijen loop, volgt zijn begeerten, maar het geluk is nooit en te
nimmer in het nagejaagde te vinden. Ten slotte rijpt hij tot een ander inzicht. Het
geluk ligt inderdaad in het doorgronden der werkelijkheid, maar die werkelijkheid
ligt niet buiten, doch in onszelf. En wij zelf zijn niet datgene in ons wat bewustzijn

1) D. w.z. een beschrijving van het wezen zijner ontwikkeling en geheel los van de feiten uit
zijn leven. Zelf verzekert hij dat meermalen en ook t.a.v. de andere personen verklaart hij in
het boek nadrukkelijk, dat het geen roman à clé is. Heel de Proustiaansche wereld met haar
talrijke bevolking is in den geest van den auteur ontstaan. De scheppingen zijner verbeelding
zijn geen copieën naar werkelijk bestaande personen, al hebben zij daarmee natuurlijk wel
eens trekken gemeen.
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heeft op één oogenblik, doch wij zijn vierdimensionaal, wij zijn groei, een wezen,
dat reikt van geboorte tot dood. De eenheid van dit wezen kunnen wij beleven in de
korte oogenblikken van geluk, die een onwillekeurige herinnering ons geeft, en verder
in het gevoel, dat een kunstwerk in ons wakker roept. Hier komen we aan de min of
meer mystieke rechtvaardiging van het leven, die Proust in de kunst ziet als hoogste
levensuiting, en waarover in een volgend artikel iets gezegd zal worden. Doel is voor
het oogenblik slechts den ‘inhoud’ van het ‘verhaal’ aan te geven, hetgeen hiermee
eindigt, dat de hoofdpersoon, man geworden, de laatste jaren van zijn ziekelijk bestaan
besteedt aan de oproeping der werkelijkheid - het leven als groei gezien onder den
steeds wijzigenden invloed van den Tijd - en aan de uiting van zijn verworven inzicht.
De heldverteller zet zich tot het schrijven van een boek, zijn levenswerk - dat we dan
na de laatste pagina van het verhaal juist geheel gelezen blijken te hebben.
Zoo is dus het laatste deel het sluitstuk en de sleutel tevens van het ‘probleem’,
dat in het eerste deel reeds gesteld werd.
Het ware wezen van kunst is niet in woorden weer te geven - evenmin als het
feitelijke onderscheid tusschen een eencellig organisme en een klompje stof, waarmee
we dat organisme kunstig nagemaakt hebben. Het laatste voldoet aan alle scheien
natuurkundige eischen - alleen dat eene, waar het juist om gaat, het leven, ontbreekt
eraan. En terwijl we 'n boek kunnen volschrijven over al die stoffelijke eigenschappen,
waaraan het wel voldoet, zoo weten we voor 't meest essentieele niets anders te
zeggen dan: het namaaksel beweegt niet uit zichzelf, het heeft geen stofwisseling,
het plant zich niet voort, kortom het leeft niet. Het is dit onzegbare, dat ook het wezen
der kunst bepaalt. We kunnen 't noemen de suggestieve kracht, de juiste sfeer, die
er door opgeroepen wordt, het geluksgevoel, dat het verwekt, het waarachtige leven
der personen. En aan die eischen kan op verschillende wijze voldaan worden. Maar
hoe meer we ze preciseeren, hoe meer regels we er voor vaststellen, hoe makkelijker
het wordt een stuk te produceeren, dat aan den letter dier regels voldoet, maar juist
weer den glans en het leven van het door een kunstenaar geschapene mist.
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Wanneer we er dan toch toe overgaan, eenige bijzondere kenmerken van Proust's
werk te noemen, dan is dat in 't besef, dat het inderdaad slechts kenmerken zijn en
dat voor de verborgen oorzaak, zoowel van deze als van alle kunst, het intellect geen
formule heeft.
Proust's werk leeft: uit het gedachtenleven van den verteller, of beter: uit zijn
herinnering. Niet echter uit die herinnering, welke wij bewust en verstandelijk
oproepen. Zij immers heeft geen gevoelswaarde en is dus voor het bereiken van het
wezenlijke, innerlijke in ons van geen nut. Zij levert ons eenige cliché's, die door
herhaald gebruik afslijten, die ons niet meer ontroeren ook, omdat ze plaatjes zijn
uit een vorig tijdperk, waarin ons tegenwoordig ‘ik’ zich niet in kan leven, omdat
niet dit, doch een vorig ‘ik’ dien tijd beleefd heeft. De herinnering, die waarde heeft
voor Proust, is de onwillekeurige. Zij komt onverwacht en ongeroepen, op een
oogenblik, waarop wij aan heel iets anders dachten. Allerlei uit ons verleden, dat wij
ons niet meer bewust zijn, dat voor ons verstand niet meer te bereiken is, sluimert
in ons onderbewuste tot een kleur, een klank, een smaak of 'n gevoel, die zonder dat
we het wisten tot die indrukken behoorden, de herinnering in ons wekken. Uit de
diepte stijgt zij naar de oppervlakte van ons wezen, ons bewustzijn, hetgeen gepaard
gaat met een kort, doch hevig geluksgevoel. Soms komt zij van zóó ver, dat wij alleen
het geluksgevoel herkennen en ons blind staren op het voorwerp, dat ons dit gevoel
gaf, zonder dat wij begrijpen, waarom. Soms echter zien wij het herinneringsbeeld
onmiddellijk klaar voor oogen en moeten we zoeken naar den tooverstaf, die het
opriep.
‘Du coté de chez Swann’, het eerste deel van de ‘Recherche’, begint met een
dergelijke herinnering. De schrijver geeft zijn indrukken weer van inslapen en
ontwaken en de beelden uit het verleden, die daarbij voor 'n kort oogenblik heden
geworden zijn. Een ongewone houding, tijd of omgeving bij het inslapen of een heel
diepe slaap hebben een desoriënteerend vermogen, zoodat we bij het ontwaken even
niet weten waar we zijn. Ons lichaam herinnert zich de oorden, waar het vroeger
ontwaakte. Na acht bladzijden is de heldverteller goed en wel wakker, maar, zegt
hij, ‘le branle était donné à ma
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mémoire’. Hij vertelt nu van zijn jeugd, van de vacanties, doorgebracht bij zijn
grootouders te Combray, van zijn angst om daar alleen te gaan slapen. Veel meer
weet hij zich van dien tijd niet te herinneren, de rest schijnt voorgoed vergeten. Tot
hem op een dag, bij het eten van een in thee geweekt koekje (hetgeen anders zijn
gewoonte niet was), sterk dat geluksgevoel doortintelt. Al zijn innerlijke aandacht
richt hij op deze sensatie en zijn introspectie vindt de herinnering: het in thee
gedrenkte koekje dat zijn oudtante hem als kleine jongen gaf bij zijn dagelijksch
ochtendbezoek. In hem herrijst het beeld van Combray, heel de vroegere
werkelijkheid, tante's huis, de kamer, de tuin, de menschen, het stadje met zijn oude
kerk, alles komt voort uit dat kopje thee, zooals de vormelooze Japansche
wonderpapiertjes zich in water tot bloemen, huizen en poppetjes ontplooien. Met dit
verschil dan dat koekje en thee niet de herinnering bevatten, doch haar slechts wekten
in ons zelf.
Nu moet men niet denken, dat het boek verder zoo'n herinnering in 't groot is.
Deze beide gevallen in het eerste deel zijn als het ware een goede aanleiding tot het
verhaal, dat de held-verteller van zijn leven doet. Zij duiden de bron aan, waaruit de
schrijver veel van zijn te verwerken stof putte. In den loop van het verhaal komen
dergelijke gevallen telkens terug, nu niet als bronnen voor den schrijver, maar als
factoren, die mede het dagelijksch leven bepalen van den held, wiens geschiedenis
wij volgen. Zij doorweven telkens zijn denken en voelen met elementen uit het
verleden, zij worden geboren uit straatgeluiden, uit veranderingen van de atmosfeer,
van den lichtval enz. Dat geeft warmglanzende stemmingen. De beschreven dingen,
natuur, steden, gevoelens, zijn weergegeven als een deel van zijn ziel, omringd door
de meest persoonlijke en innige herinneringen. In het laatste deel vindt de schrijver
de verklaring van het geluksgevoel, dat zulke herinneringsgevallen geven (ook de
droevige). Boven onze onderworpenheid aan den tijd, waarvan wij telkens slechts
één moment beleven, stijgen wij uit, wanneer een sensatie in het heden een herinnering
opwekt en zoo verleden en heden doet samenvallen tot één oogenblik van
buitentijdelijk besef van ons wezen.
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Het getuigt van een sterke compositie, dat alle elementen, die we successievelijk
tegenkomen, door het heele werk meegenomen worden, elkaar kruisend een weefsel
vormen en alle leiden tot een eindbeschouwing van hooger orde.
Op welke wijze beeldt nu de schrijver, nadat die onwillekeurige
herinneringsreproducties den stoot tot zijn verhaal gaven, het leven uit, zooals dat
evolueert in en door den Tijd? Hij koos daartoe als terrein van alle handeling zijn
eigen geest, in de overtuiging, dat er voor ons geen andere waarden dan subjectieve
bestaan en dat we door de volledige erkenning daarvan tevens de objectiviteit het
dichtst naderen. De realisten verbanden den auteur en lieten het woord aan de
werkelijkheid - daarbij niet steeds beseffend, dat ze deze toch nooit anders weer
konden geven dan gezien door hun eigen geest. Aan de realiteit deden zij dus in
zooverre tekort, dat zij de uit hen zelf stammende persoonlijke wijzigingsfactor, die
in hun werk van invloed was en het tot kunst stempelde, achter de coulissen
verstopten. Hetgeen overigens begrijpelijk was als reactie op een vorige kunst, die
verouderde inzichten op tot cliché geworden wijze door den schrijver zelf liet
uitspreken.
Proust brengt den verteller in het centrum van het verhaal. Hij gebruikt den ik-vorm
en geeft, tusschen de ‘geschiedenis’ en de ‘zelfontleding’ door, heele beschouwingen
over diverse onderwerpen. Behalve dat deze ons den geestestoestand en de inzichten
van den hoofdpersoon beter doen kennen en deel uitmaken van zijn persoonlijke
ontwikkeling, die we het heele boek door volgen, geven zij tevens gelegenheid om
den invloed van den Tijd op 'n importe welke zaak te demonstreeren. Wij zien, hoe
overtuigingen ontstaan en hoe zij zich wijzigen (zoowel in kunst- en mondaine- als
in krijgskundige- en medische aangelegenheden, om eenige uitersten te noemen) hoe
de taal verandert en wat plaatsnamen vroeger beteekenden. Overal ziet hij de sporen
van het verleden, waaruit het heden ontstaan is.
Een der dankbaarste gebieden daarvoor is wel dat der erfelijkheid. De wetten,
waaraan zij gebonden is, zijn buitengewoon ingewikkeld en meestal nog
onberekenbaar. Maar Proust voorspelt ook niet het resultaat van kruisingen. Zijn
scherp-
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ziend oog en combineerend vernuft ontdekken verwantschappen, gelijkenissen
tusschen bloedverwanten, welke een oppervlakkige beschouwer niet ziet, hij legt
verband tusschen vorige geslachten en dat zijner tijdgenooten. Ook de modificeerende
invloed van omgeving, van opvoeding, neemt een groote plaats in. Het is natuurlijk
geen wetenschappelijk betoog en daarom vinden we vaak geen streng onderscheid
tusschen erfelijkheid en modificatie, terwijl we wel eens het aannemen van overerven
van verworven eigenschappen meenen te bespeuren, iets, waarover de geleerden het
in principe weliswaar niet eens zijn, maar dat toch op korten termijn (d.w.z. reeds
na enkele geslachten) zeker niet aanvaard wordt. Doch de wetenschappelijke juistheid
is ook geen hoofdzaak. Het leven zelf wordt ons voelbaar gemaakt in een van zijn
wonderlijkste manifestaties, de vorming van nieuwe individuen door vermenging
van de bouwstoffen der oude.
Zoo laat Proust ons in Gilberte, zoowel in haar karakter als in haar uiterlijk,
elementen harer beide zoo zeer verschillende ouders zien, eigenschappen, die zich
bij de ouders anders uiten, dan ze dat onder andere omstandigheden in het nieuwe
individu doen. Er zijn vele voorbeelden van. Voor de louter interessante vergelijkingen
levert natuurlijk de adel met zijn nawijsbare afstamming en sterke inteelt een dankbaar
observatie-terrein. Aangrijpend wordt deze materie echter als hij beschrijft, hoe zijn
moeder na den dood van zijn grootmoeder steeds meer - bewust en onbewust - op
de lieve gestorvene gaat lijken. Poëtische schoonheid krijgt de ‘erfelijkheid’ als hij
van de jeunes filles en fleurs bewondert de knoppenpracht harer nog modificeerbare
jeugd, doch in wier jongen bloei kleine sporen al wijzen op bepaalde eigenschappen,
die bij heur oudere bloedverwanten reeds in weinig fraaie trekken verstard zijn.
Invloed van ras, provincie, familie en kennissen, zoowel op de denkwijze als op de
taal, houding, gebaar en intonatie wordt allengs in de ouder wordende individuen
sterker geprononceerd. Als hij tot Albertine een boetpredikatie richt, vindt hij bij
zichzelf niet alleen een algemeene denkwijze zijner ouders terug, doch uitdrukkingen
en heele brokstukken van zinnen, die zij vroeger gebruikten om hem ‘op te voeden’.
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Ook de voor den leek schijnbaar onlogische gevallen, waarin individuen ontstaan
met eigenschappen, die bij de ouders niet te constateeren waren, vormen een
onderwerp zijner beschouwingen, waarop hier echter niet verder ingegaan kan worden.
Is zijn eigen geest het terrein der handeling, de drijfkracht, die telkens nieuwe
personen, toestanden en kringen ten tooneele voert, is zijn eigen verlangen. ‘On
cherche à retrouver dans les choses, devenues par là précieuses, le reflet que notre
âme a projeté sur elles, on est déçu en constatant qu'elles semblent dépourvues dans
la nature, du charme qu'elles devaient, dans notre pensée, au voisinage de certaines
idées.’
Aan den naam verbinden wij een droom, we begeeren het ding, dat dien naam
draagt, we komen met dien droom altijd bedrogen uit, maar ondertusschen leeren
we plaatsen, menschen en toestanden kennen. Zoo voert zijn romantisch verlangen
hem (en ons) naar de badplaats Balbec, naar zijn groote verliefdheden, naar Italië,
naar vriendschap en naar intimiteit met de Guermantes, een adellijke familie, wier
naam zijn jongensfantasie imponeerde. ‘Mais de même que Balbec ou Florence, les
Guermantes après avoir déçu l'imagination parce qu'ils ressemblaient plus à leurs
pareils qu'à leur nom (d.w.z. datgene, wat zijn verbeelding in dien naam gelegd had),
pouvaient ensuite, quoique à un moindre degré, offrir à l'intelligence certaines
particularités qui les distinguaient.’
De wijze, waarop Proust ons met deze personen, kringen, plaatsen enz. laat kennis
maken, is niet de gewone volgens welke de schrijver als 'n voorzienigheid zijn
schepselen kent en ze ons netjes uit één stuk, kant en klaar en naar wezen
onveranderlijk, serveert. Proust voert zijn held-verteller in een bepaald milieu en
vertelt ons zooveel omtrent de personen, die hij daar ontmoet, als de hoofdpersoon
uit eigen waarneming of mededeelingen op dat tijdstip van anderen ervaart. Hetzelfde
onvolledige beeld dus, dat ons in 't dagelijksche leven een eerste kennismaking
oplevert. Waarbij de schrijver den heldverteller (en dus ook ons) soms vergissingen
laat maken, die eerst later uitkomen. Soms komen we nooit achter de waarheid
betreffende een bepaalde persoon. Zoo vindt de held-verteller in een onwillekeurige
uitlating van Albertine de bevestiging
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van zijn vermoeden, dat zij Lesbiënne is, hetgeen een wanhopige liefde in hem doet
ontstaan, die zijn geheele leven wijzigt. Veel later blijkt, dat die uitlating door hem
verkeerd uitgelegd is. En wat nu Albertine's neigingen betreft, een onomstootelijk
bewijs krijgen wij nooit. De held voelt intuïtief, dat zij die afwijking heeft, maar de
aanwijzingen, die zijn verstand in dienst van zijn angstige jaloerschheid opspoort,
worden door zijn verstand, in dienst van een onverwoenstbare hoop, weer betwijfeld.
Toch is onze eind-indruk, dat we 't eens zijn met het intuïtieve weten van den held.
Na zoo'n ontmoeting met de personen verloopt er eenige tijd, waarin zij niet
verschijnen en als de held-verteller hen terugziet, leeren we hen weer verder kennen.
Zoo gaan ze meerendeels de zestien bandjes door, zijn soms honderden bladzijden
lang onzichtbaar en duiken onverwacht weer op. Te Combray, in deel 1, is de schrijver
een jongen en in het laatste deel is hij 'n man van in de vijftig.
Het is telkens door confrontatie van twee of meer tijdperken, dat Proust ons de
veranderingen laat zien, die de Tijd teweeg gebracht heeft. De verandering zelf is
natuurlijk niet weer te geven. Zij gaat zóó langzaam en geleidelijk, dat wij haar van
den eenen dag op den anderen, ja, vaak van het eene jaar op het andere, niet opmerken.
Meestal worden door Proust de tijdperken, die hij achtereenvolgens kiest, in
chronologische volgorde genomen, maar 'n enkelen keer grijpt hij terug. We maken
eerst kennis met Swann tijdens de jongensjaren van den held-verteller te Combray
om hem vervolgens verder te leeren kennen in een onderdeel, ‘Un amour de Swann’,
dat veel vroeger speelt. (Tevens beleven we hier de eerste jaren van het salon
Verdurin, welks evolutie we het heele boek door volgen.) Deze inlasch is feitelijk
een verlengstuk van het verhaal met een deel, dat voor de geboorte van den held ligt.
Daarna vertelt de schrijver weer verder, van zijn eigen jeugd af. De veranderingen,
die hij constateert door op deze wijze telkens een ‘doorsnee’ van den Tijd te maken
en die met een vorige te vergelijken, zijn van tweeërlei aard. Eensdeels betreffen zij
de evolutie, de verandering van de personen zelf onder invloed van den Tijd.
Anderdeels veranderen de perso-
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nen in ons (d.w.z. het beeld, dat wij van hen bezitten), doordat wij meer en andere
dingen van hen hooren, die ons vroeger onbekend bleven en doordat de waarde
verandert, die wij uit hoofde onzer zich wijzigende verlangens aan hen hechten. Die
tweeërlei verandering maakt de zaak natuurlijk wel ingewikkeld, maar geenszins
verwarrend voor het totaalbeeld, dat de lezer krijgt.
Het belangrijke is, dat Proust elk tijdperk met personen enz. voor ons doet leven,
we door-leven het, we voelen het als de op dat oogenblik alleen bestaanbare
werkelijkheid. Daardoor blijven ook de personen levend van 't begin van 't boek tot
het einde, daardoor is hun soms sterke verandering niet ‘begrijpelijk’ of ‘aannemelijk’,
maar noodzakelijk uit de natuur voortgekomen.
Soms ligt er tusschen twee ‘doorsneden’ de afstand van 'n paar jaar, soms van 'n
paar maanden. Van de beschrijving van zoo'n tijdperk vormt vaak een bezoek of een
andere gebeurtenis binnen de grenzen van enkele dagen de kern. Eén zoo'n bezoek
(bijv. aan het salon der Guermantes of bij de Verdurin's) neemt dan dikwijls honderd
of meer pagina's in beslag. Gebeurtenissen, die kortere beschrijving vereischen en
completeerde mededeelingen, vullen het aan tot een bepaalde periode. Tot we in het
laatste deel den held na een jarenlang verblijf in een sanatorium weer in Parijs de
Guermantes zien bezoeken, waar hij een soort evolutie-apotheose beleeft: vele
personen zien we sterk verouderd, vaak uiterlijk en innerlijk veranderd en in zeer
gewijzigde positie terug. Salons, die aanvankelijk elkaars antipoden waren, als
personificaties van burgerlijkheid en ‘society’, zijn geleidelijk van karakter veranderd
en thans in elkaar overgegaan. Wat eens voor den schrijver de ‘coté de chez Swann’
was als tegenstelling tot de ‘coté de Guermantes’ (twee tegenovergestelde wandelingen
van Combray uit, de eene voerde langs 't huis van Swann, zoon van een Joodschen
effectenmakelaar, de andere in de richting van het hertogelijk slot der Guermantes)
is nu daarmee vereenigd in het kind, geboren uit het huwelijk van Swann's dochter
en Saint-Loup, die een Guermantes is. Swann die een goede vriend der Guermantes
was, slaagde er niet in zijn (vroeger ‘onfatsoenlijke’) vrouw en zijn dochter aan hen
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voor te stellen, doch toen zijn weduwe hertrouwd was met een adellijk heerschap,
kon diezelfde dochter (onder een anderen naam) zonder bezwaar met een Guermantes
trouwen. Ironie van noodlot en menschelijke ijdelheid.
Natuurlijk moet ook Proust ons van zijn personen veel ‘mededeelen’, maar telkens
laat hij hen voor ons leven door ze in hun milieu het woord te geven. Een
Proust-personnage spreekt nooit in dienst van den auteur om ons een stuk van den
roman, een toelichting tot het gebeuren, een element van de intrige te vertellen. Zijn
personen spreken over allerlei dat in hun omgeving te pas komt, d.w.z. hoofdzakelijk
over onbelangrijke dingen, zooals u en ik dat doen. Het verband van dit werk is van
hooger orde, dan dat het loopt over de schijven van de directe beteekenis van
handeling en dialoog.
Al sprekend verraadt iemand, door zijn woordenkeus en door zijn uitdrukkingen,
niet alleen processen van geestelijke verandering, van groei of degeneratie, die hij
doorgemaakt heeft, doch ook veel van de eigenlijke gesteldheid van zijn momenteel
karakter. Dergelijke eigenaardigheden wijzen dan of op dingen, die de persoon zich
wel degelijk bewust is, doch die hij opzettelijk verzwijgt, of wel op verdrongen
gevoelens, onbewuste strevingen, die van het onderbewuste uit hun invloed doen
gelden. Het is psycho-analyse. Proust was bijzonder gevoelig voor zulke
verschijnselen, zijn intuïtie werkte erop en zijn intellect tevens. Ook in het uiterlijk
der menschen, in houding, gebaar, stembuiging, gelaatsuitdrukking, kleeding en
gewoonten vindt hij zulke verraderlijke aanwijzingen. ‘Les traits de notre visage ne
sont guère que des gestes devenus, par l'habitude définitifs... De même nos intonations
contiennent notre philosophie de la vie, ce que la personne se dit à tout moment sur
les choses.’ Maar in de wijze van spreken kan hij ze ons uitteraard het zuiverst toonen.
Er zijn honderden voorbeelden voor het grijpen in de ‘Recherche’, waaronder zeer
fraaie en samengestelde, doch het zou te ver voeren die hier na te gaan. Ik volsta met
een enkel, zeer eenvoudig, alleen om den aard er van te laten zien. De held wil aan
Andrée doen gelooven, dat haar vriendin Albertine hem volmaakt koud laat, terwijl
het omgekeerde het geval is en hij naar een mogelijkheid zoekt met Albertine's familie
in contact
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te komen. Andrée's antwoorden waren van dien aard, dat zij voornoemde
onverschilligheid geenszins in twijfel scheen te trekken. Maar waarom laat zij zich
dan eens op 'n keer tegenover onzen held ontvallen: ‘j'ai justement vu la tante à
Albertine?’ Woorden zeggen de waarheid niet, al is die er wel vaak op andere wijze
uit af te leiden.
Het feit, dat de schrijver tevens hoofdpersoon is, brengt mee, dat we den held in
zijn dagelijksch leven dezelfde psychoanalyse voor onmiddellijk gebruik toe zien
passen als de schrijver gebruikt voor de uitbeelding der personen. De held leidt n.l.
uit Albertine's woordenkeus (die geenszins wulpsch of erotisch is) tijdens een bezoek,
dat zij hem te Parijs brengt, af, dat in haar dusdanige veranderingen hebben plaats
gegrepen, dat zij niet afkeerig meer is van sexueelen omgang. Hij ‘tast toe’ en de
diagnose blijkt juist geweest te zijn.
Zeker zou een grondige bestudeering van de rol van het onderbewuste in Proust's
werk, vergeleken bij Freud's uitkomsten, een de moeite loonende onderneming zijn.
We hebben hier een intuïtieve, tevens scherp analyseerende kunstenaar en een
uitteraard analyseerende, tevens intuïtief gevoelige geleerde, die zonder elkaars werk
te kennen, min of meer hetzelfde terrein betreden hebben. Het zou dan blijken, dat
er naast een zeer algemeene overeenkomst zeer gedetailleerde verschillen bestaan.
De overeenkomst ligt voor een groot deel hierin, dat beiden het onderbewuste als
een belangrijk element van ons wezen beschouwen, een element, dat overigens
geenszins beter of edeler zou zijn dan de rest. Onze groei voltrekt er zich echter
gedeeltelijk in en er ligt de verklaring van veel wat in onze ‘bewuste’ uitingen niet
klopt. Speciaal de invloed der onwillekeurige herinneringen (die ook uit het
onderbewuste komen) neemt bij Proust een groote plaats in. Zoo constateert hij, dat
in onze herinnering vaak met een bijzondere gevoelswaarde bewaard blijven natuurof omgevingsbeelden, die we zagen op 't oogenblik, dat 'n innerlijke waarheid, die
reeds lang in ons groeide, doorbrak. Hetgeen niet zonder meer gelijk te stellen is met
Freud's dek-herinneringen, d.w.z. gevallen, waarin langs den een of anderen weg
van oppervlakkige gelijkenis of associatie ons geheugen inplaats van een belangrijke
een onbelangrijke herinnering bewaarde. Maar wel
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is er een verwantschap tusschen deze ideeën. En ook aan den slaap, aan den droom,
hechten beiden groote beteekenis. In den droom openbaren zich bij Proust vaak in
zeer gecompliceerden vorm en vermengd met invloeden van buiten af, verlangens
en gevoelens. Ze vormen telkens een factor in de gegeven levensbeschrijving. ‘Car
on ne peut bien décrire la vie des hommes, si on ne la fait pas baigner dans le sommeil
où elle plonge et qui, nuit après nuit, la contourne comme une presqu'île est cerné
par la mer.’
Hoe verschillend echter Proust's werkwijze was, mag hieruit blijken, dat hij in
‘Sodome et Gomorrhe II’ het proces beschrijft van het momenteel vergeten van een
naam, dien we heel goed kennen, en van de moeite om hem terug te vinden, zonder
dat hij langs dezen weg tot psycho-analyse komt. Terwijl Freud dit soort vergeten
benevens de dingen, die we ons in plaats van den verdwenen - of naar aanleiding
van den weer hervonden - naam herinneren, als uitgangspunt van een reeks belangrijke
onderzoekingen neemt.
Wat wij hier opmerkten, kan er natuurlijk geen aanspraak op maken een serieuze
vergelijking te zijn. Trouwens, bij toetsing van Proust's intuïtieve vondsten aan
wetenschappelijke resultaten zou men waarschijnlijk ook bij andere - en wellicht al
weer modernere - psychologen te gast moeten gaan.
Proust, die zoozeer den Tijd tot de centrale kracht van zijn roman maakte, wijst
voortdurend op de verschillende waarde, die een bepaalde tijdsduur, bijv. een uur,
voor verschillende menschen heeft en ook voor één mensch in verscheidene perioden
van zijn bestaan. Maar dat geeft ons niet het recht om te zeggen, dat hij intuïtief het
principe der relativiteitstheorie gevonden zou hebben. Einstein zelf verklaart juist in
een zijner vraaggesprekken met Moszkowski, dat een dergelijke subjectieve relativiteit
met de wetenschappelijke niets te maken heeft. Proust maakt daar dan ook geen
aanspraak op en zijn psychologische vondsten zijn er niet minder belangrijk om,
terwijl deze subjectieve relativiteit van den tijd hem in staat stelt te ‘différencier les
musiques successives des jours’, hetgeen zijn werk een der hoogste poëtische
schoonheden verleent.
Men heeft Proust meer dan eens de lengte en de samen-
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gesteldheid zijner zinnen verweten en deze lengte een blijk van onmacht van den
schrijver genoemd om zijn gedachten kort en krachtig onder woorden te brengen.
Zoo heeft een criticus ook Vincent van Gogh, hem prijzend om zijn diepe
menschelijkheid, verweten, dat hij niet schilderen kon. Maar zooals dan tegenover
die schijnbaar onbeholpen doeken enkele andere staan, waarin de schilder zich ook
een meester der techniek toont (omdat die techniek dáár aan zijn doel dienstbaar
was) zoo zijn er ook bij Proust groote stukken, waarin hij uitmunt door klassieken
eenvoud van stijl. Bovendien, ‘eenvoud’ is een kenmerk van het ware, maar
‘eenvoudig’ is ook het gecompliceerde, wanneer het doel, dat er mee beoogd werd,
bereikt is, zonder dat iets overbodigs gebezigd werd. Omdat we de constructie van
een auto-ped in één oogopslag overzien en die van een auto niet, mogen we de eerste
nog niet boven de laatste verkiezen!
Lange zinnen bezigde Proust daar, waar de weer te geven veranderingen, het in
elkaar overgaan der toestanden, een vloeibaren stijl vereischten. Ook zijn de zinnen
lang, wanneer een samenhang van oorzaken gegeven wordt, die in afzonderlijke
zinnen uitéén zou vallen in elementen, welke we dan als aparte, op te tellen factoren
zouden zien en niet in hun onderlinge wisselwerking, in hun versmelting tot het in
wezen andere geheel, dat de werkelijkheid is. Het leven zelf is zeer gecompliceerd.
Alle gebeurtenissen hebben verscheidene oorzaken, die elk apart niet voldoende
waren, doch die samen de noodige beweegkracht bezitten. Wie de oorzaak noemt
van een handeling, begaat dezelfde fout als hij, die een of ander miniatuur bronnetje
aanwijst als den éénen oorsprong van de groote rivier, die zich met de zee vereenigt.
Met ‘soit que’ of ‘peut être que’ geeft Proust die veelheid van oorzaken aan. Het
schijnen eerst verschillende veronderstellingen te zijn, maar samen geven ze toch de
synthese van het geval. Zooals bij iederen schrijver, die een nieuwe visie schept, gaat
deze ook bij Proust gepaard met een hem eigen zinsbouw.
De vele details, die Proust geeft, komen niet voort uit een naturalistischen aandrang
om het leven te beelden door het in analyse uiteen te leggen. Zijn verfijnde ontledingen
brengen geen gedenatureerde onderdeelen voort, integendeel, hij ziet
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een veel samengestelder geheel, dat nog krachtiger leeft dan het voor dagelijksch
gebruik vereenvoudigde beeld, dat wij ons van de werkelijkheid maken. Dat
ingewikkelde geheel laat de kunstenaar voor ons leven uit zijn eigen suggestieve
dichterlijke kracht. We hoeven in de poëtische hoogtepunten dan ook niets van de
voorafgegane analyse te vergeten. Zij is er juist den voedingsbodem voor.
Na de vele détails, waarmee we een onderwerp van zijn verschillende kanten
aanschouwden, krijgen we een verruimende vergelijking op ander gebied en ten
slotte de vondst, de meer algemeen geldige waarheid.
De beeldspraak is frisch en onverwacht, zij heeft het levende van een eerste
gewaarwording. Zij verbindt overeenkomstige impressies op zeer verschillend plan
en is uit dien hoofde ook vaak fijn-geestig. Het satyrische en het komische (tot het
hoog komische toe) komen trouwens veelvuldig voor bij Proust, zoowel in den stijl,
in de karakters als in de intrige. Alleen, zij hebben weinig aandeel in onzen eersten
totaal-indruk van het geheele werk. Eerst bij herlezing beseffen we de belangrijke
rol, die zij vervullen.
Het hoofdstuk over ‘le comique chez Proust’ komt dan ook eerst voor in een lateren
druk van de bij Simon Kra verschenen uitvoerige en belangwekkende studie ‘Marcel
Proust, sa vie, son oeuvre’ van den grootsten Proust-kenner, Léon Pierre Quint.
De zin voor het komische is een aangenaam kruid in dezen overigens niet lichten
spijs. Dat Proust niet zoozeer tot humor kwam, ligt daaraan, dat zijn verzoening met
het leven haar oorsprong in een heel ander inzicht vindt dan dat, waaraan de ‘glimlach
der gelatenheid’ ontbloeit.
G. DE BRUIJN
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Buitenlandsche literatuur
L'Ordre door M. Arland. Editions de la Nouvelle Revue française. Paris
1929. Een interessante roman met duidelijke gebreken, een werk dat van heel wat meer
temperament getuigt dan de vroegere boeken van den heer Arland. Het vertoont de
sporen van allerlei invloeden: van Barrès tot Andrè Gide; het is zeer conscientieus
gebouwd en aldoor gehouden in een atmosfeer van groote geestelijke waarde.
L'Ordre is de geschiedenis van drie personen: Gilbert, diens broeder Justin en
Renée. Gilbert Villars is een jongeling die net zijne middelbare studies heeft voltooid.
Hij werd opgevoed door een voogd, evenals zijn broeder Justin, die tien jaar ouder
is en een geneesheer die zich vol eerzucht in den politieken strijd werpt. De voogd
heeft een dochter, Renée, die altijd hoog tegen Gilbert heeft opgezien: hij is voor
haar het geweten. Hijzelf bemint het meisje en weet reeds dat er nooit een andere
vrouw voor hem zal mogelijk zijn. Maar de jonge Gilbert heeft een hartstochtelijke
zucht naar vrijheid en het hoogmoedig voornemen om nooit iets prijs te geven van
zijn droomen. Justin, zijn broeder, is de koelbloedige arrivist, de man van het gezond
verstand, die zich nooit vergist in den te kiezen weg. Het is het onvermijdelijk conflict:
Gilbert weigert naar den raad te luisteren van zijn broeder en zijn voogd voor de
keuze eener loopbaan en gaat zijn geluk beproeven te Parijs. Een oogenblik heeft hij
gehoopt dat Renée hem zou vergezellen. Zij heeft echter niet den moed en trouwt
ten slotte met Justin.
Gilbert staat alleen in de groote stad, ontgoocheld, wanhopig. Dan krijgen wij
even de romantische noot: ‘je suis à jamais blasé...’ En wij vernemen dat hij in zijn
dagboek noteert: ‘Avant tout, toujours, le refus d'être heureux’. (Men ziet hoe op
dezen jongen man ook weer de schaduw weegt van André Gide). Hij wordt journalist,
medewerker aan L'Humanité, waarin hij heftige, zeer gevreesde artikels schrijft.
Ondertusschen is Justin een invloedrijk deputé geworden. Bij een familielid uit de
provincie vinden Gilbert en Renée elkander weer. Zij voelen beide dat hunne
jeugdliefde nooit is gedoofd, maar heftiger brandt dan ooit. Na eenigen strijd verlaat
Renée haar man om Gilbert te volgen. Die idylle duurt drie jaren en is niet zonder
schaduw. Het is het eeuwige ‘nec sine te nec tecum...’ en dit wordt hier uiterst sober,
maar zeer tragisch weergegeven. Gilbert heeft destijds eene maîtresse gehad, die
hem weer komt opzoeken en voor wier verleidelijke woorden hij andermaal bezwijkt.
Die vriendelijke dame lost op een mooien dag eenige revolverschoten op Renée, die
zwaar gewond wordt. Zij wordt terug door haar man in huis genomen en Gilbert
verdwijnt naar Amerika.
Acht jaren gaan voorbij. Justin voelt zich oud. Hij is geen deputé meer. Hij heeft
Parijs verlaten en heeft zich weer in zijn geboorte-
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dorp gevestigd, waar hij tot ‘maire’ wordt benoemd. Nog altijd wordt hij uitermate
geacht. Renée, zijn vrouw, heeft weer bij hem, die alles heeft vergeven, de rust
gevonden en de vergetelheid. Maar op een avond is in het rustige dorp een vreemde
man aangekomen die zeer luidruchtig is en zich in de herbergen bedrinkt. Het blijkt
Gilbert te zijn, die uit Amerika is weergekeerd en het huis zijner ouders heeft gekocht,
wellicht om er te sterven. Want hij is doodelijk ziek. Justin verneemt het, gaat zijn
broeder opzoeken en verzorgt hem. Veel is er in Justin veranderd sedert hij zijn
vrouw heeft teruggevonden. Hij weet dat Gilbert weldra zal sterven en vraagt aan
Renée of zij den zieke niet wenscht te bezoeken. Zij wordt op harde, bittere woorden
ontvangen. Dit is vanwege Gilbert de eerste reactie. Maar Renée keert weer, Gilbert
laat zich verteederen en het verleden herleeft geheel in een zachten gloed. En nog
eenmaal herhaalt Gilbert de teedere verzuchting: ‘Renée, douceur du monde!...’ Een
paar dagen later sterft hij. En den avond van de begrafenis, zegt Justin tot zijn vrouw,
die, toen de doodsklok luidde, vergiffenis heeft gevraagd zonder te weten aan wie:
aan God, aan Justin of aan Gilbert: ‘il faut que tout rentre finalement dans l'ordre’.
Is dit de moreele les die de auteur uit deze geschiedenis heeft willen trekken? Het
heeft er wel den schijn van. Maar die les is volstrekt ongemotiveerd, het heele
avontuur had zoo gemakkelijk anders kunnen eindigen. Of moeten wij die
gemakkelijke wijsheid voor rekening laten van Justin en haar aanzien als een typische
uiting van zijn karakter? Dan zou het eenigszins ironisch zijn bedoeld, wat ook niet
onmogelijk is. Het grootste bezwaar dat ik tegen L'Ordre heb, is het gemis aan
verhouding tusschen den aanhef van het boek, die zeer sterk is, en het vrij zwakke
einde van het verhaal. Men vraagt zich af welke eigenlijk de bedoeling van den auteur
is geweest. Soms heeft men den indruk dat hij een beeld heeft willen geven van de
onrustige, half-esthetische, half-anarchistische generatie die na den oorlog tot rijpheid
kwam, een werk dat eenigszins verwant zou zijn geweest met L'Education
sentimentale en met Jean Barois. Maar een volgend hoofdstuk vernietigt dien indruk.
De figuren van Gilbert van Justin zijn trouwens niet zeer vast geteekend. Wanneer
wij Justin hebben leeren kennen als een zelfzuchtig arrivist, lijkt zijne houding
tegenover Gilbert, na diens terugkeer, een beetje vreemd. Ik zeg niet dat zij onmogelijk
is, maar zij wordt geenszins verklaard. Ook het karakter van Gilbert is niet altijd vast
omlijnd; zijn zucht naar werkelijke avonturen is bij poozen niet veel meer dan een
literaire houding. Wellicht is de figuur van Renée de meest gave, de meest
menschelijke. Ofschoon ik L'Ordre geenszins een grooten roman zou durven noemen,
verheft dit boek zich hoog boven de thans-verschijnende boekwerken die men als
roman wil doen doorgaan en die voor de negen tienden onleesbaar zijn.

Les Enfants terribles door J. Cocteau. - Paris. B. Grasset, 1929.
Dat de kinderen in een andere wereld leven dan die der volwassenen, dat zij
geheimzinnige stemmen hooren waarvoor wij doof, en kleuren zien waarvoor wij
blind zijn, dat weet iedereen en kan
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ieder zich nog wel, al ware het slechts door buitengewone, schoon vervaagde sensaties
herinneren. Dat die wonderbare wereld plots - wie herinnert zich nog hoe het
gebeurde? - voor immer voor ons verdwijnt, ongemerkt optrekt als een mist, en dat
wij ineens in een geheel andere atmosfeer staan, die ons niet vreemd, niet onnatuurlijk
lijkt, maar toch heel anders is, dat hebben wij allen ondervonden. Het is dan ook niet
vreemd dat een schrijver die vreemde verloren wereld weer in het leven tracht te
roepen. Ik weet niet of dit de bedoeling van den heer Cocteau is geweest, want zijne
bedoeling is bijna altijd vrij duister en moeilijk te omschrijven.
In elk geval kan men dadelijk zeggen dat hij ons niet binnenvoeren wil in dit Rijk
van halven droom en verbeelding, waarin wij destijds werden binnengeleid met Le
grand Meaulnes en onlangs nog met het vriendelijk boek van den heer Cassou, La
Clef des Songes. Neen, het gaat hier om iets heel anders, niet om de
onbewust-voortgezette droom der jeugd, het voortleven in een atmosfeer, die zoo
zalig is dat men er niet van scheiden kan, maar om den essentieelen droom, d.i. de
negatie van het georganiseerd maatschappelijk bestaan, om het barokke, nooit terug
te vinden Rijk! Ik wil aannemen dat een auteur dit Rijk weer wil bereiken. Maar dan
ook alles of niets! Ik weet wel dat het een zeer gevaarlijk spel is. En, laat ik het maar
dadelijk zeggen: de heer Cocteau heeft het niet gewonnen.
Ik geef dadelijk toe dat in het leven van de kinderen die de auteur ons hier vertoont,
alle logisch begrip afwezig is, dat werkelijk niets van hun daden, niets van hunne
gevoelens overeenstemt met de algemeene opvattingen van de menschen die een
normaal, burgerlijk leven leiden. Het is alles in de hoogste mate absurd. Maar dit is
niet voldoende om den droom der kindsheid te doen begrijpen, die ook absurd kan
worden genoemd, maar niet geheel in denzelfden zin. De zaak is, dat de auteur van
Les Enfants terribles eigenlijk geen kinderen beschrijft. Op zeventien- of
achttienjarigen leeftijd is men geen kind meer. Dat zal den heer Cocteau ook wel
bekend zijn? Is dat wel eene vergissing? Wellicht niet. Ik ben overtuigd dat hij het
met opzet doet. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel wil hij zijn personnages doen
doorgaan als echte kinderen op wie de tijd geen vat heeft, ofwel zijn zij typische
voorbeelden van het door den heer Cocteau bijzonder beminde soort wezens: de
zieners, de altijd kind blijvende droomers. De eerste onderstelling is nogal
onwaarschijnlijk en, in verband met zekere handelingen van die ‘kinderen’ buiten
alle realiteit. In de tweede onderstelling was het volslagen overbodig den droom en
de fantaisie te belichamen in kinderen van eene twijfelachtige jeugd. Het is zeker
niet uit naieviteit dat deze schrijver zich vergist; dit is wel het laatste zijner gebreken.
Hij verlustigt zich met eene bijzondere wellust in alle dubbelzinnigheden. Dit belet
niet dat hij vaak zeer interessant is, dat er bladzijden in zijn werken voorkomen, die
u tegengloeien met een zeer intensen gloed. Maar hij blijft altijd min of meer een
acrobaat.

Le Club des Lyonnais door G. Duhamel. Paris, Mercure de France 1929.
Naar gelang men het eene of het andere boek van den heer G.
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Duhamel leest, kan de meening over de waarde van dezen auteur zeer verschillen.
Hij is meestal een buitengewoon verteller, soms een alleraardigst humorist, een enkele
maal een merkwaardig romancier, ook wel eens een vage sociale droomer en zelfs
een vervelend profeet, een duidelijke utopist. Maar in al deze gedaanten altijd
sympathiek. Hij is altijd te goeder trouw, altijd even overtuigd en toch niet agressief.
Dit is in dezen tijd van absolute meeningen vrij zeldzaam.
Ik geloof niet dat de jongste roman van den heer Duhamel tot zijn beste werken
behoort. Als roman is Le Club des Lyonnais vrij zwak, ofschoon hij in sommige
hoofdstukken weer al de groote hoedanigheden van dezen auteur duidelijk doet
uitschijnen. Wij vinden hier weer den vreemden Salavin terug, dien wij uit andere
boeken van den heer Duhamel kennen. Deze figuur is eene typische uitbeelding van
des schrijvers ethische en sociale meeningen, en, als dusdanig wel interessant.
Eigenlijk is hij nog iets meer, misschien wel een der zeldzame figuren uit de
tegenwoordige Fransche literatuur die werkelijk eene meer dan anecdotische waarde
hebben. Salavin is het type van den curieuzen zonderling, die eeuwig in strijd is met
zijn geweten. Hij heeft, naast een hooge verzuchting van het gemoed om alleen het
goede en ware te betrachten, een lichamelijke lafheid die elke mannelijke daad
verijdelt. Hij is natuurlijk ongelukkig en gansch zijne omgeving door hem. Uit zijn
gedrag leert men hoe men met de beste bedoelingen niets dan onheil kan stichten.
Eenmaal heeft hij een heilige willen worden en in die poging is hij niet geslaagd.
Thans komt hij in een revolutionnair milieu en zijn succes is er niet erg groot. Er is
geen einde aan zijne avonturen en dit is wel de zwakste zijde van dezen roman, die
niets anders is dan een nieuw hoofdstuk uit het leven van Salavin. En sedert hij ons
voor de eerste maal verscheen, is hij nog niet erg opgeschoten. Hij is nog altijd dzelfde
rustelooze, armzalige, sentimenteele pessimist, die zichzelf wil ontvluchten. Ditmaal
wil hij van ziel veranderen. In dit boek blijft het nog maar bij de betrachting en hoe
hij zijn doel practisch zal trachten te bereiken, zal vermoedelijk het onderwerp zijn
van een volgend boek. Men kan over den persoon van Salavin allerlei meeningen
hebben volgens men hem van uit een bepaald oogpunt bekijkt. Hij is veeleer een
symbolische figuur, dan een zuiver menschentype. Hij is zeker niet onmenschelijk,
maar soms toch erg literair, een figuur uit Charles-Louis Philippe, die eenigszins
russisch is getint. Het is wel vreemd dat de heer Duhamel, die zoo vaak heeft bewezen
een scherpzinnig humorist te zijn, de humoristische zijde van sommige zijner
personnages niet lijkt te begrijpen. Al te dikwijls laat hij hen diepzinnige meeningen
verkondigen, algemeene waarheden, duidelijke gemeenplaatsen, die hij weliswaar
niet voor zijn rekening hoeft te nemen, maar waarin men onwillekeurig iets van de
filosofische overtuiging van den auteur herkent. Dan glimlacht men even. Wanneer
bijvoorbeeld Salavin zegt: ‘il n'y a pas d'innocents’, denken wij dat hij even goed
had kunnen zeggen: ‘il n'y a pas de corpables’. Niets heeft een meer bedriegelijke
schijn van menschelijkheid dan een zekere poezie van het humanitarisme. Vooral
wanneer de auteur het talent heeft van den heer Duhamel. Maar de ware
menschelijkheid is toch iets anders... Bij voorbeeld bij Stendhal en bij Benjamin
Constant.
J.v.N.
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Literatuur
Historie en Cultuur van het Nederlandsche Volk door Dr. F.H. Fischer
(Amsterdam, ‘De Spieghel’, Uitgeversbedrijf 1927).
Ieder nieuw boek van Dr. Fischer - en dat is steeds weer de frissche bekoring ervan
- beteekent een beëindigd strijdschrift. Het beteekent, dat de auteur tot klaarder inzicht
heeft willen komen in de kwesties, welke hij ons voorlegt. Niet, dat hij tot klaarheid
gekomen is, en nu, achteraf, ons wel mededeelen wil, hoe hij tenslotte de dingen
overzag, hoe het panorama hem, ontdaan van alle gezichtsbelemmering, verscheen.
Hij is geen explicateur, maar een ontdekkingsreiziger, die ons als verstekelingen met
zich neemt, op zijn avontuurlijken tocht. Nimmer gevoelen wij ons ten slotte geheel
veilig, als hij ons tot gids is, wij doen liever niet de oogen dicht - integendeel: houden
ze wijd open, om straks terug te kunnen tot een bekend punt, wanneer we den weg
in de wildernis mochten verliezen. Wij behouden kritiek en twijfel, wij, niet-historici,
en wij ‘chauffeeren’, als het ware ‘mee’.
Bij Fischer aan boord wappert een nieuwe vlag, die der ‘moderne
geschiedenisopvatting’, een zienswijze namelijk, die men desnoods, in nood om een
etiket, ‘subjectivistisch vitalisme’ zou kunnen benamen.
Wij weten dat er in den loop der eeuwen veel redeloos gebeurd is, dat de moeite
van het verklaren volledig onwaard schijnt. Maar tevens leerden wij ontkennen, dat
het verleden, dus het heden, een spel van materie zijn zou, zonder primair geestelijken
grondslag of secundair geestelijken invloed. Wij staan derhalve tusschen de
mechanistische dictatuur van de ‘omstandigheden’ en de psychologische van de
abstracte ‘Gedachte’. Fischer's oplossing gaat, kort gezegd, meen ik, in deze richting:
bepaalde gesteldheden van bodem en klimaat geven het aanschijn aan zeer bepaalde
gevoelens, verlangens en wil; hieruit groeit, eenerzijds, een bizondere kultureele
geaardheid van zeker volk in zekere eeuw - anderzijds de wilsuitingen van dat volk,
die verder aan zijn geschiedenis haar stuwkracht verleenen. Niet de ‘geest’ primeert,
noch de ‘stof’, maar een parallelogram van krachten uit deze beide elementen tezamen
gesteld, bepaalt den kant, waarheen de gebeurtenissen zich zullen bewegen. Aldus
ontstaat het nationale leven, dat op zijn beurt weer zijn stempel drukt op de
beschaving. Al wat bezijden dit parallelogram ligt, is van volledig onbelang.
Een voorbeeld van deze methode. Door vroegtijdige nijverheidsontwikkeling,
ontstaat in Vlaanderen spoedig een bewuste poortersstand in sterke, autonome steden,
die in - als men wil - ‘democratische’ richting evolueeren. Deze gezindheid, door
feitelijke toestanden in het leven geroepen juist daar en juist toen, beheerscht de
volgende feiten weer tot den ondergang van Rosebeke, welke ondergang weer
gedeeltelijk het
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gevolg was van het sectarisme, dat eensdeels in het Nederlandsche volkskarakter
wortelt, anderdeels te verklaren is door de onderlinge naijver der steden, en dus in
economische strijdpunten. En zoo voort.
Intusschen: hoe men uit den chaos van het verleden de drijvende krachten weet
los te maken, is een zaak van persoonlijk inzicht, en daarom moet Fischer gaan
redeneeren: ‘Ik schrijf geschiedenis, gelijk ik die zie, van uit een bepaalden
gezichtshoek, algemeen en synthetisch; ik schakel het machtige toeval uit, ik negeer
de vreemde kronkels der uiterlijke gebeurselen - maar ik weet, dat ik dat doe - niet,
omdat ik meen, dat “Weltgeschichte” “Weltgericht” insluit, maar omdat ik bewust,
uitsluitend datgene kies voor mijn betoog, dat juist niet anders had kunnen gebeuren,
dat logisch is, en daarom van eeuwige beteekenis. Ik geef mijn oprechte opvatting
van tijdvak tot tijdvak, ben onvolledig met vreugde, maar distilleer dan ook de
krachten, die ons allen op deze aarde hebben neergespoeld, daar, waar wij ons thans
bevinden. De “objectiviteit” heeft afgedaan waar het niet zeer speciale onderwerpen
betreft, of natuurlijk bronnenonderzoek, en wie daaraan wil blijven vasthouden,
versteent tot de domme willekeur der schoolboekjes, die de kinderen van alle
historisch inzicht vervreemden, hun geest verarmen, en hun een aantal dingen leeren,
waarvan de eene helft onbegrijpelijk blijft en de andere ballast is.’
Fischer heeft in deze aantrekkelijke werkwijze ongetwijfeld zeer veel geleerd van
Prof. Huizinga, met wien hij dan ook een enkele maal polemiseert, maar terwijl zijn
geest minder harmonisch is, dan die van den Leidschen hoogleeraar, is zijn ambitie
nog wijder omvattend. Hij is ongetwijfeld een dezer hartstochtelijke, rustelooze, van
zichzelf veel eischende naturen, die het gevoelen, gelijk Gide het zegt: ‘la nécessité
de l'option me fut toujours intolérable; choisir m'apparaissait non tant élire, que
repousser ce que je n'élisais pas’... En vandaar de indruk, die ons niet meer loslaat,
dat tenslotte geen enkele periode als geheel, volkomen tot het einde werd
uitgeprepareerd. Wij leeren zeer veel wat wij niet vermoedden, werden verrast door
schielijke schichten en magistrale bladzijden, zullen ieder volgend werk zeer zeker
weer begeeren te lezen, maar ondergaan nergens het kalme gevoel van geborgen te
zijn, als wanneer wij ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ sluiten.
Vooral in de eerste, uitteraard (provinciaal) zoo verwarde tijden, treft ons een
gebrek aan kristallisatie. Hier inderdaad ordenen, dit is: scheppen, herscheppen
(historie wordt kunst op deze wijze!), hier tezamen bundelen in één leidende gedachte,
was nauwelijks doenlijk, maar of Fischer zich hier wel heeft weten te verheffen boven
de factische methode, die hij terecht verliet - ik meen het niet. Hij schiet hier en daar
zijpaden in, waarop wij hem met vreugde volgen, maar waarvan wij - waarschijnlijk
mét onzen gids zelven - gevoelen, dat het zijpaden zijn. Wij bemerken, hoe de
betrokken bladzijden ongetwijfeld ná eerste concept moeten zijn toegevoegd, als bij
nader inzien, toch te aardig, om niet te schrijven.
‘Een scherpe lens beslaat geen groot gezichtsveld’, zegt Fischer van Fruin, en ik
vrees, dat hij hier onbewust zijn eigen geweten aan het woord heeft gelaten. Want
dit is het tragische in zijn persoon - maar het warme in zijn werk -, dat hij evenzeer
naar ruimte streeft als naar lengte en diepte, terwijl een wezenlijk drie-dimensionaal
werk hem nog niet gelukken wil. Hij vraagt den breedsten opzet, de onderste kernen
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van wetmatigheid, maar de verste kimmen van wetenschappelijk onderzoek. Hij
heeft de geschiedenis waanzinnig lief, en zon haar in één omhelzing willen bezitten.
Daarom is een boek, als hetgeen ik bespreek, zoo aantrekkelijk en fascineerend,
daarom valt het zwaar een ‘ongunstige’ noot te moeten geven omtrent iets, dat ons
zoo onverdeeld bevriend is.
Fischer is de man van fusées, van de schets en van de karikatuur, en zijn oprechte,
bijna jongensachtig-jonge stijl laat ons niet meer los. Wij leeren zien en leeren denken.
Wij beseffen: ‘het geschiedboek’, dat men vroeger zoo graag zegde te raadplegen,
is niet een statig, statisch, vaststaand stuk code-eerwaardigheid, maar veeleer een
onbegrensde bundel van verslagen uit partijbladen, die geen van allen ‘de waarheid’
willen doen uitkomen, noch dat kunnen.
Ik heb gezegd: door Fischer's methode wordt geschiedschrijving tot kunst, maar
thans wil ik daar bijvoegen: al naar mate het minder Wissen wordt, groeit het steeds
wezenlijker uit tot Wissenschaft.
Wij gevoelen: hier is een belangrijk man aan het woord, wiens werk ons vooruit
brengt, en, afgezien van onze onbevredigdheid in laatste instantie, blijven wij dankbaar
voor talrijke verrassende formules, die onze voorstellingen gezond omvergooien, en
voor lenige filmen van algemeene historische vogelvlucht.
Eén ding spijt mij intusschen bizonder. Ik had graag gezien, dat een vorscher, die
zoo moedig den aanval blaast tegen verouderde gedachten, zich ook wat ernstiger
had rekenschap gegeven van den titel, die hij aan zijn studie geeft, dat hij zich
precieser en duidelijker had afgevraagd, wat er tenslotte is te verstaan onder het
begrip ‘Nederlandsch’ ‘Volk’.
De meest voor de hand liggende interpretatie schijnt mij vooralsnog de
ethnologische, die eronder begrijpt de zeven millioen Rijksnederlanders en evenzeer
de ruim vier millioen Vlamingen. Aardrijkskundig valt aan deze eenheid onmogelijk
te tornen: de beide stamdeelen zijn uit dezelfde elementen, Neder-Saksische,
Neder-Frankische en Friesche, opgebouwd en spreken een en dezelfde taal. Maar,
inderdaad, ze zijn verdeeld over drie staatsverbanden, gescheiden als zij eens werden
in de zestiende eeuw door militaire toevalligheden. (Het beste bewijs van willekeur
is, dat ‘Holland’, evenals ‘Vlaanderen’, Brabanders bevat, Limburgers en
Vlamingen!).
Fischer's houding in dit probleem is wonderlijk en niet zeer consequent. Hij kan
natuurlijk niet de ondeelbaarheid van ons Volk ontkennen, en spreekt in de
Middeleeuwsche geschiedenis dan ook terecht van Ruusbroeck en Artevelde,
Maerlandt en Zannekin. Blijkbaar dus ginds: Nederlandsche historie en Nederlandsche
Cultuur. Waarvan akte.
Maar dan volgt, na de val van Antwerpen, op 15 Augustus 1585, klokslag zooveel
uur: het niets.
En niet alleen, dat Fischer verder de gansche lotsbestemming van dit afgescheurde
Nederlandsche gebied volkomen verwaarloost, maar hij merkt niet eens, dat hij hier
over een geweldig vraagstuk struikelt. Een nationale groep, die steeds belangrijk
behandeld is, valt per mirakel af - in een of twee regels.
Ik begrijp dit niet goed. Wat Volk is, blijft Volk, en Nederlandsch blijft
Nederlandsch. Wie zich blindelings wil laten leiden door staatkundige
wisselvalligheden, pleegt, kort gezegd, politiek, en slachtoffert
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dááraan de wetenschap. Er is niet aan te doen: mijn broer blijft mijn broer, al zegt
zijn heer en meester, dat hij mij niet meer kennen mag.
Ik wil Dr. Fischer gaarne enkele vraagjes stellen. Ja of neen, is de herleving van
de Nederlandsche volksaard in Vlaanderen, is de heropstanding van het Nederlandsche
eigengevoel in het Zuiden, een stuk Nederlandsche Historie, en is Gezelle evenzeer
Nederlandsche cultuur als deze Brabantsche of gene Geldersche schrijver? En ja, of
neen, bestaat er een Joodsch Volk met Historie en Cultuur, óók na de diaspora?...
De eenheid van een Volk verandert niet door wapengekletter. Bretoenen en
Franschen - men moge het jammer vinden of niet - worden nooit één, Vlamingen en
Hollanders worden nimmer twéé volkeren.
De eenheid der verbrokkelde Nederlanden is geen ‘overtuiging’ en geen beginsel,
maar is nog steeds een feit.
Ik zou tegen dit leerzame boek geen enkel principieel bezwaar hebben, wanneer
het eerlijk den ondertitel durfde voeren: ‘(van 1600 af, Historie en Cultuur der
“Hollandsche Natie”)’. Maar in dézen vorm heb ik tegen dergelijke zuiver
uiterlijk-politieke monopoliseering van Nederlandschap de sterkste bezwaren, als
Nederlander en als wetenschappelijk denkend mensch. Fischer is meegeloopen in
een sleur - hetgeen ik van hem in de laatste plaats zou hebben verwacht.
In zijn Voorwoord op de groote Vondeluitgaaf, door Dr. Diferee bezorgd, zegt
Verwey:
‘De Nederlanden hebben gedurende zes eeuwen een schilderkunst
voortgebracht, die men dwaselijk onderscheidt in twee groepen, Vlaamsch
en Hollandsch, maar die inderdaad eene is. Evenzoo bezitten wij één
letterkunde, die al in de twaalfde eeuw begon, en die evenzeer in Zuidals in Noord-Nederland gekweekt werd. Het eerste is tot de buitenlanders
doorgedrongen, het tweede nog geenszins, en dat is grootendeels onze
schuld... Hij (Vondel) is de Nederlandsche dichter in niet geringere mate
dan waarin Rembrandt en Rubens de Nederlandsche schilders zijn.’
Prof. Verwey verwerpt dus onderling verschil en ik geloof, dat hij volmaakt gelijk
heeft. Fischer intusschen onderscheidt niet alleen, scheidt zelfs niet slechts, maar
schrapt doodeenvoudig, en schrapt, zonder er zich rekenschap van te geven, dat hij
een revolutionair-etatistischen daad stelt...
In het citaat was sprake van ‘schuld’. Dr. Fischer kan dit op zich betrekken. Jammer,
heel jammer!
Hk. BRUGMANS.

De Wereld van het Nieuwe Testament, door Dr. G.A. van den Bergh van
Eysinga. - Uitg.-Mij. ‘De Wachttoren’. Huis ter Heide. 1929.
Een wetenschappelijk geschrift, dat echter ook voor belangstellende leeken bedoeld
lijkt. Inderdaad, indien men zich van de als reden en bewijs bedoelde voetnoten maar
niets aantrekt, is het heel goed leesbaar en in hooge mate belangwekkend. Immers,
allen, die in den godsdienst als verschijnsel belang stellen, willen bij gelegenheid
wel eens weten, wat het Nieuwe Testament eigenlijk is, waar het uit komt, wat
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het precies behelst en beteekent. Vragen, die hier zeer bevredigend behandeld worden,
als men op zulke uitteraard al te veel omvattende en vage vragen maar niet een
precies, scherp omlijnd antwoord verwacht. Geestesverschijnselen als de aanvang
van een nieuwe religie, laten zich niet volkomen en gaaf duiden of uit andere
richtingen afleiden. Wat men bereiken kan, is de tijd doen herleven, waarin zij het
eerst bemerkbaar werd of de voornaamste geestesstroomingen signaleeren, die men
in de ‘oorkonde’ der nieuwe religie terugvindt. Dit laatste doet Dr. Van den Bergh
van Eysinga, op het voetspoor der nieuwere godsdienstwetenschap. Al de elementen,
die men in het Nieuwe Testament terugvindt en waaruit het blijkbaar voortkwam,
behandelt hij achtereenvolgens: de Alexandrijnsche Gnosis, de astrologie, het
jodendom, de Stoa, de oostersche mysteriëndienst. Zij alle hebben deel gehad aan
inhoud en samenstelling van wat het Nieuwe Testament heet, door de Kerk tenslotte
in vast verband gezet. De beantwoording der vraag of hier alles juist geduid werd,
is natuurlijk niet ons leekenterrein. Maar wel kan men zich er rekenschap van geven,
dat uit de beschrijving al dier ‘gelooven’ en leeren, omstreeks de 1e eeuw, hier een
tamelijk klaar beeld ontstaat van het compromis, van de ‘grootst gegemeene deeler’,
die in het Nieuwe Testament hun vorm vonden, als de einduitkomst van al dit
verwikkelde en heftige geestesleven. Voor den leergierigen leek is dit verreweg het
voornaamste. Of dan al die ‘leeren’, in de korte overzichten, die de schrijver aan hen
spendeeren kon, hem recht duidelijk werden, komt er minder op aan. En of ‘de
cultuurmensch’, met al deze kennis belast, nog wel christelijk-religieus kan zijn, is
ook een vraag, die ons verder niet behoeft te bezwaren. Dr. Van den Bergh beweert
van wel, maar het is eenigszins twijfelachtig.
F.C.

Achtste Winterboek van de Wereldbibliotheek. 1929-1930. - Mij. voor G.
en G. Lect. Amsterdam.
De bandteekening, van Herman Hana dit jaar, heeft iets warms en kloeks. Ook zekeren
eenvoud, al lijkt de ornamentatie niet overal duidelijk. Ik geloof, na aandachtige
beschouwing, dat hier stalen veeren bedoeld zijn, die bevallig over scharnieren
kwamen te hangen. Maar er kunnen ook plantaardige vezels, of zelfs papiersnippers
mee gemeend zijn. Kleur en aspect zijn echter aangenaam. Van binnen is het
Winterboek niet zoo rijk in illustraties als vorige jaren wel het geval was. Houtsneden
zijn er niet, wel talrijke photo's en daarbij de bekende kleurendrukken naar classieke
meesters. Wat dan altijd nog een aardige variatie van den tekst beteekent. Die tekst
is dan weer heel zorgvuldig gedrukt op glad papier, dat echter, eenigszins zonderling,
met andersgetint dof papier afwisselt. Ook het binden is niet heel gelukkig uitgevallen.
Er heeft een verwarring in de vellen plaats gehad, zoodat een stukje ‘Causerie over
de Javaansche Danskunst’ van Raden Mas Noto Soeroto zich verloopen ging midden
tusschen Havelaars ‘Kort Overzicht der Hollandsche Landschapschildering’. Hetgeen
een vreemd effect maakt. Maar hiermede zijn dan ook alle tekortkomingen van de
uitvoering genoemd en kan men voor den afwisselenden inhoud slechts lof hebben.
Er is, behalve die zeer inlichtende ‘Causerie’ van Noto
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Soeroto en het kort schildersoverzicht van Havelaar, een aardig, zinvol
comedie-scènetje van Frans Mijssen, verzen van Hélène Swarth en kortere of langere
verhalen van Nine van der Schaaf, Sam. Goudsmit, Siegfr. van Praag, Diet Kramer.
Benevens een vertaling door H.J. Smeding van De Pest in Bergamo van Jens Peter
Jacobsen. Als curieus hors d'oeuvre, een stukje muziek voor klavier van Dirk Schäfer.
Zooals men ziet, een overvloedig en afwisselend kerstmaal voor den geest, troost
voor de komende donkere dagen en een waardige, voorname voorlooper van de
talrijke kerstnummers, die aanstaande zijn.
F.C.

Chimaera, door Willy Corsari. - Leopold's Uitg.-mij. Den Haag. 1929.
Het merkwaardigste en belangrijkste van dit boek zijn wel de bedoelingen der
schrijfster, die... er niet uitkwamen. Zij had innige aandacht voor het leven in een
groote stad, Berlijn bij voorbeeld. Al die elkaar stootende, kruisende, verdringende
levens-willen, de eenzame gang van den enkeling, de stille tragiek van het opgaan
en verzinken, worstelen en niet bereiken, dat gansche gespannen, overspannen, levend
spel, voor elk individu weer anders, heeft Willy Corsari willen geven in een rijk,
gevariëerd, breed en toch diep verhaal, waarvan het streven, hoog of laag, geslaagd
of mislukt, den ondertoon zou uitmaken. Kende zij niet heel bijzondere, uiterst
verschillende karakters, was zij niet in de meest uiteenloopende kringen bekend?
Zoo was de opzet, hoogernstig en groot van bedoelen, en als het pogen alleen gold...
Maar ongelukkig geldt het niet, en moet men constateeren dat het werk zelfs
nauwelijks de middelmatigheid bereikt, waar de schrijfster, bij monde harer figuren,
zelf zoo op neerziet. Zij kan die figuren over 't geheel niet aan, zij omvat, omgrijpt
ze niet, al is haar eerste visie op hen niet zonder scherpzinnigheid. Maar dan vermag
zij hen uit het geobserveerde niet doen leven en vult zij aan met romantiek wat aan
realistisch inzicht ontbreekt. Het meest gezien en levend zijn Alwin, het halftalent
en, schetsmatiger, zijn zuster Helene, de eerzuchtige vrouw, die door haar man een
rol wil spelen. Ook die man - een enkel omtrekje! - is nog aardig gezien, maar de
overige ‘doorgevoerde’ personages, Erica, Erna, Chilsky, de bankier e.a. zijn in de
verf steken gebleven. Denkelijk wel, omdat het fond van der schrijfster natuur
romantisme is, behoefte aan on-werkelijke geheimzinnigheid en verdieping. Die
onwaarschijnlijke Jood, die één meesterwerk nalaat, waarvan wij tevergeefs willen
weten wat het behelst, het edele jonge meisje, de gedésillusioneerde filmster, de
communistische, gekke droomer, die allen zijn, of verworden fluks tot romantische
misgewassen, nog akeliger van gebaar, wijl de schrijfster nagenoeg alle beeldend
vermogen mist en nooit iets beschrijven kan. Waar zij het poogt, verloopt het zonder
eenige visie in hopeloos, banaal woordgemodder. En ten slotte kan zij ook niet
componeeren, zoodat het boek zonderling rammelt. Misschien, als de schrijfster zich
beperken wilde en zich in een enkel personage verdiepen, zou zij iets vermogen,
want zij bezit tenslotte tóch wel psychologisch inzicht en zeker innige belangstelling
voor het leven en zijn vragen. Als de banale romantiek haar maar niet zoo dwars
zat...
F.C.
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Karl en Anna, door Leonhard Frank. Vert. door Alice van Nahuys. Querido. Amsterdam. 1929.
Een curieus klein boekje van na-oorlogsch wee, zuiver reëel, in een wonderlijke
gevoelssfeer van twee volksmenschen. Van twee mannen, jarenlang samen in de
Russische eenzaamheid gevangen, heeft de een altijd door over zijn jonge vrouw
verteld, met wie hij maar een week getrouwd was, toen de oorlog hem wegriep. En
de andere jongeman, met zijn welige phantaisie in de jarenlange stilte, is die vrouw
gaan kennen en liefhebben door het praten van den echtgenoot heen, zoodat hij na
zijn vlucht tot haar gaat en zich als haar man voorstelt. Natuurlijk gelooft zij hem
niet en weert hem af na de eerste verwarring. Maar toch maakt die fictie, waarin de
man bijna zelf gelooft, zijn volledige kennis van haar aard en doen, die mede een
uiting zijn van zijn sterke liefde, het haar op den duur onmogelijk zich te weigeren,
daar zij immers zelf jaren van eenzaamheid en liefdeloosheid achter zich heeft. De
verleiding blijkt te sterk ook voor deze brave burgervrouw, daar zij tegelijk de losser
wordende zeden overal om zich heen ziet en... de nieuwe man zooveel aantrekkelijker
en persoonlijker is dan de oude, wettige. Maar die wettige komt toch eindelijk terug,
vuil en verwilderd, maar verlangend. En daar is een korte dramatische scène van
ontdekking en woede. Die niet tot rijpheid komt, want het was niet voorzien, dat de
vrouw onverbiddelijk voor den ander partij kiezen zou. Dit nuchtere feit werkt op
den wederkeerende als een mokerslag en hij blijft verstard en bewustloos aan zijn
tafel zitten, terwijl de beide gelieven, gelaten en bedroefd, maar vastbesloten, het
huis uit en huns weegs gaan. Dit is het sobere verhaal, dat zijn verdienste ontleent
juist aan die soberheid van voorstellen en verhalen. En daaraan, dat wij die vreemde
gevoelssfeer van de vrouw en den pseudo-man gereedelijk aanvaarden als werkelijk
bij deze mentaliteiten. Ofschoon sterk gebonden door de maatschappelijke moraal,
geven zij beiden tenslotte toe aan wat nog sterker blijkt: hun driften en verlangens.
Het is alles doodnatuurlijk en diep noodlottig. De oorlog schiep deze toestanden en
die tallooze kleine tragedies, waarin het burgerlijk leven werd ontwricht. Hier is er
een van, door Leonhard Frank trouwhartig en onopgesmukt verteld.
F.C.

Krankzinnigen, door Fré Dommisse, ingeleid door Dr. H. van der Hoeven.
- W.L. en J. Brusse. Rotterdam. 1929.
Dr. Van der Hoeven, in zijn Inleidend Woord, heeft zich na lezing van dit verhaal
met eenige ontsteltenis afgevraagd of dit nu het nietige resultaat was van de meest
geperfectionneerde krankzinnigenzorg en krankzinnigentherapie. En inderdaad, van
therapie merkt men in dit boek niet veel, behalve dan op het allerlaatst. Doch overigens
blijken krankzinnigengestichten plaatsen, waar de zieken voor zichzelf en voor
anderen onschadelijk bewaard worden, waar zij het zoo goed en zoo
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vrij mogelijk hebben, tot tijd en wijle zij misschien beter worden. Overigens gebeurt
er niets speciaal medisch aan hen, tenzij men de plan- en systeemlooze aanmaningen
tot zelfbeheersching als zoodanig zou willen opvatten en niet als bloot menschelijke
reacties van ergernis of moreele verontwaardiging. Voorloopig schijnt het echter niet
anders of beter te kunnen en dringt eigenlijk niemand in die aparte hel van den
waanzin door. Zij moeten het daar maar zelf uitvechten. Hoe... dat leert dit ontroerend
relaas van eene, die vier jaar lang het régime onderging. En zij werd niet verbitterd
door de vaak zelfingenomen machteloosheid en het onbegrip harer omgeving. Zij
begreep, dat er niet meer te doen viel en was al dankbaar voor de goede bedoeling,
die het niet verder brengt dan verdraagzaamheid en materieele zorgen. De rest... weet
zij, is haar zaak en haar taak. Den duivel van zich uit te bannen, de teugels van haar
Ik weer te grijpen en te houden, dat is de strijd, het ademlooze streven, dat telkens
mislukt en telkens weer aangevat wordt. Onder welke omstandigheden, onder welk
leed, welke wanhoop schrijft zij voor ons uit met een accent van waarheid, zoo
indrukwekkend, dat haar verhaal ons dagenlang benauwend bij blijft. En het is eerst
naderhand, dat wij ons rekenschap geven van de qualiteiten van dit proza, van zijn
sobere directheid, zijn eenvoud, die alle grootheid laat aan het gruwbare gebeuren
zelf, zoodat wij bijna vergeten met een verhaal, een compositie van doen te hebben.
En toch is dit boek uit herinneringen samengesteld, die de schrijfster in woorden
moest doen herleven, moest samenvatten en weglaten om ten slotte een ‘fictief’
verhaal te krijgen, al was de basis dan ook zuivere werkelijkheid. En het is nu haar
volle verdienste, dat in de reproductie die werkelijkheid van haar kracht niets heeft
ingeboet en wij deze ellende mee beleven als met onze lijfelijke zinnen. Zoo is dit
boek van meest hopelooze menschelijkheid tegelijk een kunstwerk geworden van
een, die eenmaal boven de misère uit, aan dat achtergelaten leven eigen gestalte
vermocht te geven, omdat zij de godsgave der beelding bezat. En tegelijk schreef zij
een onschatbaar getuigenis van dat ongekend leed, dat zichzelf niet uiten kan, hoezeer
het ook naar hulp en verlichting smacht. Geen drama's zijn zoo ontroerend als deze
banale, eenzame worstelingen.
F.C.
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