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Eerste boek
I
In Amsterdam viel de regen den ganschen dag.
Snel, met kleine pasjes over het glibberig asphalt, stak Ammy De Brière de drukke
Hartenstraat door, die nat te glimmen lag in de pas aangestoken winkellichten. In
haar haastigen loop botste telkens haar druipende paraplu tegen andere, zoodat de
druppels koud spatten in haar gezicht. Zij merkte het nauwelijks, liep even gejacht
door, in zich zelf gekeerd te denken.
‘Laat al. Toch nog maar bij Papa aangaan, misschien was Lot er - en ze wou
vandaag niet vroeg thuis komen. Juf zou wel wat met Jopie spelen tot het eten.
Eigenlijk dom, dat ze niet afgesproken had bij Lot te gaan eten, óf bij Papa - dat was
in ieder geval beter geweest....’
‘Amme!’
Ze keek om, moeielijk haar gedachten terug dwingend tot het oogenblik, nu zij
onverwachts haar zuster Lotnaast zichzag
‘Jij? Dàt's ook toevallig.’
‘Is dat loopen! Ik zag je al bij 't begin van de brug voor me uit - wat 'n weer!’
hijgde Lot, driftig een omweg makend voor een grooten plas - ‘moest je boodschappen
doen?’
‘Nee - ik wou uit.’
Even snel-onderzoekend keek Lot naar Ammy op. De geïrriteerde uitdrukking
van haar eigen klein, mager, bewegelijk gezicht ontspande zich in zachten zorgtrek
Na een poosje zwijgen vroeg ze:
‘Is Jopie goed?’
‘Ja best.’
‘Ze was verkouden, is dat weer over?’
‘Ja - dat's weer over.’
Ze sloegen den hoek om, kwamen nu op de stille Keizers-
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gracht. Hier strekten druipend de hooge oude boomen hun naakte natglimmende
takken over het troebele water, dat in belletjes opbobbelde onder den harden regen.
Van den Westertoren sloeg het vier.
‘Goddank!’
Met een zucht snelde Lot vooruit de dubbele stoep op van het heerenhuis, belde.
Ammy volgde langzaam, en terwijl zij wachtten, trof het Lot opnieuw, hoe in den
laatsten tijd Ammy's bewegingen en gezicht van een zoo onverschillige matheid
waren.
Binnen slofte een stap langzaam aan - de deur werd omzichtig geopend.
‘Zoo Dien -’
De oude meid sloeg haar handen samen.
‘Guns! is u daar noù nog! en u ook mevrouw, met dat weer! Wacht ik zal uws
perreplu nemen -’
In de gang. waar het licht al brandde, wrong Lot ongeduldig de overschoenen van
haar voeten. Uit de voorsuite, het kantoor van de firma Terlaet & Zn., klonk
stemgeroes door de gesloten deur.
Dien stond te wachten, om Lots overschoenen mee te nemen.
‘Die van u ook, mevrouw?’
‘Ik heb er geen, Dien,’ zei Ammy onverschillig, de lange marmeren gang inloopend
naar de zaal.
‘Hebt u dan geen natte voeten?’
‘Neen,’ zei ze geïrriteerd-kort - ging het trapje naar de zaal op.
‘Dag Papa -’ sprak haar matte stem in de schemerende kamer, waar alleen het vuur
in den haard, en een hoeklamp een onzeker licht verspreidden.
Van zijn stoel bij het vuur stond de oude heer Terlaet op, met blijde haast.
‘Dag kind - hoorde ik Lot daar ook?’
‘Lot is er ook,’ lachte deze.
Vroolijk krasse oude man nog, stond Evert Terlaet voor zijn dochters. Het eerst
trok hij Lot naar zich toe, kuste haar met zijn grijze snor hard op haar wang - toen
Ammy.
‘Kom gauw zitten hier bij 't vuur; kinderen, kinderen wat 'n weer, ik heb me al
den heelen middag dood zitten kniezen in m'n eentje - ik was te verkouden om naar
de Club te gaan - wat wil jullie - thee? port? Hadden we nu maar
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wat lekkers te eten ook - maar Berry heeft hier alle trommels leeggegeten.’
‘We gaan theezetten, vader!’ riep Lot - ‘niet meer pruttelen - nu hebt u er ineens
twee.’
Ammy glimlachte, haar gezicht ontspande hier in de weldoende gezelligheid van
't ouderhuis. Stil vertrouwd voelde zij de hooge zaal met zijn oud-bekende deftige
meubels om zich heen, waar van den wand de familieportretten van overgrootvader
en overgrootmoeder Terlaet als zwijgende wachters op haar hadden neergezien van
klein kind af. Maar toen, bij haar moeders leven, werd de zaal alleen gebruikt bij
feestelijke gelegenheden; 't was haar vader, die er, toen hij alleen overbleef, huiskamer
van had gemaakt.
Terwijl Lot thee zette, zaten ze een oogenblik zwijgend; de oude man met tevreden
trots keek naar zijn dochters.
Met zijn kleinen, geestigen kop, eindigend in het grijze puntbaardje, heel verzorgd
en verfijnd tot in het licht bewegelijk gebaar van zijn tengere hand, met den spottenden
luchthartigen lach van zijn zuiverbesneden mond, was hij het type van Fransch
markiesje uit de vorige eeuw.
Lot was zijn lieveling. Nu ze weer op haar gewone plaats tegenover hem zat, met
haar uiterst bewegelijk gezichtje, bewegelijk tot overgevoeligheid toe, hem aanziend
met haar eerlijke groote grijs-blauwe oogen, wist hij opnieuw, dat hij haàr nog altijd
het meest miste uit zijn huis. Zij, de jongste, die van klein kind af hem had
aangehangen met een wonderlijke verknochtheid; altijd samen waren ze geweest in
zijn groot gezin, onder de al opgroeiende andere kinderen. Zij had, in onderscheid
met de anderen, meer aan hèm gehecht dan aan haar moeder, en hèm was dit jongste
dochtertje een late vreugde, een herfstgeluk geweest.
Voor Evert Terlaet, met zijn blijde, zinnelijke natuur, die altijd wilde en kón
genieten, die man, die nu nog in zijn ouderdom de volle levensvreugde bezat, voor
hèm was eenmaal de vrouw geweest het geluk, de bloem, de kern van alle genot. En
nu, in zijn ouderdom, was toch zijn vrouwvereering gebleven, zag nóg zijn oog scherp
en snel in iedere jonge vrouw het aantrekkelijke, en onwillekeurig ook keerde hij
zich in zijn ouderdom het meest tot zijn dochters, het laatste vrouwelijke dat hem in
zijn omgeving overbleef.
‘Ja - Ammy was héél mooi,’ dacht hij nu, kijkend naar dit kind van hem. Ammy,
die een voorname gratie had in
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haar eenigszins gebogen gang van heel groote vrouw; een koele afwijzende hoogheid
in haar zuiver ovaal bleek gezichtje met de zwaarmoedige blauwe oogen en het
prachtige zwarte haar Zij leek op zijn vrouw, op Amelie, vandaag al bizonder - en
ze was stil - het scheen wel soms, dat er schermutselingen waren tusschen haar en
De Brière; maar zij was heel gesloten - àls haar moeder. Oh nu nog, zoovele jaren
later, hijzelf een oude man, voelde hij haar moeder in haàr terug.
En De Brière zag hij ook; een goeie kerel, maar met sterke zinnen; hij begreep
hem beter dan de anderen, die tegen hem wrokten, partij kiezend voor Ammy.
En in zijn licht opnemen van die soort kwesties, te oppervlakkig en van een totale
onmacht om ooit iets tot in zijn kern te doordringen, te optimistisch ook om bezwaren
te zien, dacht hij: ‘Hij kènde dat; al die dingen kwamen terecht, dat waren de moeilijke
jonge jaren. Hij ook, hij had veel van Amelie gehouden, de moeder van zijn kinderen
- maar toch, er waren dikwijls scènes geweest - zij was als Ammy, een koele vrouw
- heel koel.’
En terwijl hij pleizierig, tevreden luisterde naar hun gepraat, Lot nakeek, die bij
de theetafel thee schonk in de Japansche koppen, dacht hij verder:
‘Ja, zijn kinderen, zijn kinderen! Hij was beter vader dan echtgenoot geweest. Hij
zag ze, in een vreugde, allen knappe gezonde menschen, met goede posities. En hij
beleefde het nog, dat hij vol kon meegenieten van hun geluk; dat hij, middenpunt,
ze om zich heen kon verzamelen, dat ze nog altijd naar hem toe kwamen, nu hij
alleen zat in het eens zoo drukke groote huis, als de kiekens naar het oude nest.
Het was hem alleen een grief, dat hij Louise, zijn oudste dochter, in Den Haag
getrouwd met De Corte van Weverswerve, zoo weinig zag. Alleen 's zomers kwamen
zij met de kinderen, twee meisjes en een jongen, logeeren op Hogher-Heyden, het
buiten van de familie Terlaet; en eenmaal weer in Amsterdam, voelde hij lang het
gemis van haar vroolijk bijzijn na.
‘Over veertien dagen al de acht-en-twintigste, vader,’ Zei Lot, diep in haar stoel
gedoken, genietend van haar thee.
‘Ja kind, ik laat alles maar weer aan jou over!’
‘Maar niet aan mij alleen, Amme moet mee-beraadslagen.’
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Hij knikte vroolijk.
Acht-en-twintig December - dat was zijn feestdag. Dan was hij gewoon al zijn
kinderen en kleinkinderen om zich heen te hebben.
Ook Ammy glimlachte, ‘Goed. samen dan,’ zei ze, zonder innerlijke belangstelling,
maar ze wist hoe groot een feest dit was voor haar vader, en voor Lot. En Lot met
haar onrustige altijd naar afwisseling hakende natuur kwam zij zoo graag tegemoet.
Zij allen wisten, hoe moeilijk 't leven voor haar dikwijls was na de bittere
teleurstelling, nu twee jaar geleden: de geboorte van een dooden tweeling.
‘Lot zocht met geweld afleiding - al sprak zij er zelden meer over,’ dacht Ammy.
‘Ach nee, het was voorbij - en zij had met Peter wel een bijzonder gelukkig leven.
Iets moest een mensch immers altijd missen. Het was beter, veel beter, voor goed
verloren te hebben door den dood, dan, zooals zij, een levende kwelling steeds met
zich om te dragen Hier - hier kwam ze tot rust, voelde zij een veiligheid terug van
vroeger uit haar meisjesjaren; het was als een vlucht soms uit haar eigen huis hierheen.
En toch - niet Papa zelf, met wien ze nooit intiem was geweest, gaf haar die rust.
Eerder had zij de laatste jaren, sinds zij De Brière telkens ontrouw wist, een wrok
tegen haar vader, omdat hij was als haar man, omdat haar moeder hieronder geleden
had als zij nu. En haar grief tegen den vader was daardoor sterker dan die der andere
kinderen, en zij was op een afstand, koel dikwijls tegen hem. - Maar hij merkte het
niet ernstig op, voelde de dingen niet diep, en hij vorschte uit principe nooit naar de
oorzaak van iets, wat hem onaangenaam aandeed. Instinctmatig keerde hij zich altijd
naar den zonnigsten kant.
‘Ik zal acht-en-twintig December mijn logéetje nog wel hebben,’ zei Ammy - ‘Ada
Vervoort.’
‘Och die? nu dan neem je haar mee. Hoe is dat kind opgegroeid? 't Was een leelijk
meisje maar met prachtige oogen,’ vroeg de oude man geïnteresseerd.
‘Die heeft ze nog; ze is niet mooi, maar ze heeft iets aantrekkelijks,’ antwoordde
Lot; ‘voor mannen’ wou ze zeggen, maar ze hield het nog bijtijds in voor Ammy.
De deur werd opengegooid, zoodat een stoel een eind de kamer invloog; Lot en
Ammy schrikten op, maar de oude man, die met zijn rug naar de deur zat, keek niet
eens om.
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‘Dat's Berry natuurlijk,’ zei hij lachend, ‘dat's zoo zijn manier van binnenkomen.
Goeienmiddag Berry.’
‘Dag grootpa, O dag tante - dag tante, is u d'r ook?’
Berry, lange tengere jongen van dertien, stond voor hen. In zijn mager verbruind
gezicht zagen de scherpe blauwe oogen snel van den een naar den ander.
‘Zoo jongen,’ zei meneer Terlaet, blij om dit onverwacht verschijnen van zijn
kleinzoon, ‘ik dacht niet dat jij ook komen zou.’
‘Dat's ook wat! Ik was er heelemaal nog niet geweest!’
Even zagen de twee elkander aan, in oolijke verstandhouding van goeie kameraden;
een dieper genegenheid blinkerde een oogenblik in de oogen van den jongen, die
vlak daarop gegeneerd voor zich keken.
‘Ben jij niet erg vroeg uit school, Berry?’ vroeg Lot argwanend.
‘Heelemaal niet,’ antwoordde rap zijn hooge jongensstem; ‘Grootpapa, toe ik ben
zoo warm, krijg ik ook thee?’
‘Natuurlijk. Arme jongen, ben je heelemaal dat eind van school in dien stortregen
komen loopen?’
Lot merkte op, dat hij het antwoord ontdook, door te roepen:
‘Heeft u al gezien het Handelsblad? Quick heeft gewonnen! Met 3 tegen 1.’
‘Dat's mooi,’ praatte de grootvader dadelijk weer mee: ‘dan hebben ze 't weer
opgehaald van verleden Zondag.’
‘Ja - maar of ze nou 't kampioenschap houen....’
‘Dat zou jammer zijn.’
‘O zoo.’
Lot moest lachen. Die Berry, die rakker deed gewoon of er geen verschil in leeftijd
was en Papa vond daar niets vreemds in, die twee waren gezworen kameraden.
‘Nou Grootpa, ik kom wel es gauw terug.’ Hij knipte veelbeteekenend met zijn
oogen, zei toen aan 't oor van meneer Terlaet achter zijn hand: ‘als we alleen zijn een boèl te vertellen. Nou dag Grootpa - tantes.’
Dicht sloeg de deur.
‘Ik geloof, dat dié weer wat op z'n kerfstok heeft,’ zei Ammy.
‘Och wat!’ riep meneer Terlaet geërgerd, ‘altijd denk jullie, dat die jongen kwaad
doet - 't is een aardig kereltje.’
Ze zwegen glimlachend. Berry was Papa's lieveling, kon
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geen kwaad doen in zijn oog. En 't was aardig om te zien, hoe die eikaars vertrouwden
waren, de oude man zich willig verdiepte in Berry's school- en sportaangelegenheden,
terwijl de jongen groote-menschachtig bedilde en meepraatte met Grootpapa in diens
moeilijkheden.
Lot wipte op: ‘daar hoor ik Pauls stem in de gang!’ Zij deed de deur open, riep
vroolijk: ‘Paul!’
‘Ja - ja - ik kom!’
Even later kwam Paul Terlaet binnen.
‘Jullie met z'n tweeën,’ zei hij, knikkend van Ammy naar Lot - en hij glimlachte
even, terwijl hij doorging naar den stoel, dien Ammy naast den haren aanschoof.
Hij was de jongste zoon, jongste firmant in de zaak, de eenige ongetrouwde nog
thuis.
Hij leek op Ammy, in de uitdrukking van zijn beenigen kop met de zwaarmoedige
blauwe oogen van al de Terlaets; maar hij had in de bewegingen van zijn lang, lenig
lichaam, in het loom gebaar van zijn magere hand, in zijn langzamen glimlach, iets
van groote vermoeidheid.
‘Ik dacht, dat jij naar Den Haag was met Henri,’ zei hij tegen Ammy.
‘Hij is alleen gegaan.’
Hij zweeg. - 't Was weer mis zeker.
‘Zeg Paul, Kitty Brugsma zingt morgenavond in Odeon, een solo in een koortje -’
‘Zoo.’
‘Ga je er niet heen?’
‘Misschien.’
‘Misschien?!’ zei Lot verwonderd; ook Ammy zag op.
Er viel een stugge onbewogenheid over zijn gezicht. Zwijgend zat hij, en keek in
het vuur.
Meneer Terlaet schudde even 't hoofd; ‘Paul was een beste jongen, maar droog en
zwaàr - -’
‘Gaat u dan met ons Papa, als Paul niet wil? Peter gaat ook,’ vroeg Lot.
‘Dat's goed,’ zei de oude man graag; ‘ik wil Kitty wel eens hooren.’
‘Is Peter ineens muzikaal geworden?’ lachte Paul. 't Zou voor zijn zwager niets
geen pretje zijn, dacht hij - die hield niet van familie-sleepen. - ‘Ik heb hem eens
hooren zeggen, dat hij een concert een corvée vond.’
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‘Jij vindt ons allemaal onmuzikaal - waarom dan, als jij zoo muzikaal bent, ga je zèlf
niet?’ bitste Lot.
Hij antwoordde niet.
‘Maar mijn hemel, als hij nu toch geen zin heeft!’ zei Ammy.
Het was een eigenaardigheid van hen allen: hun prikkelbare toon, zoodra ze met
meer dan twee waren; hun lichte geprikkeldheid over kleinigheden, terwijl ze toch
zoo sterk aan elkaar hechtten.
‘Hoor eens, ik moet weg,’ zei Lot, naar de klok turend - ‘'t is vijf uur. Ga je mee,
Amme?’
‘Wat? al vijf uur?! dan moet ik vliegen. Hadt me eens gewaarschuwd!’ Ongeduldig
geagiteerd tastte ze in 't schemer, waar ze haar mantel gelaten had. - ‘'t Is hier ook
zoo donker!’
‘Hier,’ zei Paul, den mantel al ophoudend.
Zwijgend, uit haar humeur, trok ze hem aan; ze kon er niet tegen zich te moeten
haasten. Dood op haar gemak moest ze alles doen, anders ging 't verkeerd.
Meneer Terlaet stak het gas op.
‘Hier is licht,’ zei hij vroolijk; dan tegen Lot, die valschneuriënd - geen een Terlaet,
behalve Paul had gehoor - shaar hoed opzette: ‘Morgen een beetje vroeger, hoor
kind, je hebt me vandaag zoo schraal bedeeld.’
Ze hield op met zingen, fronste onwillekeurig.
‘Ja vader, ja! ik kón niet vroeger, ik heb me al zoo gehaast óm nog te komen....’
‘Ja, ja ik weet wel,’ suste hij goedig, maar de teleurstelling om den eenzamen
middag was nog in zijn stem; dan liep hij met haar de gang in.
‘Lot, je overschoenen,’ waarschuwde Ammy bij de deur.
‘O hemel ja.’ Stampend schoot ze erin. ‘Dag vadertje!’ Ze omhelsde hem.
‘Paul kom je eens gauw? je komt nooit meer....’
Ze tripte de stoep af als een schoolmeisje.
Achter zijn vader keek Paul Ammy even onderzoekend aan, knikte haar dan stil
toe.
‘Amme....’
Ze glimlachte, een moe lachje, terwijl ze even bij hem stilhield, alsof ze iets wou
zeggen. Maar ze bedacht zich, volgde Lot, die al te wachten stond.
Langzaam liep Paul de gang terug naar de zaal. Hij dacht aan Ammy's oogen,
zooals die hem hadden aangezien....

Ina Boudier-Bakker, Armoede

9
Bij de voordeur stond de oude man vroolijk te wuiven. Hij ging pas naar binnen,
toen ze den hoek om waren.

II
Toen Lot Ammy naar de tram had gebracht bij de Paleisstraat, liep ze harder in den
gudsenden regen terug het Singel af naar haar eigen huis.
Ze woonden maar op een bovenhuis. Peter en zij, heel eenvoudig. Haar engagement,
nu vijf jaar geleden, had een onaangename verwondering in de familie gewekt. Lot,
het jongste meisje, alleen nog thuis met Paul, had het leege groote huis, waaruit
zooveel kinderen getrouwd en weggegaan waren, vervuld met drukke vroolijkheid,
met haar onrustige liefhebberijen, nu voor 't een, dan voor 't ander. Bij Lot ging alles
met vlagen. Zij gaf zich altijd weer met dezelfde ongeduldige hartstochtelijke
toewijding aan iets nieuws: een japon zelf naaien, een balkonversiering, de studie
van een nieuwe taal, tennissen, - wat ook op dat oogenblik haar gepakt had. In zoo'n
tijd kon niets anders haar schelen, had zij oor noch oog dan daarvoor alleen, tot het
langzaam verflauwde, haar eindelijk opeens zóó verveelde en tegenstond, dat zij den
heelen boel oppakte en wegsloot. - Een paar dagen dan liep ze leeg in apathie rond,
zóó lang tot iets anders weer haar belangstelling greep, en ze met hetzelfde
enthousiasme dáárop aanviel. In de familie waren Lots ‘woedes’ nu voor dit, dan
voor dat, spreekwoordelijk en bronnen van groot vermaak, zij sleepte er bovendien
altijd anderen in mee, betrok er iedereen in en bezielde ze door haar eigen geestdrift.
Maar het verraderlijke en onaangename was, dat als zij eenmaal een ander
opgewonden had, zijzelf er in een van haar onvermijdelijke terugvallen onverschillig
voor werd en haar slachtoffer dan alleen liet voorttobben. Maar er ging met dat al
leven van haar uit, en zelfs Ammy in haar droomerige laksheid kon ze soms
meesleepen.
Toen, ook weer als een vlaag, waarvan ieder spoedig den terugslag verwachtte,
was gekomen haar liefde voor Peter Waals.
Niemand geloofde het in ernst.
Waals, doctor in de oude talen, leeraar aan het gymnasium, was in hun oogen een
onbeteekenende, leelijke man. Ze kenden hem allen, ontmoetten hem dikwijls als
neef van
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zeer goede kennissen, ‘een goede, stille jongen om niets van te zeggen, wel knap
scheen hij te zijn....’
En ze zagen wel, dat hij veel om Lot heen was, maar niemand dacht daar verder
over. Alleen; Lots plezier in bals was plotseling gedoofd. Dien heelen winter ging
ze slechts naar een enkel diner, maar holde trouw iederen Donderdagavond door alle
weer en wind naar een reeks voordrachten, die Peter Waals gaf over Homeriden.
En zij wisten niet, haar vader, haar broers en zusters, hoe als iets weldadigs zijn
rustige evenwichtige natuur werkte op de hare. Zij hadden nooit begrepen, als zij
lachten om haar ‘woedes’ en zijzelf het hardst van allen, dat die opgewonden
dolligheid eigenlijk niets was dan een angstig zoeken naar iets, dat haar kon
bevredigen. Zijzelf had het niet geweten eer zij Peter leerde kennen, zij opeens voelde
hoe hij haar uit zijn eigen kalme intelligentie een rust gaf, diep in haar onrustziel.
Maar toèn ze het eenmaal ervaren had, wist ze: dit klemde Ze vast, dit wou ze
nooit meer missen, dit was haar leven voortaan. Ze kon niet meer zonder den
bedaarden glimlach van zijn leelijk onregelmatig gezicht, niet meer buiten den blik
van zijn heldere oogen, die door de brilleglazen zoo zorgzaam haar volgden.
Langzamerhand hechtte ze zich aan hem met dezelfde innige aanhankelijkheid als
aan haar vader, maar in Peter voelde ze tevens den meester, die haar aankon en
beheerschte.
Peter Waals had altijd een eenzaam leven gehad. Vroeg wees van burgerouders
was zijn thuis bij vreemden geweest, had zich in hem ontwikkeld een vroege
zelfstandigheid. Weinig zich op den voorgrond plaatsend, maar met een helder oordeel
over menschen en omstandigheden, had hij een sterk geestelijk overwicht, dat ieder
die met hem in aanraking kwam, ondervond.
Toen hij Lot leerde kennen, had hij verwonderd gezien die onrustig zoekende
natuur, zoo totaal tegenstrijdig aan de zijne: een natuur, zich hartstochtelijk hechtend
aan enkelen, met een scherp zich uitende antipathie weer tegen anderen; den eenen
dag een vroolijke dolle jeugd in haar lachen, in haar pretgezichtje, den volgenden
een oude mismoedigheid in haar doffe oogen en neergetrokken mond, melancholie
die onverwacht kon opkomen en verdwijnen bij een schijnbaar onbeduidende oorzaak;
en bij dat alles iets in haar
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vrouw-zijn, dat hem onweerstaanbaar aantrok. De Terlaetjes waren altijd gevierde
meisjes geweest; hij kende Louise, de oudste, van toen hij nog student was - en
Ammy De Brière, een prachtig gezichtje. Maar Lot, hoewel verreweg de minst
knappe, trok hem aan, als iets dat hij nooit meer los kon laten. Dat kinderlijke in haar
rank figuurtje, in haar krullend haar, in haar grooten lachenden mond, dat kinderlijke
ook in haar onredelijke antipathieën, haar heftigheid, haar dwarse redeneeringen
tegen alle gezond verstand soms in: haar plezier in kleinigheden, haar
aanhankelijkheid, haar geestige vroolijkheid, dat alles deed hem, den ernstigen stillen
man, die weinig jeugd gekend had, haar verlangen als een zon in zijn leven.
In de familie gelóófde niemand het eerst, toen Lot opgewonden van geluk het
vertelde - maar toén kwamen de bezwaren. Het wàs toch geen huwelijk met zoo'n
leeraartje, en dat Lot, die zoo verwend was! En meneer Terlaet, jaloersch, gegriefd,
dat nu zóó iemand als die Waals zijn Lot, zijn lieveling, voor wie hij iets schitterends
gedroomd had, gewonnen had, van hèm weg zou nemen, kantte zich er tegen.
Maar Lot, overspannen, ziek door de ellende van dien strijd tusschen de twee, die
haar 't liefst waren, snikte dagen lang, was zóó rampzalig, dat haar vader, hier niet
tegen bestand, hoewel diep teleurgesteld, zijn toestemming gaf. En hij was de eenige,
die het Peter nooit geheel vergeven had.
Peter was gekomen in de familie, kalm, onverschillig, geen moeite doende
genegenheid te veroveren, die hem niet vrijwillig gegeven werd; en hij was koel
ontvangen, de Terlaets waren moeilijk, namen niet licht iemand op in hun intimiteit;
maar heel gauw, terwijl Bets, de vrouw van Hein, en De Corte, Louise's man, evenmin
als de Brière nooit geheel de kloof hadden kunnen overbruggen, was Peter een der
hunnen geworden.
Lot was gelukkig; zij, zoo verwend, voegde zich verwonderlijk makkelijk en graag
onder Peters verstandige leiding naar hun bescheiden inkomen. Het was meneer
Terlaet een groote ergenis geweest, dat Peter vriendelijk maar beslist bedankt had
voor het aanbod van een groote toelage jaarlijks, opdat Lot geheel in den stand zou
kunnen blijven leven, waarin ze was opgegroeid.
‘Zijn vrouw,’ had Peter gezegd, ‘wilde hij zelf en hij
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alleen onderhouden, en als zij van hem hield moest zij zich ook willen schikken naar
zijn omstandigheden; hij kòn niet afhankelijk zijn en hoèfde dat goddank ook niet.’
Meneer Terlaet kon dit nu nog nooit verkroppen. Hij vond dit ‘gemis aan liefde
voor Lot,’ die zich moest bekrimpen alleen om den mallen stijfhoofdigen trots van
Waals, en hij stopte haar cadeautjes toe, zoo ruim, dat zij in haar kleeding zich
tenminste niet behoefde te verminderen. En Peter liet dat oogluikend toe, al was het
hem niet aangenaam; maar Lot was altijd zoo dankbaar en blij als een kind met een
nieuwe dure japon, dat hij haar dit plezier niet wilde ontnemen; ook om nog niet
meer grieven van zijn schoonvader op zich te laden, waarvan niet hij, maar Lot het
verdriet had.
Toen Lot een kind verwachtte hadden zich de oude onrustvlagen geheel in haar
gestild. Een kind van Peter en haar! En samen hadden zij toèn het innigst verbonden
geluk doorleefd.
Dan was de teleurstelling gekomen, de doode tweeling, het lijden erna, waarvan
zij ternauwernood het leven afbracht, met de verzekering dat zij dit een tweede keer
niet nog eens zou kunnen doorstaan.
En na haar physieke beterschap bleef haar ziel geschokt in onrustbarende
geïrriteerdheid, bijna bezwijkend onder het fnuikende weten, dat nooit een eigen
kind in haar huis zou spelen. En de oude onrust van vóór haar huwelijk keerde terug,
maar in gewijzigden vorm. Zij verzonk dagen aaneen in grauwe melancholie, waaruit
niets haar kon wekken, tot opeens een schijnbaar onbeteekenend voorval, een gezegde,
iets dat zij zag, de wond zoo bloedig kon oprijten, dat ze bijna krankzinnig van smart,
verviel in buien van woeste drift van dolle, verbitterde heftigheid. Zij had tijden, dat
ze geen kind kon zien, of zulk een scène was 't gevolg.
In dien tijd hadden de broers en zusters gezien met verwonderd ontzag, hoe Peter
nooit zijn geduld verloor, in altijd gelijkmoedig opbeurende zachtheid haar obstinate
drift wist te kalmeeren, haar smart trachtte terug te leiden in het normale spoor. Hoe
hij krachtig en onverzettelijk maar tactvol, verdroeg haar buien van boosheid en
melancholie, vastbesloten die ziekte, welke zijn geluk vernielde, zijn huis tot een hel
maakte, te overwinnen. Langzaam aan wist hij haar belangstelling te wekken voor
kleine liefhebberijen, die gaande te houden door zelf mee te doen, haar op te richten
niet door
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preeken of redeneeringen, maar door meesleepende opgewektheid en eindeloos
geduld.
Zij hadden dit gewaardeerd, dankbaar ziend zijn groote liefde voor Lot, en het had
geleid tot een hartelijke verhouding. Zelfs meneer Terlaet werd met hem verzoend.
Lots teleurstelling voelde hij dieper mee, omdat dit hemzelf raakte: een kind van
haar zou hem zoo héél lief zijn geweest. Maar van de gevolgen, van haar vernielende
smart, van de afmattende bittere dagen en nachten voor Peter, had hij geen begrip.
Hij zag ze beiden, voor 't oog weer gewoon als ze bij hem waren en was tevreden.
Maar lang nog, nadat zij voor de wereld, voor de familie genezen heette, verborg
Peter zorgvuldig, wat hij nog met haar te doorworstelen had, duldde hij geen
medeweten meer, van wie ook. Want wel was haar oude pittige opgewektheid
schijnbaar geheel teruggekeerd, maar eronder weende nog de smart om haar doode
jongetjes, die zij niet had kunnen houden: en op sommige dagen nòg brak de oude
bitterheid zich baan, in heftige bitsheid tegen wie even haar irriteerde. Het lag altijd
wakker te wachten in haar, klaar om los te springen bij een aanleiding. Nog kon, na
dagen lang onderdrukt te zijn, haar verdriet, gewekt door een of ander voorval,
uitbarsten in een vlaag van drift; maar 't sleet tot grooter zeldzaamheid.
Vandaag was zij vroolijk. Ze stak het licht op in de suite, ging bij de kachel zitten
wachten tot Peter kwam, behagelijk haar koude voeten warmend voor 't vuur.
‘Gezellig, dat ze nog maar even gegaan was, en Ammy ontmoet had.
‘Arme Amme, daar kon niemand iets aan verhelpen - zoo moeilijk ook om te
troosten omdat ze zoo gesloten was - gek zoo totaal anders dan zijzelf - als kind al
en later ook in hun meisjestijd.’
Ammy had zooveel aanbidders gehad, maar koel leefde ze er langs, scheen het
nauwelijks te merken, met haar mooi droomerig gezichtje. Nu, na zooveel tijd, leek
het Lot, alsof zij, de drie jaar jongere, toen al heftig leefde in ziedende verlangens,
leed om schrijnende leegten, terwijl in Ammy nog onbewogen alles te slapen scheen.
De Brière had haar doen ontwaken en van hèm had ze gehouden, dadelijk. En even
stil als te voren had ze toen voor zich uit geleefd, maar met zoo'n innig geluk stralend
in haar oogen, in heel haar zuiver gezichtje, dat niemand het
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over zich kon verkrijgen iets te zeggen ten nadeele van De Brière en dien geluksvrede
in haar te verstoren; al hadden zij allen misnoegd gedacht, hoe juist Ammy dezen
man moest liefhebben, dien iedereen kende als een flirt, een vrouwengek. En dan
Ammy, die hun allen was iets dierbaars, het evenbeeld van hun moeder! En haar
eigen broers en zusters weer waren het, die het eerst in nijpenden angst, het licht, de
verrukking in haar gelaat hadden zien versterven tot dat koelhooghartige, waar zooveel
gezwegen leed in versteend lag.
Lot, uit haar gepeins, schrikte op: Peters stap op de trap.
Zij bleef zitten wachten, tot hij binnenkwam en even bij de deur stilstond, zijn
onregelmatig bruin gezicht, waarin de lichte oogen helder scherp stonden achter de
brilleglazen, met een glimlach naar haar gekeerd.
‘Kom maar gauw hier je drogen!’ zei ze opspringend en hem een zoen gevend.
‘Wat 'n weer!’
Hij kuste haar, ging tegenover haar bij de kachel zitten, en wreef zijn verkleumde
handen.
‘Hè hè, blij dat ik thuis ben en er niet weer uithoef.’
‘Ja - ik was ook kletsnat.’
‘Dus tòch uitgeweest jij? In dat hondenweer? En ik had je vanmorgen expres al
niet gevraagd mij te gemoet te komen omdat 't zoo dreigde.’
Hij lichtte haar kin op, keek haar onderzoekend in 't wat bleeke gezichtje.
‘Wat moèst je nu uit in dat weer?’ herhaalde hij ontevreden.
‘Och even naar Papa nog - op zoo'n regendag komt er niemand.’
‘Een ander niet, dus jij ook niet,’ wrevelde hij.
Van zijn trouwen af, had hij altijd ondervonden hoe ze aan haar vader hing, en na
haar ziekte was de oude gehechtheid aan ‘thuis’ sterker teruggekeerd; maar nooit
had hij zich in ernst gekant tegen het eeuwig loopen naar de Keizersgracht, hoè het
hem dikwijls hinderde. Hij was blij met elke afwisseling, die haar onttrok aan haar
melancholie, hij moèst haar nu eenmaal zoo veel alléén laten. Maar vandaag, in dit
weer - dat was te kras - egoïst van Papa om zoo iets te eischen - dat kon hij niet
uitstaan, zóó sterk was ze niet.
Lot merkte wel zijn ontstemming maar ging er niet op in. Hij kòn immers toch
niet begrijpen, dat zij altijd nog zoo
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sterk naar vadertje trok. Hem, wees, bij vreemden opgevoed, was het onmogelijk
zich daar in te denken. Maar zij kòn niet verdragen het idee, dat Papa eenzaam daar
zat in het groote huis, verlangend dat er iemand komen zou. En hoewel zij moe,
dikwijls opzag tegen het eind, maakte zij toch altijd afspraakjes, wandelde met hem,
of zat bij hem, en tot zelfs in haar eigen huis, gezellig met Peter, droeg zij het
hinderend weten mee, dat Papa nu alleen zat.
‘We zijn vanavond toch vrij?’ vroeg Peter.
‘Ja - ik heb tenminste niemand gevraagd.’
‘Dat's goed, knus samen,’ zei hij, zich luier strekkend na den vermoeienden dag
van lesgeven, en terwijl ze verder spraken over andere dingen, hóópte hij er
tusschendoor toch, dàt er maar niemand komen zou. Hij wou Lot niet grieven door
al te erg zijn teleurstelling tegen haar te uiten, wanneer een van de zwagers s'avonds
een uurtje opliep; hij was ook zoo dikwijls bezet en dan blij, als ze een beetje
gezelligheid had; maar op die avonden, die hij met haar alleen kòn hebben, was hij
afgunstig. Hij gaf niet veel om dingen, niet om uitgaan; alleen zoo 's avonds zitten
met je vrouw, wat lezen, wat praten.... En dan kregelde het in hem, dat hij eeuwig
schoonfamilie over den vloer had, er altijd familiefeestjes waren, waar ze heen
moesten, en die hem nog als een pretje werden aangerekend op den koop toe. Hij
mocht zijn schoonfamilie wel lijden, maar hij wou er niet altijd mee zitten....
Om acht uur, Peter had behagelijk zijn krant voor zich uitgespreid, Lot zat met
een boek in haar eigen stoeltje tegenover hem, klonk een bel; een hooge vrouwenstem
even daarna:
‘Meneer en mevrouw thuis?’
Met een wanhoopsgebaar kletste Peter de krant op tafel neer, keek verwijtend Lot
aan, die opstond, luisterde aan de deur.
‘'t Is Kitty,’ zei ze half lachend, half in spijt, ‘je hebt haar laatst zelf zoo
geanimeerd,’ Hij zuchtte zwaar; maar zijn gezicht, knorrig eerst, vriendelijkte toch
onwillekeurig dadelijk op tegen de binnenkomende.
‘Stoor ik niet?’
Kitty Brugsma, in haar lenig, vlug bewegen van groote gracieuse vrouw, had zoo
iets zonnigs, toen zij tegen hem lachte met haar gave witte tanden, het eigenaardige
breed-
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blanke gezichtje vragend hem aanziend, dat het zelfs hem met zijn bedorven avond
bijna verzoende.
‘Ik dacht eigenlijk, dat je ons hadt afgezworen, je komt bijna nooit meer,’ zei Lot.
Ze lachte, terwijl ze ging zitten, maar even schaduwde droefheid in haar oogen;
‘nee nee, maar ik heb rt druk moet je denken - ik zing veel.’
Kitty was een vriendinnetje uit de kinderjaren van Lot, en Paul. Inwonend bij een
saaie tante, had zij bij de Terlaets haar tweede thuis gevonden, logeerde zij er soms
weken, als een zusje met de eigen kinderen meelevend. Mevrouw Terlaet had bizonder
gehouden van dat vroolijke kind, een en al levenlust, met een dolle pret in de wildste
spelletjes.
Zij was, hoewel bijna drie jaar jonger, Lots vriendinnetje maar als ze even kon,
holde ze naar Paul, om hem in hun spel te betrekken, en in later jaren als opgroeiend
meisje, bleef zij kinderlijk in die openlijk getoonde aanhankelijkheid voor Paul.
Later, beiden volwassen, musiceerden zij samen thuis, en na moeders dood bij Lot,
en iedereen in de familie verwachtte, iedereen hoopte: dat wordt een engagement.
Toen opeens was 't uit geweest. Paul was Kitty gaan ontwijken, maar niemand
had ooit de reden geweten, en Kitty had nooit iets losgelaten, nooit bevreemding of
teleurstelling getoond. Of er werkelijk iets tusschen hen gebeurd was, dan slechts
een gewoon uitsterven van kindervriendschap, niemand wist het. Maar zij was naar
Berlijn gegaan, om daar verder te studeeren voor zang, teruggekeerd even zonnig en
vroolijk. Dat was haar doel geworden, waarin ze volkomen tevreden scheen. Een
paar keer dezen winter was ze opgetreden.
Lot, terwijl ze thee schonk, vroeg wanneer haar liederavond zou zijn.
‘Acht Januari, in de kleine zaal van het Concertgebouw. Albert Terwen, ze wist
wel, de jonge pianist, met wien ze gelijk in Berlijn geweest was, zou haar begeleiden
en zelf ook spelen.’
Even vorschte een scherpe blik uit Lots oogen naar Kitty.
‘Was dàt het misschien? had diè Paul verdrongen?’
Ze had dolgraag gevischt, of ze dien Terwen veel ontmoette, of hij geëngageerd
was.... Maar ze zweeg in gekrenkten trots om haar broer.
‘We gaan natuurlijk allemaal!’ zei ze vlak daarop weer in de hartelijkheid van
haar vriendschap.
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‘Niet prettig,’ schoot door Kitty's denken; ‘al de Terlaets en.... Paul.’
Ze praatte er overheen, babbelde losjes voort op haar levendige aantrekkelijke
manier; onder het lamplicht vonkte haar rosblond kroezig haar.
Weer werd gescheld.
Lot lachte onbemerkt tegen Peter, en hij lachte terug, even zijn voorhoofd
oprimpelend.
‘'t Was nou tòch weg. Voor zijn part kwamen ze nu maar allemaal tegelijk
opzetten.’
‘Ik geloof Paul,’ zei Lot, ‘of Bernard - 't is gek, zooals die hun stemmen op elkaar
lijken.’
Ze bleven luisterend wachten. Kitty had haar stoel iets teruggeschoven uit het
licht. Ze was bleek geworden, haar adem ging kort.
‘'t Is Bernard,’ zei Peter toen.
Kitty's handen vielen slap in haar schoot. - terwijl niemand op haar lette, schaduwde
even een ontmoediging over haar gezichtje. Dan, zich vermannend, haar kleur
teruggekeerd, stond ze op met haar glimlach, om Bernard Terlaet te begroeten.
Hij was de oudste van de kinderen Terlaet. Man van twee-en-veertig, grooter en
forscher van bouw dan al de anderen, forscher van uitdrukking ook de mooie
levendige, donkere kop, waarin de sterke oogen scherp rondblikten; aan de slapen
zilverde al het volle haar.
‘Ik kom maar even,’ zei hij, ‘ik ga door naar Paul, maar ik kwam hier langs - ja,
geef me een kopje thee, dat's goed. Wel Kitty, roem en eer jaag je na, maar je ouwe
vrienden vergeet je.’
Ze verdedigde zich vroolijk, en hij lachte, zijn koelverstandelijke glimlach verzacht
in milder trekken, waardoor zijn gezicht soms een zeldzame charme kreeg. Hij mocht
haar graag; hij, die als medicus zooveel gedegenereerden voor zich zag, vond een
genot in het beschouwen van deze jonge, sterke vrouw; en terwijl hij met haar praatte,
dacht hij:
‘Vreemd, dat het zóó plotseling tusschen Paul en haar geluwd was - enfin, dat ging
wel meer zoo met kindervriendschap, later verloor je mekaar. Toch jammer. En wàt
was ineens die manie voor muziek - hij gelóófde niet aan een zoo sterken artistieken
drang bij haar - wàs 't dan toch teleurstelling, die ze er dapper onder vocht, door met
geweld zich te werpen op een nieuw doel? Dàn moest je
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d'r toch respect voor hebben - ànders: zonde en jammer van het meisje! Wat worden
zou ze toch nooit; 't was een vrouw geschapen om te trouwen en gezonde kinders
voort brengen.’
Het gesprek werd weer algemeen. Peter vertelde op zijn leuke, eenvoudige manier
een incident op 't gymnasium met een jongen.
‘Ik hoor altijd graag die verhalen van school,’ zei Lot, met kinderlijk pleizier het
verloop dat zij kende, volgend.
Bernard keek van haar naar zijn zwager. Hij mòcht Peter. Hij bewonderde altijd
Peters geduld en tact met Lot, die hij als geen ander kon waardeeren en op den juisten
prijs stellen. 't Was Peter toch maar, die haar weer zóó ver gekregen had!
‘Je bent er in zoo lang niet geweest,’ verweet Lot. ‘Ik had je de heele week al
verwacht - en wat? ga je nù alweer weg? Natuurlijk naar Paul, daar heb je altijd wel
tijd voor!’
Hij lachte plagend om haar soms kinderlijke jaloezie, maar zonder er een oogenblik
langer om te blijven.
‘Lot bleef een kind,’ dacht hij. ‘Die moedersmart was toch zoo iets oneigenlijks
in haar, iets dat streed met haar verdere wezen. Jammer, dat ze die kinderen niet had
kunnen houden - 't zou haar een rustpunt gegeven hebben, haar wat meer ook in haar
eigen huis hebben doen blijven.’
Toch, bij Lot kwam hij nog het meest, omdat zij, in haar familiezwak, zoo
warm-hartelijk hem altijd ontving en alles deed om het hem gezellig te maken. En
ook, omdat hij wist, dat hij haar wat steun kon geven in al de moeilijkheden van haar
leventje.
‘Ik ga mee,’ zei Kitty, ‘ik moet even nog bij de Douwers zijn op de Keizersgracht.’
‘Dan gaan we samen.’
Peter liet hen uit.
‘Goeie kerel,’ dacht Bernard, die wel raadde zijn vreugde om hun vroeg vertrek;
‘hij heeft gelijk als al dat familiegeloop hem verveelt - ik zou 't ook niet kunnen
hebben. Lot hoorde wijzer te zijn.’
***
Op straat gingen Bernard en Kitty een poos zwijgend voort.
Hier, na de gezellige warmte in de kamer, die kamer bij Lot, waar zij zoo dikwijls
met Paul was samen geweest, zonk
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ontmoediging zwaar in haar neer. Nu dacht ze: ‘hoe kòn ze nog zoo gek zijn geweest
te hopen hem daar te zien!’
Het was voor één enkelen keer de nederlaag geweest van haar schuwen trots
tegenover haar ontzettend verlangen - dat verterend rusteloos verlangen. Nu, stil
voortgaande naast Bert, dien ze beschouwde als een ouderen broer, had ze hem willen
smeeken toch te zeggen, te vragen aan Paul, waarom hij zoo opeens veranderd was,
toen ze haar geluk zoo zeker dacht. Want Bernard, van kind-af zijn vertrouwde, wist
alles van Paul, Waarom, waarom was alles plotseling uitgeweest: hun muziekuurtjes,
hun wandelingen - hun gezellig praten - - zoo bràk je toch maar niet zonder reden
met iets, wat bestaan had van je kinderjaren af!
Maar ze miste zelfs den moed, om iets heel gewoons over Paul te zeggen; ze
overlegde, probeerde in stilte een aanloop om ongemerkt wat over hem te hooren,
maar haar hart bonsde zoo, dat de woorden haar niet over de lippen wilden. En ze
liet Bernard maar praten, liet zijn diepe kalme stem over zich heen gaan, antwoordde
schijnvroolijk terug.
Van de Douwers, waar zij slechts even iets te zeggen had, ging ze naar haar kamer
op de Leliegracht.
't Was nog te vroeg om naar bed te gaan - net tien uur. Moe ging zij zitten bij de
tafel, haar hoofd in haar handen en dacht terug aan den avond.
't Was toch gezellig geweest, weer eens daar te zijn, zoo ouderwets. Zij had mèt
Paul nog zooveel meer verloren: de huiselijke gezelligheid, het aanloopen bij hen
allen. Niet dat een van hen minder hartelijk was dan vroeger, haar minder blij
verwelkomde, integendeel; maar zijzelf zag er tegen op, vreesde mogelijke
ontmoetingen met Paul, die zoo bittere kwelling nalieten. Vanavond, in een gevoel
van eenzaamheid, had zij er, tegen haar gewoonte in, naar getracht, met een plotselinge
hoop bezield - ach 't was dwaasheid.
Zij zag weer terug die avonden, als zij samen muziek maakten, zij zong, hij haar
accompagneerde; zij zag zich naast hem staan, en hem zich omkeeren om een
opmerking te maken.... haar wijzend, met zijn fijnvoelenden, artistieken zin, op
allerlei, dat haar ontsnapt was. En zij had geluisterd, gekeken van zijn gezicht naar
zijn smalle magere handen, die op de toetsen lagen.
En dan was in haar opgevlogen de begeerte hem te omhelzen, vast tegen zich aan,
- Het was 't zelfde, maar
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nu bewust, wat haar als kind al haar armen had doen slaan om den hals van dien
stillen jongen met zijn zwaarmoedige oogen en ernstigen grooten mond. Nooit om
een ander had zij gegeven - hij was van kind af geheel met haar voelen en denken
vergroeid.
Waaròm dan - waaròm was het uit! Al een jaar nu bijna. Zij had opeens gevoeld,
alsof een koude hand haar om 't hart greep: hij liet den band glippen; hij ontweek
haar, hij kwam niet meer op de uren, als hij haar bij Lot wist, en als hij haar ontmoette,
was dat onverschillige, teruggetrokkene in hem, alsof hij tot een vreemde sprak.
Toen, in trots, zich herstellend van den eersten verbijsterenden schok, had zij met
kracht alle gedachte aan hem van zich af willen werpen, had zij zich willen wijden
aan haar zang. Goddank, dat zij een stem gekregen had! Naar Berlijn was zij gegaan,
met ellende in 't hart, alsof zij alles van haar vorig gelukkig leven achterliet, om een
vreemd, nieuw bestaan te beginnen.
Maar 't was tòch goed geweest. Daar had de voortdurende afwisseling van
lesnemen, concerten bijwonen haar aan zichzelf onttrokken, en daar ook had zij den
moed gekregen op te treden. Het uiterlijke van haar voordracht, waarachter geen
waarachtig muzikaal gevoel school, was in de kleinere muzikale kringen te Berlijn
in den smaak gevallen; daar bouwde zij op voort. Zij had een doel gevonden tenminste,
en zij wilde slagen - zij zoù volhouden.
Zij kende zich zelf niet, zij was zóóveel meer vrouw dan artiste; en alleen het
hopen, het verwachten, dat tòch ten slotte Paul tot haar zou terugkeeren, gaf haar die
energie en werkkracht. Omdat trots alles de hoop in haar niet sterven kòn - omdat
zij niet laten kon in dit alles iets tijdelijks te zien, waarachter haar geluk te wachten
lag.

III
Bernard Terlaet, na Kitty bij de Douwers gebracht te hebben, liep bedaard de gracht
af naar zijn vaders huis.
Hij, de oudste, had zoowel door zijn leeftijd als door zijn natuur, sterk in zichzelf
besloten, ver van de anderen afgestaan. Met scherp-ziende, vroeg-wijze oogen, had
hij jong-begrijpend, jonger dan de ouders vermoedden, in nuchtere verstandscritiek
doorzien, dat samenleven van vader en moeder:
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aan den eenen kant een heftig-hartstochtelijk botvieren van eigen lusten en verlangens,
aan de andere zij een hard-trotsch, stom-veroordeelend dulden.
Een vader, dien de kinderen liefhadden om zijn zonnige vroolijkheid, die jong
blééf en schaterend het huis kon vullen met zijn jongenslach. Het was Evert Terlaet
een nooit uitgeputte vreugd geweest het groote huis vol te weten met al die kinderen
van hèm, die om hem joelden en stoeiden en aan hem hingen als aan een joligen
kameraad. Hij had het leven één genot gezien, en alles wat droef, melancholiek of
knorrig was, ontweek hij. En diezelfde uitbundige overvloedige levensvreugde droeg
hij in zijn gezond lichaam, die moèst zich uiten.
Daarnaast Amelie, mooie schuw-trotsche vrouw, diep en fijnvoelend, die zich met
den instinctmatigen afkeer van haar koele natuur terugtrok voor zijn grove, woeste
zinnelijkheid.
En hij, haar bewonderend om haar schoonheid, haar liefhebbend als de moeder
van haar kinderen, kon en wilde toch niet om harentwil zijn een kalm, huiselijk
echtgenoot. En de lange jaren waren geweest, dat haar bevende lage stem snijdende,
minachtende verwijten uitte, hij in ziedende drift haar ontliep, met een slag de
voordeur achter zich toedreunend, - op de stoep alweer goed gehumeurd, opademend,
dat hij den twist, dien hij haatte in zijn huis, bijtijds ontkomen was.
Ouder geworden, meer begrijpend en meelevend, hadden de kinderen partij
getrokken voor de moeder; alleen Bernard, de bedaarde jongen, met zijn koele, klare
oogen, die in huis zijn eigen weg ging, had nooit partij gekozen. Hij zag die twee
naturen, zóó in alles verschillend, ieder met een groote leegte in zich, omdat hun
wenschen en verlangens in totaal andere richting gingen. Hij zag dit in
verstandelijk-redeneerend mededoogen; hij hield wèl van zijn beide ouders, maar
toch zonder veel aanhankelijkheid, daarvoor was hij te vroeg zelfstandig, en hun
wanverhouding hinderde hem alleen om hùnnentwil.
Eerst toen hij Paul, zijn jongste broertje, twaalf jaar jonger dan hij, onder den
toestand zag lijden, werd iets nieuws in hem wakker. Voor dit kind, dat zich dadelijk
aan hem had gehecht, voelde hij een beschermende verantwoordelijkheid; toen hij
al student was, trok zijn hart alleen om Paul naar huis. Niemand wist, welk een sterke
liefde in hem leefde
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voor het kleine kereltje, dat met al zijn bezwaren, zijn vreugde bij hèm kwam. Voor
Paul slonk het koele in zijn verstandsnatuur weg.
Naarmate Paul ouder werd zag Bernard hoe de jongen, die hartstochtelijk zijn
moeder aanhing, leed onder de handelwijze van zijn vader, en toen ontstond voor 't
eerst een wrevel in hem. Alles had hij beredeneerd, en vergefelijk gevonden, maar
het verdriet van Paul nam hij zijn vader kwalijk. Hij was vroeg klaar geweest, had
zich gevestigd als psychiater en vroeg ook was hij toen geheel het ouderlijk huis
ontwend. Maar in later jaren zag hij wel, in moeders gezicht hadden de bedwongen
toorn, de gekwetste trots zich verstild tot weemoedig berusten, en hij had dit verstaan
in dieper genegenheid voor haar. Maar Paul was de band gebleven, die hem bond.
Hij sloeg met zijn stok op de steenen, dacht:
‘Er ging tusschen Paul en hem een voortdurende wisselwerking. Thuis nog had
hij zich altijd aan het jonger broertje gegeven. Maar later, in de jaren van zijn kort
huwelijk, toen hij volkomen en uitsluitend in zijn geluk, en daarna in zijn ellende
opging, was het Paul, die tot hem moest komen, zich in zijn leven moest inleven.
Daarna was het lang gewoon gegaan tusschen hen. Maar het laatste jaar had hij
telkens het gevoel, dat Paul zich terugtrok, alsof hij hem voortdurend zoeken moest.
Iets dreef hem vanavond sterk naar Paul: herinneringen, Kitty Brugsma had ze in
hem gewekt. Zij had hem doen denken aan Ella, zijn vrouw, door iets in haar lachen,
al leek zij overigens niet op haar, Ella was klein en tenger geweest - - Tien jaar nu,
dat zij dood was.
Na zijn groot geluk met Ella Brandsen, die een zoo diepe liefde in hem had gewekt,
dat daarbij al het verstandelijk egoïsme van zijn natuur tot zwijgen werd gebracht,
was haar onverwachte dood, toen zij vijf jaar getrouwd waren, een slag geweest, die
alles in hem geknauwd had.
In die dagen was Paul de eenige, die hem naderen kon, toen hij, zich afzonderend
als een ziek dier, gekromd zat in slapelooze nachten en blinde dagen, en geen uitweg
zag.
Zijn ouders, zijn broers en zusters zag hij niet; hun woorden hoorde hij niet. Stom,
barsch-gesloten, ontoegankelijk wou hij het alleen uitlijden, hij dùldde geen uiting
van medegevoel; er was iets in zijn oogen, dat de menschen terug deed gaan.
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Hij had aan die dagen slechts één herinnering buiten zijn smart: op een oogenblik
Paul, die naast hem snikte, zijn magere, bruine jongenshanden voor zijn gezicht.
Hij zag het, vreemd, of het hem niet aanging - maar hij vergat het niet.
Hij had de eenzaamheid leeren dragen, later zelfs waardeeren. In de jaren, toen zijn
felste smart zich gestild had, was over hem gekomen de rust van de gedachte:
Hij had nu verder alleen maar te maken met zichzelf.
Het was zijn verstandelijk-egoïste natuur, die zijn rechten hernam. Na zijn ongeluk
was hij moeilijker te naderen dan ooit, slechts Paul bleef hem kennen in zijn diepsten
kern, alleen, omdat die hem zoolang van zijn besten kant gekend had. De anderen
hielden van hem, omdat hij was hun broer, met wien ze medelijden hadden om zijn
vroege eenzaamheid, en ze wilden hem gaarne trekken in hun gezelligen kring. En
hij liet het zich van tijd tot tijd welgevallen, ging hen zien, omdat hij eveneens van
hen hield toch. Maar niet omdat hij hen noodig had; er was in hem geen behoefte
aan vertrouwelijkheid, en hij trok een muur om zich op, waardoor ze niet vermochten
heen te breken. En zelfs Paul alleen had geweten, hoe groot zijn voldoening was bij
zijn benoeming tot professor, nu hij, alleen voor zijn werk levend, dit ook wilde
opstuwen tot eigen grootste tevredenheid.
Toen Bernard binnen gelaten was, vond hij in de gang zijn vader, klaar om uit te
gaan.
‘Kom je om Paul, dien vindt je boven,’ zei meneer Terlaet.
Hij liet zich door Bernard helpen zijn pels aantrekken, maar maakte geen
plichtplegingen, dat hij uitging. Hij wist, Bernard kwam voornamelijk om Paul; voor
Bernard ook had hij niet dat vaderlijk zorgend gevoel gehouden als voor zijn andere
kinderen. Dien jongen had hij zoo vroeg ver van zich geweten, zoo vroeg, ook al had
Bernard zich gekant tegen zijn liefsten wensch: zijn oudste in de zaak te hebben.
Later had hij zich verzoend met diens carrière, was zelfs nu een kinderlijke trots in
hem op ‘zijn zoon Bernard’, zoo jong al professor. En hij kon nooit nalaten in gesprek
met vreemden het schijnbaar ongemerkt in te vlechten, te praten van: ‘mijn zoon
Bernard, ja juist, de professor....’
‘Gaat u uit?’ vroeg Bernard.
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‘Ja, ik moet een paar dingen koopen - waar kom jij vandaan?’
‘Van Lot; daar vond ik Kitty Brugsma, die heb ik thuisgebracht.’
‘Jij bent ook niet mal,’ - hij gaf zijn zoon een schertsenden ribbestoot, - ‘ik heb
nooit zoo'n fortuintje, hoogstens tref ik oom Jan.’ Hij trok een sure lip; ‘nou adieu
Bert.’
‘Dag papa, amuseer u,’ zei Bernard lachend.
‘Ik kon wel doorloopen naar Hein en Bets, vragen of ze Zondag komen eten, Lot
zie ik vanzelf morgen wel,’ overlegde meneer Terlaet op de stoep.
Nog altijd wilde hij zijn kinderen om zich heen verzamelen in zijn leeggeworden
huis. Hij scheen nooit te bemerken dat zij, behalve Lot, om de gestorven moeder
eenzelfden grief tegen hem hadden, die, hoewel verjaard, toch nooit geheel vergeten
was. Hij zette het ouderhuis wijd voor hen open, dààr werd voor ieder zijn eigen
plaats bewaard; en alles richtte hij zoo in, als het ten allen tijde voor de kinderen het
gezelligst was.
En zijn warme, vroolijke hartelijkheid deed werkelijk de moeilijkheden, die ze
elk in eigen huis met zich droegen, en die hij nooit zag, daar lichter schijnen. Alsof
hij, de vader, die nooit anders dan vreugde in 't leven had willen kennen, hen tijdelijk
dwong in eigen zonnige blijmoedigheid; alsof hij, die nooit bezwaren opmerkte, iets
van zijn eigen luchtigheid hun meegaf op den huisweg.
Dat hij op die manier echter buiten hun eigenlijk leven was komen te staan, zag
hij niet. Hij vermoedde nooit, dat hij iets miste van hen. Zelfs Paul, die dag aan dag
tegenover hem zat, aan wien hij zich, tijdens hun samenwonen na den dood van zijn
vrouw, sterk gehecht had, zelfs Paul kende hij niet.
***
Met zachten tred ging Bernard de trap op naar Pauls kamer.
Paul lag lui gestrekt in zijn lagen stoel voor den haard. Van onder de gele kap
droomde een gedempte lampeschemer in de kamer, die rustig van kleur was met zijn
antiek eiken meubels, goudbruin behang - aan den muur een paar etsen, blauwe
borden boven een kleinen dressoir.
‘Zoo Paul.’
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‘Bert -’
Hij kwam half overeind, even een blijdschap oplichtend in zijn koele oogen.
‘Hein sprak ik vanmiddag, die zei: je was niet goed.’
‘Ach,’ hij fronste geërgerd, zakte weer neer, even wijzend naar den stoel tegenover
hem, ‘ik heb me vanavond opgeborgen, ik had geen zin in geklets.’
‘Hadt je hoofdpijn?’
‘Ja.’
‘Wat is het dan - hetzelfde als vroeger?’
‘Nee.’
‘Maar Hein zei, je was telkens niet wel, den laatsten tijd.’
‘Och Hein zei! verkoudheid - een beetje influenza, denk ik.’
Bernard leunde terug in zijn stoel.
‘Daar wàs 't weer, dat gevoel of Paul al maar achteruitweek, terugtrok, en hij hem
niet kon bereiken.’
‘Kom jongen,’ zei hij hartelijk, je draait er omheen hè? Waarom zeg je nu eigenlijk
niet wat je hebt?’
Paul lachte.
‘Omdat er niets te zeggen valt.’
‘Je ziet er toch niet goed uit.’
‘Och, dat kàn. Dat bewijst niets.’
‘Voor mij wel - -’
‘Nee Bert, nonsens; àls ik wat heb kom ik wel bij je. Je krijgt toch geen manie om
je familie te suggereeren - ik mag toch wel eens een avond alleen op mijn kamer
zitten!’
Bernard lachte, ‘Ik kan 'm niet vatten,’ dacht hij teleurgesteld.
Hij keek onverschillig door de kamer, toen zijn oog viel op een kalendertje aan
den muur.
‘Och jasses, dat's waar ook,’ zei hij korzelig-verveeld.
‘Wat?’
‘Ik heb zeker al drie weken geleden Lena zoo'n kalendertje beloofd, nu heb ik 't
nòg vergeten.’
‘Zeurt ze d'r om? Neem dan dit.’
‘Ze zeurt nooit. 't Is maar, ze is met zoo'n kleinigheid blij te maken; maar ik vergeet
die dingen.’
Met het ongeduldig humeurige, dat dikwijls in hem was, gooide hij zijn hoofd
achterover, trommelde met zijn linkerhand op de tafel.
Paul ook zweeg.
Het was iets, wat hem altijd hinderde, en waar hij toch
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niets beters voor in de plaats zou weten te stellen: Bernards verhouding met Lena.
Een paar jaar na den dood van zijn vrouw, in zijn sombersten tijd nog, was hij
deze liaison begonnen, waaraan hij nu, door gewoonte en ook gehechtheid gebonden,
geen eind kon en wilde maken, Paul, de eenige die Lena een enkelen keer gezien
had, en overigens alles wist, voelde altijd als iets heel bitters dit leven van Bernard.
‘Wàs 't niet beroerd, dat zóó vroeg hij alles verloren had? Dat nu de eenzaamheid
van zijn huis, zoodra hij zijn werk niet had, hem dreef naar Lena, bij wie hij tenminste
vrouwelijke gezelligheid vond. En 't zou nooit anders worden meer. Een tweede
huwelijk was uitgesloten, hij zou geen ander in Ella's plaats kunnen velen. Maar 't
was een halve, het onvoldane van zulk een verhouding met een vrouw als Lena, wat
hem dat geprikkelde, dat humeurig-ongeduldige dikwijls gaf. En 't had nog erger
kunnen zijn. Lena was zoo'n in-goeie meid, zoo trouw en weinig-eischend; maar
tòch bleef 't misère.’
‘Zondag was ik op Hogher-Heyden,’ zei Bernard, ‘een mooie dag, 's middags werd
't minder -’
‘De middag is àltijd overal leelijk.’
Bernard lachte. Paul amuseerde hem altijd.
‘Nee - dat 's waar, voel jij dat nu niet?’
Paul kwam overeind, wond zich bijna op.
‘Als kind al had ik altijd zoo'n grondigen hekel aan den middag. Zoo om één uur,
als je dan weer naar school ging, dan had je zóó het land hè? 's middags vond ik alles
naar, hard, schel, àngstig - verschrikkelijk van melancholie. Ik hou alleen van den
ochtend en van den avond. De avond! een bad voor je hersenen.’
Bernard luisterde met z'n glimlach.
‘Weet je wat ook gek is,’ ging Paul voort - ‘die soort sensaties onderga je het
scherpst en 't zuiverst als kind; later verlies je veel van die dingen - dan ga je ontleden.’
‘Ik heb dat nooit gehad,’ zei Bernard. Hij zag den middag niet anders dan overkropt
van werk; zijn spreekuur overvol, de eene patiënt na den andere; dan, dikwijls om
half vijf nog naar 't gasthuis, college; druk leven, dat hem toch altijd een
gewaarwording van trotsche voldoening gaf, de glorie van zijn werk. Maar hij hoorde
Paul graag zoo praten, juist omdat het iets totaal anders dan hijzelf was.
‘Je hadt als kind zoo'n hekel aan den middag, omdat zon
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en warmte je ziek maakten,’ zei hij. Hij zag nog duidelijk in zijn herinnering terug:
Paul als klein jongetje, 's zomers bleek bezweet uit school komend, schreiend van
woede om die hitte, waar hij niet tegen kon.
‘Nòg! Daarom heb ik ook een hekel aan Augustus.... Augustus is de middag van
't jaar.’
Hij dacht, zijn moeder en hij hadden al die dingen hetzelfde gevoeld, zij hadden
elkaar zoo in alles begrepen, een apart leven samen geleid in de groote familie, en
hoe ouder hij werd, hoe sterker ze zich aan elkaar waren gaan hechten daardoor. Zij
samen alleen ook hadden genoten van schilderijen, van muziek, van boeken; in de
lente, in de nog lichte uren na het eten, waren zij gewoon te zitten voor het raam,
kijkend over de deftige gracht, waar de jong-groenende boomen bogen over het stille
donkere water - en dan hadden zij gepraat over alles....
Nu, na haar dood, was er zooveel, waarover hij met niemand ooit meer sprak - Hij schrikte op uit zijn gepeins, deed een losse vraag naar Bernard.
‘Was Lot goed?’
‘Best. Ik ben gauw weggegaan, want Peter had een vrijen avond. Weet je wie er
was? Kitty Brugsma, die had ik in zoo langen tijd niet gezien - lieve meid toch.’
Paul knikte. Het trok even om zijn oogen.
‘Zien jullie mekaar eigenlijk nooit meer?’ vroeg Bernard op den man af.
‘Zeker - van tijd tot tijd natuurlijk.’
‘Maar vroeger toch meer?’
‘Ja, misschien.’
Weer voelde Bernard; ‘Paul trok terug. Dus tòch iets met Kitty: had ze hem
bedankt? Niet denkbaar. Of - alles was mogelijk. Maar zijn zenuwen waren toch ook
niet in orde; hij had dat bestudeerd langzaam-bedaarde, en ook dat vermoeide in zijn
oogen; hetzelfde als na moeders dood. Nonsens om dat nu niet tegen hem te willen
zeggen!’
-------------Het was half tien, toen Bernard, bij Paul vandaan komend, den sleutel stak in de
deur van een benedenhuis in de 2de Jan Steenstraat, dicht bij den Amstel. Hij trad
de kleine, nauwe gang in, veegde zijn voeten - toen de deur van de achterkamer
openging, een zangerige stem blij riep:
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‘Ben jij daar, Bernard?’
‘Ja,’ zei hij, doorloopend naar achten ‘Daar ben ik nog - hadt je zeker niet gedacht.’
Ze kwam naar hem toe, een lange, licht-blonde, niet meer jonge vrouw, en sloeg
een arm om zijn hals. Hij gaf haar een zoen terug, knikte met lichthumeurig ongeduld,
toen ze hem vragend-onderzoekend aanzag, met haar lichtblauwe oogen, die groot
en helder stonden in het bleeke, wat verwelkte gezicht. - ‘Wat zie je aan me?’
‘Niets,’ zei ze zacht. ‘Ik mag je toch wel es ankijke -’
Ze liet hem los, ging naar de tafel en schoof zijn grooten leeren leunstoel om.
‘Wat wil je - zal ik nog thee zetten?’
‘Nee - thee! Dat heb ik al genoeg gehad!’
‘Wat dan, koffie? Of een grogje? Hè, toe nou Bert -’ ze legde haar kleine magere
hand op zijn arm - ‘Laten we gezellig samen wat nemen - waaròm wil je nou niks?’
Hij lachte op, schoof behagelijk voor de kachel.
‘Geef dan maar een grog - en kom dan hier bij me zitten.’
Ze zette water op, kreeg de glazen, de cognac - alles met haar licht, geruischloos
bewegen. Genoegelijk soezend, hier in die warmte van de wel gezellige kleine kamer,
keek hij soms naar haar.
Kregel, pruttelig, narrig was hij dikwijls tegen haar, maar altijd zonder
humeurigheid terug, deed ze al haar best het hem prettig te maken; hier in dit huisje
voelde hij zich thuis, was tenminste iets van behagelijke rust.
Zij zette het glas voor hem neer, kwam tegenover hem zitten.
‘Ik ben zoo blij, dat je d'r bent - ik was bang, dat je weer niet zou komen!’
‘Goeie meid,’ dacht hij; ‘ze was zoo bescheiden, nooit zou ze verwijten of zaniken
- altijd dankbaar voor wat je deedt. Lam dat hij nòg dat kalendertje niet had!’
‘Je mot niet zoo erg rondkijken,’ zei ze, ‘want ik heb de kamer gedaan en ik was
moe, zie je; nou staan de ornamentjes nog niet op de schoorsteen - staat akelig hè,
zoo kaal.’
Ze lachte zelf terwijl ze het zei, half verontschuldigend, omdat ze wel wist; hij
stelde nooit eenig belang in haar kleine zorgjes en ze viel er hem ook niet mee lastig.
Ze
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vond het heel gewoon en natuurlijk dat die kleinigheden, maar die haar leventje
uitmaakten, hem niet schelen konden en vroeg ook niet zijn belangstelling. Zij was
gesloten geworden, sinds zij bijna geen omgang meer met menschen had dan met
hem, die nooit naar iets van haar innerlijk vroeg. Ze had er ook geen behoefte aan.
Ze was gelukkigtevreden als hij maar bij haar zat en zich door haar wilde laten
verzorgen in hun huisje, dat hij voor haar had ingericht.
Bernard Terlaet had haar het eerst gezien bij zich aan huis, als zij haar zuster, die
naaide voor zijn huishoudster, kwam afhalen.
Met die oudere zuster Sophie woonde zij, naaide zij samen voor de menschen, en
hij had plezier gehad in dat knappe blonde kind, dat zoo schuchter blij vereerd in de
gang waar zij stond te wachten, naar hem opkeek, als hij een praatje met haar maakte.
Toen was Sophie ziek geworden, en hij goedhartig, wetende dat zij lag te sterven
aan een ongeneeselijke kwaal, had vruchten en lekkernijen laten sturen, ging van tijd
tot tijd zelf een praatje maken. Het had een half jaar geduurd, toen was zij gestorven,
het naaizaakje verloopen, en Bernard trok zich de onbeholpen, angstig alleen zich
voelende Lena aan. Hij had haar geholpen, vaderlijk beschermend in haar droefheid.
Ze was weer een beetje gaan naaien, maar het was 't ware niet geweest. Laks, een
beetje lui, zacht meegaand van aard, niet heel sterk, verging zij onder dit eenzame
werkleven; en als hij kwam, haar telkens verminderd vond, toonde zij haar gehechtheid
aan hem zoo warm en openlijk, dat langzaam hij zich ook aan haar hechtte, eindelijk
hun verhouding zich wijzigde.
En na twee jaar had hij haar ingericht in dit benedenhuisje, had hij haar de wereld
te rijk gemaakt door haar al die mooie meubels te geven, waar haar hart aan hing,
die ze poetste, boende, wreef den heelen dag; in haar eigen huisje, waar ze nu baas
was - het huis van Bernard en haar!
Dit huis ook van hen beiden was haar een waarborg geweest, dat hij haar niet
verlaten wou, vooreerst althans nog niet. Dit toch bleef de eenige schaduw in haar
leven, wel verflauwend naarmate de jaren rustiger vergingen en zij hoe langer hoe
meer aan elkaar gewend raakten, de angst: dàt hij het uitmaken kòn, als hij wou.
Kalm-tevreden, weinig-eischend, volslagen verknocht aan
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Bernard, bestond ze alleen voor hem en door hem. Hoe weinig zij zich ooit in
levenskwesties verdiepte, hoe placide ze haar lot onderging, één ding stond vast en
sterk in haar, het weten: als Bernard ooit van haar wegging, dan was 't met haar ook
gedaan - dan was 't uit, heel gewoon. Als ze voor hèm had afgedaan, had ze ook met
haar leven afgedaan.
Toch zou ze hem zoo iets nooit hebben kùnnen zeggen. Dit was iets, voor haar
zoo natuurlijk als eten, drinken of slapen - daar praatte je niet over, dat wàs zoo.
Hij dacht er niet aan, zich van haar los te maken; het was met de jaren voor hem
geworden een gewoonte, een thuis, waar hij wat vrouwelijke zorg en gezelligheid
vond. Soms wel kon hij opeens naar haar verlangen nog, naar haar blije zachte oogen,
de geduldige liefde waarmee ze zijn moeielijk humeur verdroeg; onder al zijn
ongeduld, zijn kregelheid zag hij dit als iets moois. Aan haar hechtte hij als aan het
eenige schepsel, dat niet zonder hem kon. ‘Want Paul,’ dacht hij soms - ‘Paul ging
natuurlijk toch binnenkort een eigen gezin stichten, had hem niet noodig.’
Ze praatte zachtjes voort met haar zangerige, wèl lieve stem, die veel vergoedde
van het plat accent, dat hem altijd in zijn oor sneed. Ze was absoluut niet intelligent,
leerde weinig aan: dat hinderde hem dikwijls, maar er was tegelijk een rust in dat
altijd-dezelfde-blijven. Ze ging op in haar huiselijke zorgjes, haar liefhebberijtjes
voor bloemen en planten; kinderlijk dankbaar was ze hem altijd ieder jaar opnieuw
voor den aanleg van haar tuintje, benepen stukje grond, waar telkens het gras door
gebrek aan zon afstierf.
‘Kom je gauw weer?’ vroeg ze.
‘Ik ben nog niet eens wèg!’ lachte hij.
Ze lachte mee, maar wat droef.
Ze verlangde ook altijd zoo naar hem - 't was toch ook zoo stil en eenig in huis,
den heelen dag alleen; het kleine meisje dat om half twee wegging, hield ze wel eens
expres aan de praat om nog een beetje aanspraak te hebben. - Als je getrouwd was,
hadt je 'm altijd, hoefde je nooit zoo te zitten wachten. Nee, nou - trouwen, daàr
moest je maar nooit over denken. O, als je maar zeker, zéker wist, dat 't altijd zóó
bleef, zou ze tevreden zijn. Ze hàd toch maar een lot boven duizenden, hè? Zoo
lekkertjes gemakkelijk als ze 't had, niks geen zorgen, en zoo'n mooi boeltje - en een
man als Bernard; hij had toch zoo'n mooi, lief
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gezicht, ze dacht dikwijls op straat, je zag nooit zoo'n knappe man als Bernard, alleen, je kwam 'r nooit es uit, niks had ze gezien van komedies of zoo - afijn, daar
wende ie ook an, kon hij in zijn positie ook niet doen, met 'r uitgaan - ze zou toch
met niemand willen oversteken - was je getrouwd, hadt je een leelijke, nare vent
misschien, die je afjakkerde, een troep kinderen - wat hadt je dan? Nee, één kind van
Bernard en haar, dàt had ze toch wel lief gevonden - bond ook altijd, een kind - - ----

IV
Paul was dien morgen vroeg wakker, lag slap te wachten, met een loome moeheid
in al zijn leden, tot het tijd zou zijn om op te staan.
Het scheen een heldere dag te worden! Zon zeefde door de dichtgeschoven
gordijnen naar binnen, viel tusschen de reet in een breede lichtstreep op den vloer.
‘Half zeven - niet vòòr acht uur hoefde hij op - waarom kon hij niet behoorlijk slapen
nog! Vervloekte kop van hem, die hem den dag nog vroeger deed beginnen dan
noodig was.
‘Gisteravond, toen Bert was weggegaan, had hij toch ook niet lang meer gezeten
- Bert ook alweer over Kitty! - als ze zich maar niet altijd en eeuwig met zijn zaken
bemoeiden - visschen wilden....
‘Dus Kitty was gisteravond bij Lot geweest - ze had daar gezeten, hopend hem te
zien; jawel dat wàs zoo, dat wist hij zoo zeker, alsof ze het hem zelf gezegd had....
van de heele misère was haàr verdriet hem nog de grootste kwelling.’ Hij drukte
allebei zijn handen vast op zijn hoofd, sloot de oogen.
Hij kon zijn leven precies in twee helften verdeelen: vóór hij dit kreeg, die ellende
in zijn hoofd, en sinds hij er altijd mee rondliep.
Na zijn moeders dood was 't begonnen. Toen zij, betrekkelijk jonge vrouw nog,
door een beroerte werd getroffen; in die grauwe dagen, waarin alleen was haar gezicht,
bewusteloos op 't kussen, en hij er naast het aanstarend, in 't radeloos weten, dat dit
ging naar den dood.
En 't einde....
Dagen - Bernard aldoor in huis, zorgend voor de zieke, tot er niet meer te zorgen
viel; - dan die ijzige leegte in
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huis, het wanhopig begrijpen, dat wat hem van kind af het liefst was geweest in zijn
leven, verloren was.
En alles, Bernards bezorgheid voor hem - de droefheid van zijn vader, van zijn
broers en zusters, het was hem alles hinderlijk geweest door een wee, flauw gevoel
in zijn hersenen, dat hem soms duizelend neerzitten deed; een gevoel ook, of hij in
een put zonk, als hij in de verlaten voorkamer kwam en zag haar leege plaats aan 't
raam en wist dat dit nu altijd zoo blijven zou.
‘Dát was het begin geweest,’ dacht hij nu begrijpend. Maar het was toen weer
overgegaan, hij had zich weer genezen geloofd, al bleef een zonderlinge vermoeidheid
in hem na.
Dat jaar, na zijn moeders dood, toen hij zoo'n behoefte had aan hartelijkheid, waren
Kitty en hij elkaar nader dan ooit gekomen. Toen had hij opeens sterker nog dan
vroeger ondervonden dat trouwe, lieve, aanhankelijke in haar, dat altijd zonder eenige
valsche schaamte zich voor hem opende. En toen ook weer voor 't eerst had hij sterk
de aandoening teruggevoeld van zoovele jaren geleden: als dat groote blonde kind,
vijf jaren jonger dan hij, haar sterke armen om zijn hals sloeg, hem aanzag met die
innigheid van haar grijze oogen en den zonnigen lach van haar rooden mond. Dat
blank-frissche kindergezicht, zoo vlak bij hem, had hem, stillen gevoeligen jongen,
het bloed naar 't hoofd gejaagd.
Nu - in dezen tijd zocht hij haar - hij had begeleid haar wel omvangrijke maar niet
bijzonder charmeerende stem - en dan had hij gemerkt, hoe weinig muzikaal ze was,
hoe weinig ze hetzelfde voelden. Dan dacht hij opeens weer aan de Wagner-avonden,
moeder en hij samen op hum vaste plaatsen in een beneden-loge; na afloop niet in
de huiskamer, maar hier bij hem, moeder zittend op de bank, haar oogen troebel van
ontroering, haar zuiver mooi gezichtje ivoor-bleek - hij voor de piano, stukken
ophalend uit de Ring, uit Tristan, samen alles nog eens nagenietend.
‘Al die dingen,’ dacht hij dan, ‘miste hij in Kitty, maar vreemd, hij voelde dit bij
haar nooit als een gebrek. Hij had haar lief zoo als zij wàs, zoo vòl van sterk, blij
leven; het was iets, dat hij aannam als natuurlijk en goed.’
Altijd in zijn leven had hij haar naast zich geweten, en daardoor was zij voor hem,
die zoo pijnlijk hechtte aan al 't oude, voor iets nieuws uiterst moeilijk toegankelijk
bleef, wat geen andere vrouw ooit voor hem kòn zijn: een stuk uit
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zijn leven, in haar persoon ontelbare herinneringen, die zich in zijn hart gebrand
hadden, besluitend en meedragend.
En daàrom juist was zijn liefde hem zoo'n geluk, wijl hij haar zóó zuiver wist, dat
nooit het groote onderscheid tusschen hen beiden, hem ook maar eenigszins hinderde.
Zóó was zij heerlijk, hij had haar niet anders willen hebben. Nu hij er aan
terugdacht, leek hem die tijd, in weerwil van de groote droefheid om zijn moeder,
die er zich doorheen vlocht, een periode van geluk.
Toen was het gebeurd.
Hij was de laatste dagen heel moe geweest in zijn hoofd, maar toch op dien avond
naar het Concertgebouw gegaan. Hij zat er midden in een rij, stijf gepropt tusschen
menschen, stil te luisteren naar de Eroïca, en hij verwonderde zich vaag, dat het niet
zooals anders tot hem doordrong, hij het eigenlijk soezerig over zich heen liet gaan.
Toen opeens, middenin was het, of in een snelle omzwiep al zijn bloed met barstend
geweld uit zijn heele lichaam naar zijn hoofd geperst werd, vlak daarop met een
onzegbaar wee, flauw gevoel in rug en maag alles tot den laatsten druppel wegdreef
uit zijn hersenen, dit al ieeger en leeger werden, tot een strakke ijskou hem het klamme
zweet deed uitbreken. En hij zat, en staarde, snakkend naar adem, terwijl een dolle
ongekende angst zijn hart in zijn keel deed opbonzen, met glazige oogen naar een
breeden zwarten rug voor hem, denkend in overspannen verwarring: ‘ik val om - d'r
gebeurt iets - ik ga gillen - ik moet eruit - ik moet!...’ in 't aanhitsend voelen van al
die menschen gepakt tegen elkaar.
En die angst, er niet uit te kunnen, maakte hem bijna gek; de muziek gonsde in
zijn ooren als een verward rumoer - het licht in de zaal verwaasde zich voor zijn
oogen tot een gouden dansenden schemer. Hij kuchte in een atmospheer, die hij dik
en zwaar in zijn keel proefde, terwijl zijn kleeren kleefden aan zijn lijf.
En weer, toen hij even dacht zich te herstellen, perste opnieuw de bloedgolf naar
zijn hersenen, kwam daarna het wegzinken koud en zwaar als in een zwarten put.
Wàs 't dan nooit uit! Zijn nagels in wanhoop drongen diep in zijn handpalmen; hij
trachtte te onderscheiden, waar zij waren - de Eroïca, die hij zoo goed kende, - maar
zijn gedachten ontslipten hem, bleven star op dat eene: er uit willen.
Toen plotseling zweeg de muziek, en even aarzelend in
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't daverend applaus, het wit-fladderend beweeg van handen, terugschrikkend om
daartusschen door te moeten - bleef hij nog zitten. Dan, zijn angst toch 't sterkst,
vermande hij zich, drong hij midden tusschen 't menschengewemel, dat reuzenhoog
om hem heen te deinen en te slingeren scheen, naar den uitgang.
Eenmaal buiten in de donkere Van Baerlestraat, waar ijzige wind om hem streek,
in 't veilig gevoel weg te zijn van die volle, vijandig aandoende, heete zaal, werd hij
kalm.
En hij had kunnen lachen om zijn angst. Hij was alweer beter, wat had hij eigenlijk
gedacht, dat hem overkomen zou! 't was natuurlijk door die slechte lucht.
Maar hij had het niet kunnen vergeten. Het was hem bijgebleven, het had hem in
al zijn zenuwen geschokt. Altijd weer opnieuw zag hij voor zich die stampvolle zaal,
een verward gewemel van zwart en kleuren in den heeten, zwaren lichtdamp, die
over de dichte menschenrijen hing; en daartusschen zichzelf radeloos met angstige
oogen, stikkend in die volte, dat rumoer, dat muziek was, maar onkenbaar raasde in
zijn ooren; hij zag dit alles in zijn geest terug als een scherp geteekend prentje.
Hij poogde zichzelf op te dringen, dat het maar toevallig was geweest, een gevolg
van de benauwde lucht in de zaal. Maar de angst ervoor verliet hem niet.
Toen het wéér Donderdag was, ging hij niet.
Hij durfde niet. Hij had zich verzet tegen zijn vrees, maar hij ondervond het zelfs
als een verlichting, toen hij eenmaal besloten had niet te gaan. En op een familieavond
diezelfde week bij Ammy, had hij het teruggekregen, toen hij, ingesloten achter in
de kamer, onmogelijk de deur kon bereiken zonder iedereen voorbij te moeten en te
doen opstaan.
Toèn ook was 't dezelfde beklemmende ellende, dezelfde gekke angst.
En telkens in de opvolgende dagen nu, als hij met veel menschen in een beperkte
ruimte was, had hij het gekregen. Maar het verergerde tegelijk.
Nu begon het ook te komen als hij op straat liep, als hij alleen was op zijn kamer
tenslotte; die angst, die gekke, razende angst, onberedeneerd, maar een angst, om uit
te gillen.
Het was er eigenlijk altijd. Hij vluchtte ermee in de eenzaamheid: maar dáar,
zonder afleiding steeg het dikwijls tot zoo'n hevigheid, dat hij zieker nog dan te
voren, alleen-zijn
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schuwde en weer geforceerd afleiding zocht. In 't begin had hij soms nog kunnen
vergeten, nu nooit meer. Het drong zich aan hem op, hij torste het als een martelende
last, die hem lichamelijk verlamde, geestelijk neerboog.
Toen kwam hij in een periode, dat hij het niet meer lijdelijk wou ondergaan - er
overheen wilde. Hij nam de medicijnen weer, die Bernard hem na zijn moeders dood
voor zijn hoofd gegeven had, hij zocht afleiding bij Kitty, wond zich op; maar hij
ondervond bitter: het vreugdig genieten in Kitty's bijzijn was weg. Ook hier vergalde
zijn kwaal, in altijd verlangenden angst om maar weer weg te komen, hem elk genot.
En langzaam ook werd hij te moe om zich op te winden - hij onderging het, zàg
het als ziekte. En een nieuwe vrees, ontstaan uit zijn angst, begon hem al meer en
meer te kwellen; dat dit voeren zou tot waanzin, dat dit een begin was van
krankzinnigheid. Hij kon die gedachte niet meer kwijt worden; hij vorschte, zocht,
vroeg omzichtig uit, of ergens in de familie het zich ooit had voorgedaan. Dan, even
gerustgesteld in 't denken: ‘hoe zou ik, die mijn heele leven normaal geweest ben,
opeens aan zoo iets komen,’ kwam daar overheen dadelijk weer: ‘maar hadt je ooit
van iemand anders zoo iets gehoord? Van zoo'n angst, zoo'n barstenden angst in je
hoofd....’
En wat hij nog nooit gedaan had, met iets wat hem sterk vervulde of vrees aanjoeg,
hij zweeg het voor Bernard. Voor alles zou hij Bernards raad hebben gevraagd, dit
kòn hij niet aan een ander zeggen, weerhouden door een combinatie van gevoelens;
angst om belachelijk of minderwaardig te schijnen; angst, dat het erger zou worden,
zoodra hij het moest uitspreken of detailleeren tegenover een ander; angst tenslotte,
zijn eigen vrees door Bernard bevestigd te hooren; 't was een schamel zelfbedrog,
maar zoo lang het nog maar zijn eigen geheim bleef, hij zelf wist het te kunnen
beheerschen, was 't nog niet op zijn ergst. Als anderen het wisten - als hij met zich
zou moeten laten handelen.... dan....
Nee, alleen voorttobben.
Toen was hij Kitty gaan ontwijken, onwillekeurig bijna, als iets dat hij deed bij
instinct. Er was een afstand, een kloof gekomen tusschen dat gezonde vroolijke kind
en hem, den schuwen zieke, die een ellendige kwaal verborgen meesleepte. Hij was
een ander geworden, te ziek om nog te kunnen denken, te kunnen voelen zelfs voor
een verbintenis:
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kon hij zich binden aan een jonge vrouw juist zoo vól stralende gezondheid als Kitty,
die eenvoudig geen begrip had, wat ziekte was?
Hij mocht niet en hij kòn ook niet. Hij zou niet kunnen verdragen het voortdurend
bijzijn van iemand, voor wie hij altijd door zou moeten veinzen, zich verbergen.
Gedachten aan geluk met Kitty kwamen niet eens meer bij hem op; het was alleen
een kwestie van kunnen uithouden of niet.
Nu, liggend in bed, de oogen gesloten, dacht hij weer; gisteravond had ze bij Lot
gezeten - goed dat hij er niet toevallig was. 't Maakte hem te beroerd te zien haar
oogen, die vroegen, altijd vroegen; waarom toch? - Als hij maar niet altijd van haar hoorde èn als ze maar niet als toevlucht had
aangegrepen dat ongelukkige zingen.
Den eersten keer, dat Lot hem vertelde: ‘Kitty ging door voor zang, zij wilde naar
Berlijn’ - tòen, op zijn kamer alleen, had hij gesnikt van machtelooze ellende. Zij
was immers geen artiest, zij zou nooit iets waarlijk goeds kunnen geven, zij zou een
der velen worden, die den vloek met zich dragen van een klein talent.
Alle keeren, dat hij iets van haar zingen hoorde, leed hij al de teleurstellingen, die
haar te wachten stonden, al vooraf en opnieuw door....
Er waren weken geweest, dat hij, dit wetende, een wanhopigen strijd voerde met
zichzelf, onder zijn werk, in slapelooze nachten:
‘Of tóch hij haar maar vragen zou - haar alles zeggen, en haar zou bewaren voor
dat andere....’
Maar sterker erover heen, kwam weer de overweging:
‘Voor 't oogenblik ja, zou ze stellig gelukkiger zijn. Maar daarna, als hij erger
werd, als gebeurde, wat altijd als een zwarte ellende achter al zijn denken stond - dan had hij haar leven gebroken, dan had hij zich als een last geketend aan haar
gezonde jeugd - - èn - o god, de vreeselijkste angst; als hij het overbracht op zijn
kinderen - -’
Neen, 't eenige was vermijden, ontwijken, zij kon misschien van een ander gaan
houden.
En zoo hevig martelden hem deze twee kwellingen: zijn ziekte en Kitty's verdriet
om zijn vermeende koelheid, dat hij soms, uitgeput door al dat tobbend denken, maar
wenschte als een verlossing ten slotte:
‘Dàt zij van een ander hield, dat 't voor hèm voorgoed
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uit was, geen kans meer, geen mogelijkheid - niets meer om nog over te hoeven
denken.’
Er werd aan zijn deur geklopt.
‘Meneer, acht uur! Is u wakker?’
‘'t Is goed, Dien,’ zei hij dof.
‘Ja, nu moest hij eruit, den dag weer beginnen. Zoo'n Zondag, als hij niet hòefde
tusschen de menschen, wat hij daar altijd naar verlangde!’
Even lag hij nog, om dat dood-vermoeide en tegelijk geagiteerde gevoel in zijn
hersenen.
‘Kom, 't gaf toch niets, er was geen uitrusten aan.’
Hij stond op, keek naar buiten; het was helder weer, de zon scheen. Langzaam
begon hij zich te kleeden, met de aangeboren zorg, die niets hem kon ontnemen. Hij
waschte zijn handen in 't warme water uit het keteltje op het spiritusstel, zocht, toen
hij klaar was, uit een palisander houten kistje op tafel zijn dasspeld, een enkele groote
parel.
't Was zijn moeders naaidoos; die had hij willen hebben na haar dood, hieraan was
hij meer gehecht dan aan de sieraden, die zij dagelijks gedragen had.
Onveranderd, zooals die het laatst door haar gebruikt was, had hij, zonder iets te
zeggen, de doos meegenomen naar zijn kamer. Wit verlakt van binnen, met de keurig
geordende klosjes en kaartjes, het zilveren draadspiltje, zilveren speldendoosje. Er
waren ook twee antieke zilveren dubbeltjesen kwartjesdoosjes, die hij als kind altijd
open en dicht wou doen, en passen of heusch de geldstukjes er precies in sloten.
Moeders naaidoos was als een kamertje; alles had er zijn eigen vaste plaats, alles
was van een bekende, knusse gezelligheid. Tegen den achterwand stonden twee
Japansche doosjes, één groen met goud, 't ander zwart met paarlmoer, voor knoopjes
en haakjes; tusschen de klosjes in 't midden het kleine speldenkussentje, dat Ammy
als kind eens gewerkt had met blokjes van rose en rood. En dan was er nog het zwart
fluweelen naaldenboekje, met witte kraaltjes bestikt, en gevoerd met blauwe zijde.
Als kleine jongen wou hij het altijd bekijken, zoo mooi van kleur vond hij het, maar
altijd weer legde hij het terug met de huivering, die fluweel aan zijn vingers hem
gaf. Zelfs in later jaren werd, om Pauls wil, in de huiskamer nooit een fluweelen
tafelkleed genomen, omdat hij het niet velen kon onder zijn handen.
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Bovenop lagen moeders schaar en vingerhoed, en aan de binnenzij van den deksel
waren de medaillonportretjes geplakt van al de kinderen, toen ze nog klein waren.
En keurig als zij was, stonden netjes gerugd tegen den zijkant een rijtje leeren
almanakjes, die ze in de jaren, expres voor haar naaidoos, van Paul gekregen had.
Nooit was de doos anders geordend geweest. Paul wist blindelings waar alles lag,
want dagelijks had hij haar fijne vingers erin zien rondtasten, haar lief gezicht erover
heen hem toeknikken - in die doos vond hij nù nog het meest van haar terug: haar
netheid, haar zorg voor de kleeren der kinderen, haar werkzaamheid, haar liefde voor
aardige, mooie dingetjes, haar verdriet zwijgend uitgeleden, stil op haar plaats onder
't verrichten van kleine werkjes.
Toen Paul beneden op de zaal kwam, zat zijn vader al te ontbijten.
‘Morgen Papa,’ praatte Pauls moede stem, tegen den frisch opgewekten groet in
van meneer Terlaet: ‘Goeie mòrgen!’
‘U is er al vroeg bij,’ zei Paul, met tegenzin tusschen de broodjes zoekend.
‘Ik heb een heele boel te doen - ik moet brieven schrijven aan Lou en Amelietje,
daar moet ik nog een cadeautje voor gaan koopen - ik heb niet zoo heel veel tijd,
want ik ga bij Lot koffiedrinken, en daar wil ik niet zoo laat zijn.’
Paul knikte; meneer Terlaet was altijd vol bedrijvigheid, vol plannen, van 't een
op 't ander. In alles had hij nog plezier: in zijn kinderen, zijn Kalverstraatje, zijn
whistclub, een fijn dinertje - Paul, zoo tegenover zijn vader, zag zichzelf een schamele gek, die de menschen
ontweek, een schuwe zieke tegenover den onbekommerden vroolijken levenslust
van den ouden man.
Toen Paul op kantoor kwam, vond hij daar zijn broer Hein al bezig met het uitzoeken
van marktmonsters. Die ging even blazend rechtop staan, zijn groote blonde kop
rood, en knikte tegen hem.
't Was druk - vòòr elf uur moesten de koffiemonsters gebrand en geproefd - en
Paul midden in dat werkleven, waarin hij zich zoo uit de stille kamers als ruw
gestooten voelde, spande zich in om niet lusteloos zijn energie te laten
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verslappen, Hein, rusteloos, bezig, iederen dag met denzelfden lust in zijn werk, zag
hij als een tegenstelling van zijn eigen onverschillige matheid. Paul wist, hijzelf had
nooit die vreugd, die gezonde sterke vreugd in de zaak gehad als Hein. Sinds Papa
er eenige jaren geleden uitgegaan was, Hein en hij nu samen alleen alles dreven, was
de oude man er zich toch nog altijd sterk voor blijven interesseeren. Hein en hij
konden lange gesprekken houden, terwijl hij benijdend aanhoorde dat enthousiasme,
dien ijver, die eerzucht. Het was gelukkig, dacht hij dikwijls, zoo in je werk te kunnen
opgaan, niet te tobben, niet te pluizen. Hij benijdde Hein, die sterk, geen vermoeienis
ooit scheen te voelen, die met zoo'n echt plezier in 't werk, zich geheel daaraan kon
geven. Maar hij begreep best, dat Bert indertijd niet gewild had, hoewel hijzelf er
toch ook nooit tegenzin in had gehad; 't kwam misschien, neen wel zeker, van dien
ellendigen kop tegenwoordig van hem hoe kòn je, met altijd angst in je, iets prettig
vinden of je voor iets opwinden....
Tòch wist hij, en dit was wat hem schraagde, dat hij met uiterste wilsinspanning
nòg zijn werk goed kon doen; dat hij, terwijl hij zoo ziek zich voelde, koeler van
hoofd dan Hein, die dadelijk zich opwond, zoowel in drift als in voldoening, kon
onderhandelen met de makelaars, die van tien tot een het kantoor afliepen.
Hij kon dit met gereserveerde hooghartigheid in gezicht en stem, die hij onbewust
altijd, en sterker sinds zijn ziekte, aannam tegen vreemden; een hooghartigheid, die
toch altijd hoofsch vriendelijk bleef, de menschen nooit kwetste.
Toen het één uur was, kwam Hein bij hem om te gaan koffiedrinken. Meestal deed
hij dit op de Keizersgracht, was het hem te gehaast vóór de beurs naar zijn eigen huis
op de Heerengracht bij de Leidsche straat te gaan.
Samen liepen ze de gang door naar de zaal, waar voor beiden gedekt was. En hier
zag Paul, tegenover hem zittend, nu geen werk meer zijn aandacht afleidde, een trek
van zorg op 't gezicht van Hein, die, de zware blonde wenkbrauwen gefronst, met
zijn beide armen op tafel gesteund, voor zich zat te kijken.
Paul raadde: ‘Iets met Berry zeker weer.’ Berry, het eenig kind, waarop Hein en
Bets hoe langer hoe minder vermochten, een bron van voortdurende zorg den laatsten
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tijd. Maar hij vroeg niet, wel wetend, dat Hein ergernis of zorg toch nooit zwijgen
kon.
Als kind al, had hij, klein jongetje maar vergeleken bij den grooten Hein, altijd
een medelijdend beschermend gevoel gehad voor den ouderen broer, die gewoonlijk
jolig-luchthartig, een baas, opeens voor een schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheid
staand, in zwakke hulpeloosheid steun zocht bij Paul, die hem niet uitlachte als de
anderen, maar taaier en vastberaden van wil, altijd wist wat te doen.
Eindelijk zei Hein:
‘Ik moet vanmiddag wat vroeger weg; morgen met die veiling in Rotterdam komt
er ook niet van.’
Hij zweeg, streek met zijn hand door zijn dik blond haar, bromde gesmoord:
‘gedonder.’
‘Waar moet je naar toe?’
‘Och - is me die jongen toch weer van school gestuurd - waar moet ik nu weer
met 'm naar toe? - ik moet er dat hoofd over spreken, wat dàt weer geweest is - -’
Paul knikte, dacht na in medelijden.
‘'t Was dan toch ook beroerd voor Hein; en dan een vrouw, die den naren jongen
nog zoo bedierf; of, naar wàs hij niet, eigenlijk juist heelemaal niet - als je 'm zoo
bij je hadt een alleraardigst kereltje.’
‘Ik heb 'm in huis gestraft, hij mag niet van zijn kamertje en hij mag met naar Papa
- als die er dus naar vraagt, weet jij ervan - - maar och,’ hij stompte driftig, verdrietig
tegen zijn voorhoofd, ‘wat geeft 't ook allemaal! 't Vergalt je leven in huis, dat je
daar als bulderaar moet optreden en 't geeft gewoon niets.’
Paul kènde dat. 't Was niets voor Hein, die zoo'n behoefte had aan vrede en
huiselijke gezelligheid; hij was feitelijk tegen den schranderen gewieksten knaap
niet opgewassen - de jongen hield van hem, maar had geen ontzag voor hem.
‘Wat denk je nu te doen?’ vroeg hij, zich dwingend belangstelling te toonen, door
erover te praten, maar hij verstond bijna niet, wat Hein antwoordde, zoo sloeg telkens
in golven de angst naar zijn hoofd, bij de gedachte straks op die volle beurs te moeten
staan - praten - in persende menschenmenigte.
‘Ja, wat denk je nu te doen - dat is 't 'm hè? Daar loop ik al sinds gisteren mee rond
- en 't was op kantoor ook zoo vervloekt druk, m'n kop stond nergens naar - -
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ik denk ten slotte over een kostschool, misschien dat ze hem daar drillen, beter dan
ik 't kan.’
Hij zei 't bitter, schoof zijn bord terug en ging heen en weer loopen.
Dit was de grief van zijn leven, dat hij niet in staat was zijn eigen jongen, zijn
eenig kind te regeeren. Zoo dikwijls had hij op kantoor geschikte jongens, waar wat
in zat, genomen, en ze voortgeholpen, ze geleid; maar zijn eigen jongen kon hij niet
aan.
Paul ook stond op - het was tijd voor de beurs, en als altijd op 't hoogtepunt van
angst, irriteerde hem ieder uitstel; zijn tanden op elkaar, liep hij het zaaltrapje af,
trok in de gang zijn jas aan; het schemerde voor zijn oogen, zijn handen waren klam
koud.
Hein, zijn voorhoofd in zorg gefronst, merkte niets, kwam langzaam achteraan.

V
De De Brières zaten met hun logéetje Ada Vervoort aan de koffie.
Ammy, haar rug naar het licht gekeerd, hielp zelf Jopie met haar boterham, omdat
Juf twee dagen uit de stad was. En zich wel veilig voelend zoo, bleef haar gezicht
strak, hoog-onverschillig, terwijl geen blik, geen stembuiging haar ontging van Ada,
die De Brière wilde winnen voor haar plannen dien middag.
‘Saaie middag,’ pruilde Ada, figuurtjes trekkend met haar wijsvinger in 't servet.
‘Waarom saai?’ glimlachte De Brière.
‘Ik moet alleen uit. Ammy gaat met Jopie naar de gymnastiek of wat voor les is
't.’ Moedwillig nonchalant wuifde ze even met haar fijn handje, achteloos kijkend
langs Ammy's gezicht, maar dat bleef onbewogen.
‘Nu moet ik alleen dat heele eind naar de Sarphatistraat, naar Van Koggen om te
vragen of ze daar m'n armband ook gevonden hebben.’
‘Hoe laat wou je daarheen?’ vroeg hij.
‘Zoo laat als ik klaar ben, weet ik nog niet.’
Hij dacht even na: hij had op kantoor eigenlijk niet veel meer te doen. Hij kon 't
er wel eens van nemen, en wat later komen. Van der Schraag was er toch. Dan kon
hij haar
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misschien om een uur of vier, als zij van haar visite terugkwam, weer oppikken.
Hij lachte even, als hij dacht aan 't gezicht van Van der Schraag, zijn compagnon,
wanneer hij wat vroeger opstapte 's middags. Die kènde hem en hield er zijn eigen
beschouwingen over.
‘Nu kijk eens, ik moet even op den Parkweg zijn, iemand spreken; dan ben ik
kwart over twee terug - laten we dan samen gaan zoover.’
Een oogenblik keek ze hem aan, alsof ze het plan overwoog, haar oogen, die zijzelf
wel wonderlijk wist van heel licht, bijna doorzichtig groen-bruin, strak in de zijne.
Dan zei ze kort; ‘Best.’
‘Dan moet je ook netjes je boterham opeten,’ wijzend op een korstje naast haar
bord.
Zij schaterde het uit met haar hoog zenuwlachje, sneed het middendoor.
‘Hier, een philippine!’
‘Jij hebt een nieuw soort philippine!’
‘Als ik wil, maak ik er een.’
‘Wil je nu? Waarvoor?’
‘Wou Jopie graag opstaan?’ vroeg Ammy het kind, dat gretig met groote oogen
te luisteren zat.
Jopie gleed dadelijk van haar stoel, mooi gracieus blond kind met de gezonde
bewegelijkheid van den vader, maar iets van de ongedurigheid der Terlaets in het
snel-ongeduldig betrekken van haar gezichtje, als haar iets niet aanstond.
‘Eerst pakken, Jopie!’ riep de Brière. Hij schoof om op zijn stoel, zijn forsche
knappe mannenfiguur recht, zijn sterke beenen geplant naast elkaar, en zijn lachend
innemend gezicht straalde, nu hij wijd zijn armen uitstak naar zijn dochtertje.
Met een schril kreetje sprong ze erin; het kind was dol op den vroolijken vader.
En De Brière hief haar hoog boven zijn hoofd, dan haar telkens latende zakken tot
bij zijn gezicht, zoende hij ieder keer de frissche lipjes, die ze hem toestak.
Ammy, haar kin in haar hand, keek toe. Idolaat was hij op het kind, dat was ook
't eenige, waaraan hij vasthield, hun beider kind, dat hem boven alles ging. Voor
Jopie's onnoozelste verhaaltjes had hij altijd belangstelling, voor Jopie's spelletjes
nooit tijd te kort. Voor Jopie ook kwam
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hij altijd van zijn kantoor, op 't Singel bij de Torensluis, thuis koffiedrinken.
Maar nu kwam er iets anders bij: nu wist hij hoe aardig het stond, hoe het hem
flatteerde, hij knappe jonge man zoo stoeiend met dat kind.
Telkens onvermoeid, tilde hij Jopie in de hoogte, dat het kind juichte van pret.
Ammy zag, hoe Ada meelachend, soms grijpend naar een handje of voet van Jopie,
geen oog af had van De Brière's gezicht.
‘Pas op, bezeer haar niet, Henri,’ zei ze stroef.
Beiden, De Brière en Ada, voelden het opzettelijk droge van haar toon te midden
van al die pret. En Ada, terwijl de opmerking tegen hem gemaakt werd, voelde er
het vijandige in tegen haar.
En een triomf joeg in haar op, dat hij vanmiddag met haar uitging.
Deze flirt, dien zij onverschillig begonnen had uit tijdverdrijf, was haar ontgroeid
in een neiging veel dieper, dan ze zichzelf nog wilde bekennen.
Haar ouders waren oude vrienden van de Terlaets. Midden in haar derden
uitgaanswinter in Den Haag, waar zij gevierd werd om haar charme, om haar vreemde
oogen, haar luchtigongegeneerden flirt met alle mannen, had Ammy haar te logeeren
gevraagd. Vroeger, als kostschoolmeisje nog, elf jaar jonger dan Ammy, had Ada
met deze gedweept, en nu zelf volwassen, nog sympathiek voor haar voelend uit
herinnering, was zij graag gekomen. Een enkele maal tevoren had zij De Brière
ontmoet, maar toen, kind nog, niet op hem gelet. Nu, in zijn eigen huis, met zijn
innemende manieren, zijn kranig figuur, was zij verliefd op hem geworden. De eerste
veertien dagen nam zij het zelf niet ernstig, tòch hem aanhalend, haar best doend
hem te vangen. Zij had in zich al den rijpen hartstocht van veel oudere vrouw, een
passienatuur, die instinctmatig uitging naar den man. En in De Brière was dat
sterk-mannelijke, waarvan zij onmiddellijk den invloed ondervond.
Ammy had zich haar herinnerd als het aardige kind, dat dol op haar was; ze vond
terug een vrouw, die ze bij intuïtie gevaarlijk wist.
Want haar neiging voor De Brière wijzigde onmiddellijk Ada's houding tegenover
Ammy. Ammy werd haar nu totaal onverschillig. vijandig bijna. Zij zag wel Ammy's
bizondere
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schoonheid, en wist zichzelf niet mooi, maar ze zag ook dat Ammy koel was, dat zij
op het oogenblik sterker stond door haar eigen gevoel voor hem.
Zij herinnerde zich ook nu gezegden van dezen en genen over de verhouding van
Ammy en De Brière, ze zocht in haar herinnering, combineerde, en hoe langer hoe
meer begon haar het kalm zelfbewust optreden van Ammy te irriteeren.
Nu weer dat stroeve zeggen, midden in zijn pret met het kind.
En tòch gaf hij erom, onwillekeurig deed hij meestal Ammy's zin, dat zag ze ieder
keer.
Ammy had Ada niet aangezien. Een vage drift trilde in haar polsen.
‘Kom poes, vader moet weg hoor; zoo, daar staat ze!’ hij zette Jopie met een zwaai
op den grond, sprong recht - ‘ik ben om twee uur terug.’
Bij de deur aarzelde hij; hij voelde wel Ammy's stemming en al kon niets hem
weerhouden zich met andere vrouwen te amuseeren, al verwaarloosde hij haar dikwijls
als zijn luim het hem ingaf, toch was iets onuitroeibaar in hem gebleven: zijn opzien
tegen haar. Zij kon hem niet binden, maar zij imponeerde hem altijd; en terwijl hij
voor zich zelf anderen zocht, voelde hij tegenover de wereld een blagueerenden trots,
dat hij zoo'n mooie vrouw had.
‘Ga jij met Jopie naar de gymnastiek, Amme?’
Ze zag kalm naar hem op.
‘Ja, Juf is er niet.’
‘Zoo, netjes dan maar, hoor Jopie, links rechts! een twee.’ Jopie schaterde.
‘Dàg! dàg!’ riep ze nog, bonzend tegen de ruit, toen hij al op straat stond, en haar
neusje plat tegen het glas, keek ze hem na zoo lang ze hem zien kon.
Binnen voor de ontredderde koffietafel zaten een oogenblik de twee vrouwen stil,
in een hinderend zwijgen.
Ada brak het door op te staan.
‘Kom, ik ga me vast aankleeden, anders ben ik niet klaar als Henri terugkomt,’
zei ze luchtig, Jopie aanhalend in 't voorbijgaan.
‘Ja, doe dat.’
Ammy keek niet op; werktuigelijk zette ze een paar bordjes in elkaar - tot Ada de
kamer uit was.
Toen voelde ze een verlichting, en dit gevoel op zichzelf al was een vernedering.
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‘Waarom duldde ze dit eigenlijk? - o nee, niet jaloersch zich toonen, om alles niet!
Eéns zou Ada toch wel weggaan, en dan zou 't van haar immers afhangen of zij ooit
weer hier in huis terugkwam.’
Ze schelde, ging naar voren, terwijl de meid afnam in de eetkamer. En stil zat ze,
met Jopie naast zich, uit te kijken, tot Ada geheel gekleed binnen kwam.
‘Zou ik mijn bont aandoen, Ammy?’
Het was een vraag van verfijnd-wreede nieuwsgierigheid: Ammy zelf had haar in
't begin eens gezegd, dat het bont haar zoo flatteerde. Zij moèst taquineeren, Ammy's
stroeve rust, waarachter zij toch wist ergernis, prikkelde haar ertoe. Maar Ammy liep
er niet in, kalm opziende naar Ada's kant, zei ze alleen:
‘Ik zou 't maar wèl doen, want 't is koud - dat manteltje is niet dik.’
Even keek Ada haar scherp aan; vergiste zij zich, merkte Ammy inderdaad niets
of hield ze zich zoo?
En een minachting steeg in haar voor deze koele zwijgende vrouw. O zij, hoe zou
zij zich hebben weten te verdedigen in dat geval. Zij zou zich een man niet laten
ontstelen als ze hem eens bezat! zij zou er voor weten te strijden, èn hem weten te
houden.
‘Oh, dat diè vrouw hem had, die hem niets meer schelen kon en die hem toch zóó
bond, dat zij hem niet winnen kon voor zich. Al was 't alleen terwille van het kind,
dat hij nooit laten zou. Zij kènde hem, dat was het laffe in hem: zich amuseeren wou
hij met iets nieuws, maar daarom toch niet het oude wegwerpen.’
‘Kijk, daar was hij terug, knap was hij toch - -’
‘Ik ben klaar!’ riep hij vroolijk.
Ze keek hem even stil aan, toen hij op den drempel stond, met iets vermoeids in
haar oogen dat niet geveinsd was.
Toen, zich overwinnend, lachte ze, ging met hem heen.
Op straat ondervonden Ada en De Brière een lichte gène; onwillekeurig keerde hij
zich om, keek of Jopie voor 't raam stond - eigenlijk, of Ammy er stond - maar de
vitrages waren dicht, hij zag niemand.
‘Wil je loopen of trammen?’ vroeg hij.
‘Loopen natuurlijk!’
Ze juichte het bijna, in zoo onverholen blijdschap, dat hij
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glimlachte achter zijn rosse snor. Hij hield van dat onbedwongene in haar, ze kòn
niet veinzen: haar triomf, haar verliefdheid, haar snelle gekrenktheid, haar plezier,
haar verveling, alles uitte ze in volslagen onverschilligheid voor de meening van
anderen. En, voortloopende, keek hij opmerkzaam op haar neer, lette op: mooie
tanden, maar geen mooie mond, alleen als ze lachte aardig, maar haar oogen, dié
waren bizonder, hij had nooit zulke eigenaardige oogen gezien - d'r haar was maar
gewoon, - niet zwaar ook - eigenlijk was ze toch in 't geheel niet mooi - d'r hals ook
niet, wel gevuld maar niet mooi van lijn - Ammy had een prachtig halsje, zoo slank
gebogen, dat had Jopie net zoo - maar deze, d'r zat vuur in. 't Was een meid die wist
wat ze wou, èn doordreef! Hij had best gezien, ze had 't er op gezet, gisteren al, om
vanmiddag alleen met 'm uit te gaan - die armband was waarschijnlijk maar een
smoesje - tóch lief kind, hij mocht haar graag.
‘Hoe bevalt je nu Amsterdam?’ vroeg hij.
‘Zoo zoo,’ coquetteerde ze, hem plagend aanziende.
‘Dat's ook beleefd voor je gastheer!’
‘Ja, wat zijn dat dan voor manieren van een gastheer om zoo iets te vragen vandaag bevalt 't me nogal goed.’
‘Waarom?’
‘Ik heb plezier.’
‘Omdat je met mij uit bent,’ schertste hij brutaal.
Ze zag hem aan met iets in haar oogen, dat hem bijna van zijn stuk bracht; hij
zweeg.
Ze had waarachtig soms iets in haar gezicht - iets - van verdriet. - - Och nee, dàt
nou niet asjeblieft! dat was vervelend. Dat ze pruilde, of boos was, als hij niet genoeg
notitie van haar nam, dat vond hij juist aardig, maar niet lamenteeren, 't moest amusant
blijven.
Hij dacht aan zijn laatste vlam; een cliënte van hem, een jonge, pas gescheiden
vrouw, die zijn gevoelens niet had beantwoord. Nog telkens striemde de ergernis
daarover hem even.
Ada vlug-raadde iets van zijn gedachten, aan den trek om zijn mond, die er altijd
was, als iets hem verveelde.
‘Oh, zoo wás hij - zoo'n egoïst - als hij maar plezier had, een ander kwam er niet
op aan. Waarom gaf ze toch om dien man - ja, dat was nu eenmaal zoo, ze kon er
niet tegen op - gek, Ammy, al deed die nu nòg zoo hoog, was er toch ook eenmaal
ingevlogen, - en zij, met Ammy's
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voorbeeld voor oogen zou 't nèt zoo doen. Jawel, maar zij zou zich toch niet zoo
gemakkelijk op zijde laten zetten - nooit!’
‘Waar denk je toch zoo aan?’ vroeg hij vleiend.
‘Aan jou,’ zei ze rap.
‘Dat's eerlijk!’ Hij lachte luid-dol op, als een jongen. ‘Oh, 't was een aardig kind!’
‘Nou, wat dacht je dan van me? nu verder biechten.’
‘Denk ik niet aan -’
‘Hè, dat zou ik zoo graag eens weten.’
‘Waarom? omdat jij in je ijdelheid denkt, dat het wel vleiend voor je zal zijn, maar
dat kon je wel eens mis hebben!’
Hij keek, in bijna naïeve-verwondering.
‘Kom! liep je kwaad van me te denken?’
Ze schaterde.
‘Lijkt je dat onmogelijk?’
‘Ja -’
‘Waarom?’
‘Ik dacht, dat je me nogal lijden mocht -’
Ze keek hem aan, haar vreemde oogen bijna groen nu.
‘Dat weet ik juist niet.’
Hij lachte ongeloovig, overtuigd van zijn eigen charme voor bijna iedere vrouw,
toch innerlijk wat gebluft door haar ongegeneerde dwaasheid.
Ze merkte het wel; een klein lachje spotte om haar mond.
‘Nee,’ dacht ze, ‘lijden mag ik je niet; zèker niet - heelemaal niet - ik kan je niet
uitstaan - ik heb duizend grieven tegen je - om al je lamme eigenschappen - maar ik
hòu van je! - ik hou gek van je! ik zou je wel willen slaan en zoenen tegelijk!’
Toen Ammy de voordeur hoorde dichtslaan, nam ze meteen Jopie mee naar boven,
kleedde haar en zichzelf om uit te gaan.
Langzaam kleedde zij zich, zooals zij alles langzaam deed, met een behagelijke
zorgvuldigheid drentelend van haar kostbare toilettafel naar haar garderobe.
Ze hield ontzaggelijk van weelde, al het fijn-geslepen blauw-en-wit kristal was
haar oog nòg altijd een vreugde; ze ondervond een weerzin bij het gebruiken van
een grof, goedkoop voorwerp.
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Ammy's weelderige verkwisting deed wel eens berispende stemmen opgaan in de
familie, vooral van haar oudste zuster Louise, maar Ammy hoorde het zwijgend aan
met haar placide lachje. Ze had een te sterken hekel aan leelïjke dingen om zich te
veranderen.
Er was een droomende, weeke zucht naar verfijning in haar, zich uitend in den
kostbaren eenvoud van al haar toiletten èn een stilverborgen koopzucht. Ze was dòl
om iets te koopen; zoo iets nieuws, dat zij begeerde als haar eigendom, bezag ze lang
en dikwijls voor 't winkelglas, stil genietend in het weten, hoe mooi het was en dat
ze het koopen zoù.
En dan was het haar een klein feest in den winkel zich alles te laten uitstallen en
door 't genot van 't bekijken der andere dingen heen, het weten, het zeker weten, dat
ze het koopen ging, dat het haar eigendom eigenlijk al was.
Dan, het eenmaal in haar bezit hebbende, liep ze langzaam naar huis, maar zonder
zich ergens op te houden, verlangend het uit te pakken, te zien hoe het stond in eigen
omgeving.
Een ander sprak ze hier nooit van, zoo moeilijk en zelden uitte zij zich; maar ze
kon, gretig luisterend onder de droomende rust van haar zuiver gezichtje, hooren
vertellen van mooie dingen, in een of anderen winkel, en haar kooplust opgewekt,
prikkelde haar nieuwsgierigheid.
Als heel jong meisje, in haar prachtige toiletjes, was zij De Brière voorgekomen
als een wonder. Dol verliefd was hij dadelijk geworden, naar geen ander meisje had
hij meer omgezien. Dàt was een vrouw voor hèm.
Hij had gezien in haar het prachtlievende en tevens er onder geloofd een nog
sluimerende maar diepe hartstochtnatuur. En hij, jong advocaat, rijk, man van de
wereld, oppervlakkig, buitengewoon goedhartig, innemend, vriendelijk uit zijn
inderdaad voorkomende natuur, met zijn knap blond gezond gezicht, had haar dadelijk
gewonnen. Alles van de rijke, warme liefde, die in haar leefde, had zij hem gegeven,
en het eerste jaar van hun huwelijk was voorbijgegaan voor haar als een roes van
stil, maar gretig genoten geluk; geluk, dat zij zijn vrouw was, altijd zijn persoon, die
ze aanbad met meisjesachtige vereering nog, om zich heen te hebben.
En zij bemerkte niet, dat langzamerhand hem dat huiselijk geluk verveelde, 't
kwam niet in haar op, dat hij iets anders zou verlangen dan haar en zijn werk. Haar
natuur, zwijgzaam,
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sober, in zichzelf gekeerd, bergend schatten van toewijding diep in zich, voelde niet
voor al het uiterlijk vertoon, waaraan hij behoefte had.
En hij ondervond allengs verbaasd en teleurgesteld, dat zij niet was de vrouw,
waarvoor hij haar had gehouden. Dat zij hem niets anders kon geven, dan de zachte
stille liefde, die hem niet bevredigen kon. Nòg ging het, boeide zij hem toch door de
bekoring van haar eigenaardige schoonheid, vooral verinnigde zijn gevoel voor haar
zich weer, toen zij Jopie wachtte; toèn, in zijn trotsche blijdschap om 't kind, zocht
hij haar meer dan ooit. Toèn had zij hem kunnen houden - dat was de tijd, toen alles
van hem naar haar uitging, toen hij verlangde zich gebonden te weten door haar, dit
zelf begeerend als een rust. Maar zij kòn het niet; haar zachte droomerige passielooze
natuur schrikte terug voor zijn heftigen hartstocht, gevoelde weerzin; op andere wijze
wilde zij hem binden, op hàre wijze: door gezellige intieme huiselijkheid, door
vertrouwelijk innig opgaan in eikaars belangen - alles wilde zij voor hem doen, alleen
beantwoording van zijn ruwe zinnelijkheid moest hij niet van haar vragen.
En hij, teleurgesteld, onbevredigd, voelde zich verkoeld jegens haar, begon
vergoeding te zoeken in omgang met andere vrouwen.
Dit sloeg haar. Het was het begin van de jarenlange kwelling. Met haar hooghartig
stilzwijgen leed ze het uit, als een smaad, een vernedering in 't openbaar, die hij haar
willens en wetens aandeed. Diep in zich verborg zij haar jaloezie, zij had dit zoo
trotsch in zich leeren opsluiten, dat De Brière haar onverschillig dacht voor zijn
handelwijze, en dat kwetste hem toch. Hij wist niet, hoe zij smachtte naar hem, naar
zijn liefde, en hoe eigenlijk alleen de gedachte haar staande hield:
Dat dit, wat hem dreef naar anderen, altijd weer na korten tijd voorbij ging; nooit
diep wortelde. Dat als eenmaal die zucht naar afwisseling bij hem uitgesleten was,
zijn oude liefde voor haar nog wel ongerept in hem zou blijken te leven. Het was een
illusie, maar diè hield haar op. Altijd kwamen nieuwe perioden van verliefdheid, en
altijd verveelden ze hem na korten tijd, keerde hij tot Ammy terug - dan kon het
tijden lang goed gaan tusschen hen, tot weer de verbittering om een nieuwe verhouding
haar te sterk werd, zij koel, stug van hem terugtrok. Dan kwam na dien
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tijd van rust, van dùrven hopen, dat zij het gewonnen had, het verbitterd stom gesloten
wrokken tegen hem; dan drukte hèm haar melancholie, haar zwijgen zóó, dat hij
snakte naar vroolijkheid en afleiding buitenshuis.
Nu was, na een tijd van rust, dit gekomen met Ada.
Terwijl zij met Jopie aan de hand het Vondelpark inging, dacht zij met wrangen
zelfspot:
Zij zèlf had het ongeluk in huis gehaald. En 't was erger, kwellender dan ooit iets
te voren. Hier, met Ada, kreeg zij het gevoel niet zeker, niet veilig meer te staan in
eigen huis. Zij mocht nog zoo hoog, zoo bijtend-onverschillig doen tegenover Ada's
tergend coquetteeren, in haar hart voelde zij zich klein, gebroken.
Als dit de menschen te weten kwamen! huiverde zij in overgevoelige vreeze voor
medelijden. Zoo lang zij 't nog maar verbergen kon; zij kreeg dikwijls plotseling,
wanneer zij met vreemden was, bij een omzichtige vraag, een blik, voor haar niet
bestemd... het gevoel of de menschen jacht maakten op 't geheim van haar ongeluk,
en 't gaf haar hoe langer hoe meer die strak gesloten hooghartigheid, die alleen week
voor eigen broers en zusters, zelfs goede kennissen op een afstand hield.
Toen zij thuiskwam met Jopie was 't halfvier; zij stookte de kachel op, ging met wat
naaiwerk in de achterkamer zitten, terwijl het kind balde in de gang.
‘Wel lastig,’ dacht ze, ‘dat Juf er niet is,’ maar aan den anderen kant was 't haar
ook een afleiding geweest zelf met Jopie naar de les te gaan... Als Juf erbij was, hield
dat vanzelf Ada wat in toom....
Langzaam kroop de middag om. Na vieren kwam Lot even babbelen; dat gaf wat
afwisseling. Lot, die wel merkte, dat Ammy heel verstrooid was, haar oogen donker
starend voor zich uit, vermoedde vijandig-snel iets tusschen Henri en Ada.
‘Dat lamme kind! ze had laatst al zoo iets gemerkt - maar waarom stuurde Ammy
haar niet doodgewoon weg!’
‘Blijft Ada nog lang?’ vroeg ze voorzichtig.
Ammy trok de schouders op, fronste. Zij voelde dat Lot combineerde, begreep maar te gekwetst in haar trots, kon zij zelfs haar zuster geen vertrouwelijkheid geven;
al wist Lot, al wisten de anderen, erover praten kon zij niet.
Ze vond het bijna een verlichting, dat Bets kwam, de vrouw
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van Hein, waardoor iedere intimiteit vanself uitgesloten bleef.
Bets, klein, vierkant, plomp gebouwd, met heldere oolijke oogen in 't bijdehand
kordaat gezicht, was dadelijk en altijddoor een punt van ergernis voor Lot, en de
schoonzusters kibbelden meestal heel gauw scherp tegen elkaar in.
‘Lieve hemel, wat 'n duisternis hier!’ riep Bets' grove stem - ‘hoe kan je je kamers
200 donker maken, Ammy, 't is buiten nog licht en je kunt hier al geen hand voor
oogen zien; dat 's voor een kind ook ongezond, zoo weinig daglicht!’
Lot zweeg geïrriteerd, Ammy glimlachte onverschillig, vroeg naar Hein - Berry
-‘Ja,’ zei Bets, ‘jullie hebt zeker gehoord, hè? Berry gaat naar kostschool, ‘maar
hij weet het zelf nog niet.’
‘Is dat vast?’
‘Ja zeker!’ Ze voelde wel de afkeuring van haar schoonzusters, en ging er
braveerend tegen n:
‘Nee, 't is gewoon een spektakel met dien jongen - niemand kan 'm meer aan.’
‘Dat is toch wel erg,’ zei Ammy, maar Bets draafde door:
‘Och daar kan jij absoluut niet over oordeelen, Ammy: een klein stil makkelijk
meisje van vijf, of een groote wilde jongen van dertien.’
‘Berry is ook toch eenmaal vijf geweest!’
‘O, maar Berry was dàdelijk zoo'n baas, daar heeft een ander geen begrip van.’
Lot en Ammy zwegen. Bets was in een van haar strijdlustige buien, ‘kijven’
noemden ze het in de familie, waarin Ze alles òpstreed, zelfs al beweerde niemand
het tegendeel.
- Niemand van de Terlaets, behalve Lot, sprak Bets ooit bepaald tegen.
‘Hij is wèl jong voor een kostschool,’ vond Lot.
‘Och,’ zei Bets, ‘nee - -’
Zij keek norsch voor zich uit, maar er was een zenuwachtig trekken om haar mond.
Lot zag 't niet, die keek naar buiten, maar Ammy wel. En ze dacht met even-spijt:
niemand in de familie was eigenlijk ooit hartelijk tegen Bets, behalve Papa, en ze
kon toch zoo goedhartig, zoo aardig zijn. In haar hart, al wou ze 't niet bekennen,
zou ze 't zich toch wel erg van Berry aantrekken.
Er viel een stilte, Bets was niet van plan het eerst iets te zeggen. Innerlijk vond ze
het ellendig, dat Berry 't huis uit
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moest, ze kon er niet van slapen 's nachts, lag stilletjes in bed te huilen, maar voor
geen geld zou ze dit aan haar schoonfamilie willen toonen.
De Terlaets, overgevoelig en gauw gekwetst door haar dikwijls scherpe uitvallen,
kwamen haar weinig te gemoet; het bleef van hun kant een koele vriendelijkheid,
die nooit steeg tot hartelijkheid; het was alleen om Hein, die nooit familieziek was,
en om Berry, dat zij den band nauw aanhielden. En Bets, dit zeer wel voelend, was
in gezelschap van de Terlaets zelden in goed humeur, verborg haar onverstandigen
maar goeden aard, onder stekelig gekibbel.
Er kwam afleiding door het binnenstormen van Jopie, die op Bets toevloog:
‘Tante! waar is Berry? hebt u Berry niet meegebracht?’
‘Neen kind, Berry is geen pakje, dat ik zoo maar onder mijn arm meeneem.’
‘Waar is ie dan?’
‘Met andere jongens uit.’
Ontevreden fronste Jopie's voorhoofdje, haar oogjes, boosdonker opeens, staarden
voor zich uit.
Berry was Jopie's afgod: alles wat Berry zei, was waar en heilig, alles wat Berry
deed, grappig en merkwaardig; haar grootste eerzucht was in Berry's smaak te vallen.
Ammy zag 't gezichtje van het kind betrekken, Jopie stil en makkelijk, zooals Bets
beweerde? Dit kind had hartstochtelijke verlangens, verrukkingen en verdriet in haar
leventje, die haàr soms beangstigden.
Nu ook, in heftige teleurstelling ziedde een drift in haar op, holde ze, niet luisterend
naar Lot, die haar riep, terug naar de gang - en woedend schopte ze tegen haar bal,
harder en harder, dat hij heen en weer vloog met vinnige meppen tegen het marmer.
Dan, haar drift gekoeld, tranen in haar oogen, ging ze op de trap zitten, lusteloos
in verveling.
Lot lag stil in haar stoel achterover.
‘Wat lief,’ dacht ze, ‘wat vreeselijk lief, zoo'n kind in d'r boosheid, en dat dan
straks weer aanhalig tegen je doet op je schoot - en zoo'n jongen, zoo'n lastige groote
jongen als Berry toch ook... ach, bij haar in huis was 't altijd zoo stil, zoo wijs van
alleen groote menschen - -’
Toen ze weg waren, bleef Ammy alleen zitten voor den
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haard. In de kille droefgeestigheid van eenzame kamers, wogen haar zorgen weer
zwaarder dan te voren.
‘Nu was 't half vijf, waar waren ze nu - Henri en Ada -? Ada was misschien
opgehouden in de Sarphatistraat, maar zóó lang - - hij moest toch naar kantoor, zou
hij haar later weer tegemoet gegaan zijn?’
Haar handen krampten zich, even keek ze schuw om zich heen in de duistere suite,
waar alleen licht viel van de lantaarn buiten, 't was of ze om zich den spot hoorde
fluisteren van deze eenzaamheid.
Huiverend liep ze naar de gang, daar leek 't opeens warm gezellig in 't opgestoken
licht.
‘Kom je binnen bij me zitten, Jopie?’ vroeg ze.
‘Samen uitkijken?’ riep 't kind.
‘Goed, maar 't is donker.
Met Jopie naast zich zat ze stil te kijken in de duistere Van Eeghenstraat; door 't
onzeker lantaarnlicht ging soms iemand voorbij - een meid gehaast loopend met een
mandje - een man - Het was zoo donker, zoo kil en verloren alles.
‘'s Zomers zie ik nooit die groote kraaien, die grijze met zwart, vandaag waren d'r
zooveel in 't Vondelpark,’ zei Jopie - ‘zijn die er 's zomers niet?’
‘Nee....’
‘Waar zijn ze dàn?’
Ze hoorde niet, wachtte op een voetstap die nader kwam... Ada toch alleen?
‘Waar zijn ze dan?’ herhaalde Jopie ongeduldig.
‘Dat - weet ik niet - -’
‘Waaròm weet u dat nu niet? Dan zijn die andere, die zwarte d'r toch?’
‘Ja,’ De voetstappen waren opgehouden - ‘Waar zijn die zwarte nu?’
‘Die zijn weg - -’
‘Hè!’ Jopie trappelde driftig met haar voetje tegen de lambrizeering - ‘u zègt niets!’
Ze schrikte op, zonder de woorden te hooren, pijnlijk aangedaan door den knorrigen
toon van 't kind.
‘U luistert heelemaal niet!’ pruilde Jopie, verveeld tegen de vensterbank hangend.
‘Jawèl kind,’ verdedigde ze geduldig.
‘Maar u zègt niets!’ snerpte het stemmetje hoog van ergernis.
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‘Jopie - ik wéét 't heusch niet, waar ze zijn, die kraaien - ik geloof naar andere landen
-’
Er was weer stilte. Het kind, wrevelig, vroeg niet meer. Ammy, bewegingloos,
keek uit.
Ze kon 't niet helpen, ze kòn niet praten, waar bleef Ada nu!
‘Daàr zijn vader en tante Ada!’ riep Jopie, die, haar neusje plat tegen 't glas, de
straat had af zitten kijken, en holde naar de deur.
‘Dus toch.... sàmen!’
Ammy stond werktuigelijk op, en ging weg van het raam. Een angst kroop in haar
op voor hun thuiskomst: vroolijk, druk pratend en zij - hier alleen.
Met een zwak, weerloos gevoel schoof ze haar stoel bij den haard; ze huiverde
van kou opeens.
Daar knierde de sleutel in 't slot en vlak daarop in de gang een gejoel van drie
vroolijke stemmen dooreen.
Met een harden stoot vloog de kamerdeur open.
Ze kromp in elkaar, de wenkbrauwen driftig gefronst.
‘Zit jij daar? in 't donker nog?’ vroeg De Brière, haar eindelijk in 't oog krijgend.
‘Ik heb den heelen middag visite gehad, Lot en Bets, ze zijn net weg,’ zei ze. De
frissche winterkou uit hun kleeren kilde om haar heen.
‘Hè, maak licht!’ riep Ada.
Ammy hoorde haar stem schel, opgewonden-overmoedig bevelend; het trof haar
als een steek. En onder het ploffende gaslicht, dat De Brière ontstak, stond zij
plotseling rechtop, heel lang, en zag met koude minachting op Ada neer.
‘Heb je je armband?’
‘M'n - wat? O - mijn armband! die was ik heelemaal vergeten - verbeeld je!’ Ada
lachte 'n schel overspannen schaterlachje, ‘Ja, ik heb 'm terug.’
‘Ik zal weer met jou een armband gaan zoeken, is dàt m'n dank!’ lachte De Brière.
Ze schaterde opnieuw, toen met een korten hollen zenuwkuch keerde ze zich om.
‘Ik ga me verkleeden.’
Buiten, in de gang, rekte zij zich even rechter, beten haar witte tanden in glimlach
van overmoed op haar lip.
‘Oh! zàlig was 't geweest, zoo hartelijk en aardig als hij kòn zijn, wanneer hij wou.
Zoo als vanmiddag was hij nog
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nooit geweest. Zij samen langzaam loopend in de winterschemering - toen had zij
sterk de overtuiging gehad, dat zij bij elkaar hoorden, hij dit ook voelde.’
Binnen was na Ada's weggaan een verlegen gedwongenheid.
Ammy zocht schijnbaar iets in haar naaidoos.
Waar waren ze geweest? Den heelen middag samen? Hij zou toch wel naar kantoor
geweest zijn - maar hoe hadden ze elkaar dan weer gevonden?!
Oh, dat zij 't niet wist! dat zij 't niet vragen kon!
‘En hoe heeft Jopie 't gehad op de les, hoog aan de ringen gezwaaid?’ riep De
Brière druk, het kind op z'n knie tillend.
Jopie schaterde.
‘Ik wil niet hebben, dat je zóó lacht, Jopie! dat is een aanwendsel van den laatsten
tijd - dat wil ik niet hooren!’
Stom verbaasd keek het kind haar aan, ook De Brière zag vreemd op. Dan boos,
innerlijk verbluft door dien toon van moeder, die nooit heftig was, liep Jopie de
kamer uit.
‘Mag dat kind niet meer lachen?’ riep De Brière geërgerd.
Ze wierp de deur achter Jopie dicht, en keerde zich snel naar hem toe.
Ze was heel bleek, met twee kleine roode plekjes onder haar oogen.
‘Ik wil niet, dat Jopie lacht als Ada - dat idiote ergerlijke zenuwlachen - ik wil niet
dat ze Ada leert nadoen.’
Haar stem hijgde heesch, haar oogen donker, wijd-open, dreigden.
Hij had haar nog nooit zoo gezien; het was de eerste keer, dat haar jaloezie zich
zóó uitte, en het pakte hem onmiddellijk met de verrassing van iets nieuws.
‘Je hebt misschien wel gelijk,’ zei hij vriendelijk, ‘maar we zullen het Jopie wel
weer afwennen.’
Ze knikte, haar zeldzame drift lamgeslagen door zijn toegevendheid. Met bittere
schaamte bekroop haar dadelijk de spijt zich te hebben bloot gegeven.
‘Wil je nog thee?’ vroeg ze werktuigelijk.
‘Als je nog een kopje voor me hebt, graag.’
Hij zag wel hoe ontdaan ze was, en hoe haar hand beefde bij het inschenken; toen
ze hem zijn kopje overreikte, keek
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hij haar aan met dat onweerstaanbare vriendelijke in zijn oogen, waarvoor ze altijd
zwichtte.
‘Die japon is mooi geworden, Amme, staat je uitstekend!’
Ze wist niets te zeggen dan:
‘Wil je nog suiker?’
‘Dank je, 't is best zoo.’
Langzaam, als zwaar vermoeid, ging ze tegenover hem zitten.
Het eene gaslicht, door 't rose kapje gedempt, schemerde een intieme gezelligheid
door de kamer; ze kon niets uitdenken meer, haar hoofd was dof en zwaar.
‘Wat had Bets voor nieuws?’
‘Ze vertelde, dat Berry naar kostschool gaat.’
‘Och kom, gebeurt dat nu tòch?’
Hij leunde voorover, belangstellend luisterend naar wat zij vertelde. Hij keek niet
op, toen de deur openging, Ada's zijden rokgeruisch langs hem streek, een oogenblik
naast hem stilstond.
‘Zoo-zoo - dat 's een heel ding, hè? en Lot, hoe ging 't daar? Peter goed?’
Ada hoorde niet eens, wàt hij zei tegen Ammy; maar ze zag zijn oogen, en ze
begreep ineens:
‘Nu - nu was 't voor hem een sport, weer haar, zijn eigen vrouw, eronder te krijgen.’
Woede en verachting stegen stikkend in haar keel; driftig smeet ze het boek, dat
ze in de hand hield, met een smak op den stoel naast hem, liep meteen zonder een
woord de kamer weer uit.
Bij de deur zag ze nog:
Hij had niet even opgekeken, alsof hij het niet merkte zelfs.
Toen, nà haar triomf van dien middag, die in juichenden overmoed haar had doen
thuiskomen, zonk alles in haar neer, werd alles vaal, hopeloos.
En terwijl ze langzaam, moe, de trap weer opliep naar haar kamer, scheurde haar
holle zenuwkuch krijschend door 't huis.

VI
Met gerimpeld voorhoofd zat Hein Terlaet op zijn eigen kamer voor zich uit te suffen.
‘Het moèst dan maar - het was nu beslist - Berry zou 't huis uit.’
Zijn groote hand wreef nerveus door zijn dicht blond
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haar heen en weer. Hier, alleen, na den heelen dag in zaken met vreemde menschen
te hebben moeten praten, viel kil de stilte op hem. En de zorg om Berry die hij aldoor
verduwd had onder opkroppend druk werk, neep hem pijnigend, nu hij weerloos
zonder afleiding zat.
De jongen, die nu al dertien werd, dien hij vast gehoopt had op 't gymnasium te
krijgen.... Vroeger had hij altijd gedacht: wat moet het vreeselijk zijn een zoon te
hebben, die niet leeren kan - - nu, Berry kon als de beste en wou niet. Zoolang hij
klein was hinderde het minder, maar nu was hij al een jaar te oud voor het gymnasium,
en waarachtig verleden week van de derde school weggestuurd, een bizondere school,
waar hij gedrild werd voor het toelatingsexamen.
Oh! den laatsten tijd joeg een angst in hem, dat toch de jongen voort moest, anders
kwam hij voor alles achteraan - andere jongens hoorde je soms zeggen van dit of dat
willen worden, al wàs 't dan kinderpraat, ze dàchten er toch over; maar in Berry zat
niets geen ernst, alleen verregaande ijdelheid om de getaptste jongen van zijn school
te zijn.
Hij dacht aan de tallooze avonden, het laatste jaar, dat hij met dreigingen en drift
Berry had pogen te dwingen tot zijn werk: die avonden, welke bij ieder ander de
rustige uren van den dag waren, waartegen hij opzag als tegen een berg!
Zijn goedige blonde kop rimpelde dieper in verdrietige zorg. Niet gewoon te
tobben, had hij altijd geleefd zijn bestaan van goeden, hartelijken jongen, practisch
verstandig, arbeidzaam, vroolijk, niet buitengewoon gevoelig; materieel tevreden,
bedaard gelukkig ook in zijn huwelijk met Bets. Zij was voor hem een opgewekte,
goedhartige vrouw, die hem vermaakte met haar wat plompen maar gemoedelijken
scherts. Alleen hinderde hem haar gekrib met de zusters en haar grieven tegen zijn
familie, vooral tegen Bernard; vervelend, dat ze geen van beiden zich wilden
inhouden.
Maar zij hadden 't goed met elkaar, al stonden ze intellectueel niet gelijk.
Hij uitsluitend man van zaken, zonder belangstelling voor andere dingen, die 's
avonds thuis niets verlangde dan lekker lui zijn krant te lezen, met zijn beenen voor
't vuur; terwijl Bets, ontwikkeld, veel las, en op de hoogte van alles bleef. Maar zij
viel hem nooit lastig met hàar liefhebberijen; -
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's avonds met Berry erbij, later alleen met Hein, zat zij het liefst rustig bij hem met
een handwerkje, te praten over niemandalletjes, gebeurtenisjes van den dag, in de
familie.
Toen het kind geboren was, dat hun eenige bleef, had al hun teederheid zich hierop
geconcentreerd. Zij hadden Berry, aardig jochie, niet kùnnen hard vallen om zijn
ingeboren onbuigzaamheid, hij had van 't begin af hun wil zich zien schikken naar
den zijnen.
En toen hij ouder werd, zich op school zijn harde onhandelbaarheid deed gelden,
vermochten zij niet meer te veranderen wat zij zelf jaren verknoeid hadden. Zij bleven
zwak: Bets, hem aanbiddend, kon nooit haar gezag doen gelden tegenover Berry's
overheerschende natuur; het was geen verhouding van moeder en kind; hij hield veel
van haar, maar hij bedilde haar, driftigde tegen haar op als tegen een kameraad. Hein
probeerde streng te zijn, en de jongen was tegen hèm nooit brutaal, maar had een
lijdelijk verzet, waartegen hij voelde niet te zijn opgewassen.
Hij schudde het hoofd, als om de herinnering te verjagen der laatste week sinds
den dag, toen hij den brief van den directeur ontvangen had. Hij was woedend tegen
Berry als nooit te voren; zóó buiten zichzelf, dat Bets angstig ertusschen kwam; had
hem daarna opgesloten in zijn kamer en verboden uit te gaan. - - 't Had twee dagen
geduurd; daarna, zijn woede alweer gezakt, Berry, die met een cynisch strak gezicht,
koppig, zwijgend in huis rondliep. Bets die verdrietig wou, dat hij nu maar weer goed
op den jongen werd, 't was toch maar een kind, alleen zijn verregaande speelschheid
deed 't hem. Toen was Papa verontwaardigd komen klagen, waarom Berry niet bij
hem mocht komen in zooveel dagen, wat dàt voor overdreven strengheid was over
Zoo'n bagatel. En in een moedeloosheid, een afkeer van al die tooneelen in zijn huis,
was zijn strengheid verloopen, hield hij de hand niet meer aan de opgelegde straf,
en hij zag geërgerd, maar zonder in te grijpen, dat het in huis alles alweer ging
tusschen Bets en Berry of er niets gebeurd was. Hij zelf bleef kwaad, sprak niet tegen
Berry, maar hij kon niet volhouden. Dan kwam zijn zwakheid, zijn afkeer van twist
en oneenigheid en hij liet alles weer slippen.
Nu leek 't, of hij de eenige in huis was die het zich nog
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aantrok - en dit maakte hem ook tegen Bets stroef en narrig.
Hij luisterde op, hoorde Berry's stem in de gang; met zijn zwaren tred liep hij naar
de deur en riep hem kort:
‘Berry!’
De jongen kwam, het kinderblad van het Handelsblad in zijn hand.
‘Zeg vader, nu zijn dit keer de raadsels weer zoo flauw, ik heb ze al allemaal.’
Zijn scherpe grijsblauwe oogen in mager bruin jongensgezicht twinkelden
triomfeerend. Zijn groote mond met gave witte tanden lachte.
‘Zeg vader, moet je hooren - mijn eerste....’
‘Ik heb je niet geroepen om raadseltjes, ik wou, dat je om betere dingen dacht,’
viel Hein norsch in.
Even keek de jongen met een snellen onderzoekenden blik hem recht aan.
‘Wat zou d'r komen? Hij dacht net, dat 't alweer goed was, omdat vader 'm riep;
al in geen week had ie tegen 'm gepraat en dàt was vervelend, je wist niet meer, hoe
je moest kijken, anders wel lollig zoo niks te doen te hebben.... als dàt weer ging
veranderen....’
Hein leunde achterover in zijn stoel, zijn goedig gezicht poogde streng te kijken,
maar 't werd alleen een verdrietig fronsen.
‘Hoor eens Berry, ik heb jou wat te zeggen. Als jij gedacht hadt, dat ik je weer
naar 'n andere school zou sturen - weer 't zelfde liedje, dan heb je 't mis, daar bedank
ik voor, zie je.’
‘Ga ik niet weer naar een school, vader?’ Verwonderd hoog schrilde de jongensstem
door de kamer.
‘En daar dan zeker weer de beest spelen - nee, dàt kennen we - mijn geduld is op.’
Heins zware stem bulderde àl driftiger. Berry, 't mager gezicht strak, stond stil op
te kijken in 't gloeilicht, wachtte af. En onderwijl probeerde hij, hoe lang hij het uit
kon houden erin te staren - ‘hè, allemaal zwarte en groene varkensstaarten als je d'r
uit keek - je zag gewoon niks - zwarte vlekken op oranje - - gek, hoe kwam dat -’
‘Jij wil niet oppassen, best, dan ga je maar heelemaal hier vandaan - nu ga je naar
een school, daar zullen ze je dan wel klein krijgen.’
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Hein keek hem aan; hij hoopte toch, dat Berry eventjes zou schrikken. Maar de
jongen, een lichte kleur door zijn bruine tint, de oogen van nieuwsgierigheid wijd,
zei alleen:
‘Waàr een school? Waar na toe?’
‘Ede.’
‘Ede! dus een kostschool!’ Zijn bewegelijk gezicht werd nadenkend - toen zag hij
zijn vader aan, knikte tevreden.
‘Leuk om aan de jongens te vertellen, en om Lamberts, als hij hem tegen kwam,
recht in zijn gezicht te kijken, zoo van: jou heele school kan me niks meer bommen
- jij hadt gedacht, dat ik met hangende pootjes terug zou komen, excuus vragen
zeker!’ - - een lach schitterde even op in zijn oogen - ‘stom hoor, van zoo'n vent, een
leerling minder, hij had er zichzelf mee, 't was wat 'n dure school - echt leuk van
vader 'm daar niet meer terug te sturen.’
‘Als jij dat dan zooveel liever wilt dan bij ons thuis zijn, dan moet je 't maar weten.’
't Was nijdig bedoeld, maar de jongen, rap, voelde erin het uitlokken willen van
eenig spijtbetoon, hartelijkheid. En dit maakte hem week. Niet 't moeten naar die
kostschool, dat trok hem door al het nieuwe, 't wond hem op in 't vooruitzicht; niet
ook de booze woorden, die konden hem niet schelen, maar ‘vaders gezicht, dat het
goeïigst was, als hij kwaad op hem wou zijn,’ dàt maakte hem in de war.
En terwijl zijn oogen, scherp-blauw nu, opstaarden naar de plaat van een
levensverzekering, kwam plotseling dwars door zijn koppige stroefheid, en zijn
verrassing om het nieuwe, een zacht verlangen in hem, om dicht bij zijn vader te
gaan staan, zich tegen hem aan te dringen, zooals hij wel eens meer deed - ‘maar 't
was al zooveel dagen hommeles, vader keek 'm haast nie-aan - en dan ineens dit dat was zoo mal - hij wou wel graag wat zeggen van - nee toch niet - 't ging niet.’
En hij bleef weifelend nog, stil op de plek, met het onbehagelijk gevoel, of hij
daar heel klein en bangelijk stond midden in die groote kamer - ‘en dat licht vlak op
je kop was ook zoo gek.’
Hein, voor zich uit kijkend, wachtte, hoopte, dat Berry iets zou zeggen, ‘Dat de
jongen d'r heelemaal niet eens aan dacht, 't weer goed te willen maken, onverschillig
bleef onder zijn boosheid.’
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Toen er niets kwam, draaide hij zich met een ruk recht voor zijn bureau, sloeg zijn
papieren op.
Even nog, niet recht wetend, of hij nu gaan zou, of niet, stond Berry, - toen zijn
vader ziende schrijven, slenterde hij, inwendig met zijn figuur verlegen, gemaakt
onverschillig de deur uit.
‘Hij was toch wel wat onder den indruk,’ dacht Hein, week al; en een impulsie
was in hem Berry na te gaan, hem terug te roepen, hem te omhelzen tegen zich aan,
hier alleen met hem, zonder Bets die het zag, in een heftig verlangen na zijn afwerende
stugheid van de laatste week.
Langzaam stond hij op en ging naar beneden.
Hij vond Berry in de gang voor het marmeren brieventafeltje. Hein kwam achter
hem, stond een oogenblik vlak bij hem stil; en tòch pakte hij hem niet in zijn armen,
zooals hij verlangde; een schuwheid weerhield hem.
‘Zijn d'r brieven voor me?’ vroeg hij, zijn stem nu zonder geforceerde norschheid.
‘Ja vader, twee en een briefkaart.’
Hein nam de kaart en opeens ging het als een steek door z'n hoofd, hoe stil en
vreemd 't hier zou zijn, als hij Berry geen ‘vader’ meer hoorde zeggen; er was iets
liefs in zijn stem, als hij ‘vader’ zei.
En hij bleef staan; hij voelde Berry langzaam als bij toeval tegen hem aanleunen,
al lezend in zijn kinderblad. Er spookte iets door zijn hoofd van nu te moeten zeggen:
‘Zal je daar goed oppassen, om mij plezier te doen?’ - of zoo iets - maar hij kon niet
de goede woorden vinden, wist ook niet, hoe te beginnen; toen hij de briefkaart drie
maal gelezen had zonder te begrijpen wat er in stond, nam hij de brieven op, en ging
ermee naar de tuinkamer.
De jongen keek hem na, waar hij ging, zijn groote gestalte loom zich bewegend,
de blonde kop gedrukt neergebogen, en een onberedeneerd, instinctmatig medelijden,
iets, dat hij nauwelijks bewust onderging, maar dat hem heel sterk drééf, deed hem
zijn vader achterna gaan.
In de tuinkamer, die voor eetkamer werd gebruikt, gezellig met 't effen rood behang,
de zware eiken meubelen, zaten ze met hun drieën, Hein, Bets en Berry stil om de
gedekte tafel. Berry, toch schuwer hier nu weer, omdat ze niet meer met z'n tweeën
waren, vader en hij, at haastig, zwijgend zijn biefstuk.
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‘Zou moeder - ja natuurlijk die wist 't al - hoe zou die 't vinden van Ede - hij zou zoo
graag even naar vader kijken, weten hoe zijn gezicht nu stond - dat een anderen kant
uit moèten houen van je oogen, daar kreeg je een stijf gevoel van in je voorhoofd als hij maar effen kijken kon dan was 't over - maar dat was juist het gekke, dàt je
niet kon!’
‘Berry geef de jus eens aan.’
‘Asjeblieft.’
‘- - O zoo - gewoon, vaders gezicht heel gewoon, of nee, zijn oogen anders, net
of die dieper in zaten - - als hij nu daar in Ede was, dan zat er niemand hier op z'n
plaats - gut, gek idee! daar moeder en verder niks - hij daar in Ede, moppig zég!
zeker een troèp jongens - of zouen d'r juist maar weinig zijn? da's lam, dan heb je
altijd een dwarskijker vlak op je neus - zoo'n paar jongens, dat was ook de moeite
niet waard om wat voor te durven - loonde niet - toch zeker wel leuk zoo buiten dòrst hij maar eens wat vragen d'r van - dòrst?! hij dòrst alles zèg? dat was 't niet maar vader zòu niks willen loslaten, 't was een straf, 't werd je niet vooruit lekker
gemaakt, dàt snap je - moeder zou hij 't straks alles precies vragen - hè - wat?’
Hij keek verschrikt op.
‘Je zit te soezen, jongen!’ zei Bets, bezorgd dat hij nu al tobde over 't weggaan;
‘wil je nog wat andijvie?’
‘Nee dank u - of ja toch wel, een klein beetje - ho! da's veel te veel, kijk nou!’
‘Kom kom!’
‘Ik zèg nog expres een klein beetje,’ pruttelde hij na.
Bets merkte zijn toon van spreken niet eens op.
‘Heb je plezier gehad vanmiddag?’ vroeg ze.
‘O ja, verbazend leuk. Zeg, kent u dien kleinen Jochems?’
‘Met dat gele haar?’
‘Ja. Ze zeggen, die z'n vader is over de kop.’
‘Zou dat waar zijn?’ vroeg Bets aan Hein.
‘Ik weet niet. Ik heb er niet van gehoord. 't Zou me verwonderen.’
Ze herademden alle drie, nu er ongezocht een gesprekje was ontstaan, Hein, hoewel
stug, toch weer wou meepraten.
‘Ik ben bij tante Ammy geweest, Jopie was zoo teleurgesteld dat jij er niet was.’
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‘Verbeeld je,’ lachte hij nonchalant, toch innerlijk dadelijk gevleid in zijn ijdelheid.
Na tafel ging Hein als gewoonlijk naar boven. Berry, wat ronddraaiend, wachtte
hierop - dat vader zijn sigaar zou aansteken en weggaan. En brandend van verlangen
zijn moeder uit te vragen, slenterde hij haar na, terwijl ze heen en weer liep, wat
opruimde. Opeens, heel gewoon vroeg hij:
‘Ligt die school in Ede buiten, of in 't dorp?’
Haar gezicht betrok.
‘Buiten geloof ik.’
‘Wanneer ga ik eigenlijk?
‘Met Januari. Heeft vader dat niet gezegd?’
‘Nee.’
‘Dan ben ik met Grootpa's verjaardag gelukkig nog hier,’ rekende hij vlug. ‘Of
zou ik daar niet naar toe mogen om die straf. 'k Wou dat 'k 't wist. Vraag 't niet
natuurlijk, wel lam anders, altijd zoo leuk - -’
Bets, zijn bedenkelijk gezicht ziende, kwam naast hem staan, sloeg haar arm om
zijn hals.
‘Vindt je 't naar om weg te moeten?’ vroeg zij, angstige bezorgdheid in haar stem.
Hij gaf niet dadelijk antwoord; in een kregele zenuwachtigheid ook om dien
verjaardag, knipte hij met zijn oogen; ‘wat hoefde je ook zulke vervelende dingen
te zeggen - -’
‘Ik kom toch met de vacanties thuis,’ zei hij stug afwerend.
Ze gaf hem een zoen, zei niets meer.
Hij ging de kamer uit, kwam terug met een boek van het leesgezelschap en ging
aan de tafel zitten.
‘Lollig nou - tòt hij naar Ede ging, geen een avond wat te doen!’
Vergenoegd gemoedelijk, zijn armen op tafel, zat hij te kijken, wat Bets deed. Zij
maakte het 's avonds altijd heel gezellig, het theeblad voor zich, zijzelf genoegelijk
rond in haar armstoel breiend of hakend. Berry was voor huiselijke gezelligheid heel
gevoelig, in dat opzicht een echte Terlaet. En eenmaal thuis, in omgeving die hij
knus en naar zijn smaak vond, was hij niet de onhandelbare bengel van school.
‘Moet je met me meekijken, moeder,’ zei hij, haar werk uit haar handen trekkend
en een eind verder op tafel gooiend; dan schoof hij dichter naast haar, legde het boek
tusschen hen in.
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Zij liet hem begaan, wou wel graag zoo door hem gemeesterd worden.
‘Die hond lijkt precies op dat kleine jochie uit je klas - Jan van der Groot.’
Hij lachte luid op met zijn keellach; 't wàs waar, moeder kon zoo leuk die dingen
zeggen.
‘Hij zit immers bij jou in de klas?’
‘Op me vorige school bedoelt u.’
‘Nee, op deze school.’
‘Dat is immers me vórige alweer, daar ben ik toch alweer af!’ zei hij triomfantelijk,
in plaagzucht.
Ze keek betrokken, zielig - nu toch gehinderd door het besef, dat het blijkbaar zoo
niets geen indruk op hem had gemaakt: de boosheid van Hein, en haar verdriet. Tegen
iedereen was ze altijd bijdehand, ad rem, maar tegen Berry zweeg ze.
Hij keek neer op zijn boek.
't Speet hem eigenlijk, dat hij dat gezegd had, maar hij vond 't zoo'n komiek idee,
dat hij 't niet laten kon.
Hij sloeg de bladen om, zonder te kijken, zat er over te piekeren, hoè 't weer goed
te maken.
‘Die Jan van der Goot heeft zelf een hond, of z'n papa dan, - hebt u die wel eens
gezien?’ begon hij.
‘Ja - die worst op rolletjes.’
Hij viel lachproestend tegen haar aan, duwde even zijn hoofd tegen haar arm.
Ze begreep wel, dat dit een spijtbetoon moest beduiden; en ze was er blij mee,
streek hem over zijn haar.
‘U is toch een leuke,’ zei hij, en keek vergenoegd verder.
‘Was Piet Boot vanmiddag bij jullie?’ vroeg Bets, altijd geheel opgaand in zijn
jongensbelangen.
‘Nee,’ zei hij opeens strak.
‘Waarom niet?’
‘Daarom niet.’
‘Jullie hebt toch geen ruzie, Piet is toch altijd je beste vrind?’
Een harde trek kwam in zijn gezicht, hij zweeg.
‘Wat heb jullie samen gehad?’
‘Hij wou niet doen, wat ik zei, en toen sloeg ik 'm op zijn gezicht.’
‘Sloeg hij toen terug?’
‘Natuurlijk! Maar hij wou niet meer meedoen. Moet hij weten. Ik heb 'm niet
noodig.’
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‘Maar waarom moest hij dan juist jou zin doen, 't is toch zoo'n aardige jongen anders?’
pleitte Bets.
‘Omdat ik alles, 't heele spel bedacht had - wat had hij d'r in te zeggen!’ zei hij
norsch, in zijn harde heerschzucht niet duldend, dat één hem weerstreefde.
Inwendig had hij 't land gehad, Piet den heelen middag gemist. Maar hij kòn niet
de eerste zijn om het weer goed te maken.
‘Komt vader niet theedrinken?’ vroeg hij plotseling op de klok ziend, dat het al
acht uur was.
‘Vader heeft zeker nog wat te werken.’
Maar Berry dacht: ‘Dat is 't niet! 't is nog om vanmiddag.’
En 't benauwde hem, vader, die maar alleen boven zat - de heele week, dat vader
kwaad op hem was, had hij wel niks tegen 'm willen zeggen, maar hij was toch
gewoon komen theedrinken - was 't dan omdat hij wegging - - maar aan tafel was 't
toch gewoon - als hij eens naar boven ging, bij zijn neus langs vroeg: ‘of u komt
theedrinken’ of zoo - of nee maar niet - of wèl - Maar na een kwartiertje, terwijl Berry nog zat te wikken, kwam Hein vanzelf ging als gewoonlijk voor de tafel zitten, sloeg de krant breed voor zich uit.
‘Dit was weer zóó gewoon, zoo net als andere avonden - gelukkig, het was of er
iets diks, benauwds wegzakte uit z'n hoofd - maar zoo héélemaal als vroeger was 't
toch ook weer niet, want dan zou vader dadelijk gevraagd hebben: wat hebben jullie
daar voor een boek, laat eens kijken, en dan iets gezegd hebben of gelachen of zoo
- maar nu kéék hij alleen maar, toch niet kwaad meer, de heele week had hij nooit
zijn kant op gekeken - maar natuurlijk, dat hij niet met 'n leerboek zat, dat deed weer
denken aan die historie met Lamberts - Ja! kon je leeren, als je niet op een school
was?! - - -’
Toen Bets 's avonds laat boven kwam, ging ze, zooals ze gewoon was, even naar
'm kijken. Hij sliep gerust.
Voor zijn bed bleef ze staan, het licht van 't lampje schuttend met haar hand, en
keek een poosje naar hem. ‘Gelukkig hij sliep lekker, ze was bang, hij kon zoo
opgewonden zijn, en zoo sterk zag hij er niet uit tegenwoordig, hij was den laatsten
tijd mager geworden, kijk z'n handen, en zoo bruin - zoo'n echte jongen toch! Maar
wat leek hij nu tòch nog klein, als hij zoo lag te slapen, en in zijn
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witte nachtgoed - zoo leek hij niets op den grooten drukken brutalen bengel van
overdag. Nu herinnerde hij haar weer aan het kleine jongetje dat ze in haar armen
droeg - ze droeg hem zoo graag - had het zoo lang gedaan. - Haar keel kneep toe bij
de gedachte, hoe ze 's avonds niet meer naar hem zou kunnen gaan kijken, dat hij
dan weg zou zijn van haar, tusschen allemaal vreemden....
Ze schoof gauw de kamer uit, bang hem wakker te maken, veegde in 't portaal de
tranen van haar gezicht.
Op de slaapkamer keek Hein op, toen zij binnenkwam: hij had haar wel gehoord
op Berry's kamer.
‘Hij sliep gerust,’ zei ze.
Hij knikte verlicht, antwoordde niets. In bed lag hij wakker te woelen, kòn niet in
slaap komen. Als een last drukte op hem het weten, dat Berry het huis zou uitgaan;
hijzelf en niemand anders had dit tot een feit gemaakt.
***
Paul moest even uit naar Hein.
Er was getelefoneerd aan kantoor en hij alleen kon niet beslissen; met tegenzin,
moe van den dag al, ging hij op weg.
Onderwijl bedacht hij, tòch eenmaal op straat, zou hij even met een kleinen omweg
bij oom Jan aangaan; die woonde op 't Singel voorbij het Koningsplein, en kon om
zijn jicht dikwijls dagen niet uit.
Het loopen in 't donker op de stille grachten deed zijn hoofd altijd goed: alleen
eventjes hinderlijk schel het oversteken van het Koningsplein met tramgerinkel en
druk gerij - daarna kalm opnieuw het donkere Singeleind.
Voor den behangerswinkel op den hoek keek hij even: onwillekeurig, haast
onbewust willende uitstellen het oogenblik van binnen te moeten gaan.
In de kamer, waar dik sigarenrook hing, vond hij oom Jan, den ouderen broer van
zijn vader, zittende op de canapé, de beenen gestrekt. Hij scheen gedut te hebben,
want een moment keek hij Paul verward aan.
‘Zoo oom.’
‘Daar doe je goed aan,’ zei de oude man, met een poging om op te staan, die hem
niet lukte, ‘zoo zie ik, dat er toch nog een mensch aan me denkt.’
‘Is u goed, oom?’ vroeg Paul.
‘Best, uitstekend - zeg, jij wou misschien wel thee, hè?
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niet? Waarom niet? ik voor mij, heb er de moeite voor mijzelf alleen niet voor over,
en dat bocht van de juffrouw drink ik niet.’
Jan Terlaet leek in niets op Evert, het fijne, vroolijke, welverzorgde oud-heertje.
Hij was groot en breed gebouwd, maar gebogen door jicht. Den grooten grauwen
kop met moeite heffend, zag hij van onder de borstelige grijze wenkbrauwen, met
zijn scherpe oogen Paul aan.
Hij had zich drie dagen niet kunnen verroeren bijna van de pijn, maar dat wou hij
nooit weten; moeilijk had hij zich nu van de canapé in zijn leunstoel gewerkt.
‘Ik ben eigenlijk op weg naar Hein - weet u dat ze Berry naar een kostschool
doen?’
‘Zoo. Je bent als ouders maar dupe van zoo'n jongetje.’
‘Het kind is misschien nog meer dupe van de ouders.’
Jan Terlaet lachte, zijn korten grimmigen lach. ‘Daar is misschien wel wat van
aan. Maar anders - ik moet niets van dat heer hebben - hij heeft hier eens zóó'n herrie
geschopt, toen Hein en Bets hier een visite met 'm maakten - weet je dat? Eerst op
de trap bij de juffrouw 't kraantje opengezet, dat alles onderliep - 't was op Zosndag
notabene - en toen - -’
‘Nu ja, toen was hij zeven - hij is nu wijzer.’
‘Dat blijkt! En toen sloeg hij z'n moeder de hoed van d'r hoofd, ook zoo uit
aardigheid, zie je - en toen - wat verzon hij toèn weer - enfin, ik weet wel, ik had
hem dolgraag een pak slaag gegeven. Ik heb gezegd: hoor eens, jullie zijn me welkom,
maar zonder je engel, ik geloof, dat Bets me dat nooit goed heeft kunnen vergeven.’
Zwijgend zaten ze een poos. Dat deden ze dikwijls als ze bij elkaar waren; Jan
Terlaet, weinig spraakzaam van natuur, was al in zijn schik als Paul tegenover hem
zat, en Paul gaf het een rust; er was niemand behalve Bernard, met wien hij zoo
genoeglijk zwijgen kon als met oom Jan.
Meestal eens in de week vast kwam hij bij den ouden man een praatje maken; 's
zomers zaten ze dan ieder voor een open raam uit te kijken op de bloemmarkt, het
heele Singel één kleurgewemel van planten en bloemen. Het leek hem nu, of hij hier
toen altijd zoo veilig gezeten had, zonder 't ellendig gevoel in zijn hoofd nog, dat
hem nu de kamer te eng maakte.
De oude man keek ongemerkt aandachtig naar hem.
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‘De jongen zag er heel slecht uit, die was niet in orde - hij had 't al lang gezien.’
‘Alles goed in de familie?’ vroeg hij.
‘Ja, dat ik weet - Papa is best.’
‘Je kunt wel best zijn, als je maar nooit wat ziet,’ zei oom Jan met zijn zware
nadrukkelijke stem.
Paul lachte.
‘Oom sloeg den spijker op den kop, papa zàg nooit wat - enfin, maar goed eigenlijk,
wat gaf het!’
Toen Paul na een halfuurtje was weggegaan, strompelde Jan Terlaet weer naar de
canapé, strekte zijn beenen uit, zich verbijtend van pijn.
‘Goeie jongen,’ dacht hij, ‘om altijd trouw aan te komen - och allemaal waren ze
hartelijk, maar wat gaf 't; alleen was je - alleen bleef je. 't Was niks gedaan voor een
ouwe zieke man als hij, dat op kamers wonen! Ziek, lag je alleen met een vervelend
oud spook van een hospita, die om de paar uur eens naar je kwam kijken, dat was je
verzetje! Je dankte den hemel als je d'r maar weer met fatsoen de kamer af hadt.
Nu weer pas die drie dagen, 't was om te leeren tooveren - en dat beròerde behangsel
van zijn slaapkamer; waar hij altijd de figuren van lag na te trekken - en d'r zat 'n
onregelmatigheid in de teekening, daar werd je dol van - 't zoù d'r af. D'r moest effen
behang komen, hier kon hij niet meer op kijken!
Hij had er expres niets van gezegd tegen Paul dat hij ziek was geweest. Dan vonden
ze 't naar achteraf, dat ze 't niet geweten hadden, ze zouden hem willen oppassen en dàt wou hij juist niet. 't Was al erg genoeg, dat je zelf met je lichaam geen raad
wist - niet nog een ander tot last wezen erbij - nu was je weer beter zoogenaamd,
ging je weer om den tijd te dooden in koude koffiehuizen zitten - hij hààtte
koffiehuizen tegenwoordig - maar je moest toch èrgens heen met je uren. Lang loopen
ging niet meer - dat was hem vroeger zoo'n groot genot geweest, 't eenige wat je een
beetje vrede gaf: verre mooie wandeltochten buiten, zoo van alle menschen af - dat
kon nu ook al niet meer - 't werd àl bekrompener, de grenzen van je leventje àl nauwer
- dat was de misère van oud worden. En je kon toch ook maar niet altijd bij die jonge
kinderen aanloopen - ze zouen gauw
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genoeg van je krijgen, èn met reden; nee, zooveel mogelijk alleen blijven, dat je
niemand hinderde, tenminste niemand je kon nazeggen, dat je in je ouderdom een
last was geweest; stil op je kamer blijven - bij de dieren zag je, wat de natuur
voorschrijft, een ziek dier zonderde zich uit instinct af, borg zich op, zocht ook geen
hulp of medelijden.
Enfin, wat kwam 't er eigenlijk ook nog op aan - na Amelie's dood was toch alles
in hem mee gestorven.
Amelie.... dat jaar, toen hij uit Indië kwam, was 't net zoo'n winter geweest als nu
- ook altijd regen met die lage grijze luchten. Hij wist alles uit dien tijd nog precies.
Toèn had hij haàr, Everts vrouw voor 't eerst gezien, dat had beslist over zijn leven.
Al de jaren door van Everts buitensporigheden, was hij haar eenige vertrouwde en
vriend geweest, had hij voor haar gedaan wat hij kon, om haar iets te vergoeden. Er
was geen dag omgegaan, dien hij niet met haar en de kinderen had meegeleefd. Zij
had hem ééns gezegd: 't was haar zoo'n rust, dat hij alles wist; nu was er één mensch,
voor wien ze niets behoefde te verbergen. Maar later, in de stille jaren voor haar
dood had zij erover getobd, het zichzelf verweten, dat zij hem zoo in haàr leven
gedwongen had, dat zijn eigen leven erbij ten onder was gegaan - dat hij nu zoo
eenzaam bleef.
Hoè eenzaam, dat had zijzelf waarschijnlijk niet eens ten volle begrepen.
Dat het zóó komen moest! In den laatsten tijd, als hij zoo alleen lag, zag hij zooveel
dingen uit zijn jeugd terug. En dan altijd: Evert en hij, voortdurend kribbende en
wrokkende, 't was nooit tusschen hen gegaan. Nooit had iemand hem zoo geërgerd
als Evert met zijn uitbundigen vroolijken levenslust die maar nooit iets zag van het
leed op de wereld. Dat, wat anderen altijd zoo aantrok, het zonnige, blije, had hij
niet kunnen uitstaan.
Na Amelie's dood minder dan ooit! Het eenige wat hem nu nog overbleef waren
haar kinderen, maar die hadden hèm niet meer noodig. Wat wist je van ze
tegenwoordig? Je wist niet meer van hun levens, ze vertelden 't je niet - natuurlijk en 't werd leeger, àl leeger om je heen. Er bleef weinig over. Voor Amelie had hij
wat kunnen zijn; voor de kinderen niets meer.
Hij lag dieper in de kussens verzakt; de groote grauwe kop vermoeid op de borst.
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‘Voor niemand meer noodig - en toch moest je maar voort.’
Hij huiverde, trok de plaid hooger om zich op.
't Was hem te veel werk om op te staan en naar de kachel te kijken....
***
Op straat voelde Paul zijn tegenzin, om nu wéér ergens een poos te moeten zitten,
stcrker. Hij had ook eigenlijk niet naar oom Jan moeten gaan - och maar daar deedt
je zoo'n goed werk mee - hij had een zwak voor den ouden man, dien zij, toen zij
kinderen waren, als een tweeden vader beschouwden - hij was toch eigenlijk te gauw
weggegaan - hij zou Hein eens waarschuwen, die was altijd zoo goedig in die dingen.
Zijn hoofd, weer erger dan verleden week; dat kwam, omdat hij nu weer gehoord
had van den liederavond, dien Kitty zou geven - dàt was iets, daar kòn hij niet tegen.
Plotseling, nu hij erover doordacht, viel hem vreemd en kil in: ‘Waarom dacht hij
eigenlijk nog op die manier aan Kitty? Zij beschouwde het waarschijnlijk al lang als
afgedaan. Vandaag of morgen was ze geëngageerd met een ander; wat gaf dat nòg
voor verandering - 't zou 't beste zijn misschien.’
Hij voelde even bitter het onnatuurlijke van dit denken, maar 't vervaagde weer in
onverschilligheid van overgroote vermoeidheid.
‘Slapen!’ dacht hij, toen hij aan de bel trok van Heins huis, ‘slapen! eens een heele
week slapen, niets anders, wat een zaligheid - hoe was ook weer dat prachtige liedje
van Wolff....
Denn ohne Leben so
Wie lieblich lebt es sich So weit vom Sterben ach,
Wie stirbt es sich so leicht....

Hein was gelukkig thuis, hij vond hem nog boven op zijn kamer.
‘Ga even mee naar binnen,’ drong hij, toen de zaken waren afgedaan.
Paul was op 't punt te weigeren, maar Hein liep al vooruit, alsof 't vanzelf sprak,
en Paul ging mee, te suf ook om een reden te bedenken tot weggaan.
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Toch aarzelde hij even terug op den drempel van de warmverlichte kamer: ‘Ik kan
immers dadelijk weg,’ dacht hij, en terwijl hij Bets begroette, langs haar naar den
stoel ging, dien ze voor hem aanschoof, mat zijn oog den afstand tot de deur.
Bets schonk thee, hoopte in stilte, dat hij gauw weg zou gaan.
‘Met Paul zat je altijd in je maag - als de gewone dingen over 't weer en zoo waren
afgedaan, dan was je uitgepraat.’
Hein vertelde druk over een ouden kennis, dien hij van middag ontmoet had, en
hij haalde herinneringen op uit hun jeugdjaren, of Paul niet wist nog - - en Paul, met
moe geknepen oogen, zei soms wat er tusschen, luisterde, en onderwijl bedacht hij
met ergernis, dat Hein, nu hij eenmaal het besluit genomen had, Berry uit huis te
doen, weer vroolijk als vroeger scheen, er niet veel meer over tobde. Maar plotseling
klonk Berry's stem in de gang, en tegelijk zag Paul, Hein met een bijna onmerkbaar
schokje opluisteren, terwijl zijn oog zonder aandacht afzwierf.
En dadelijk verdrong medelijden zijn ergernis, die hem de laatste dagen prikkelde
om Heins schijnbare zorgeloosheid.
Nu kreeg hij opeens het gevoel, of hij lang onhartelijk had gedaan tegen Hein,
koel en stroef, zoodat Hein vanzelf tegen hem gezwegen had. En och op kantoor
waren het altijd zaken, zàg je elkaar niet.
Hij herinnerde zich nu plotseling, hoe Hein dikwijls op stille oogenblikken gewild
onverschillig naast zijn bureau aan 't raam kwam staan, zeker verlangend zich eens
uit te spreken, vertrouwelijk te kunnen zijn; en hijzelf buigend over zijn papier, of
waar hij aan bezig was, afwerend stug het niet scheen te merken.
Het leek hem nu, of dit dag aan dag zoo geweest was, - en een behoefte steeg in
hem, dit nu dadelijk goed te maken, heel hartelijk te zijn tegen Hein.
Maar vlak erop vloog de angst naar zijn hoofd, beklemmend in de warmte, 't licht....
‘Neen hij moest weg - een anderen keer - hij kon 't niet uithouden.’
Plotseling stond hij op.
‘Ga je alweer weg?’ vroeg Hein opschrikkend, hij had een oogenblik stil voor zich
uit zitten soezen, ‘hé, gisteren was je zoo verkouden, is dat weer over?’
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‘Ik ben best,’ zei Pauls sleepende stem: ‘lijmerig’ dach Bets in even-ergernis, en hij
zelf hoorde die stem als een veraf, ijl iets, vreemd klinken in de ruimte van de kamer;
met het wee zonderling gevoel, alsof telkens op het toppunt van angst zijn lichaam
neerkroop tot den grond.
Met ijskoude handen zei hij kalm Bets goeden dag.
‘Kom je nog eens op 'n avond?’ vroeg Hein in de gang.
‘Ja,’ zei Paul, in kwellend, zelf-verwijtend medelijden voelend het aanhankelijke
van Hein, ‘volgende week dan.’
Dit had hij altijd gehad: het terug-aarzelen om een afspraak te maken, zich te
binden; onbewust trachtte hij altijd een vaste afspraak te ontduiken, of te verschuiven
naar een later tijdstip.
Bij de voordeur schoot Berry uit het zijkamertje.
‘Oom, ik ga u een eind wegbrengen.’
‘Maar dadelijk terugkomen, hoor!’ vermaande Hein.
‘Ja vader.’
Op straat herademde Paul, hij vond wel gezellig Berry bij zich te hebben.
‘Oom, ik ga naar Ede, weet u 't al?’ zei Berry.
‘Dat heb ik gehoord; vindt je dat zoo kranig van jezelf?’
Berry schokte zijn schouders op.
‘Nou, 't zal d'r wel leuk zijn - ik zal er den boel wel opscheppen!’
‘Berry,’ zei Paul, zijn arm om het kereltje slaand, ‘weet je wel goed, waarom je
naar kostschool gaat?’
Berry zweeg; zijn oogen, klein, tuurden.
‘Omdat je hier niet wil oppassen. Je doet vader en moeder dat verdriet al, nu wordt
't toch hoog tijd, dat je daar eens aan wat anders gaat denken dan den boel opscheppen
- begrijp je wel, Berry?’
De jongen zweeg. Onwil krampte om zijn mond; zijn voorhoofd fronste
zenuwachtig.
‘Jij wil de held van de school zijn. Jawèl, ik kèn je wel. Dat is jouw doel, maar je
vader en moeder lachen niet. Een jongen moet geen suffert zijn, hij kan streken
uithalen, dat vind ik allemaal best, maar hij hoeft daarom nog geen harlekijn te zijn.’
Een vluchtig rood brandde op in Berry's gezicht, zijn lippen klemden vaster. In
zijn hart wist hij: oom Paul kènde hem.
‘Je moet er eens aan denken, zie je, dat je te oud wordt voor zulke dingen, zoo'n
heele school op stelten zetten met
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zulke flauwiteiten; dat staat gek voor zoo'n langen jongen als jij. Ze lachen om je,
maar ze zouen 't zelf niet graag doen. Niemand stelt zich toch graag aan als een
clown. Zal je daar eens om denken, Berry?’
‘Ja,’ fluisterde de jongen schor, om er maar af te wezen. Hij draaide zijn gezicht
van Paul af, in 't onbehagelijk gevoel zich te geneeren.
‘Hij hàd zichzelf een piet gevonden, dat wàs zoo, en nou ineens was dat weg.
Flauwiteiten - harlekijn - clown, hij kon dit niet van zich afzetten, omdat het oom
Paul was, die het zei. Die zei nooit dingen, die hij niet meende en je kon niet tegen
'm op.’
Paul had altijd het meeste gezag over Berry gehad; en nu had hij den jongen in
zijn zwakste punt, zijn ijdelheid, getast.
't Scheen te werken.
Paul liet 't onderwerp nu maar, begon over 'n voetbalwedstrijd. Maar Berry klein,
gegeneerd, gaf maar weinig antwoord.
‘Je kunt niet meer mee naar binnen, Berry, dan wordt het te laat, ga nu maar gauw
terug,’ zei Paul, toen ze bij huis waren.
De jongen knikte, maar bleef staan, in zichzelf strijdend om wat te zeggen.
Paul wachtte benieuwd.
‘Oom,’ zei hij eindelijk, hakkelend, bijna onverstaanbaar, ‘maar ziet u, ik heb eens
een hééle week achter mekaar goed opgepast, en toen ging Lamberts allemaal dingen
tegen me zeggen in de klas....’
‘Wat voor dingen?’
‘Nou - dat ik zoo goed me best deed, en zoo stil was en oplette - en toen zaten ze
allemaal te lachen natuurlijk - en toen verdraaide ik 't gewoon weer - wat deed ie in
de klas zoo lief tegen me te doen en te zeggen, dat ik zoo'n zoet jongetje was!’
Nijdig nog bij de herinnering trapte Berry met zijn hak tegen de stoep.
Paul begreep: voor ijdelen, gevoeligen, trotschen Berry was zoo iets een beproeving,
die hem opnieuw in 't kwade dreef. Dit kind, wonderlijke mengeling van ruwe
hardheid en gevoelige zachtheid, van scherpe heerschzucht en kalme meegaandheid,
van grenzelooze ijdelheid en angstig zich-

Ina Boudier-Bakker, Armoede

74
klein-voelen, kon alléén een heel bizonder mensch leiden en tot iets goeds brengen.
‘Maar in Ede,’ zei hij hardop, ‘weten ze nog niets van je. Als jij dus nu maar wijs
genoeg bent daar niet te gaan opbluffen van je Amsterdamsche heldendaden, dan
kan je daar veilig als een verstandig mensch je gedragen, maar je moet niet beginnen
met jezelf eerst tot een clown te maken, zooals je hier altijd deedt.’
Weer brandde een kleur op in Berry's gezicht, maar hij knikte langzaam half
beschaamd, half nadenkend.
‘Als nu maar niemand daar zinspeelt op vroeger, of hem prijst waar anderen bij
zijn, zal 't gaan misschien,’ dacht Paul, en hij nam zich voor Hein dit te zeggen, dan
kon die den directeur waarschuwen.
Berry stond nog stil te kijken, dan vroeg hij opeens:
‘Toe oom, gaat u nog een eindje mee terug?’
Paul zag hem scherp aan. Toen stak hij zijn arm door die van Berry, liep een paar
grachten met hem terug.
‘Nou, dag Berry.’
‘Dag oom.’
Even keek Paul de vlugge, lenige jongensfiguur na.
En hij vermoedde, dat onbewust in Berry, terwijl hijzelf nog dàcht het prettig te
vinden, al iets van de beklemming uit de familie weg te moeten, zich gelden deed.
Het zat in al de Terlaets: die sterke trek naar familieleven; als kinderen al konden
ze het geen van allen lang van huis uithouden; uit logeeren gaan vonden ze, al hielden
ze zich groot, in hun hart afschuwelijk.
Hij meende iets hiervan in Berry te merken, maar hij kon zich vergissen.

VII
In de huiskamer, donker in het late ochtendlicht van den regenmorgen, zat Lot met
het ontbijt op Peter te wachten. Lusteloos, het mager gezichtje smaller met de
vermoeide strak-groote oogen, zat ze, haar kin in haar hand, te staren.
‘Ze had niet geslapen, een eindelooze nacht - - een nacht als vroeger zoo vele. Het
was lang weggebleven nu, maar zoo'n nacht, dan kwam alles terug. Je dacht, dat je
er over heen was, maar 't was niet waar - oh, dat verlangen, dat verlangen, dat je gek
maakte - - Den heelen

Ina Boudier-Bakker, Armoede

75
dag was ze nog goed geweest, maar 't kwam door dat boek gisteravond, over die
vrouw met dat kleine kind - en ze kon er tóch niet mee uitscheiden, moèst weten,
hoe 't afliep - - dat had haar ellendig gemaakt, zóó als ze in bed lag begon het - -’
Peter kwam binnen.
‘Vrouw kijk eens wat ik voor je heb, een brief van Lou!’
‘O,’ onverschillig.
Hij keek. 't Wàs toch zoo, hij had het van morgen al in haar stem meenen te hooren
- hoe kwàm dat nu ineens? - ze was den laatsten tijd toch zoo goed.
Hij ging zitten, innerlijk gedrukt, nam een boterham.
‘Kijk eens, wat Louise schrijft,’ probeerde hij opgewekt.
‘Och wat heb ik aan die brieven van Lou.’
‘Ik ben benieuwd, of Marinus' keel beter is.’
‘Dàt kan me heelemaal niet schelen, die vervelende vent met z'n keel!’
‘Eet je niet een boterham?’ vroeg hij vriendelijk, ‘en ik wou wel thee.’
Ze stond op, schonk in met gejaagd schokkend bewegen. Hij zag het. ‘Het was
wel heel mis, nu kwam 't er op aan voorzichtig te zijn, of 't gaf een uitbarsting.’
‘Weet je, dat ik niet kom koffiedrinken?’
‘Niet? Alles is ellendig.’
Hij zei bijna: ‘Je thee ook,’ maar hij hield 't bijtijds in.
Al die soort dingen, waar ze anders om lachte, konden in zoo'n stemming niet
lijden.
Traag at hij zijn tweede boterham, schonk zichzelf maar in, omdat Lot dof, met
een norschen rimpel tusschen haar oogen voor zich uitstarend, het leege kopje niet
opmerkte. En onderwijl dacht hij na:
‘Wat had ze na den eten gedaan gisteren - - gelezen. Wacht eens - waar was dat
boek....?’
Hij zag spiedend rond, ontdekte het eindelijk op de bank.
Toen Lot, door de meid geroepen, even de kamer uitging, sprong hij snel op, sloeg
het open.
‘Jawel, daar hadt je 't - natuurlijk daar kon ze niet tegen - stom, dat hij vergeten
had 't in te kijken, toen de portefeuille kwam - altijd nam hij zulk soort boeken voor
haar weg - hier - -’
Hij liet het in den binnenzak van zijn jas glijden. Hij wist wel, 't was een soort
begoocheling, zoo iets, dat haar naar
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maakte, toch te willen lezen. Wanneer ze 't boek niet meer vond, zou ze vanzelf wel
kalmer worden; als ze maar eenmaal aan 't huilen kwam, dàn was 't ergste voorbij maar dit: die overspannen dof-booze nerveusheid met dat onrustige harde in haar
oogen, dit was de kwaadste periode, kon bij een geringe aanleiding een dolle
uitbarsting geven. Als 't nu maar niet gebeurde, terwijl hij er niet was. Zoo lam voor
de meid zoo'n scène.
Miserabel, dat hij nu juist door de ziekte van Brouwer den heelen dag les had; was
't maar een week later in de Kerstvacantie gekomen!
Toen ze weer in de kamer kwam, zag hij, dat het er niet op verbeterd was, zeker
nog wat met de meid ook. Hij vroeg maar niets, zei alleen bij 't weggaan:
‘Ik kom zoo vroeg mogelijk thuis.’
Hij knikte nog vroolijk tegen haar in de deur, zijn oogen goedig knippend achter
de brilleglazen, zoodat zij zich vermande en zwakjes teruglachte; maar hij ging met
een zwaar hart zijn huis uit.
Terwijl hij op straat in den motregen voortstapte, dacht hij: ‘Ik ben 't afgewend,
't drukt me veel erger dan vroeger. Als nu Brouwer eens beter was, dat ik tenminste
om drie uur vrij ben.’
Alleen, zakte Lots stemming weer.
‘Die ontbijtboel omwasschen, nee, Greta maar laten doen, ze had lood in haar
handen en voeten en 't prikte, net of ze sliepen.’ Maar haar keurige netheid, vreezend
dat de meid iets zou breken van haar fijn serviesje, deed haar toch zelf aanpakken.
Dood-langzaam ging het, al haar gewone voortvarendheid weg: telkens stond ze
stil, moest ze zich bedenken: wat nu ook weer?
Eindelijk, de boel weggeruimd, trok ze lusteloos naar de voorkamer.
Het was er koud, de haard brandde nog niet door; de wind stond op het huis en
telkens pletste de regen tegen de ramen.
‘Nee, hier was 't heelemaal niet uit te houden, maar weer naar achter, een beetje
op de bank liggen, dan ging misschien die pijn in haar rug wat over.’
Rillend kroop ze in elkaar op de bank, ‘nu dat boek, toch uitlezen.’ Ze tastte rond.
‘Waar was 't? 't lag hier
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vanmorgen nog - toè noù!! Oh dat ding, om haar ook nog te tergen!!’
Driftig vloog ze overeind, voelde, zocht aan alle kanten.... en plotseling brak een
dolle drift in haar los, omdat ze dat boek niet vond, dat er gelegen hàd! Met één ruk
smeet ze de kussens, het kleed van de bank, schopte alles op, niet lettend waar 't
vloog - ‘alles tergde haar, dat boek zou ze verscheuren!!’
Sidderend van woede trok zij het kleed, dat aan één punt nog vastzat, los, 't haakte,
scheurde in - ze rukte door, woedender nog, smeet eindelijk de heele bank opzij.
Opeens schrikte ze tot zichzelf; een klop op de deur.
Met één sprong was ze erbij, hield de kruk vast.
‘Wat is er?’ vroeg ze, haar stem scherp.
‘Mevrouw, de kruienier om 't boekje.’
‘Nee.’
‘Heeft u 't niet? Heeft u niks noodig dan?’
‘Neè!!’
‘Maar ik heb geen groene zeep meer, en geen soda, en ik moet ook poetspomade
hebben - -’
‘Schrijf dan op wat je noodig hebt, dan weet je 't immers.’
‘Mot u dan niks opschrijven, hij komt niet voor 'n Donderdag.’
‘Ik zèg je, schrijf jij dan op!’ snauwde Lot stampvoetend.
Even aarzelend wachten buiten op 't portaal, dan slofte de meid pruttelend weg.
Snel-zacht draaide Lot den sleutel om. Haar woede gebroken, keek ze rondom, in
de ontredderde kamer.
Toen, in een matte, norsche melancholie begon ze alles op te rapen.
Loom en zwaar legde ze de kussens weer op de bank, zag in even-spijt de scheur
in den mooien lap, maar in zoo'n bui was ze onverschillig slordig, bedierf dikwijls
in één seconde van drift, wat ze in normalen toestand met veel zorg en aangeboren
netheid had zitten maken.
Ze stopte de scheur weg, ging zitten, uitgeput, haar hoofd tegen den muur, haar
handen slap in haar schoot, alles in haar trilde en klopte.
Wel een uur zat zij zoo, zonder denken, totaal onverschillig, tot opnieuw Greta
klopte.
‘Mevrouw, daar is 't waschmeisje, moet ik ook nog die tafellooper meegeven?’
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Een vaag zich-geneeren voor haar snauwen zooeven, brak hinderend door haar
dofheid. Ze probeerde vriendelijk te zeggen:
‘Goed Greta.’
‘Kan u 'm dan even geven?’
Een nieuwe drift beefde in haar op.
‘Nu naar boven en uitdenken wat er nog meer mee moest - maar niet doen wegsturen - maar dan kwam Peter met zijn overhemden niet toe.’
Prikkelend ging tegen haar onwil in het weten, dat alles verkeerd liep, wanneer
ze er zich nu niet mee bemoeide; als ze beter was zou ze er spijt van hebben, en die
tafellooper had ze toch zoo noodig - vooruit dan maar.
Loom ging ze naar bòven, zocht uit: overhemden, manchetten, boorden.... trachtte
te denken: ‘wat nog meer? nee ze had alles.’
‘En de tafellooper?’ zei Greta, nog vóór ze beneden was, rap overziend, dat die
miste.
Ze had in woede de meid bijna alles in haar gezicht gegooid.
‘Die een volgenden keer, dat 's beter,’ bedwong ze zich.
Greta haalde even de schouders op - ‘om die looper was 't net te doen, die andere
boel kon ze warachies zelf wel vinden, 't mensch kon toch zóó dwars zijn.’
Binnen zat ze weer leeg, probeerde 't een na 't ander, liet 't weer liggen, tobde den
morgen door tot koffietijd.
‘Nu boterhammen maken; voor haar niet, ze at maar niet, al dat boterhammengesnij
ook nog, ze zou een geklutst ei nemen en wat melk, dan was ze d'r af, drie
boterhammen voor Greta, dikke, hoe zoo'n mensch 't erin kreeg, alle dagen weer,
ook niets dan een aanwensel.’
Haar drift was vervloeid, ze kwam nu in 't tweede stadium: tobben, allerlei dingen,
die ze gezegd had, uitpiekeren, hòe 't precies geweest was, wat ze liever had moeten
zeggen.
Ze begon zich nu al erger over die historie met dat kruideniersboekje te geneeren,
hoe zou Greta dat hebben opgeschreven, slordig natuurlijk en vuile vingers erin
gemaakt, maar 't vreeslijkst was, dat ze zoo gek gedaan had; wat had ze ook weer
gezegd, hoe ging 't ook weer? ‘buiten blijven!’ had ze gegild - nee nietwaar, nee nee
- maar toch wèl erg gesnauwd - o ellendig, wie weet wat Greta daar nu weer van
rondvertellen zou, zoo naar ook voor Peter, als de menschen over haar praten gingen;
zoo'n
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mensch als zij moest ook eigenlijk heelemaal niet bestaan. ze was niets dan een last,
een hinder voor zichzelf en anderen, nee zulke dingen niet denken, ze wou toch niet
dood - maar wat had ze toch ook weer precies tegen Greta gezegd?
Toen Greta haar boterhammen kwam halen zei ze, Lot aanziend:
‘Scheelt u wat, mevrouw? U ziet zoo bleek.’
Lot kleurde even, toch blij, dat Greta dit zei, nu kon ze ongezocht een excuus
geven voor haar gek doen vanmorgen.
‘Ja, ik heb erge hoofdpijn; 't gaat nu wat over, maar net toen je vroeg om dat boekje
in te vullen, was 't zóó vreeselijk.’
‘'s Jonges!’ meewarig teemde de meid mee, ‘ik dacht al, mevrouw is bepaald niet
goed.’
‘Je dacht natuurlijk, 't mensch is gek,’ flitste nijdig door Lot heen, en in plotseling
ongeduld 't maar weer af te breken, zei ze:
‘'t Is nu al haast beter.’
Maar Greta, eenmaal op gang, liet zich niet zoo makkelijk afschepen, begon een
lang verhaal van zieke moeder, broer en zussie.
Lot, anders goedhartig belangstellend altijd in Greta's lotgevallen, luisterde nu
niet, knikte op goed geluk af: ja, nee, zoo.
Greta trok eindelijk voldaan af.
Lot was iets opgelucht; de meid scheen het toch niet zoo erg te hebben gevonden,
wat zei ze ook weer? zenuwen, maar dan vertelde ze nu zeker rond: mevrouw heeft
't soms zoo op d'r zenuwen, dan is er geen huis met 'r te houen, och eigenlijk, 't was
zoo, ja maar dat hoefde niet rondgebazuind; ze wist al precies hoe 't ging: Greta aan
de meiden, en die aan hun mevrouwen, en als je dan op straat langs kwam, zeiden
ze tegen elkaar: daar gaat dat vrouwtje van Waals, jammer, ze schijnt soms niet
heelemaal normaal, een ander maakte er van, dat je getroubleerd was.
Traag dronk ze haar melk, van 't ei griezelde ze, dat stelde ze uit: ze was zichzelf
wel bewust, dat ze nu maar zat door te zagen over dat eene onbelangrijke punt, maar
ze kon er zich toch met geen mogelijkheid van los maken.
De koffieboel was al vroeg weer weggeruimd. Ze keek op de klok.
‘Zoo'n lange middag, ze hield 't niet uit alleen. Peter
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kwam op z'n vroegst om half vier, ze zou naar Papa gaan misschien knapte ze op
buiten.’
Nu het tobben over het niets-gevalletje met Greta, dat tòch afleiding had gegeven,
over was, doemde langzaam zwaar weer de oorzaak op: al de ellende van den nacht.
‘Als ze ook meer afleiding had thuis, dan zou zij niet te piekeren hebben over al
die kleinigheden, dan hoefde ze niet altijd om gezelligheid haar huis uit. Als ze haar
jongetjes had gehouden....’
Zoo duidelijk als in geen maanden te voren, zag ze opeens voor zich den dooden
tweeling, zooals ze gelegen hadden naast elkaar, de witte zoete gezichtjes op 't kussen,
dat ze als onder een feilen slag de oogen sloot, de handen bevend naar haar hoofd
bracht.
‘Och! nooit kwam ze dat te boven, en nooit, nooit meer hoop, nooit....’
Ze kreunde het uit, ze werd bang voor zichzelf hier in die stilte, ze moèst uit.
Op straat deed de frissche, vochtige lucht haar goed, verdreef een weinig de pijnlijke
zwaarte achter haar oogen. Met moede voeten, niets opmerkend, liep ze langs de
grachten.
Ze vond haar vader alleen, opschrikkend uit een dutje.
‘Was u moe?’
Hij was ineens wakker, vroolijk, zag niet de moedelooze somerheid in haar oogen.
‘Neen kind, maar als ik zoo alleen zit 's middags met dat slechte weer, dan val ik
wel eens in slaap, ik denk dat ik oud word.’
Hij lachte er zelf om, een overmoed in zijn nog jeugdig kijkende blauwe oogjes,
en duidde met zijn kleinen geestigen kop naar 't raam.
‘Hoor je dat kletteren van den regen op de plaats? Dat is mijn slaapliedje, daar dut
ik bij in. Weet je wat gek is, kind, in vroeger jaren heb ik nooit geluiden gehoord.’
Ze glimlachte vragend.
‘Neen, dat kan jij je niet begrijpen, jij bent nog jong en frisch,’ hij schoof voor in
zijn stoel, boog zich naar haar over: ‘wees maar blij, geniet maar zoo lang je kunt,
het leven is zoo heerlijk, als je jong bent - -’ hij toefde even napeinzend, in zijn oogen,
die zoo gauw vriendelijk blinkerden, iets kinderlijk-verdrietigs.
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‘Maar wat ik zeggen wou: ik heb al die geluiden nooit gehoord in vroeger jaren - pás
sinds ik zooveel alleen zit, zooals dat kletteren van den regen op de steenen van de
plaats en 't kraken van de achtertrap hier, zoo maar vanzelf; en dan is er soms een
geluid, of er iets schuift langs den muur, in dien hoek daar, dát is zoo gek, ik stel me
soms een heele spookhistorie voor, 't komt aan van de achtertrap, daar hoor ik 't, en
't sluipt langs dien muur, en dan hoor ik 't weer als het den hoek omschuift, zoo iets
als een gewaad, dat nasleept.’
Hij gebaarde suggestief met zijn kleine, fijne handen.
‘Hè vàder!!’ Lot rilde wrevelig, bang in haar overgevoeligheid.
Hij lachte hartelijk.
‘Malle meid, 't is maar fantasie, wat doe je als je alleen zit. 't Is natuurlijk een
holte, waar de wind in blaast - en zoo is er nog zoo veel. Maar in vroeger jaren hoorde
ik 't nooit. En tòch, en dat is 't heel gekke, weet ik, dat het er altijd geweest is. Ik heb
't nooit gehoord, maar ik geloof, dat ik zou gehoord hebben, als 't er niet was, begrijp
je?’
‘Jawel, dat begrijp ik.’
Ze dacht: ‘'t was wèl een bewijs, hoeveel hij alleen zat; vroeger hadden zulke
dingen nooit tot hem gesproken, nu hóórde hij; als hij nog lang leefde, zou hij gaan
zien ook, alles, wat tot nu toe langs hem gegleden was, ongemerkt. Oh, die
eenzaamheid om hem, daar kwam het van. Het eene kind na het andere weggegaan,
moeder gestorven, nu ging zoo'n leven van ouden man stil en vlak-eentonig naar den
dood. Was het niet wreed? Nòg was in hem zooveel kracht tot genieten, nòg verlangde
hij drukte en jeugd om zich heen in zijn groot oud huis - - en het leven zelf dwong
hem tot stilte.
Er was niet aan te verhelpen of te veranderen - zijn tijd, zijn tijd van zelf leven
was voorbij, kon door niets worden teruggeroepen.’
‘Als Berry hier is,’ ging meneer Terlaet voort, ‘en ik zeg tegen 'm: hóór 't regenen!
dan zegt hij: regen Grootpa? ik hoor niets, en dan moet hij zich dwingen tot luisteren.’
Hij lachte.
‘Hij gaat met Januari naar Ede - 't zal vreemd zijn.’
‘Zoo'n aardig knap kereltje,’ zei de oude man verdrietig, ‘dat moeten ze me nu
ook nog afnemen; er gaat geen dag voorbij of hij is hier.’
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Lot knikte. Ze kon haast niets meer zeggen. Uit die groote zaal, waar in de hoeken
de hooge donkere wanden al wegweken in grauwenden schemer, zonk diepe
melancholie als een zwaar dek rond en op haar.
‘Oh, dat zij nooit hier bij haar vader zou komen met kinderen stoeiend, dringend
om haar heen; met veel kinderen van haar, die dit oude huis vulden met herleefde
vroolijkheid, de kou en stilte van hem weerden en in zijn ouderdom een jonge blijheid
om hem deden leven - - en nooit, - nooit; zoo zou zij ook haar eigen huis leeg en stil
blijven zien, leeg en stil, als dat van haar vader in zijn grijsheid.’
‘Moet je oom Jan hebben voor die soort dingen,’ plezierde meneer Terlaet
genoeglijk voor zich heen, ‘laatst zei ik 't hem, toen we hier samen toevallig zaten conversatie hebben we zoo nooit, - krijg je dadelijk: ‘Ik verlang geen nieuwe dingen
te hooren, ik heb al genoeg in mijn leven gehoord.’ Hij bootste den norsch afgebeten
toon van zijn broer na, lachte geamuseerd. ‘Een stekelvarken! wàar je 'm aanraakt
prikt hij.’
Lot glimlachte even. Zij hield niet van oom Jan, als de anderen, omdat zij niet zoo
aan haar moeder was gehecht geweest. En ze dacht bitter, dat niemand, behalve zij,
Papa ooit genoeg liefde had gegeven; Papa was altijd zoo hartelijk voor hen allen,
niets was hem te veel voor hun genoegen, en zij stelden hem nòg altijd achter bij
moeder. Hoe konden ze toch zoo hard zijn? en zoo onredelijk? Moeder had toch
nooit zoo met hen gespeeld, had nooit die vroolijkheid om zich heen verspreid, was
altijd veel meer in zichzelf gekeerd. Al haar heerlijke jeugdherinneringen gingen
naar haar vader uit, en wat hij voor haar geweest was, had hij wel willen zijn voor
allemaal, maar ze hadden zich altijd teruggetrokken.
‘Wat ben je toch stil, kind!’ er klonk teleurstelling in zijn stem.
‘Ik?’ zij schrikte op, lachte geforceerd, ‘ik? arme vader, ben ik vervelend
gezelschap, ik dacht alleen maar - - -’
‘Wat dacht je?’
‘Ik dacht - is Paul goed, vader?’
‘Paul? Zat je dàar over te denken, Paul is best.’
‘Hij ziet er slecht uit.’
‘Ziet hij er slecht uit? Dat heb ik heelemaal niet opgemerkt,’ hoofdschudde hij
ongeloovig, ‘en hij klaagt immers over niets.’
‘Nu dan zal 't wel niets zijn,’ liet ze moe.
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‘Welnee - welnee! We vieren allemaal mijn verjaardag gelukkig en gezond. Verbeeld
je, Hein mopperde zoo iets van dat Berry eigenlijk voor straf niet mee mocht. Toen
heb ik 'm toch uitgelachen! straf - wàt 'n malligheid! Dat de jongen er niet bij zou
zijn, als zijn grootvader jarig is. Ik zeg: jullie zijn m'n kinderen, maar je lijkt geen
haar op me; loodzwaar zijn jullie allemaal, niets luchtigs aan - behalve jij. Jij en ik
lachen samen om al die gewichtigdoenerij hè? Och och!’
Hij lachte voor zich heen, een lachje van goedhartige meerderheid, spottend met
al dien ernst. Ja, ja, dat hadden ze van Amelie, Lot alleen niet, en Louise niet.
In den motregen liep Lot weer naar huis; ze haastte zich niet, wat kon 't haar schelen
of ze nat werd - bij Papa was ze niet opgevroolijkt, 't gaf niets; straks alles donker
en stil - zoo kwam je nu iederen dag thuis en hoe anders had 't kunnen zijn - als je
de trap op kwam en je hoorde kindergeluidjes - in den hoek van de kamer de wieg,
die beeldige lieve wieg - - Ammy had 'm te bewaren - 't was niet goed voor haar hem
in huis te hebben, zeien ze - - Ze lette niet op, waar ze liep; door tranen danste alles verward voor haar oogen.
Ze hoorde wel geschreeuw van héé! héé! maar 't drong niet tot haar door, dat het
tegen haar was. - Eerst toen pijnlijk een forsche ruk aan haar arm haar opzij trok, ze
meteen een dravend paard met een zwaren kar rakelings langs zich heen zag daveren,
kwam ze tot bezinning.
‘Beter uitkijken, juffrouw!’ zei de werkman, die haar weggetrokken had, en zijn
gezicht van jongen kerel, half spottend, half goedig keek haar nieuwsgierig aan. Ze
stotterde iets van ‘dank je wel,’ vloog meteen door.
De schrik werkte nu pas in haar na. Ze was dicht bij huis en met bevende knieën
liep ze het eindje tot haar stoep. Haar trillende vingers sloten met moeite open, en
ze stommelde de trap op, zag toen opeens: ‘Licht boven, Peter was er al.’
En opeens brak dit weten: ‘Peter bij haar,’ de zenuwspanning van den heelen dag,
en haar armen om zijn hals slaand, barstte ze, zóó als ze de kamer in was, in snikken
uit.
Hij nam haar zwijgend mee naar de bank, zette haar hoed
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af, trok haar mantel uit, en liet haar toen stil tegen zich aanleunen.
Den heelen dag had hij gejaagd verlangd naar huis te komen, en een heftige
ontstemming was in hem opgedrift, toen hij na zich zóó gejacht te hebben, haar niet
thuis vond. En hij had, wachtend, zich van alles in zijn hoofd gehaald, - kon hij de
meid maar vragen, maar dat wou hij niet - eindelijk was hij op 't punt naar de
Keizersgracht te gaan, toen ze juist thuiskwam. Nu waren zijn ontstemming, zijn
angst meteen gezonken, in de verlichting haar tenminste weer veilig en wel hier te
hebben.
Ze schreide al heviger, de spanning van dien heelen nacht en dag zich oplossend
in tranen.
‘Ik was haast overreden,’ snikte ze, ‘hier vlak bij, een man trok me weg - oh,
ellendig onder zoo'n groote kar - -’
‘Hoe kwam dat?’ zei hij pijnlijk ontsteld.
‘Ik weet niet, ik had eronder gelegen als die man - ik viel haast - m'n arm - -’
‘Heb je je bezeerd?’
‘Nee, maar ik schrok zoo - ik zal 't nooit vergeten - en als jij dan hier hadt zitten
wachten - -’
‘Kom 't is niet gebeurd, en zóó erg! iedereen wordt wel eens haast overreden!’ Hij
trok haar hoofd tegen zich aan, plaagde vroolijk: ‘je bent toch geen ouwe juffrouw,
dat je huilt om iets, wat nog niet eens gebeurd is.’
Ze lachte even, barstte meteen weer uit in schreien.
‘Dat is 't ook niet, 't kwam, ik zag er zoo tegen op om thuis te komen, ik kan er
niet overheen vandaag....’ ze gooide zich woest van hem af - ‘ik kan 't niet uithouen,
ik kan 't niet uithouen! overal zie je menschen met hun kinderen, altijd alle vrouwen
met een kind, en ik - wij....’
‘Denk je heusch, dat die allemaal zoo gelukkig zijn, alleen omdat ze kinderen
hebben? Denk je heelemaal niet aan de gevallen, dat een kind hebben veel erger is
dan geen?’ Hij wachtte even, zag dat zij luisterde, en iets bitters trok over zijn gezicht,
toen hij doorging.
‘Ik had gehoopt, dat jij, net als ik, den laatsten tijd je was gaan troosten met de
gedachte, dat wij tweeën het toch zoo goed hebben, dat wij samen ons wel over dat
andere gemis zouden kunnen heenzetten.’
Ze schreide zachter; hij voelde haar handen vaster klemmen om zijn hals.
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‘Als maar niet iedereen d'r altijd over praatte....’
Hij keek haar aan.
‘Als wij elkaar een van beiden moesten missen, zou dat niet veel erger zijn?’
Ze drong huiverend tegen hem aan: ‘o maar dàn zou ik niet meer kunnen leven....’
Ze zweeg een poos, toen snikte ze zacht: ‘'t is maar, zie je, als ik wist, dat jij 't
even erg vondt als ik, dan zou ik niet 't gevoel hebben zoo alleen rond te tobben....’
Hij wist, hij vònd 't niet zoo erg als zij, hij had nu eenmaal niemand noodig dan
haar, zij was hem voldoende, en 't deed hem telkens even pijn te zien, dat hij niet
alles voor haar vermocht te zijn als zij voor hem; met àl zijn toewijding, had zij toch
aan hem niet genoeg.
Ze keek op, zag zijn gezicht versomberd.
‘Wat is er?’ vroeg ze, snel haar tranen afdrogend, ‘je denkt toch niet....’
‘Ik denk niets,’ zei hij haar kussend, ‘ik denk alleen, dat jij vanavond met me
uitgaat, hier naar Odeon, dat is vlak bij en niets vermoeiend.’
‘Wat is daar dan?’
‘Die man met zijn voordracht over voorwereldlijke dieren, met lichtbeelden, daar
hou je nogal van.’
Ze knikte; nu eenmaal de bui aan 't overtrekken was, lokte afleiding haar aan.
‘Zie je wel, ik dacht wel, dat je daar zin in zou hebben.’
‘Ben jij dan,’ ze pakte zijn gezicht tusschen haar handen, keek 'm smeekend aan,
‘ben jij dan heusch niet treurig, omdat ik daarnet zoo was?’
Hij kende precies 't verloop, nu ging ze daarover tobben.
‘Och malle meid, zoo kan je altijd wel aan den gang blijven. Je hebt mij toch niets
gedaan? Kom, nu gaan we eten, hoor.’
‘Even naar boven, mijn gezicht wasschen, en mijn haar wat opmaken.’
Hij knikte haar toe, bleef zitten wachten.
‘'t Was dezen keer nogal makkelijk afgeloopen, en 't sleet toch wel uit. Bernard
had gelijk. Hoe zou 't verder vandaag gegaan zijn? daar kwam je niet achter. Stakker,
als ze zoo huilde, dàt maakte 'm zoo beroerd; hij had nog liever dat ze woedend was.
Zou ze d'r nu eigenlijk altijd nog om denken, of maar zoo bij buien - zouden d'r wel
eens dagen zijn,
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als ze er zoo vroolijk uitzag, dat ze er overheen was? Je zou 't nooit weten. Hij deed
ook daarnet vroolijk tegen haar, terwijl de ellende om 't heele geval 'm kropte in zijn
keel - nee, hoe je déédt, dat beduidde allemaal mets!’

VIII
De acht-en-twintigste December, verjaardag van meneer Terlaet, was altijd de grootste
feestdag in de familie geweest. Al de kinderen en kleinkinderen kwamen eten; 's
morgens kwam het personeel den ouden patroon gelukwenschen, dit was met de
jaren een traditioneele plechtigheid geworden.
Den heelen dag kwamen vrienden en kennissen in grooten getale feliciteeren, en
meneer Terlaet, voortdurend oplettend of hij niemand miste van zijn gewone
jaarlijksche bezoekers, blijer verast, wanneer een nieuw gezicht zich bij de bekende
voegde, verwelkomde ieder met een hartelijke vreugde, waarin niets geveinsd was.
Hij voelde zich graag gevierd, middelpunt van veel attentie.
Kitty Brugsma was er ook geweest. Zij had dagen tevoren geweifeld, wat te doen.
Den dag onopgemerkt laten wilde ze niet, de oude man had haar nooit anders dan
vaderlijk bejegend, een briefje schrijven leek ook zoo opzettelijk. Ten slotte, na
zorgvuldig uitgerekend te hebben, wanneer ze het minst kans zou loopen Paul te
ontmoeten, was ze om half drie uur met een bonzend hart gegaan. Ze trof een
oogenblik, dat Lot, die de honneurs waarnam, even weg was, en er veel visite zat,
zoodat zij, zonder dat het de aandacht van den jubilaris te veel trok, gauw weer kon
ontsnappen.
Maar toen, zacht terugloopend door die gang, waar zij als kind haast alle dagen
had gespeeld, die zij als meisje zoo dikwijls met een blij, verwachtend geluk in zich
was doorgeloopen.... zich nu een vreemde voelend, die een visite komt maken, hier,
waar ze gehoopt had eens als kind den ouden man te mogen begroeten - hier zonk
plotseling een leege, bittere wanhoop in haar; had zij, toen zacht-correct de meid de
voordeur achter haar sloot, het wel uit kunnen schreien, omdat het wachten, het
eindeloos wachten haar zoo zwaar ging vallen. Soms voelde zij opeens een angst,
dat haar jeugd, haar bloei nutteloos moest verslijten en verdorren, als niet die stille
jongen kwam, om alles van haar te nemen als zijn eigendom.

Ina Boudier-Bakker, Armoede

87
In dezen tijd vol spanning in het vooruitzicht van haar concert, verlangde zij naar
zijn matte stem, naar het loom gebaar van zijn fijne magere handen, als naar een
koele rust.
Maar ze wòu niet meer denken, ze wou zich weren tegen het heimwee van haar
liefde, dat ze verwinnen wilde, waartegen ze kampte met al de kracht van haar gezonde
jonge ziel. Ze wou nu alleen denken aan haar concert; soms beklemde 't haar
plotseling, omdat Verleyen, wien zij had voorgezongen, 't haar eigenlijk had afgeraden
- maar Verleyen voelde niet voor haar stem, dat wist ze - en Terwen had zij het nu
eenmaal beloofd, toen ze beiden in Berlijn waren, hadden zij dit plan al gemaakt; en
zij wilde wel graag samen met hem, hij had als pianist al een goeden naam. Als hij
haar niet goed genoeg vond, zou hij zijn avond toch niet eraan wagen. Wat Verleyen
nu zei.... enfin, bepaald afgekeurd had hij nu ook wel niet - tòch vervelend - gek, in
Berlijn hadden zij altijd meer met haar zang op gehad dan hier.
Nee, ze ging niet weer terug, en ze wòu slagen. Dan had ze een grond, iets om op
voort te bouwen - dan moest haar leven maar die richting uit.
Boven, op de voorkamer, omdat op de zaal gedekt was, zaten meneer Terlaet, Paul
en Lot te wachten op de andere gasten.
‘Lou tóch niet gekomen,’ zei Paul.
Meneer Terlaet schudde het hoofd. Even schaduwde teleurstelling over zijn gezicht,
zag hij rond, alsof hij iets miste.
‘Geen brief ook?’
‘Nee, maar die komt nog wel, ze vergeten me daar niet; als ze had kunnen komen,
zou ze 't wel gedaan hebben, maar nu met al die tegenspoeden; De Corte ziek, Jet en
Amelietje verkouden, - 't ging zeker moeilijk,’ zei hij goedig, en alweer tevreden zag
hij in zijn verbeelding: ‘straks kwamen ze allen, de kinderen. Het was toch in hun
familie allemaal maar best in orde - als hij eens naging, wàs hij een geluksvogel.
Zoo'n groot gezin en dan op je ouden dag - want ja, hij was nu eenmaal een oude
kerel geworden, daar ging niets af, al was 't een gek idee - maar dan zoo als hij, al
de kinderen om je heen te hebben, allemaal goed getrouwd, goeie posities, gezond
- - ja, ze mankeerden wel eens iets. Lot bijvoorbeeld - maar andere menschen lagen
in ziekenhuizen, ondergingen operaties, of wat al voor andere
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narigheden - of raakten hun geld kwijt, of ze liepen van mekaar weg - - nee, hij mocht
tevreden zijn - 't eenige misschien: Ammy en De Brière - nu ja, maar dat was nu
eigenlijk niet om over te denken, die dingen luwden, kwamen terecht - - -’
‘Oom Jan komt toch?’ vroeg Paul.
‘Ja. 't Is te hopen met een dosis goed humeur.’
‘Och, laat hem maar op mij schimpen, als 'm dàt plezier kan doen,’ lachte meneer
Terlaet.
‘Laatst kwam ik hem tegen,’ vertelde Lot, toen zeg ik: ‘komt u eten, oom, den
acht-en-twintigsten?’
‘Eten - eten? - Waar?’
‘Bij Papa.’
‘Waarvoor?’
‘Dan is Papa toch jarig, dan komen we immers altijd allemaal.’
‘O, moeten we daarom allemaal met mekaar zitten te eten? 'n Barbaarsche
gewoonte. Als je niets kreeg dan een snee roggebrood met water, zou je niet bij
mekaar gaan zitten eten, alleen voor de hartelijkheid.’
Meneer Terlaet lachte luid om 't verhaal van Lot, die koddig ooms Jans narrigen
spreektoon nabootste.
‘Als we hèm dan maar eens een snee roggebrood gaven, dan kon hij zijn
hartelijkheid toonen.’
‘Wie weet hoe hij dat zou apprecieeren.’
‘Ja, als een speciale attentie van mij.’
Ze lachten samen, Papa en Lot, met een eensgezinde pret in 't geval.
‘Hij is ziek,’ zei Paul er tusschen met een tintje ergernis.
Lot antwoordde niet, deed alsof ze 't niet hoorde. ‘Natuurlijk, altijd oom Jan
voortrekken, zelfs vandaag.’
Meneer Terlaet keek even spottend naar Paul. ‘Die was weer zwaar.’
‘Daar hoor ik den jongeheer Berry, daar zijn Hein en Bets zeker bij,’ zei Lot.
Meteen vloog de deur open, stoof Berry de kamer in.
‘Hè wat gek, dat u hier zit - dag Grootpa, ik feliciteer u wel, en daar hebt u een
cadeautje,’ raffelde zijn hooge jongensstem nonchalant af.
De grootvader zei: ‘dank je wel, Berry,’ wikkelde met oolijke nieuwsgierigheid
het papier los.
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‘Kijk eens aan! Dat's een prachtstuk jongen, dank je hoor, dat's heel aardig.
‘'t Is een sleutelrekje,’ zei Berry, snel snappend dat Grootpa niet begreep waarvoor
't diende.
‘O ja, juist.’
‘Jawel maar u houdt 't ondersteboven.’
‘Zóó dan, ja - ja - heel mooi.’
‘'k Heb 't zelf gesneden,’ praalde hij schijnbaar achteloos.
‘Zelf gesneden, 't is knap hoor, ik zal 't dadelijk ergens neerzetten.’
‘'t Is om op te hangen,’ verbeterde Berry weer, en opeens om die serie vergissingen
schoot de oude man in een gullen lach tegen zijn kleinzoon, zijn vriendje.
De jongen, een genegenheid zacht in zijn oogen, lachte terug - geruststellend.
‘'t Is niks hoor, Grootpa.’
‘'t Is gek, Berry, maar ik zag 't heusch zoo gauw niet.’
‘Welnee Grootpa, komt er niets op aan.’ Ze proestten met z'n tweeën.
‘Berry, d'r zitten hier nog twee menschen,’ zei Lot.
‘O, dat's waar, dag oom, dag tante.’
‘Dàg Berry.’
‘Ik zag u zoo gauw niet.’ Hij bleef hangen over de leuning van haar stoel, keek
met zijn schrandere cynische oogen, waaraan niets ontging, het verder verloop van
de visite af.
Hein en Bets kwamen nu het eerst.
Hein, zijn blonden kop bukkend, om niet te stooten tegen de kroon, Bets klein en
breed achter hem aan.
‘Papa, nog vele jaren, zoo gezond en pleizierig met ons allen.’ Zijn stem was
opgewekt, maar in zijn blauwe jongensoogen troebelde zorg.
Bets, bij Papa, sloeg spontaan hartelijk haar arm om zijn hals, gaf hem een zoen,
‘Papaatje, dat we u nog lang mogen houden.’
Hij kuste haar terug, haast ontroerd door haar oprechte hartelijkheid, al moest hij
vlak daarop lachen, omdat zij, kleine hobbel, nog bij hem op haar teenen moest gaan
staan.
‘Dank je, dank je lieve meid, en hoe meer ik jou hier zal zien, hoe liever.’
Bets knipte met de oogen, waarin tranen stonden. In den killen familiekring der
Terlaets had hij haar onmiddellijk als eigen kind een plaats gegeven; hij hield ook
van haar om
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haar goedhartigheid, om haar rake zetten die hem amuseerden. En al lachte hij in de
latere jaren dikwijls om haar al aangroeiende breedte, haar wonderlijke onbevalligheid
- ‘net een gepakte zak met een touwtje in 't midden gesnoerd,’ dacht hij altijd - toch
weerhield hij zich om naar hartelust over haar te spotten, al was de verleiding groot.
Zij was een kind als de anderen en daarmee nam hij haar in zijn bescherming op.
Achter Bets kwam Ammy. Zij zag bizonder bleek; langzaam, in haar grijs laken
japon, liep zij op Papa toe, feliciteerde.
Maar de oude man trok haar naar zich toe, omhelsde haar het eerst. Hij zag niet
een koelheid floersen in haar oogen, hij zag alleen, hoe mooi ze was, en in een
vreugdige hulde kuste hij haar trotsch en blij:
‘Mijn mooi dochtertje,’ fluisterde hij tegen haar zachte wang, en hij glimlachte
goedig, om wat hij niet begreep: een vluchtig rood even opbrandend door haar bleekte.
‘Zoo, dag Henri.’
De Brière schudde lang vriendschappelijk zijn schoonvader de hand.
‘Opa - -’
Tweemaal al was Jopie begonnen, hóórde Opa niet - en een frons van spoedig
ongeduld haar gezichtje betrekkend, liet haar handje al slap het pakje zakken.
Maar Ammy ziende, trok haar vóór Papa.
‘M'n kleine kip!’ riep hij, en hij tilde het kleindochtertje op tot bij zijn gezicht ‘had ik joù nog niet gezien!’
Jopie weer op den grond, een blosje op haar fijn snoetje, verlegen nu hardop te
moeten zeggen tuschen al die groote menschen, wat ze toch heel goed wist, fluisterde:
‘Opa, ik feliciteer u, en hier heb ik een cadeautje,’ en terwijl hij het papier
losmaakte, smoezelde ze stilletjes zacht tegen hem aan:
‘'t Is een kleedje onder de inktkoker, daar op dàt tafeltje, ik heb 't zelf gebraduurd.’
‘Wat 'n knap kind, kijk toch eens tante Lot, dat heeft ze zelf gemaakt voor me,
dank je hoor poes, ik vind 't prachtig.’
Jopie gloriede, overtuigd dat Opa dolblij was met haar kleedje; aandachtig keek
ze er nog eens naar alsof ze verwachtte het zelf nu nòg mooier te vinden dan te voren.
Berry, spot-schitter in zijn klein geknepen oogen, keek toe,
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inwendig grinnikend ‘omdat Grootpa zoo echt deed, of hij er erg blij mee was, net
als met dat rekkie van hèm, nou maar hij wist best, groote menschen wàren niks blij
met zulke dingen.’
Toen Grootpa even naar 'm keek, knipoogde hij, en de oude man begrijpend, schoot
opnieuw in een lach.
Ada Vervoort wachtte geduldig tot Jopie afgehandeld was: dan innemend, haar
oogen vriendelijk-zacht, groette ze den gastheer.
‘Ik vond 't zóó aardig van u, dat ik als vreemde mee mocht komen op uw intiem
familie-feestje.’
‘Lamme aanstelster,’ dacht Lot.
‘Wel kind, jou ken ik al zoo lang, jij bent geen vreemde voor me, wil ik je eens
wat zeggen? dat vind ik nu een van de prettigste dingen, die ik me denken kan: zoo'n
oud jong-vriendinnetje, dat mijn feest komt meevieren,’
Ze lachte parelend.
‘Verbazend opgeknapt,’ overwoog meneer Terlaet, haar critisch beziende, ‘nu
heel mondain, pikant bepaald.’
Ammy zag zijn oogen, haar lip trok even minachtend op.
‘Moeder, waar is Berry? Ik wil naar Berry,’ zei Jopie ongeduldig rondziend; toen
hem bemerkend door de open deur in de gang, vloog ze weg.
Binnen werd het nu een gegons van stemmen, praatten allen dooreen.
Lot boog zich over naar Paul, die moe gedoken in zijn stoel lag.
‘Je ziet altijd zoo bleek tegenwoordig jongen, ben je wel goed?’ zei ze hartelijk.
‘Ik bleek? Ik mankeer toch niets.’
‘Interessant bleek,’ plaagde ze; hij lachte terug.
De agitatie van veel menschen om hem heen begon zich al te doen gelden, ‘gek,
't was zijn eigen familie, waarvoor hij zich niet hoefde te geneeren, hij was toch
thuis....’ maar angst benauwde hem, en een weeë moeheid hing trillend in zijn
hersenen.
‘'k Wou dat 'k in mijn bed lag,’ dacht hij.
In de gang stond Bernard zijn jas uit te trekken; hij was gekomen, omdat hij geen
reden had weg te blijven, maar hij voelde niets voor familie-bijeenkomsten. ‘Ik
alleenlevend mensch pas niet meer in familieleven, verlang het ook niet meer,’ zei
hij dikwijls.
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Hij wou juist naar boven gaan, toen weer gebeld werd, hij den zwaren stamp van een
stok op de stoep hoorde. Hij keerde om, deed zelf open.
‘Dag oom.’
‘Hè? O - zoo Bert - -’
Brommende, met een zuur gezicht opkijkend in 't helle ganglicht, stond Jan Terlaet
zijn voeten te vegen.
‘Jij ook in 't schuitje, hè?’
‘Ja ik ook, we zijn zeker wel de laatsten.’
‘Zoo, de laatsten? beter dan de eersten, 't duurt lang genoeg. Zijn ze d'r allemaal?’
‘Daar hoor ik Bets haar stem tenminste.’
‘Hebben ze hun kataas van een jongen bij zich, - dan hadden ze mij wel thuis
mogen laten.’
‘Och, 't is heusch wel een aardig ventje.’
‘Zoo, nou 't is gelukkig, dat al zijn galgestropperij zoo in den smaak valt bij jullie
- - zeg eens, Ammy is d'r toch?’
‘Stellig wel.’
‘En die gek - die verwaande drukteschopper - ik ben 'm tegen gekomen met 'n
meisje - -’
‘Henri? O dat 's waar, ze hebben een logée.’
‘Zoo, ik zou 't niet hebben op zulke logéetjes, jij? Waarom wandelt hij niet met
zijn eigen vrouw, als hij behoefte heeft aan wat frissche lucht voor zijn dollen,
verhitten kop? Is dat logéetje d'r ook?’
‘Zàl wel.’
‘Ze hoeft toch niet aan Paul gelijmd?’
Bernard schoot in een lach om oom Jan's wantrouwige oogen.
‘Wèl nee.’
‘Nu 't kon wel, zoo'n averechtsche lievigheid!’
‘Willen we dan maar eens gaan, oom?’
‘Verveelt 't je? We kunnen anders nog lang genoeg binnen zijn. Vooruit dan maar
d'r op los.’
‘Zoo Jan,’ zei meneer Terlaet. Hij ging zijn broer een paar schreden tegemoet, een
plaagzucht spottend in heel zijn kleinen kop.
Oom Jan, gebogen, de scherpe grijze oogen onder de zware brauwen
klein-geknepen, knikte droog, terwijl zijn hand bedarend wenkte.
‘Vermoei je niet, Evert. Ik geloof, dat ik je, zooals het

Ina Boudier-Bakker, Armoede

93
gebruik dat eischt, nog wel eenige jaren kan toewenschen, - je kunt je nogal schikken
zoo - -’
‘Dank je, je kunt het doen, zonder je geweten te bezwaren.’
Langzaam groette oom Jan den kring rond.
‘Dag Amme.’ Zijn oogen zagen haar onderzoekend aan - ‘gaat het goed? Zoo De
Brière,’ - hij liep hem voorbij, zag zijn hand niet, boog stuursch-kort voor Ada, ‘dag Betsy, o dag jongen, Hein, sta jij achter me, dat wist ik niet. Paul ik kom bij jou
zitten - hè Lotje, ik had jou haast vergeten.’
‘Dag oom,’ zei ze koel.
Hij merkte 't wel, wist ook wel de reden en dat speet 'm, want hij hield toch van
haar.
‘Ik mis je man nog, hij komt toch?’ vroeg hij.
Ze knikte vriendelijker - oom Jan hield van Peter.
‘Dag oom!’ riep Berry, aan komende stormen.
‘Bonjour,’ zei de oude man, hem van zich wegwuivende, ‘bonjour hoor.’
Berry stik-lachte, vond dit ontzettend komisch - hij wist wel, zijn oud-oom moest
niets van hem hebben, en hij bleef vlak bij hem staan, hinderlijk in zijn
beweeglijkheid, tot hij eindelijk bij ongeluk, toen hij reikte naar zijn glaasje, oom
Jan tegen zijn been schopte.
‘Jongetje,’ zei de oude man, narrig verschuivend, ‘ik vind jou 't aardigst, als je
zoo ver mogelijk uit mijn buurt blijft!’
‘Kom Berry,’ wenkte Ammy en begon hem afleidend te vragen naar zijn
voetbalclub.
Meneer Terlaet keek tevreden vergenoegd rond - ‘gezellig, Bernard er ook weer
eens bij te hebben, maar die jongen werd al grijs, mal idee, zoo'n ouden zoon te
hebben, een professor met grijze haren - -’
Hij lachte in zichzelf, dacht toen even rustig: ‘Jammer dat Amelie 't niet langer
beleefd heeft ze allemaal zoo te zien - jammer voor haar en ook voor hem, een vrouw
geeft cachet aan het huis, en vooral zij - niet maar zoo'n sloof, een echte waardigheid
- - -’
Maar toen Peter even later bij hem stond, vergat hij 't alweer, vond hij het goed
zooals het was.
Peter zag er opgewekt uit, terwijl hij met zijn schoonvader praatte - ‘gelukkig in
't geheel niet, of hij het een bezoeking vond,’ merkte Lot snel op, met een blik van
hem naar Papa.
Paul, nog in zijn makkelijken stoel, schoof wat weg uit
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het licht; hij voelde, dat Bernard soms met scherpen blik op hem lette.
De Brière kwam bij Hein staan.
‘Zeg, ik hoorde van Bets, dat Berry den zesden al gaat?’
‘Ja.’
De Brière zag hem aan, zijn gezicht goedig-meewarig; hij dacht, ‘hoe beroerd, je
eenig kind 't huis uit, verbeeld je Jopie!’
Bemoedigend goedhartig zei hij: ‘Je hebt gelijk, als 't noodig was, dat je den knoop
maar doorhakt. Wat zeg jij?’ tegen Paul.
‘Ja zeker,’ zei die, en hij dacht: ‘Jammer van Henri, dat hij in dat eene opzicht zoo
lam deed, 't was anders toch zoo'n goeie kerel.’
‘Onze Jopie is gecharmeerd van Berry, haar mondje staat er niet van stil.’
‘Als ze dan Berry tot voorbeeld kiest, kan je d'r plezier van beleven,’ zei oom Jan,
zich opeens omkeerend.
Hein hield zich met moeite in; hij woù geen onaangenaamheden met oom Jan,
maar een nijdige rimpel groefde zich in zijn voorhoofd.
Ada had gepoogd een gesprek met Lot te beginnen, maar die had haar aangezien
met een openlijke vijandigheid in haar eerlijke oogen en weinig geantwoord, zoodat
Ada zich beleedigd terugtrok.
‘Zij zou geen moeite meer doen,’ en tartend ging ze recht op De Brière toe, bleef
bij hem staan praten en lachen.
Lot werd vroolijk, haar oogen schitterden, een rood kleurtje deed haar wangen
gevulder schijnen, ze had een praatje, een lachje voor iedereen.
Ze was dolblij, dat Papa's feest slaagde. En ze wou nu maar niet denken, aan wat
altijd haar pleizier bij dergelijke familiefeestjes vergalde: het weten, dat Peter het in
zijn hart vervelend vond, zich alleen opofferde voor haar.
‘Lot is weer de oude, hè?’ zei Bernard tegen Peter.
‘O ja.’
Zelfs tegenover Bernard, die er toch alles van wist, wilde hij nu niet meer weten,
dat hij nog moeielijke dagen met haar beleefde.
‘Zie je wel, wat ik gezegd heb: 't slijt uit.’
Peter knikte. Opnieuw sloop de twijfel in hem, nu hij haar schijnbaar zoo vroolijk
zag: of ze werkelijk vergeten kon - -
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‘Meneer, de soep is op tafel,’ kwam Dien zeggen.
‘Nou begint de partij, hè moeder?’ riep Jopie opgewonden trekkend aan Ammy's
japon.
‘Kleine snoes, we zetten jou op een stoof onder de tafel,’ riep De Brière.
‘Niewaar, niewaar!’ danste ze juichend.
‘Komt kinderen, vooruit aan tafel!’ riep Terlaet, en blijongeduldig om ze allemaal
te zien rond de lange tafel, alle zijn kinderen, dreef hij ze, joèg ze voor zich uit, de
trap af, de gang door naar de zaal.
-------------Op de zaal, helder verlicht door de drie kroonarmen, en de luchters opzij van den
schoorsteen, stond de lange tafel, feestelijk gedekt met het oud-blauw servies, dat
alleen gebruikt werd bij bizondere gelegenheden, de antieke kristallen compôtes en
vruchtenkommen, de fijne wijnroemers op hoogen gedraaiden voet, de hooge smalle
fluiten voor champagne. Het waren de kostbare oude dingen, die den eigen kinderen
zoo lief waren, omdat hun oogen ze gezien hadden van jongs af op verjaardagen en
andere blije feesten, en er was altijd opnieuw in 't aanschouwen ervan een herleving
van zacht-vreugdige herinneringen.
Vooral Ammy, naast den jarige, die tusschen haar en Lot zat, voelde het dezen
keer sterk. Zij vond zich op haar oude plaats, haar van kindaf door Papa gegeven.
Toen ze allen nog kleine hummels waren, geschaard om de groote tafel in de
huiskamer, zaten altijd Lot en zij naast Papa, aan den overkant Moeder tusschen Paul
en Hein, en aan de beide uiteinden Bert en Louise. Wat was dat lang geleden, zouden
de anderen daar nog wel aan denken? Zij boog voorover, keek langs de tafel naar
Paul; die zat stil voor zich uit te kijken; ze wist wel, Paul miste op zulke dagen Moeder
zoo pijnlijk.
Vroolijk gepraat rumoerde langs de heele tafel.
Oom Jan alleen keek met een wantrouwend gezicht naar de soep, proefde
voorzichtig.
‘Kerry hè? merci, niets voor mij, ik zou wel eens willen weten, waarom je iets eet,
als je er zooveel andere dingen in moet doen om 't niet te proeven,’
‘De combinatie, oom.’
‘Ja, ik hou van combinaties.’
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‘Dat is er naar,’ zei Peter; ‘een huwelijk bijvoorbeeld is een goed soort combinatie.’
‘Dat kàn 't zijn!’
Men gleed van 't onderwerp af, dat netelig werd hier.
Naast Paul, die aan den anderen kant voortdurend door Berry werd aangeklampt,
trachtte Ada, innerlijk verveeld, een gesprek op te houden.
‘Saai zat ze! als Henri tenminste maar een beetje in de buurt had gezeten, maar
heelemaal aan 't andere eind! Ze had gedacht, dat dit iets heerlijks zou kùnnen zijn,
nu sloeg het neer -- die Paul, een man, die je volslagen koud liet, eigenlijk wel een
knap gezicht, maar met datzelfde onuitstaanbaar hautaine van Ammy - koud ook toch een menschensoort waar ze niet van hield, die Terlaets, behalve de oude meneer,
dat was een joviale man.’
‘Is u op Arti geweest?’ vroeg ze.
‘Ja juffrouw Vervoort, even.’
‘Even? Hoe is dàt mogelijk, die twee groote zalen.’
Ze lachte, haar oogen groot-verwonderd, tòch niettegenstaande hij haar
onverschillig liet, hem willende winnen.
Hij lachte even mee, voor zich uit ziend, terwijl hij moe in zijn stoel geleund, het
brood tusschen zijn magere vingers verkruimelde.
‘Ik beweer ook niet, dat ik die twee zalen heb afgezien, niet eens één, maar toen
had ik geen tijd meer.’
Hij had 't er niet kunnen uithouden; nu nog proefde hij in zijn keel, als hij er aan
dacht, de dikke, stoffige atmosfeer van die volle zaal in 't witte winterlicht, beefde
na in zijn hoofd de angst voor dat gegons van stemmen, het golvend gedein van een
voortschuivende, bewegende menschenmassa in beperkte ruimte.
Ada zag hem van terzij aan, terwijl hij schijnbaar zoo onverschillig daar zat. Een
spot in haar oogen, die hard stonden nu, zei ze:
‘Hadt u geen tijd? U ziet er juist uit, of u zich niet haasten of animeeren kùnt voor
iets.’
Hij keek haar koel-hoog aan, ging er niet op in; toch in zijn overgevoeligheid deed
hem pijn haar toon, die kwetsen wilde. En een antipathie tegen dat meisje rees in
hem, die hij niet zocht te onderdrukken, deed hem opeens denken aan wat Lot hem
met een paar woorden gezegd had over die Ada en Henri.
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Aan 't andere tafeleind was De Brière opgestaan, zijn glas in de hand:
‘Papa, dat we nog dikwijls uw feest mogen vieren, hier in uw huis, dat u altijd
weet te maken tot een bizonder aangenaam verblijf voor ons - daar gaat u!’
‘Papa! papa!’
Allen stonden op, stootten aan.
Jopie liet zich van haar stoel glijden, sloop naar haar vader.
‘Geef u mij ook een beetje wijn, dat ik met Opa kan klinken.’
‘Een kleurseltje,’ lachte hij verontschuldigend tegen Ammy, die nee-schudde,
‘kijk eens, is 't zoo goed?’
Ernstig, haar fijn snoetje even boven de tafel geheven, stond Jopie aandachtig te
vergelijken haàr wijn en die in de andere glazen. Maar half-tevreden weifelde ze, tot
meneer Terlaet goedig begrijpend haar onvoldaanheid - ‘waarom gàf je zoo'n kind
nu niet een glaasje wijn -’ riep: ‘Jongens Jopie, heb jij ook al echte
groote-menschenwijn? Heb je al eens geproefd?’
Ze schudde nee, proefde toen langzaam met zuigende lipjes.
‘Lekker?’
Ze knikte voldaan, liep weer terug naar haar plaats.
Paul, op Berry's zeuren, schonk in zijn glas een scheut enkelen wijn.
‘Hè oom, hè toe nou, niet zoo'n beetje!’ Onverhoeds stootte hij tegen Paul's arm,
dat 't glas opeens vol stortte, en met een lach van ondeugend pleizier, maakte hij zich
meteen uit de voeten, drong door tot zijn grootvader.
‘Grootpa hier, klinken - zèg’ - hij fluisterde aan zijn oor, ‘moet u hooren, oom
wou me zoo'n druppel geven, gaf ik 'm eventjes een duwtje - kijk noù es!’
Hij hief triomfantelijk zijn glas op tegen meneer Terlaet, die lachschudde, dronk
toen, kijkend of oom De Brière het wel zag, dien hij ontzettend interessant vond, het
achter elkaar uit.
Even was er kalmte, terwijl Dien de pasteitjes ronddiende.
‘Ammy, heb je dat bont nog gekocht?’ vroeg Lot.
‘Neen nog niet, 't is nogal duur - - ik dènk er nog over,’ glimlachte ze achterna.
‘Wat 'n zuinige vrouw!’ lachte De Brière, maar innerlijk had hij het land. Wàt ze
van 'm dachten of zeiden, maar niet dat hij schriel was alsjeblieft! ‘Als je maar weet
Amme, dat je mijn volle sanctie hebt.’
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Ze knikte, soesde er een oogenblik over door.
‘Oh, 't wàs een weelde! Zoù zij, morgen - - 't eens in haar handen hebben, de kleur
zien tegen haar gezicht -’
Ze had een kleine rilling van verlangen, de wimpers neergeslagen verborgen het
even begeerig lichten van haar oogen.
Bernard keek naar Paul, schudde meesmuilend 't hoofd.
‘Paultje amuseerde zich niets - ook geen soort meisje voor Paul - wel jammer
anders, pikant kopje, en een coquetje hoor, hij ging straks eens wat met 'r babbelen,
wou hij wel eens hooren.’
In de gang galmde de bel luid door. Onwillekeurig luisterde iedereen even.
‘De post.’
‘De brief van Lou eindelijk.’
‘Een cadeautje van Lou.’
Vaste snelle stappen kwamen aan in de gang, het trapje op - de oude man was met
één sprong bij de deur.
‘'t Is Lou zelf - 't Is Lou!’
‘Papaatje, dacht u dat wel? dat ik zelf zou komen? Nog heel hartelijk gefeliciteerd,
hoor vader, en van allemaal thuis.’
Meneer Terlaet, stralend van vreugde, omhelsde zijn oudste dochter.
‘Kind, kind, wat 'n verrassing, dàt ontbrak me nu nog; kom gauw aan tafel.’
Louise De Corte lachend, knikte vroolijk rond. Ze liet zich kussen, terwijl ze
allemaal hartelijk om haar heen drongen, riep er tusschendoor tegen ieder wat, met
haar jeugdige, frissche stem.
‘Ik ben laat hè? nu dan is de verrassing des te grooter, wat leuk, dat jullie er
allemaal zijn! Ik heb jullie in zoo lang niet gezien.’
‘Hier kind, nu moet je naast me zitten, daar gaat niets af, je moet me een boel
vertellen.’
Ze ging lachend, pratend tegen allemaal tegelijk, naar haar plaats waar Ammy
voor haar opschoof.
‘Je ziet er goed uit!’ riep Bernard.
Ze knikte vroolijk, heel knappe, nog jong-uitziende vrouw, al was ze
negen-en-dertig. Hier en daar glinsterde zilver in het volle zwarte haar, op haar breed
blank voorhoofd en langs haar neus pikten sproeten; met haar frissche kleur en
levendige oogen had ze iets sterk gezonds, zonder een spoor van het verfijnde der
jongere Terlaets.
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Langzamerhand kwam de tafel weer tot rust.
Lot had niet veel gezegd, zat het eerst weer op haar plaats.
‘Waarom ben je vanmorgen niet gekomen?’ vroeg ze nu.
‘Marinus' moeder was vandaag alleen, daar had ik beloofd te komen oppassen je weet, ze is zoo gebrekkig.’
‘Dan had ik voor dezen eenen keer de zaligheid om bij de De Cortes te zijn maar
eens opgeofferd aan Papa,’ zei Lot scherp.
Peter aan den overkant schudde bezwerend het hoofd, Bernard glimlachte licht,
Ammy zei er gauw iets overheen.
Ze kenden allen Lots teere punt: de ergernis, dat Louise zoo sterk naar haar
schoonfamilie trok, en ze liet nooit een gelegenheid voorbijgaan om haar wrok tegen
al wat De Corte heette te luchten.
Maar Louise, gemakkelijk, niet gauw gekwetst, scheen het niet eens te merken,
praatte vroolijk door.
‘Ja, ze zijn nu allemaal weer beter, allemaal pijn in hun keel gehad; gek, mijn
kinderen mankeeren anders nooit iets. Marinus kreeg het, toen Jet, Tom, Amelietje
het minst. Maar ze gaan toch nog niet uit, daarom kom ik zoo alleen. Gelukkig, dat
't niet later is gekomen, volgende week moeten ze naar een bal, een uitvoering van
hun dansclub.’
‘Ben jij al balmoeder? Kind, wat worden we toch oud!’ riep Hein.
‘Ja - dat begint nu. Amelietje is zestien geworden - maar 't is gek, mijn meisjes
houden niets van die dingen, vooral Amelietje niet; ik was heel anders op dien leeftijd
hoor. Jet is wel altijd te vinden voor een pretje, als 't maar niet stijf is - Amelietje
lijkt in veel dingen op jou Amme, jij was ook zoo'n stil kind thuis - zij is alleen dol
op vioolspelen.’
‘Is ze vooruitgegaan?’ vroeg Paul belangstellend.
‘Paul, ik heb aan jou een slechten steun. Jij moet haar die dingen niet zoo in haar
hoofd praten. Ik ben niet gesteld op die artistieke neigingen in mijn dochter.’
‘Ben je al bang voor een schoonzoon met artiestenlokken?’
‘Zoo'n beroemd violist, Lou, die concerten geeft, dàt zou wel iets voor jou zijn,’
plaagde De Brière.
Ze fronste, lachte er dadelijk overheen.
‘Onzin, die grillen gaan er wel uit,’ zei ze licht. ‘Zoo'n beetje is wel aardig, maar
't moet geen ernst worden.’
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Paul keek Bernard aan, die grimaste even ironisch. Door 't woord muziek, dacht hij
opeens weer aan Kitty. ‘Oh dat hij haar nu niet naast zich kon hebben, dat hijzelf
haar buitensloot, terwijl hij zóó verlangde. Zou ze er geweest zijn vanmiddag?
Voortdurend brandde die vraag hem op de lippen, maar hij wist niet, aan wie hij het
veilig, zonder aandacht te wekken, vragen kon - -’
Oom Jan, grauw gedoken in zijn stoel, richtte zich nu tot Louise.
‘Ik heb jouw kinderen ook in lang niet gezien.’
‘Neen oom,’ zei ze op haar toon van hartelijkheid, die aanwensel was geworden,
zonder diepen grond, ‘u moet ons eens opzoeken, eens een paar dagen komen.’
Hij antwoordde niet, kènde haar wel, en hij zat aandachtig van onder zijn zware
wenkbrauwen naar haar te kijken, zooals ze met gezonden eetlust bezig was, in te
halen, wat ze gemist had. ‘Ze leek niet veel meer op de anderen,’ dacht hij eindelijk
ontevreden.
‘Lou, er zijn nog doperwten, wil je nog?’
‘Graag. Die pasteitjes waren heerlijk - van Brouwer? Papa, ik heb nog altijd mijn
ouden honger, herinnert u?’
‘Ik zie 't met plezier,’ zei hij haar toeknikkend.
‘Wat eet Lou verbazend!’ dacht Ammy licht gedegouteerd.
‘Berry is groot geworden; hij is even lang als Tom,’ zei Louise tegen Bets.
‘Berry heeft tegenwoordig hier in huis zijn eigen kamer,’ vertelde meneer Terlaet.
‘Kom!’
‘Ja, 't oude kleerenkamertje, weet je niet!’
‘'t Oude kleerenkamertje --’ zocht ze.
‘Lou, waar is je geheugen!’ riep Hein bijna boos. ‘'t Kamertje, waar we altijd
kleeren bewaarden voor komediespelen --’
‘O ja, ja.’ Ze streek langs haar voorhoofd, ‘'t Is ook al zoo lang geleden, als je dan
zelf weer kinderen hebt, vergeet je die dingen van vroeger.’
Niemand antwoordde. Ieder voor zich wisten ze: zij hadden niets van die dingen
uit hun kinderjaren vergeten. En zij voelden weer als altijd: wanneer Lou kwam
waren ze allen blij, natuurlijk, hun oudste zuster, waar ze van hielden; maar zoo gauw
merkten zij, ze was niet meer een van hen, zij was vervreemd, niet gebleven in het
oude leven.
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Alleen Bernard ondervond dit niet in wrevel; hij zag haar, met dezelfde gezonde
kracht in zich als hijzelf, maar zonder veel intellect, een knappe vrouw, tevreden
voortlevend, voorspoedig met lieve kinderen, een goeden man, aan wien de diepere
dingen van het leven spoorloos voorbijgingen.
En hij dacht: Zij, Louise, was gezakt. Hij, die het dichtst bij haar stond in leeftijd,
en Lot, die het meest van haar gehouden had, zij beiden zagen 't het duidelijkst: hoe
zij dáárdoor niet meer was één met hen, omdat zij in materieel tevreden voortbestaan
het fijnere voelen verleerd had. Zij was geworden een opgewekte flinke vrouw,
opgaand in eigen zorgen en belangen, met een leegte in zich, die zij zelf niet eens
vermoedde.
Maar zij was gezond! Zij had de heerlijke zenuw-sterke gezondheid, die de jongeren
misten, en daarom alleen zag hij haar graag. En ook was misschien zijn verwijt jegens
haar minder scherp, omdat hijzelf in de jaren van eenzaamheid, van opgaan in zijn
praktijk en studie, ook veel in zich had voelen afsterven van het vroegere meeleven
met broers en zusters.
De kinderen, van wie niet veel notitie werd genomen, werden baldadig, zaten te
schieten met broodballetjes naar de groote menschen.
De Brière naast Bets, hield innerlijk verveeld, maar te hoffelijk en te goedhartig
ook, om het te laten merken, gesprek gaande met haar, dan met Peter. Telkens keek
hij even naar Ada.
‘Die verveelde zich ook. Nu enfin, die paar uur, als de oude man zich maar
amuseerde. 't Diner was best, uitstekende wijn toch. Ada had natuurlijk naast hem
willen zitten, maar daar had Lot voor opgepast; zou ze nu heusch volgende week
weggaan? Ammy deed wel heel sec; in vredesnaam!’
Ada voelde zijn blik, keek hem lang aan. ‘Waar dacht hij aan, dat ze wegging
gauw? zou hem dat nu heusch kunnen schelen, of zou 't als zij weg was, zóó een
ander zijn? O zij, zij kon niet weg van hem, ze hield zoo krankzinnig van hem, en
ze zou hem niet loslaten!’
Meneer Terlaet straalde. Hij zag de lange feesttafel af, met àl zijn kinderen. Louise
ook nog gekomen, alles vroolijk en goed, 't was een alleraardigste avond!
Naast hem lachte Lot dol op over een dwaasheid van Bets, en ze draafde er over
door tegen Bernard, betrok er
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Peter in - had hij nu heusch een beetje plezier, als ze dàt nu maar wist - en met z'n
vieren waren zij een kringetje van lachen en pret.
Oom Jan zat stil.
‘Och, hij hier tusschen al die jonge menschen, en Amelie weg.’
‘Ada!’ riep Louise onder het dessert, ‘ik zou jou nooit herkend hebben.’
‘Ruil met mij om Ada, dan kan je eens met Lou praten, vindt u goed Papa?’ zei
Ammy opstaande.
Ze wisselden van plaats.
‘Ik wou graag eens naast jou zitten,’ zei ze zacht tegen Paul, ‘en een beetje dichter
bij oom,’ ze knikte tegen hem.
‘'t Is erg geanimeerd, ze zijn allemaaal zoo vroolijk.’ Paul keek de tafel langs,
glimlachte bitter.
‘'t Is of moeder nooit bestaan heeft,’ zei hij.
Onwillekeurig zagen ze beiden tegelijk naar oom Jan. Hij had verstaan met zijn
buitengewoon fijn gehoor; zijn hand, in onvasten greep omklemde zijn glas, hief het
bevend even naar hen op, een zachter floers in zijn oogen.
Paul voelde zijn hoofd verergeren. Een onzegbare moeheid zeeg in zijn hersenen,
trilde boven in zijn schedel. En in die vermoeidheid sloop aan zijn angst, die hem
snakken deed naar lucht, alleen zijn, ruimte.... angst, straks te midden van al die
feestvreugde een schreeuw te moeten geven om de verstikkende benauwheid van al
die menschen, dat licht, dat gewemel.... angst, die telkens met barstend geweld naar
zijn hoofd drong, hem dan na een oogenblik deed zinken in een diepen, grondeloozen
put.
Hij moest zich geweld aandoen, om zijn handen niet uit te slaan om steun; hij zat
roerloos bijna, strak-koel rechtop; onder zijn haren, in zijn hals voelde hij 't klamme
zweet uitbreken.
Jopie, met verrukte oogjes genóót, telkens wrong ze haar lichaampje naar voren
om tegen de Brière of Ammy te knikken.
‘Heb je zoo'n plezier,’ vroeg Ammy zacht.
‘Ja!’
Ammy keek naar Berry en moest lachen.
Die genoot ook vreeselijk, doch wilde oud en wijs doen tegen de kinderachtige
opgetogenheid van Jopie in, maar telkens brak zijn pret heen door zijn gewilde
geblaseerdheid.
Over de tafel hield De Brière een amandel omhoog.
‘Ada!’ riep hij, ‘nu is 't een echte.’
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‘Goed!’ juichte ze terug, ‘wat doen we?’
‘Om den anderen Zondag een briefkaart.’
‘Oh! wat kon haar alles schelen, zoolang hij nog bij haar was, ze hem nog zien
kon - niet verder denken, nu maar genieten!’
Lot keek De Brière woedend aan; hij deed, alsof hij 't niet merkte.
Ammy had schijnbaar rustig doorgepraat tegen Paul, maar onder 't spreken zag
hij haar lippen wit worden, haar oogen trekken.
Louise riep iets tegen haar van 't andere eind - lachend.
‘Wat zeg je?’ moest ze vragen.
‘Of jij dat maar goed vindt.’
‘Welja.’
Ze glimlachte kalm; onder tafel scheurden haar bevende vingers het zakdoekje tot
een vod.
Hein na zijn vroolijke luidruchtigheid eerst, zat stil zijn ijs te eten. Bijna weer een
dag om, weer een dichter bij Berry's vertrek - och, ze konden allemaal wel vroolijk
zijn, niemand wist hoe beroerd hij er onder was - - 't huis zonder Berry - - Maar tegenover hem vertelde De Brière een grap, en zonder gehoord te hebben,
zijn oogen leeg, deed hij mee in 't algemeen gelach.
‘Kinderen!’ riep meneer Terlaet opstaande, zijn glas hoog - ‘ik drink op jullie,
jonge menschen, dat ik je nog jaren lang om me heen mag zien hier, zoo gelukkig,
voorspoedig allemaal, zoo vroolijk - daar gaan jullie!’
Hij klonk het eerst met Lot, dan met Louise, hief zijn glas tegen elk zijner kinderen
apart, zijn blauwe oogjes schitterend van plezier en hartelijkheid. En ze kwamen
allen om hem heen, hun gezichten vroolijk naar hem gekeerd. Bernard, achteraan
staande, overzag hen een oogenblik allen, en het gevoel, zoo sterk altijd bij dergelijke
gelegenheden, dat hij er eigenlijk niet meer in paste, bekroop hem weer; vroeger ja,
met Ella, nu niet meer.
Lena, daar hoorde hij bij, dàt was zijn huis geworden - - - ja, dat was 't gedonder
van zulke feesten, alleen, in je werk, in je eigen omgeving kon je je schikken, hier
zàg je je eigen gemis te veel - jawel, Lot ook op huilen af, die ook - -’
Hij ging achter de anderen op haar toe.
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‘Wij ook eens samen klinken?’ zei hij zacht.
Ze keerde zich snel om, keek hem aan, en ze begreep: 't was hem even te machtig
geworden, hem den eenzamen onder hen allen, beroofder dan zij, het trok hem naar
haar - - - omdat zij ook verloren had - - Haar lippen trilden, een verlangen was in haar, de armen om zijn hals te slaan, bij
hem te schreien, ergens weg in een donkeren hoek - - op 't feest van haar vader.
Maar terwijl ze nog kampte met zichzelf, hoorde zij zijn stem alweer gewoon
vriendelijk:
‘Kijk je man staat al naast je met zijn glas.’
Ze voelde, één oogenblik had een zeldzame opwelling hem gedreven naar haar,
maar radend dat ze begreep, sloot hij zich meteen weer toe, werd hij weer de oude,
die alle meegevoel weerde. Toen, haar tranen terugdringend, wendde zij zich om,
glimlachte tegen Peter.
Oom Jan ook was opgestaan, krom onder de pijn, die hem kwelde met feller
knepen.
En voor 't eerst dien middag begon hij te schertsen.
‘Niets laten merken, ze moesten niet kunnen zeggen: die ouwe kerel met zijn jicht
bedierf ons plezier door zijn zure gezicht - de kinderen moesten van hem geen last
hebben.’
En hij klonk met allen, behalve met zijn broer.
Maar meneer Terlaet merkte het niet op. Hij zag alleen zijn kinderen, vroolijk,
gezond, lachend, vierend zijn feest, en in overmoedige jeugdige blijdschap hief hij
hoog zijn champagneglas.
‘Hij herinnerde zich niet zóó'n echt fleurigen verjaardag!’

IX
Boven op de logeerkamer stond Ada Vervoort voor haar bijna gepakten koffer.
‘Nu ging ze weg - nu ging ze.’
Werktuigelijk nam zij een borstel, een zakdoek nog van het tafeltje, knielde dan
neer voor den koffer, en weer begon ze te verleggen, in te duwen - - maar haar oogen,
dof, dwaalden af, haar kleine magere handen bleven slap rusten op den rand.
‘Weg - straks zou ze weg zijn - te denken, dat als hij nu thuiskwam, zij er niet
meer zou zitten op haar ge-
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wone plaats. Weg uit huis, waar zij alles van hem kende. Zij zou niet meer als zooveel
middagen te voren hier stil wachten en luisteren tot zij zijn vluggen lichten stap
hoorde op de trap, de twee laatste treden ineens - dan het portaal door naar zijn kamer,
waar ze hem fluitend laden open en dicht hoorde schuiven.
En zij had niets gedaan dan stil zitten luisteren in 't koesterend weten, dat hij thuis
was, ze hield ervan al die geluiden van hem te hooren, zonder hem te zien.
Ze stond op, liet den koffer, en ging voor 't raam. Ze dacht in schrijnend wee: hier
had zij zich thuis gevoeld, hoorend bij hèm. Ammy stond er buiten. Och, wat hield
ze van dit kamertje, zoo helder en vroolijk, waar ze in de slapelooze vroege ochtenden
had liggen wachten op den dag, een dag met hèm weer. In bevend verlangen had ze
liggen luisteren naar de geluiden in huis, soms opeens met een schok herkend zijn
zachten tred, sluipend uit de slaapkamer naar beneden.
‘Bang om Jopie wakker te maken,’ dacht ze dan wrevelig. Hij stond dikwijls vroeg
op om te werken. En de oogen gesloten, zag ze zichzelf liggen in bed, die ochtenden
als grijze morgenschemering schaarsch naar binnen zeefde, voelde zij terug al het
overspannen, koortsig leven van dezen heelen tijd, grijpend het geluk van oogenblik
tot oogenblik.
Ze stond op, ze moest voortmaken. 't Was alles koud en kaal, 't was ook alles
weggesmeten, haar liefde voor hem, geplunderd had hij haar, alles van haar zich
toegeëigend, altijd nog meer nemend, lachend, zeker, tot zijzelf weerloos stond, geen
mensch meer, een werktuig.
‘Oh!’ ze kreunde, haar gezicht in haar handen. In geen nachten had ze geslapen
in 't radeloos verlangen. Haar hoofd was leeg, en haar hoest, die onophoudelijke
scherpe zenuwkuch, brandde in haar keel.
Maar, ze zoù terugkomen. Niet hier, Ammy's lijdelijke jaloezie had haar toch
tenslotte uitgedreven, en hij, laf, wou niet doorzetten, o nee, verliefd was hij, maar
dat eene, waarnaar ze reikte met haar gloeiend verlangen: een breuk tusschen hem
en Ammy, daarvoor schrikte hij terug. Omdat hij niet zag, hoe groot haar liefde voor
hem was. Als hij maar eens helder kon inzien, wat voor hem zou zijn een leven met
haàr, maar hij kende haar niet; niet haar eigenlijk wezen. Want dat geflirt, dat
taquineeren, dat aanhalen en
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afstooten, dat pruilen, dat dolle eeuwige schertsen en gekken, waartoe zij zich
opschroefde, maar waaronder zij bijna verging van walg, dàt was haar ware aard
niet. Ze smachtte er naar om te kunnen zijn, zooals zij dat voor hèm wilde: de alles
gevende vrouw, met een volslagen overgave van lichaam en ziel, slechts levend voor
hem, zorgend door duizend kleinigheden een altijd nieuwe bekoring in hem te wekken.
Zij dacht: zij zoù 't kunnen. Zij was een groote egoïste, hard, weinig voelend,
weinig opofferend voor anderen, alles opzijschuivend voor eigen wenschen en
verlangens. Maar zij voelde, zelf-verwonderd, dat zij in staat was voor dezen man
zichzelf gedwee weg te cijferen. En in zeldzame oogenblikken van zelfdoorschouwing
dacht zij: Was 't niet wonderlijk: hij, de aarts-egoïst, kon in haar iets goeds wekken,
wat veel betere menschen nooit gelukt was.
Voor hèm was zij bereid alles te geven. Er bestond in haar geen vrees voor
schandaal. De ongegeneerdheid, die haar brutale charme was in de Haagsche kringen,
en die iedereen hield voor vernuftige aanstellerij, was echt in haar. Zij was inderdaad
onverschillig voor haar goeden naam. Zij gaf om niets dan om hem.
En dat hij 't niet nàm! dat hij 't niet zag!
Zooals hij vanmorgen afscheid van haar had genomen met zijn oogen, die alles
vroegen, vleiden, beloofden, en zijn mond, die alles weglachte.
Goddank, zij had nog in tijds bedacht te zeggen, dat Ammy haar niet wegbracht;
zij zou een beetje vroeger weggaan om goeden dag te zeggen bij tante Truus in de
Vondelstraat, en vandaar naar den trein.
Als hij begreép - - Maar als hij dat niet begreep, niet eens dat laatste verlàngen, dàn was er ook niets
-Buiten tikte Ammy aan de deur.
‘Kan ik je ook helpen, Ada, met je koffer of iets anders?’
Ada schoot overeind; recht op haar knieën, verward, met verwrongen wit gezicht
zag ze Ammy aan.
‘Neen dank je, hij is.... hij kan dicht.’
Ze gespte nerveus een riempje vast, dat tot tweemaal toe aan haar sidderende
vingers ontglipte.
Ammy keek ernaar. ‘Fataàl slecht zag ze eruit, Ada. Nee van haar kant was 't ernst,
dat wist ze nu, en daarom ook
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was haar eigen strijd ditmaal zoo zwaar geweest, omdat Ada wilde met een harden
wil - -’
Ada stond op.
‘Ik ga me nu maar aankleeden en zoo naar tante Truus.’ Haar oogen blikten vijandig
tegen haar onverschillig spreken in.
‘Weet-je nu goed, dat ik je niet weg zal brengen?’
‘Vriendelijk, in de verlichting, dat ik wegga,’ dacht Ada minachtend. ‘Ja zeker,
dank je wel, een van de meisjes daar brengt me natuurlijk.’
‘Nu dan....’ Ammy voltooide niet. ‘Ze liegt het,’ dreunde het door haar denken,
‘'t is.... hij komt er.’
Een stilte viel na de gedwongen beleefdheidszinnetjes. Zij hadden elkaar niets
meer te zeggen, maar hun gedachten kruisten scherp en snel.
Ammy zag in haar geest het perron, en daarop heen en weer wandelend, schertsend
en lachend: Ada en Henri, op dat perron, waar kennissen zouden kunnen zijn,
vertellen....
Een woede om haar eigen onmacht beknelde haar keel. ‘Oh dat kind, waar zij niet
tegen opkon, dat sterker was dan zij!’
Ada had haar bont omgeslagen.
‘Nu ga ik maar,’ zei ze luchtig.
In de gang, meende Ammy even iets te zien van een verbeten lachje op de gezichten
der twee meiden, die bij elkaar stonden; ze kòn zich vergissen, maar 't doorschokte
haar met een weeë onzekerheid.
Licht neuriënd liep Ada voort, maar op de trap, Ammy achter zich, kreeg ze het
gevoel van uitgedreven te worden, ziedde een drift in haar op: tegen Ammy een scène
te maken, te gillen....!
Maar ze liep kalm verder; beneden kuste ze Jopie, gaf Ammy een hand - ze durfde
niets zeggen, voelend dat ze haar stem niet meester was.
Ammy sloot de deur.
Nu was het oogenblik, waar zij zóó naar verlangd had; haar huis weer vrij, zij
alleen.
Ze stond even stil in de gang, luisterend naar boven, waar ze meende de meiden
te hooren gichelen; maar het verstomde, en zij suste zich graag met de gedachte: 't
was verbeelding - ging dan naar binnen.
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Weg Ada's stem, Ada's lach! en die kou van vereenzaming, die om haar hing, zoodra
Ada in de kamer was!
Zij had het niet langer kunnen uithouden, het had haar gemarteld in al haar
zenuwen.
Vier dagen geleden had zij het opeens gezegd; dat oom Berend belet vroeg, met
wien zij een poos geleden deze week al had afgesproken. Het was een leugen, maar
't kon haar niet schelen, ze had zich geen oogenblik gegeneerd ervoor.
Strak, mechanisch onverzettelijk was ze op haar doel afgegaan. De Brière had
haar een paar maal aangezien, maar geen protest geuit, en Ada nam het schijnbaar
koeltjes, als van-zelf sprekend.
En er was zoo'n ongenaakbare hoogheid in haar geweest, dat de Brière later met
haar alleen, van zins iets in 't midden te brengen, gezwegen had, het niet aandurfde.
Maar eenmaal over den wrevel heen, dat hij zich zoo makkelijk moest laten
overrompelen, deed zijn luchthartigheid hem al gauw er zich niet meer tegen verzetten.
‘Het moest tòch eenmaal uit zijn, en 't wàs maar het beste, dat hij er buiten bleef,
de eenvoudigste manier zoo - al wàs 't jammer.’
***
Van Tante Truus, die nog niet op was, en waar zij verder gelukkig niemand thuis
vond, ging Ada rechtdoor naar het station. Een blijde hoop dreef haar voort, deed al
haar verwachting spannen op een laatst ontmoeten nog met Henri. Verder wilde zij
niet denken.
Maar eenmaal op het sombere, tochtige perron, waar koude mist aanwolkte van
over het IJ, dat leege perron, waar hij niet was - hier zonk in haar een ontmoediging,
een leege, grauwe ellende, die haar oogen dof maakte van haast niet te weerhouden
tranen. Zij zag zichzelf hier staan, alleen weggaand zonder één hartelijk
afscheidswoord, zij zag dit in bitter zelfmedelijden, en als contrast De Brière vroolijk,
haar alweer vergeten, wandelend, stoeiend met Jopie, kijkend naar alle vrouwen.
Treingedaver schrikte haar op, deed haar omzien.
‘Was dit al haar trein? Nu mòest ze weg - en hij was niet gekomen?’
Ze kòn, ze woù het niet begrijpen!
Een verlangen vloog in haar op dien trein te laten, terug
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te gaan, hem zoeken, 't kwam er niet op aan waar, en hem zeggen, hem zeggen alles,
dat ze hem haàtte, dat ze hem een ellendeling vond....
Maar 't sloeg meteen weer in haar neer.
‘Wat gaf 't? 't Ergste bleef gebeurd: hij was niet gekomen.’
Ze keerde zich om, zocht een coupé, maar nòg ging ze er niet in, ze bleef er naast
staan, turend in de verte, in smeekend, haast schreiend verlangen nu.
Toen opeens, zàg ze in de verte iemand haastig aankomen, wist ze, meer dan ze
herkende, op hetzelfde oogenblik, dat hij het was.
Duizelig van geluk wachtte ze hem af.
‘Ik ben wat laat; ik dacht, ik mòet toch even zien, of ze er wel goed inkomt.’
Ze kon niets zeggen, keek hem alleen onafgewend aan, met vochtige oogen.
En plotseling ontviel hem zijn luchtige scherts, besefte hij, dat zij beiden zich
gehecht hadden; dat er iets tusschen hen ontstaan was, waarvan hij zich maar niet
zoo kon losmaken.
‘Wanneer kom je terug?’ vroeg hij zacht.
‘In Maart kom ik bij tante Truus.’
Zij zag dit als een feit. Want nù was 't niet uit, ze had zijn gezicht gezien, aan zijn
stem gehoord, dat dit meer was dan een onverschillig-vluchtige vraag - en nù kwam
ze terug.
Zijn oogen zagen zacht-medelijdend naar haar bleek gezichtje, dat huiverde in het
grijze bont.
‘Je ziet bleekjes, scheelt er wat aan?’
Ze schudde nee, kon niet spreken.
‘Wil je het mij niet zeggen?’
Ze keek hem aan, haar oogen wijd van verlangen.
Hij wendde de zijne af.
‘Ik had eigenlijk niet moeten komen,’ dacht hij, terwijl hij nerveus op zijn snor
beet, langs haar heen staarde in den kouden, witten mist.
‘Ik ga erin,’ zei ze klankloos naast hem.
Hij antwoordde niets, hield het portier voor haar open, hielp haar instappen.
Toen zij eenmaal zat, had hij zijn kalmte herkregen.
‘Dag Ada,’ zijn hand hield de hare in vasten, warmen greep - ‘tot ziens hè?’
De conducteur kwam het kaartje knippen, sloot het portier.
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‘Denk om de briefkaart, om den anderen Zondag!’ kon hij weer vroolijk zeggen door
't raampje.
Ze knikte glimlachend tegen hem, met bevenden mond, haar oogen hielden hem
vast, tot de trein vertrok.
Hij, langzaam mee oploopend, wuifde nog - - - zoo lang hij haar zien kon.
Toen - alleen in de coupé, snikte ze het eindelijk uit - voor 't eerst in die dagen
durvend te schreien.
In gedachten liep De Brière naar huis. Hij zou wat vroeger koffiedrinken, om tijdig
terug te zijn, op zijn kantoor, daar Van der Schraaf uit de stad moest.
Een gevoel van verlatenheid, vreemd diep voor zijn gewone luchthartigheid, begon
hem te beknellen. Nu wist hij, hoe lief 't hem was geworden, te zien haar blij gezicht
als hij thuiskwam, haar heele persoon zich dadelijk aan hem wijdend. En hij gaf zich
volkomen over aan dit droef, zichzelf beklagend gevoel, haar missend in treurig
verlangen.
‘Die Ada, die lieve meid - wat zou 't ongezellig zijn thuis - zoo leeg alleen met
Ammy.’
Thuis vond hij Ammy met de koffie op hem wachten. Hij keek de kamer rond,
die hem zonderling stil leek zonder haar.
‘Waar is Jopie?’ vroeg hij, dadelijk ook het kind missend in teleurstelling.
‘Die drinkt bij Lot koffie.’
Hij ging zwijgend zitten, te neerslachtig door dit, hem nieuw gevoel, om een
gesprek te beginnen.
Ammy keek naar zijn gezicht, zooals hij in gedachten voor zich uit zat te staren;
ze vond er iets nieuws in, dat ze niet kende.
En ze begreep het meteen:
Hij was er geweest.

X
De sneeuw begon in den namiddag met kleine vlokken te vallen; in de straten gaf
het modder, maar er bleef een dun wit tapijtje over de weinig betreden grachten.
Van het station liep Hein langzaam het drukke Damrak af; hij had Berry naar Ede
gebracht.
‘Het was een heele reis, zoo kort op elkaar, zoo gaar als je werdt van dat lange
zitten in zoo'n trein. Anders, Berry was vroolijk en welgemoed, de narigheid bleef
voor hem.’
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Hij zuchtte, zag niet dat een paar kennissen hem groetten.
‘Nog even op kantoor aangaan, misschien waren er brieven.’
Maar op kantoor vond hij alleen Bernard.
Het verraste hem onaangenaam, hij wist ineens, dat hij erg verlangd had er met
Paul over te praten.
‘Waar is Paul? Is die al weg?’ vroeg hij zich latende vallen in zijn stoel.
‘Hij zou gauw weer thuis komen, daarom wacht ik hier maar even op 'm, papa
schijnt uit eten vandaag. Het verwonderde me al, dat ik jou ook niet meer vond,
anders zijn jullie zoo vroeg niet.’
‘Ik ben er vandaag ook niet geweest.’
‘O, naar Haarlem?’
‘Och nee, naar Ede immers?’
Hij dacht gekrenkt: Bert had toch wel eens zóóveel belang kunnen stellen in zijn
zaken, om te onthouden dat Berry vandaag wegging.
‘Oh, nu begrijp ik 't, je hebt Berry zeker weggebracht.’
Hein antwoordde niet; hij zat voor zich uit te kijken, zijn hand strijkend door zijn
haar.
Bernard keek hem aan.
‘Leek het je daar nogal geschikt?’ vroeg hij, om iets vriendelijks te zeggen.
‘O ja.’
‘Was hij gauw op zijn gemak?’
‘Ja.’
Hij merkte wel Berts goedhartige belangstelling. ‘Ja achteraf! Dat kon de eerste
de beste vreemde ook wel.’
Hij sprong ongeduldig overeind.
‘Ik wacht niet langer - adieu, dag Bert.’
Hij liep gejacht weg, sloeg hard de voordeur achter zich dicht.
‘Dat was altijd zoo. Als je de menschen 't meest noodig had, waren ze d'r niet enfin, 't gaf toch ook allemaal niets.’
Het sneeuwde harder; hij dacht, hoe dol Berry op sneeuw was.
‘Maar daar zou hij er ook van genieten.’
Zóó als hij de deur in was thuis, stond Bets voor hem.
Ze zag bleek, had geschreid.
‘En? Hoe was 't?’
Een onwil vloog in hem op, dat alles, wat hem al zoo zwaar viel, nu nog eens
hardop te moeten vertellen.
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‘Best, best.’ Hij trok zijn jas uit en ging meteen naar binnen, warmde zijn handen
voor de kachel.
‘Toe, vertel dan,’ zei ze, geërgerd door zijn zwijgen.
‘Zooals ik zei hè? Alles goed.’ Hij dwong zijn toon luchtig-tevreden. ‘Toen we
er aankwamen, ontving de directeur ons, een heel geschikte baas lijkt me dat, en
Berry was dadelijk ingeburgerd, meteen vroolijk met de jongens. D'r is een mooie
tuin, en 't ligt midden in de bosschen; me dunkt heel gezond.’
‘En toen je wegging?’
‘Ook best.’
‘Was hij toen niet- -?’
‘Welnee, hij bracht me tot 't hek - dag vader, zegt u moeder goeiendag, en grootpa
en allemaal.’
Haar lippen begonnen te beven, met moeite knipte ze haar tranen weg.
Hij bleef zijn handen staan warmen, keek voor zich neer, om niet in den spiegel
haar gezicht te zien. 't Bleef stil achter hem tot hij haar eindelijk zacht hoorde snikken.
Hij voelde het kroppen in zijn keel maar hij bleef staan.
‘Willen we gaan eten?’ kwam na een poos haar stem, gedempt dof.
‘Dat's goed,’ zei hij gewild luchtig, maar toen hij zag, hoe ze op haar lippen beet
om zich goed te houden, sloeg hij zijn arm om haar heen.
‘Kom Bep, huil nou niet, zóó erg is 't toch niet hè?’
‘Ja voor jou niet! jij hebt 't gewild!’ barstte ze lossnikkend uit, ‘jij hebt je zin, maar
ik - voor mij is 't verschrikkelijk.’
Hij werd bleek, liet haar los. Stil ging hij de gang in, naar de eetkamer.
Aan tafel zaten ze zwijgend. Bets met geweld haar tranen inhoudend, Hein voor
zich kijkend op zijn bord, moeielijk zinnend op een gewoon gesprekje.
‘O is die lijst thuis gekomen?’ vond hij eindelijk.
‘Ja, hij is wel opgeknapt.’
‘Veel.’
Ze keken beiden ernaar; en zagen allebei niets dan de eege plaats aan 't einde.
Toen zwegen ze weer.
Het werd Bets te machtig.
‘Ik kàn niet eten,’ zuchtte ze, haar mes en vork neer leggend.
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‘Och probeer 't toch maar,’ zei hij ongelukkig.
‘Nee - onmogelijk - ik kan niet.’
Hij trachtte koppig het door zijn keel te krijgen, te doen alsof 't hem smaakte.
‘Zij had dat zoo hàrd gezegd: jij hebt nu je zin - wou hij ook doen, of hij er heel
kalm onder was.’
Zijn tweede portie nam hij klein.
‘Ik heb ook geen trek door dat lange treinen,’ zei hij verontschuldigend.
Ze gaf geen antwoord.
's Avonds zaten zij zooals altijd. Hij met 't Handelsblad, zij bij 't theeblad met een
haakwerkje.
‘Ik heb beloofd hem het kinderblad te sturen,’ zei hij.
‘Dat had ik ook al gedaan.’
Ze trachtte met roode, tranende oogen een steek op te pikken.
Hij zag 't, haar bedroefd gezicht maakte hem week.
‘'t Wàs waar, hij hàd doorgezet, och god ja, maar toch ook waarachtig niet voor
zijn plezier; dat ze dit heelemaal niet begreep, niet iets vriendelijks tegen hem te
zeggen vond.’
‘Bets,’ zei hij eindelijk, ‘doe nu niet zoo of 't voor mij niets is, ik ben er immers
ook beroerd van.’
Ze begon te snikken, haar gezicht in haar zakdoek.
‘Och ja, och ja, 't is ellendig voor jou ook, dat weet ik wel, maar....’
‘Nou dan,’ suste hij.
‘Als je ook maar eens precies wou vertellen, hoe 't gegaan is, je bent zoo kort, wat
heb ik daar nu aan, je kan toch ook wel begrijpen, dat ik daar naar verlang, en je zegt
niets, den heelen dag heb ik aan jullie gedacht.’
‘Ik heb je alles verteld,’ verdedigde hij; dan, om haar tevreden te stellen, begon
hij de heele reis nauwkeurig in bizonderheden te herhalen.
Maar terwijl hij praatte, kijkend in Bets' gespannen luisterend gezicht zag hij niet
anders dan het eene, dat hij niet vertellen kòn:
Berry op den weg, zoo klein en tenger in die wijde eenzaamheid, hem nakijkend
en wuivend telkens als hij omzag; terwijl hij liep, al harder en harder, tot hij de bocht
om was, waar hij hem niet meer zien kon.
Even nog had hij doorgeloopen, toen opeens kòn hij niet

Ina Boudier-Bakker, Armoede

114
meer, was hij teruggegaan tot de bocht: of Berry er nòg stond....
Toen zag hij juist een klein zwart figuurtje langzaam het huis ingaan.
Hij had nu alles aan Bets verteld, en zij was kalmer geworden.
‘Als hij 't er nu maar prettig vindt, en ze zorgen goed voor hem.’
‘Hij is gezond en flink - zoo'n groote jongen al, moet je denken,’ zei hij.
-------------‘Ik ga naar boven - ik ben moe,’ zei Bets om tien uur.
‘Goed, ik kom ook niet laat.’
Beneden zat hij stil nu, begreep wel, ze wou alleen boven eens uithuilen - als ze
nu maar niet naar Berry's kamertje ging, dan maakte zij zich nog meer overstuur - o
nee, ze was boven op de slaapkamer.
Opeens hielden de stappen boven zijn hoofd op.
‘Lag ze nu al in bed? - dat kòn nog niet - 't was zoo stil - o ja, net als hij dacht - daar kraakte de plank voor Berry's bed, ze had haar schoenen uitgetrokken, omdat
ze 't voor hem niet wou weten - - och, waarom deed ze zoo geheimzinnig voor hèm!
Nee nee, 't was te begrijpen, je kòn die dingen aan mekaar zelfs niet zeggen, 't ging
gewoon niet - alleen moest je 't maar uitvechten - oh daar kwam ze terug, gelukkig!
En zóó erg was het toch ook niet! Als alle menschen, die hun kinderen op een
kostschool deden, zoo waren; zoo'n eerste dag was ook 't naarst, 't wende natuurlijk
gauw - als 't nu maar ging daar - 't zou hem toch wel vreemd zijn! Ja, eigen schuld,
hij moest nu maar eens eindelijk ondervinden wat de gevolgen waren van zijn slecht
oppassen - zoo'n groote jongen mòest aangepakt worden - - ja zeker - -’
Maar dit flinke, practische denken ontslipte hem weer, trok ten slotte zich samen
- dien eersten avond, zonder Berry's hooge drukke stem in de kamer, zonder zijn
draven op de trappen, zonder Berry's oolijk bewegelijk gezicht tegenover en naast
hem - op dit ééne: ‘Wat wàs hij klein, toen hij daar, alleen op dien leegen weg, me
stond na te kijken.’

Ina Boudier-Bakker, Armoede

115

XI
Kitty's concert was geweest.
Het was nu middag, en Kitty zat, zooals zij gezeten had, sinds zij 's morgens was
opgestaan, met haar hoofd in haar handen voor zich uit te staren.
Het was mislukt.
Er was iets in haar gefnuikt; haar hoop op succes, maar vooral haar trots, die de
vernedering niet verdragen kon te hebben gefaald.
Voor den tweeden keer had zij iets nagejaagd, dat boven haar bereik ging.
Daar lagen de kranten, de morgenbladen, die spraken over den jongen talentvollen
pianist, van wien men veel verwachten mocht voor de toekomst - van de zangeres,
die helaas ons niet zoo kon voldoen: een stem die wel omvangrijk was, echter
buigzaamheid en charme van toon miste - een voordracht, die wel van een goede
intentie blijk gaf, maar nog veel had aan te leeren.
Ze had het wel gevoeld, de eerste liederen waren vrij goed gegaan, in 't begin ook
was de stemming van 't publiek altijd koel; maar na het warm applaus dat Terwen
oogstte met zijn Ballade van Chopin, had zij na haar tweede optreden een verkilling
gevoeld; de zaal was vrij goed bezet, velen waren gekomen uit werkelijk groote
belangstelling voor Terwen, een klein deel voor haar: goede kennissen, nieuwsgierige
medeleerlingen, eenige vrienden.- In de pauze met hen beiden alleen, had Terwen haar bemoedigd, gezegd, dat zij
het zich verbeeldde, zij had goed gezongen. Maar een ongekende vrees om straks
weer op te treden had haar aangegrepen, een vrees om daar te staan op die plek, waar
avond aan avond eerste kunstenaars hun gehoor meesleepten in ontroering en
geestdrift. - Oh, wat deed zij hier toch, wat had haar bezield om dit te durven! En het
had als een verlamming op haar gelegen na de pauze, ze had ze gezongen haar mooie
liederen, maar zonder overtuiging, bevangen door de kou, die ze op zich voelde
aandringen uit het onverschillige publiek, dat straks nog zoo warm zich had getoond
bij den pianist; gesnakt had zij naar 't eind als naar een verlossing, toen een applausje
eventjes opklonk. Zij had zich in haar vernedering te meer glim-
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lachend hoogachtig gehouden tegenover Terwen, die terwijl de gloeiende vreugde
om eigen succes in hem juchte, zich inhield in pijnlijk medelijden tegenover haar,
hartelijk nog iets had pogen te zeggen, dat zij kalm-vriendelijk maar met een
inwendige trilling van gewonden trots had afgebroken, hem feliciteerend.
Toen bijna gek van vernedering en schaamte, was ze naar huis gereden - dadelijk
- ze had haar japon, met zooveel zorg voor dezen avond gekozen, uitgegooid; - nooit
trok ze die weer aan! - haar schoentjes weggeschopt, walgend, walgend van alles.
‘O, o,’ ze kermde het nu nog uit, als zij er zich weer in dacht; in haar overspannen
herinnering nam de misère van den vorigen avond, die alleen was geweest koude
onverschilligheid, afmetingen aan een openlijk getoonde spot en verachting. Zij was
zoo bang geworden voor het monster publiek, dat ze telkens een onzinnige vrees in
zich had voelen beven voor gefluit of gesis.
Hoe kon ze nog ooit de menschen ontmoeten, die als ze haar zagen meteen zouden
denken aan deze nederlaag, over haar zouden praten, de zachten medelijdend, de
harden geringschattend.
Het was of opeens alles om haar heen leeg was geworden - ze voelde zich verlaten
- zij was nu eenmaal een vrouw, die maar niet zoo gewoon alleen voort kon leven,
ze had behoefte aan warmte, liefde, als dat niet kon, hulde - maar nu was ze een
stumper, die zich belachelijk had gemaakt, waar iedereen over spotten mocht.
Als 't nog maar alleen vreemden geweest waren, maar de Terlaets, Paul had zij
gezien achteraan bij de deur - ach waarom dacht ze daar nog aan, wat was Paul nog
voor haar? - niets immers.
En plotseling door haar verdriet van den vorigen avond, stond deze smart om Paul
zoo onoverkomelijk voor haar op, dat zij zonder weerstand, zonder trots meer, zich
neergooide op de bank, en snikte in radeloosheid - snikte om àlles, niet meer wetend,
niet meer ontledend - - Beneden ging een bel; zij luisterde op met groote beschreide oogen en door haar
overspannen denken joeg het onwaarschijnlijke: als het Paul was.
O 't kwam er niet op aan, of er dan niets meer bestond tusschen hen - - alleen maar,
alleen maar zich laten
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troosten door hem - alleen maar zijn oogen zacht in de hare, zijn hand op haar hand.
-Iemand kwam de trap op, de gang door naar haar kamer; ze sprong op, rukte met
sidderende hand aan den deurknop - - dàn, in felle teleurstelling, en tegelijk het
verlichtend beseffen dat hier toch troost was, snikte ze op: ‘Ammy!’ en ze viel aan
Ammy's hals, haar gezicht nat van tranen tegen Ammy's wang; ze trok haar mee naar
de bank, zat daar tegen haar aan, snikkend en schreiend.
Ammy zei niets, ze had het wel gedacht na de recensies vanmorgen, en ook
gisteravond al had zij het gezien in Kitty's gezicht. Ze had nog erover willen praten
met Paul, maar die had niet gewacht, was meteen weg geweest. Den heelen ochtend
had zij geweifeld, gaan of niet gaan - - eindelijk toch was ze gegaan. En zij zat stil
nu, met de kalmeerende, zachte rust, die van haar kon uitgaan; sinds Ada weg was
voelde zij zich herleven. Voorzichtig, bang te kwetsen, zocht zij iets te zeggen.
Maar Kitty ging recht zitten, trachtte zich te herstellen.
‘Ik moet er aan wennen,’ zei ze met een poging tot flinkheid, en plotseling vroeg
ze, wat haar zoo martelde in haar trots:
‘Zeg eerlijk, wàs 't belachelijk? - dat ik daar stond en zong voor een zaal? Was 't
zóó slecht, om medelijden mee te hebben?’
‘Maar Kitty, hoe kan je nu zoo overdreven zijn,’ glimlachte Ammy. ‘Vondt je dan
zoo weinig het applaus?’
En zelf niet kunnende beoordeelen hoe weinig muzikaliteit er stak in Kitty's zang,
vond haar goedhartigheid vriendelijke troostwoorden, omdat ze van Kitty hield; aan
de eigenlijke kwestie: talent of niet, dacht ze niet eens.
‘Ik weet zeker, dat een massa menschen in jouw plaats heel tevreden zouden zijn,
maar je hebt waarschijnlijk voor een eersten keer veel te groote verwachtingen gehad,
èn van jezelf èn van 't publiek. Je moet toch denken, je bent nog in 't geheel niet
bekend; de menschen hier zijn verwend door allerlei sterren, maar werkelijk, voor
een begin wàs 't succes niet zoo min.’
Kitty luisterde stil naar Ammy's stem, die haar herinnerde aan Paul: maar zij
onderscheidde wel het waardelooze oordeel van het eerlijk-goede bedoelen.
‘Ik had 't ook niet in 't Concert-gebouw moeten doen,’
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dacht ze. ‘Wat heb ik toch voor grootheidswaan gehad. Heel klein en bescheiden
had ik moeten beginnen, dan was de val niet zoo groot geweest, en een wrevel kwam
in haar tegen Albert Terwen, die haar tot dit had overgehaald.
‘Heb je de menschen om je heen hooren gichelen - hebben ze over me gespot?’
‘Ach welnee - en vooral dat laatste lied, hoe heette 't, dat zoo hoog ging - - dat
vond iedereen heel mooi; de recensies waren toch ook niet zoo slecht!’
Maar Kitty, geïrriteerd, viel terug in moedeloosheid.
‘Och, ik weet 't toch best, ik heb 't zoo gevoeld; ik heb ze niet kunnen pakken, de
menschen bleven koud.’
‘Ik heb toch verscheidene gezien, die heel aandachtig zaten te luisteren.’
‘Ja, hier en daar, maar niet zóó als je het hebben kunt, dat alles naar je opgaat. Dat
kan je niet mooi praten, er bleef een muur tusschen mij en de menschen, dat heeft
me verlamd; ik wist, dat ik 't honderdmaal beter kon dan gisteravond.’
Ze zweeg, bleef stil voor zich uit kijken. Ze kon nu niet meer huilen, maar een
weeë pijn knaagde in haar na. Ze wou er ook maar niet verder over praten, nu al
voelde zij zich bezeerd, dat iemand, al was 't dan Ammy, gezien had, hoe zij er onder
leed.
‘Amme, zeg je alsjeblieft tegen niemand, dat ik 't me zoo aantrek?’ smeekte ze.
‘Nee natuurlijk niet.’
‘Ook niet tegen Lot - niet aan - - Paul?’
Het ontsnapte haar; haar vrees was grooter dan haar voorzichtigheid.
Maar Ammy begreep plotseling, dit was de scherpste prikkel: angst dat Paul haar
een stumper zou vinden, de smaad tegenover hem van niet glorieus deze eerste proef
te hebben doorstaan.
‘Hoe zou je erover denken om nu met mij naar huis te gaan, bij mij te eten, vroeg
ze afleidend.
‘Nee - o nee, dank je,’ huiverde Kitty terugschrikkend, maar vlak daarop zag zij
zich den heelen avond alleen met haar drukkende gedachten, en dit leek haar opeens
onmogelijk.
‘Eigenlijk toch wel graag.’
--------------
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Toen Kitty na zich verkleed te hebben weer bij Ammy terugkwam, glimlachte deze
even apprecieerend.
Kitty had haar mooie bruine japon aangetrokken, die haar het best stond; ze was
zorgvuldig gekapt, en ze lachte weer, hoewel zij nog bleek zag.
En Ammy dacht:
Oh, Kitty en zij hoorden niet tot de vrouwen, die zich in hun verdriet verslonsen,
hun toilet in onverschilligheid verwaarloozen. Zij voelde in Kitty zichzelf terug, haar
uiterlijk verzorgend te pijnlijker, naarmate zij innerlijk meer te verbergen had verbergen willend tot elken prijs.
***
Het was al donker, toen zij in de Van Eeghenstraat aankwamen.
Kitty hing haar mantel en muts in de gang, ging naar binnen, waar alleen de
schemerlamp brandde; zij onderscheidde pas De Brière, toen hij opsprong, naar haar
toekwam.
‘Ah, daar hebben we de zangeres!’ riep hij hoffelijk opgewekt.
‘Kitty, ik ben blij dat ik je zie, ik verlangde om je te zeggen dat je mij zeer hebt
doen genieten gisteravond.’
Kitty glimlachte tegen hem haar eigen bekorend lachje. Ze wist, hij was niets
muzikaal, zoo mogelijk nog minder dan Ammy, en hij had zich zeker verveeld, maar
zijn toon, zijn blik, waarin ze bewondering voelde voor haar persoon, deed haar, in
deze tijdelijke overgevoeligheid, die vóór alles vreesde geringschatting, goed. Dan
plotseling ontgleed haar de uiterlijke zekerheid, trilden haar knieën van schrik, met
strakke oogen zag ze onverwacht, terwijl De Brière het gas opstak, achter hem oprijzen
Paul.
Aarzelend deed hij een paar stappen naar haar toe. Hij zag, hoe pijnlijk ontsteld
ze was, vergeefs poogde zich te beheerschen; en terwijl ook hij zelf bij dit onverwacht
ontmoeten geen enkele heldere gedachte kon meester worden, sprak hij maar
machinaal De Brière na:
‘Dag Kitty, ik heb ook veel genoten van je zang.’
De woorden ergerden hem al, terwijl hij ze uitte, zoo ongevoeld, zoo onwaar, alsof
hij tegen een vreemde sprak.
Zij glimlachte weer, maar haar oogen angstig vorschten in de zijne, met iets
verbijsterds: dat hij zóó deed, dat hij, zelf zoo muzikaal, maar vlakweg een
niet-gemeend, onver-
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schillig complimentje zei - - nu was het oude geheel weg.
En wat haar goed had gedaan van de Brière, dat gaf haar nu van Paul den
genadeslag, fnuikte het beetje moed, dat nog poogde te herleven.
‘Als hij 't niet beneden alles gevonden had, zou hij nu zoo iets niet zeggen.’
Met dat blind-verbijsterde nog in haar oogen ging ze hem voorbij naar den stoel,
dien De Brière schertsend haastig aanschoof.
Jopie kwam dadelijk bij haar staan, bewonderend met haar poezige maniertjes, en
zacht pratend met het kind herwon ze haar kalmte.
‘'t Was goed bezet,’ begon De Brière weer, ‘zoo'n leege zaal is zoo ongezellig ik sprak bij 't uitgaan nog de Van Woudes, die hadden 't ook heel aardig gevonden
- heb je ze gezien? Ze zaten vooraan.’
Paul zat stil gedoken in zijn stoel, luisterend met een doffe zware vermoeidheid
in zijn hoofd naar Kitty's praten met Henri.
Hij zou alles hebben gegeven, om haar nu niet te hoeven ontmoeten, na dat
rampzalig concert; als 't maar even kon straks, ging hij weg - - wat was ze toch mooi,
die lieve mond als zij lachte! en hij een ongeluk, die zich niet kon opdringen aan een
vrouw - De Brière, terwijl hij met Kitty praatte, bedacht verwonderd geïnteresseerd:
‘Wat beoogde nu zoo'n meisje als Kitty met dat zingen? Meedoen aan een modetje
- - nee, hulde willen. Dat was geen vrouw, die zich zoo maar wegstoppen kon; de
eene danste op bals, liet zich daar fêteeren, zij excentrieker, een beetje rijker van
aanleg, zocht het op deze manier. Toch een durf - èn nog mislukt - arme meid, ze
hield zich taai en 't moest toch een knak voor haar zijn.
Paul was opgestaan. Kitty zag plotseling, nu hij stond onder 't licht, hem veranderd.
Hij was mager geworden; was hij ziek?
Een oogenblik vergat ze alles om zich heen, was de aandrift in haar maar te vallen
aan zijn borst, haar armen om hem heen, te schreien:
‘Zèg me, wat is er? zèg het me dan - ik kan niet verder zonder jou, ik weet niet,
wat ik moet doen met mijn leven
- met mezelf.’
‘Dag Kitty,’ zei hij zacht.
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Ze kwam tot zichzelf, knippend met haar oogen, om 't visioen te verjagen - gaf hem
een hand.
Ze zag hem na, zooals hij ging, het vermoeid gezicht neergebogen, en had het
gevoel alsof nu weer iets uit haar leven was voorbijgegaan, dat nooit zou terugkeeren.
Rillend liep Paul in de donkere straat voort.
‘Gisteren, dat was een afschuwelijke dag geweest. Hij had niet willen gaan naar
Kitty's concert en niet kùnnen wegblijven. De heele dag was één strijd geweest: gaan
of niet.
Hij had gedacht, onder zijn werk door op kantoor, terwijl Hein somber, in zichzelf
gekeerd bezig was:
‘Hij durfde niet, hij was te naar, en dan weer in dat Concertgebouw, waar 't eerst
de misère begonnen was. Verbeeld je, dàt er nu eens iets met 'm gebeurde, en hij zoo
haar avond bedierf - - nee, hij zou wel een reden vinden om thuis te blijven.’
Maar toen het avond was, ging hij.
Ten slotte was zijn wensch om er bij te zijn hem toch te sterk geweest; hij ging
alleen, niet met de anderen in 't rijtuig, hij waagde zich ook niet in een tram;
tegenwoordig had zijn kwaal weer den ouden, eersten vorm aangenomen: het
onberedeneerd, overweldigend gevoel van een vreeselijken, maar onbestemden angst,
die barstend naar zijn hoofd drong, verergerde zoodra hij in menschenvolte verkeerde.
Zoo had hij geloopen het heele eind naar de Van Baerlestraat.
Hij was doodop toen hij er aankwam, en hij was blijven staan bij de deur, - dan
kon hij weg, zóó als hij het voelde aankomen - te ellendig zelfs om te gaan zitten,
om te kijken naar zijn familie. Strak als een plicht had hij gestaard naar het podium,
naar Kitty.
Zij was begonnen met Schlafendes Jesuskind van Wolff, en terwijl hij luisterde,
had als een pijn het hem doorschokt, dat het niet goed was, niet mooi, niet af, en nu
al, bij dit eerste liedje vreesde hij voor wat nog volgen moest, beefde hij bij de
gedachte, hoe ver zij zou blijven beneden de eischen van een lied als Leer ist der
Tag van Sommer. Hij hoorde smartverbeten het zwak applausje, zag haar verbleeken,
haar oogen iets wijder zich openen als in bangen schrik - - en toen had hij niet meer
gekeken.
Terwijl hij met afgewenden blik te luisteren stond en iedere tekortkoming hem
door de ziel sneed, was een wanhopige
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begeerte in hem, haar te willen verbergen; haar gezicht, dat zoo pijnlijk-eerlijk alles
van haar innerlijk weergaf, te verbergen voor de oogen van al die koud-nieuwsgierig
critiseerende menschen.
Oh, en 't eind! te denken, hoe zij nu naar huis zou gaan, en dat hij zoo ver van haar
af stond, haar niet mocht troosten.
Hij had den heelen nacht niet geslapen, aldoor gedacht aan haar, hoe ongelukkig
zij zich moest voelen - - en als een last van schuld, waarvan hijzelf tegelijk slachtoffer
was, woog nu nog bovendien dit nieuwe verdriet van haar op hem.
--------------Thuis vond hij zijn vader alleen.
De warmte en de rust in de kamer, na den regen buiten, deden hem weldadig aan.
‘'t Is hier lekker,’ zei hij.
Meneer Terlaet knikte onverschillig.
‘Hebt u bezoek gehad?’
‘Niemand.’
‘Lot niet?’
‘Die kon vandaag ook niet. Geen tijd.’
Hij had er geen vermoeden van, hoe Lot ieder oogenblik uitspaarde, zich haastte
's morgens al, om maar vroeg bij hem te kunnen komen. En bitter dacht zij dikwijls:
't Was nooit genoeg. Papa nooit tevreden, altijd brommen, dat ze zoo gauw weer
wegging - onredelijk! Maar als Peter zoo iets zei, werd ze boos, verweet ze hem, dat
hij Papa ook niets gunde, zuchtte en lachte ze te gelijk, omdat ze altijd tusschen die
twee zat, geen van beiden kon tevredenstellen.
Ze zwegen, zaten ieder aan een kant van 't vuur.
‘'t Is toch zoo doodsch en stil zonder Berry,’ zei de oude man eindelijk mismoedig.
‘Ja, Hein is ook niet in zijn schik, kan je merken.’
‘Wàt zeg je!’ stoof zijn vader op, ‘nu nog mooier! wie anders dan Hein heeft 't
doorgedreven. Bets waarachtig niet, die klaagde me gisteren d'r nood nog.’
‘Nu ja, als Bets den jongen niet zoo bedorven had!’
‘Och wat bedorven! jullie lijken wel gek met je allen, altijd zaten jullie te vitten
op dat eene kind! Ik ken 'm beter dan jullie, en ik heb nog nooit wat onaardigs in
hem ont-
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dekt. Jullie zijn zuur en zwaar op de hand met je opvoedingssystemen; heb jullie
daar bij mij ooit last van gehad?’
Paul moest onwillekeurig lachen, maar hij dacht: 't Was wel jammer voor den
ouden man; hij had zoo'n behoefte aan vroolijkheid, en hij kon hem dat zoo in 't
geheel niet geven.
De tax kwam langzaam rekkend achter 't vuur vandaan, snoof even aandachtig
aan de vingers van den baas en likte ze. Toen ging hij tusschen hen in zitten, keek
van den een naar den ander en geeuwde.
Meneer Terlaet lachte zacht, alweer in zijn humeur, nu hij gezelschap had.
‘Zooals die hond gapen kan, als hij zich verveelt.’
‘Ja.’ Paul schoof dichter voor 't vuur, gooide een paar blokken op.
‘Heb jij 't zoo koud?’
‘Waarom?’
‘Je stookt als een hel.’
‘O ja, ik bèn koud.’
‘'t Is toch zacht vandaag.’
‘Ja eigenlijk is 't ook zacht.’
Meneer Terlaet keek even verwonderd, oplettend naar Paul, die bleek, zijn kaken
scherp, achterover in zijn stoet lag. En opeens schoot hem te binnen, dat Lot hem
laatst gevraagd had, of Paul goed was.
‘Ben je moe?’ vroeg hij: de jongen zat te soezen.
‘Ja een beetje.’
‘Was 't druk op kantoor?’
‘Vanmorgen bizonder.’
‘O dat 's een gezonde moeheid,’ lachte de vader, ‘ik vond 't vroeger bepaald een
aangenaam gevoel zoo echt moe te zijn van drukte op kantoor.’
Paul dacht, dat Hein dit ook wel eens gezegd had; hoe kwam hij dan toch zoo
anders tusschen hen in.
En hij sufte voort met zijn doffe hersenen, die niet voort wilden, gewillig zich
overgaven aan de rust om hem heen; zelfs het kwellende denken aan kitty vervaagde
in hem. Zoo was er nu weer de stilte van alle avonden, als zij met hen beiden alleen
zaten - en altijd drie waren - zijn vader onbewust, en hij Paul met dien
onafscheidelijken, vreeselijken metgezel: zijn angst, die niet af te schudden was,
geen oogenblik nu meer de laatste weken, die zich aan hem vast-
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zoog, en zijn krachten wegvrat, die ieder vroolijk woord, iederen lach tot een
armzalige comedie maakte, en iedere minuut van zijn leven voor zich eischte.
En zij beiden, vader en hij, zwijgend, zwijgend zoodra de gewone gesprekjes
afgedaan waren; omdat zij, trots hun genegenheid, zoo ver van elkaar stonden, geen
punten van aanraking hadden. Als Lot bij Papa was, hoorde hij hen tweeën
onophoudelijk door lachen en praten, maar dat kon hij niet; hij voelde zichzelf als
een last van zwijgende verveling zitten tegenover den ouden man.
‘Wat vertelde Bets, had ze al een brief van Berry?’ vroeg hij om iets te Zeggen.
‘Ja 't beviel hem nogal goed.’
‘'t Is te hopen, dat 't lukt daar.’
Meneer Terlaet, plotseling kregel, zweeg. Hij was op 't punt te vertellen, hoe oolijk
Berry spotte met de leeraars, malle dingen opsomde van de jongens, allerlei waar
zijn grootvader stilletjes zich in had zitten verkneukelen.
‘Och nee,’ dacht hij, ‘maar niet aan Paul vertellen - die is te zwaar - morgen aan
Lot.’
De klank van hun stemmen stierf weer uit in de kamerstilte. Alleen 't vuur knetterde.
Bij de deur geeuwde Bob in hoogste verveling.
Tot Dien kwam dekken, en hij met een speelschen hap naar haar groote pantoffels
langs haar heen slipte naar den tuin, waar zijn vijand, de burenpoes, om dezen tijd
over den muur kwam.

XII
Op een morgen in het laatst van Februari bleef meneer Terlaet niet zooals gewoonlijk
na het ontbijt bedaard zijn krant zitten lezen; hij ruimde met kittigen haast een paar
brieven, drukwerken weg, terwijl hij Paul verstrooid goeden dag zei.
Paul, met een halven glimlach, ging.
‘Papa was geheel geabsorbeerd in den brief van Berry, waarin de jongen hem van
alles opdroeg, - hij zou maar geen slapende honden wakker maken, maar 't leek hem
of er iets van heimwee stak tusschen de regels.’
Langzaam, met een gietertje lauw water in de hand, klom meneer Terlaet de trap
van 't achterhuis op.
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Hier, waar hij vroeger zelden of nooit kwam, had hij het laatste jaar dikwijls met
Berry in diens kamertje gezeten.
Met de grootste ingespannen belangstelling hadden zij beiden het in orde gemaakt.
Dit kamertje had een hoog raam; aan de wanden hingen platen van paarden, honden,
sportprenten; een groote lage kist was in den hoek geschoven, bedekt met een oud
smirnaasch tapijtje, en hierop hadden grootpa en Berry naast elkaar van alles zitten
bedenken om het nog mooier te maken. Hier hadden zij samen gezeten, in 't vrij
gevoel heel alleen, naar hartelust te kunnen praten en gekken, hier sneed Berry op
over al zijn avonturen, klaagde zijn bezwaren - want grootpa was zijn beste kameraad,
die de dingen net vond als hij.
Nu, hier alleen zittende op de kist, zonder zijn vrindje, overviel den ouden man
een treurig gevoel van eenzaamheid.
‘Wanneer kwam de jongen nu nog hier? - ja, met de vacanties - maar het gezellig
inloopen, plannen maken samen alle dag, dat was weg.’
En een neerslachtigheid, die hij niet kon verwinnen sinds Berry's heengaan, kroop
in hem op, terwijl hij verdrietig keek naar de grijze winterlucht. Toen viel zijn oog
op de huislook buiten in 't hoekje van de vensterbank, en hij bedacht, dat hij nog
eens lezen moest, wat Berry allemaal schreef - wacht hier op 't tweede blaadje:
‘en grootpa, wil u vooral goed opletten, dat mijn huislook niet stuk waait, en als
't erg hard waait hem 's avonds binnenhalen? Want weet u wel, dat hij toen laatst
ook was weggewaaid en stuk op 't plat lag? En of mijn zaag ook roest en die
geraniumstek, u weet wel, of die ook droog staat? En dan wou ik alsjeblieft dat boekje
hebben, met die leuke puzzles, dat staat rechts op de plank, met die zwarte poppetjes.
Stuurt u me dat een beetje gauw?’
Meneer Terlaet klom op een stoof, en haalde de huislook op, die alweer omver
lag maar gelukkig niet stuk, en hij overlegde, hij zou 'm tusschen twee spijkers en
een touwtje in 't hoekje vastzetten. Hij ging hamer en spijkers zoeken, dan, moeilijk
op zijn teenen zich in evenwicht houdend op de wankele stoof, sloeg hij met roode,
stramme vingers de krammen in 't hout, en terwijl met de windvlagen motregen hem
in zijn gezicht begon te prikkelen, maakte hij, tobberig zijn hoofd over de vensterbank
gebogen, het touwtje om den bloempot aan de krammen vast.
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Achter de deur sleepte een zware stap aan - even later stak oom Jan zijn grijzen kop
door de deur.
‘Goeie morgen, wat voer jij uit?’
Meneer Terlaet trok zijn verwaaid rood gezicht, waarlangs de haren vochtig piekten,
naar binnen.
‘O zoo - ben jij het? Jij zoekt het ook hoog!’
Hij was niet zoo gemoedelijk vriendelijk als anders; het prikkelde hem juist nu
door Jan gezien te worden, waar hij stond met mal verwaaide haren op die stoof,
zonder manchetten, de dunne, roode polsen ver uit zijn mouwen. Tegenover zijn
broer kon hij dit niet best velen.
Hij hield zich onverschillig, kreeg den geraniumstek naar voren, en gaf hem water
en overwoog, of 't ook goed zou zijn hem eens in den regen te zetten, 't was zacht
vandaag,
Jan Terlaet keek hem oplettend aan, toen 't kamertje rond.
‘Is dit nu 't appartement van den familie-engel - - en hou jij dat zoo voor 'm in
orde?’
‘Ja,’ zei de ander droog.
‘Hm - is dat een brief van 'm?’
‘Ja, lezen?’
‘Beware! ik heb al genoeg van hem in levenden lijve gezien.’
Zijn broer zeiniets, keek tevreden naar de frisch gedrenkte plantjes, ging toen op
de plank het aangeduide boekje zoeken.
‘Nu, ik ga weer - ik kom hier de encyclopaedic zoeken -Paul zegt, die ligt hiernaast
in de kast. - Saluut -’
‘Adieu -’
‘Ziezoo, die was nogal gauw afgezakt, eeuwige nijdas, en allemaal maar afhalen
van dat jochie - o hier was dat boekje - nou, 't was voor hem maar mooi miserabel
dat hij weg was, daar dacht niemand aan.’
Hij stond stil te mokken voor zich heen.
‘Hè wat 'n dag, zoo grauw - den heelen dag thuis, dat hield hij niet uit - wacht, hij
kon wel met den brief even bij Bets aangaan, die zou 't prettig vinden.’
Oom Jan, terwijl hij de boeken kreeg uit de kast, dacht:
‘Evert was wèl dol op den jongen; dat geknoei om alles voor 'm te doen, niets voor
hem anders - jammer, dat 't verspild werd aan dat mirakel van een jongen, enfin,
ieder z'n smaak.’
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Hij was in geen jaren hier boven geweest!
Niet meer sinds Amelie's dood; 't laatst toen ze al zwak zich voelde en hij ouden
rommel voor haar had geborgen en versjouwd.
Hij vond het deel, dat hij zocht, liep er langzaam mee naar beneden.
‘Hier van deze treedjes was ze nog eens afgevallen -kijk, daar nog dat ouwe
schilderijtje had zij er eens opgehangen, daar zorgde Paul natuurlijk voor, dat het
bleef.’
Hij sloeg den hoek om, het zaaltrapje af, naar de gang.
Plotseling opziende, klemde hij de leuning vaster.
‘O God,’ zei hij halfluid ontsteld; meteen zàg hij: 't was Ammy, die aankwam in
de gang, maar hoe dikwijls niet had hij Amelie precies zoo zien loopen - nu juist in
zijn denken aan haar, was hij een oogenblik geschrikt door de sterke gelijkenis.
‘Amelietje,’ zei hij zacht, toen ze bij hem was.
‘Oom, u komt als een geest,’ glimlachte ze.
‘Ik voel me ook als een geest,’ zei hij, ‘wat doe jij hier zoo in den vroegen morgen?’
‘Ik had papa iets te vragen, maar hij is juist uit, nu ga ik maar verder boodschappen
doen - gaat u zoover mee?’
Ze was opgewekt, babbelde op straat vroolijk met hem. Het ging den laatsten tijd,
sedert Ada weg was, weer zoo goed tusschen Henri en haar. Hij was huiselijker en
gezelliger dan ooit te voren, en altijd vast na den eten deed hij spelletjes met Jopie;
- nu 't kind grooter werd gaf hij daar hoe langer hoe meer tijd aan. Soms dacht zij,
als zij meer kinderen hadden, zou hem dat misschien ook sterker binden.
Zij bracht oom Jan tot aan het Koningsplein, daar gingen zij van elkaar.
Toen zij een eindje weg was, bleef hij stil staan, keek haar na.
‘Zij hield zich goed tegenwoordig, ja zij was flink, een echte dochter van Amelie,
alsjeblieft! Ze had nog nooit iets tegen hem losgelaten - alles opeten maar, in je zelf
opsluiten, hoe ouder je werdt, hoe beter je dat leerde - de menschen waren 't meestal
ook niet waard hun iets van je innerlijk te toonen - en die 't wel waard waren, die
hadden al zoo genoeg met zichzelf te doen, die behoefde je niet nog lastig te komen
vallen met je bezwaren.’
---------------
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Toen meneer Terlaet de gang inkwam, liep Bets hem al blij te gemoet.
‘Ik heb een brief!’ riep hij nog bij de voordeur.
Ze trok hem mee naar de tuinkamer waar 't warm was; hij moest in den
makkelijksten stoel voor de kachel zitten en dan zou zij chocola voor hem maken,
daar hield hij immers zoo van 's morgens?
Hij fleurde heelemaal op onder haar hartelijkheid, ze had er zoo den slag van 't
hem gezellig te maken; en hij bedacht, terwijl hij vergenoegd daar zat, zij bezig om
hem heen dribbelde, dat hij toch wel veel van haar hield - - maar wàt 'n figuur in dat
morgenjurkje. Daar moest hij even stilletjes om lachen.
‘Nu de brief, Papa,’ zei ze, zich niet in 't minst voor hem geneerend in haar
onbevallig gewaad, en ze viel plomp neer naast hem in haar laag stoeltje, haar beenen
over elkaar. Hij gaf haar den brief en zij las 'm hardop, telkens er tusschen door
vragend: ‘Was de look nog heel?’ en ‘leefde die geraniumstek nog?’ en ‘wat was dat
voor 'n boek?’ ‘u bewaart zijn kamertje toch voor 'm, hè Papa?’
‘Natuurlijk. Ik heb alles verzorgd, nu zal ik 't boekje oversturen en er een brief bij
schrijven, dan heeft hij 't morgen al.’
‘Wacht u dan even, dan kan ik er een pakje hopjes bij doen, daar houdt hij zoo
van.’
‘Net, toen ik met dien heelen boel bezig was, kwam oom Jan.’
‘O,’ zei ze onverschillig, ‘die komt hier nooit, hij kan Berry en mij niet uitstaan.’
‘Och, mij ook niet.’
‘Trouwens, ik heb heelemaal niet te klagen, dat Heins familie me overloopt,’ bitste
ze.
‘Ik ben toch ook Heins familie, en ik zit al voor dag en dauw bij je.’
‘Ja maar dàt 's om Berry,’ lachte ze gul.
Buiten was 't harder gaan regenen; de kale natte takken van de seringenboomen
zwiepten langs de ramen, maar binnen in de kamer, waar 't weinig licht was op dagen
als deze, stond de kachel gezellig rood te gloeien.
Ze bleven tevreden zitten praten, altijd weer over Berry, tot Bets zei: ‘Papa, blijft
u nu koffiedrinken, Hein komt ook thuis.’
‘Hè ja, dat 's goed,’ zei de oude man graag.
Terwijl Bets koffie zette, liet ze spiegeleieren bakken, daar
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hield Papa zoo van - - en er was een knusse huiselijkheid in die kamer met de warme
kachel en gedekte tafel toen Hein binnenkwam.
‘Papa kwam met een brief,’ vertelde Bets.
Hein begon dadelijk te lezen; hij vond 't altijd prettig als zijn vader kwam, maar
nu deed hij, door zijn vriendelijke verwelkoming heen, verstrooid.
Terwijl hij ging zitten, een spiegelei op zijn bord nam, zei hij terloops:
‘Ik heb ook een brief van Berends, den directeur.’
‘Beware! wat moest jij nu alweer dadelijk met zoo'n directeur!’ kregelde zijn
vader.
Hein, over zijn bord gebogen, fronsde. - M'n hemel, ze deden allemaal tegen hem,
of hij 't zoo uitgekozen had, Papa vooral.
‘Wat schreef die dan?’ vroeg Bets ongeduldig.
‘Het ging goed met zijn leeren.’
Meneer Terlaet trok lachend de schouders op tegen Bets, die een verongelijkt
gezicht zette, - - begon toen te vertellen van een nieuw spel, dat hij bij Perry gezien
had; hij wou het koopen en aan den jongen sturen.
Bets viel hem bij, vroeg naar bijzonderheden, ze spraken af het samen te gaan
koopen.
Hein zat te eten met een rooden kop, zijn oogen, afwezig, keken leeg voor zich
uit.
‘Berends schreef ook,’ begon hij opeens weer, schorrigverlegen zijn keel
schrappend, ‘dat Berry een paar dagen niet zoo heel wel was geweest - 's avonds
schijnt hij soms wat koortsig.’
‘Daar heb je 't al!’ barstte Bets uit - ‘hier heeft hij nooit wat gemankeerd, en daar,
waar 't dan zoo'n gezonde lucht heet, wordt hij ziek!’
‘Ziek, ziek - -’ morde Hein, zijn vork hard neerleggend - ‘vader, neem nog een
boterham - wie praat er nu dadelijk van ziek - overgang van lucht natuurlijk of kou.’
‘Overgang van lucht? Kou? phh - een gezonde jongen als Berry! Maar dat zeg ik
je, als 't kind ziek wordt, dan haal ik 'm thuis, wàt jij er ook tegen in hebt te brengen.’
‘Wel verdoemd!’ vloekte Hein, zijn mes neersmijtend -‘is 't nou gedaan! met die
bliksemsche nonsens! Jullie doen of 't mijn schuld is - of 't voor mijn plezier is als
hij ziek
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wordt - nou zeg ik je toch, dat ik 't geduvel niet langer aan m'n kop verkies.’
‘Bedaar,’ zei meneer Terlaet, ‘d'r is immers nog niets gebeurd.’
Bets zweeg geschrikt, gauw klein als een ander uitviel; maar een onrust bleef in
haar jagen om die plotselinge ongewone woede van Hein, waaronder ze meende te
begrijpen: angst - 's Middags om vijf uur liep Bernard even op kantoor aan om Paul te spreken.
Hein bleef zitten werken; er was den heelen dag al zoo iets afwerends en tegelijk
gedrukts in Hein, dat het Paul hinderde; nu ook stak hij Bernard een onverschillige
hand toe, ging meteen weer door.
‘Wat heeft hij?’ zei Bernard in de gang.
‘Tobt over Berry.’
‘Zullen we een eindje omloopen?’
‘Neen,’ zei Paul opeens - ‘ik kàn niet, ik ben te moe.’
Het kon hem plotseling niet meer schelen het te zeggen: zoo lang had hij het
verbloemd, maar de laatste weken was iets anders zijn gewone angst komen
vervangen: iets, veel minder verschrikkelijk, maar dat hem ongeschikt dreigde te
maken voor zijn werk. Als hij met iemand praatte, konden onverwachts bij een woord
zijn gedachten stokken; dan zag hij een zwart vlak en daarin met witte letters dat
laatste woord, en hij martelde zich af, om te begrijpen, wat het toch wàs dat woord,
wat het beteekende dat woord ....dat hij zàg en niet kon begrijpen, en onderwijl hoorde
hij het praten voortgaan, hoorde hij aaneengeregen reeksen klanken, zonder zin, tot
opeens het in hem bràk, hij eindelijk weer wist - - - Het ergste was, dat hij niet kon
bepalen hoe lang hij daar wezenloos zat; den ergsten aanval van angst had hij nog
kunnen maskeeren, dit niet; want dikwijls zag hij, dat men verwonderd wachtte op
zijn antwoord, terwijl hij radeloos trachtte zich te ontworstelen aan die starre
gedachtenloosheid.
‘Ik wou je over wat spreken,’ zei hij tegen Bernard, ‘op mijn kamer maar.’
‘Best.’
Boven vertelde hij Bernard van zijn groeiende vermoeidheid de laatste maanden,
en van dit nieuwe, die wonderlijke wezenloosheid soms. Alleen van zijn angst sprak
hij niet:
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die stond hem ook op 't oogenblik, weinig helder als hij was, niet duidelijk voor den
geest - Bernard luisterde aandachtig, onderzocht hem.
‘De jongen was uitgeput, lichamelijk en geestelijk - hoe kwam hij zoo òp?’
Paul zei: ‘Ik heb 't al lang, eigenlijk al van moeders dood af.’
‘Je moet volslagen rust nemen; ga naar Hogher-Heyden, beter kan je niet.’
Maar Paul, wrevelig, verzette zich:
‘Wat, ineens volslagen rust nemen, en Hein maar voor alles laten opkomen?
waarom kon hij 'm niet iets geven, dat hem oplapte? zoo'n rustkuur, verbeeld je, daar
bemoeit zich ineens je heele familie mee!’
Ze zaten samen zooals vroeger dikwijls, Paul obstinaat en toch wel graag luisterend
naar Bernards kalm-overredende stem.
‘Waarom vraag je me dan, als je niet gelooft wat ik zeg?’ kwam Bernard, zonder
drift.
‘Geef me liever wat, dan kan ik eerst probeeren of dat helpt; mijn hoofd is zoo
leeg, ik loop soms te zwaaien bij den weg, ik kan wel wat later opstaan en 's middags
wat rusten.’
‘Ja, maar ik zeg je, 't haalt niets uit; als je naar Hogher-Heyden ging....’
‘Jawel, dat weet ik nu wel, maar dat doe ik niet, geef me maar liever wat om in te
nemen.’
--------------Toen Bernard wegging, hoorde hij op de zaal praten en lachen; hij had geen lust
binnen te gaan, liep in gedachten over Paul de straat op.
‘Kon hij er zelf maar eens met 'm uit, of hem bij zich thuis heelemaal onder appèl
hebben - 't zou meteen gezellig zijn. Die ongezelligheid van zijn huis was hem ineens
den laatsten tijd zoo beginnen te hinderen. Je zou waarachtig, je zoù trouwen uit
landerigheid. Trouwen met wie? Hij was niet meer geschikt voor zoo'n poppetje, dat
nog illusies had over allerlei - hij, die zoo in zijn werk zat, zijn kop stond niet meer
naar al die dingen. Nee, een practische, verstandige, lieve vrouw, niet zoo jong meer,
die niet zulke eischen stelt, allebei vrij - die wàren er toch wel - -
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‘Och maar Lena, daar had je 't - dan zou hij 't moeten uitmaken met Lena.’
Hij schudde het hoofd. ‘Lena, dat was een stuk van zijn leven, met hem vergroeid
feitelijk, van Lena kòn hij zich niet meer losmaken. Nu, daar zat je al. Trouwen - ja
met Lena soms? Och misschien wàs 't nog niet eens zóó gek als 't leek; - bezien van
zijn standpunt was hij een zot, dat hij dit leven nog langer voortzette. Wat had hij nu
eigenlijk? Neen maar - Lena trouwen - absurd - 't moest zoo maar voortslepen - een
gat zag hij er niet in - hij moest dan maar tevreden leeren zijn in zijn werk.’
Een hoogmoed vloog altijd even in hem op, als hij daaraan dacht.
‘Ja, in zijn werk wàs hij geslaagd - zooals weinigen - was dat hem dan eigenlijk
niet genoeg - moest hij, die nu eenmaal dat andere leven achter zich had, dat nu nòg
eens begeeren?
‘Nonsens, je moest maar leeren eenzaam te zijn.’

XIII
Langzaam liep De Brière het Vondelpark door, dat in den zachten einde-Maartdag,
in teer waas van jong groen, fijntjes te prijken stond.
Hij slenterde om den grooten vijver, waar het boompje, dat in den herfst zoo lang
zijn gouden bladerdos had behouden, nog geheel kaal over het water boog - liep
eindelijk langs het melkhuis om terug.
‘Het was mooi hier, heerlijk in de lucht, de zon kreeg al kracht,’ en terwijl hij stil
stond, genietend van het lentemooi, bedacht hij, met een verstolen glimlach onder
zijn rose snor, dat Ada weer hier was.
Hij had haar gesproken, opeens in de Leidsche straat stond zij voor hem, en een
plotselinge felle vreugde was in hem opgelaaid. Samen waren ze voortgewandeld,
de Heerengracht tot den Amstel, waar zij een visite moest maken: er was een vreemde
beklemmende verlegenheid in hem geweest, onder zijn schijnbaar luchtige
vroolijkheid, nu hij haar oogen telkens òp voelde naar zijn gezicht, haar roode mond
hem tegenlachte, lichtbevend van ontroering.
En samen hadden zij geloopen in den zoelen lentedag, de stille statige grachten
met hun even groenende boo-
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men; zij stralend van onverholen geluk, hij verward, overrompeld voor 't oogenblik
door haar zóó openlijk-getoonde blijdschap. En weer besefte hij, maar helderder nu,
dan toen zij heenging in December: dit was niet een gewone flirt, zooals hij gehad
had met zooveel vrouwen. Dit was een heel jong meisje uit zijn eigen omgeving,
haar gevoel voor hem toonend met een natuurlijkheid en een gloed die hem verbluften,
hem zijn gewone wereldsche handigheid een oogenblik deden verliezen.
‘Hoe lang blijf je?’ had hij gevraagd.
‘Dezen keer niet lang, veertien dagen. Maar in Juni kwam ze voor drie maanden
dan gingen haar ouders naar Mariënbad en zij bleef bij tante Truus in de Vondelstraat,
die dan ook heel alleen was.’
En dit ‘drie maanden’ had zij uitgejuicht bijna, met een diep-in stralenden triumf
in haar oogen.
Toen hij alleen terugwandelde, was een lichte, fleurige blijdschap in hem, en in
het stille park floot hij opeens van plezier.
Hij bedacht nu: de laatste maanden huiselijk met Ammy was hij wèl tevreden
geweest; het had ook zijn bekoring daar te zitten rustig bij je eigen vrouw, die altijd
mooi was, waardig en sierlijk om je bewoog. Hij was weer geheel onder haar charme
gekomen; in 't begin, na Ada's vertrek, was zij zoo koel geweest; stug teruggetrokken,
maar in den laatsten tijd, 's avonds met hem alleen, had zij dikwijls dien diepen,
warmen gloed in haar oogen uit de eerste jaren van hun huwelijk, een weeken,
teederen toon in haar stem. Als zij maar niet zoo moeielijk te winnen was, wat lichter
over de dingen dacht, hem wat meer tegemoet kwam, wanneer zijn oude liefde hem
toch weer naar haar toedreef.
Er was veel liefs geweest in die rustige maanden, maar iets jongs, iets vurigs was
daar plots bij Ada in hem uitgebarsten, die de zachte bekoring der intieme huiselijke
avonden deed verbleeken, met een gewaarwording, alsof hij tòch al dien tijd honger
geleden had, zijn eigenlijke natuur geweld had aangedaan. En met wrevel nu plotseling
bedacht hij: hij deed zich bij Ammy altijd geweld aan.
Zelfs in deze maandenlange goede verhouding weerde zij toch altijd zijn soms
opvlammende verliefdheid af, liet zij zijn liefkoozingen zich welgevallen met een
vriendelijk geduld dat hem opeens bekoelde, wrevelig zich terugtrekken deed.
‘Zij kon het niet helpen,’ dacht hij soms als hij zacht

Ina Boudier-Bakker, Armoede

134
gestemd was, ‘het was iets onwillekeurigs in haar: zij trok schuw zich terug voor
allen hevigen hartstocht - daar was iets in, dat haar bezeerde; daardoor ook was hun
verhouding zoo koel geworden de laatste jaren; zij verweet hem, omdat zij niet wist
wat een overweldigende kracht hartstocht kan zijn. Zij kon 't hem niet vergeven,
omdat zij niet begreep.’
In den laatsten tijd had hij dikwijls zoo met zichzelf geredeneerd; nu opeens was
dit weg, voelde hij alleen geprikkelde ergenis.
Toen hij thuiskwam vloog Jopie hem tegemoet.
‘Vader, ik heb gehoepeld met een jongetje in 't park!’
‘Zoo zijn jullie ook in 't park geweest, prachtig weer hè?’ zei De Brière, maar zijn
stem was zonder veel belangstelling.
Een matte terugslag viel op zijn jonge blijdschap, hier in die kamer, waar het
zonderling stil en koel was na den broeiigen, zonnigen lentedag buiten; het dreef een
wrevel in hem op, het leek hem hier, met die warme opgewondenheid in zijn hoofd,
een kelder zonder licht en lucht.
‘Hoort u nou, ik heb gehoepeld de heele lange laan af,’ trok Jopie hem aan zijn
hand.
Hij ging zitten, nam het kind op zijn knie.
‘En wat hebben we nog meer gedaan?’ vroeg Ammy.
Hij merkte op het stil-blije in haar oogen, dat er den laatsten tijd zoo dikwijls in
was, maar het stemde hem niet beter.
‘De zwanen gevoerd, maar één wou alles ophappen, en toen heb ik gezwaaid met
mijn arm, en toen - - -’
‘Hahaha!’ hij lachte luid op, tilde Jopie in de hoogte, in behoefte luidruchtig te
doen, uit te razen - ‘heb je gezwaaid met je arm, malle meid!’
Toen vlak erboven op, zei hij het:
‘Ammy, weet je dat Ada Vervoort weer in stad is?’
Even zagen haar oogen wijd in de zijne.
‘Neen, ik wist 't niet,’ zei ze kalm, en borduurde voort.
‘Ik kwam 'r tegen, ze zou je eens gauw opzoeken.’
‘Heeft ze dat uit zichzelf gezegd?’ vroeg ze rechtuit.
‘Ja - en dan dacht ik we moesten er haar maar bij vragen, als we dat dinertje met
de Rienstra's en de Verhagens hebben, hè?’
‘Dat is goed.’
Hij verwonderde zich over haar onverschilligheid, hij had
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wel gezien een verandering in haar gezicht en dadelijk tegenstand verwacht. Maar
de strakke hoogheid plotseling weer in haar houding prikkelde hem tot een wreed,
obstinaat drijven.
‘Je bent toch zeker van plan haar hier ook een weekje te vragen?’ vroeg hij.
Ze stond voor 't buffet om een glas te krijgen; met een schok wendde ze haar hoofd
om en vlugger dan zij zelf kon controleeren zei ze:
‘Nee, dat doe ik niet.’
Pas toen de woorden eruit waren, bedacht ze, dat zij zich liever onverschillig had
moeten houden, niet zoo zich bloot geven - maar, nòg eens dat? nee nooit!
‘Wat is dàt nu?’ vroeg hij fronsend.
Hij had zelf zijn vraag maar gemeend als een oogenblikkelijke uiting van kregele
plaagzucht, pas nu hij de teleurstelling voelde, wist hij, dat hij er op gerekend had.
Driftig stond hij op.
‘Wat beteekent dat nu?’ herhaalde hij scherp, met moeite zijn toon tegen haar
inhoudend.
Ze werd bleek, een harde trek lag om haar mond.
‘Ik vraag geen logées, die mij niet sympathiek zijn,’ zei ze hoog.
‘Je hebt een parti-pris tegen dat meisje!’
‘'t Is mogelijk.’
‘Ammy, 't is te mal, waarom wil je niet? dat kan je toch niet doen!’ riep hij zich
opwindend.
‘Ik verzeker je, dat ik 't wèl doen kan.’
Hij keerde zich woedend om, liep met groote stappen de suite heen en weer.
Het kind, hangend tegen een stoel, keek met wijde schrikoogen van de een naar
den ander.
Er werd geklopt.
‘Ja,’ kwam Ammy's stem vreemd.
‘Mevrouw kan ik dekken?’ vroeg de tweede meid.
‘Ja Marie.’
‘Wil u dan schoon tafelgoed geven?’
Machinaal liep Ammy naar beneden, de meid achter haar aan. Terwijl ze met
bevende handen servetten en tafellaken kreeg, bonsde het in haar hoofd: ‘Ik wil niet
- ik wil niet.’
‘Hier is 't.’ Zij keek een oogenblik scherp Marie aan, of die had staan luisteren,
vóór zij klopte, maar de meid keek onschuldig, gewoon voor zich uit.

Ina Boudier-Bakker, Armoede

136
Aan tafel zaten zij zwijgend, wrokkend, Jopie tusschen hen in. Het kind, wel voelend
de spanning, keek verveeld, en mokte.
Ze had wel gehoord, vader wou iets, en moeder deed 't niet; 't was moeders schuld,
en zich keerend naar den altijd vroolijken vader, begon ze De Brière aan te halen,
deed bits tegen Ammy, toen die haar vleesch niet naar haar zin gesneden had.
‘Dat ook nog, het kind, dat partij koos zonder te weten waarom, tègen haar,’
schokte het als een pijn in Ammy op.
Driftig zette ze Jopie recht op haar stoel.
‘Als je nu niet dadelijk zoet je vleesch opeet, zooals ik 't gesneden heb, ga je van
tafel,’ zei ze scherp.
Ze zag een vuurroode kleur van woede trekken over het kindergezicht, dan haar
vork neergooiend, barstte Jopie in snikken uit.
De Brière keek op; het kind trok zijn arm naar zich toe, wreef snikkend haar gezicht
tegen zijn mouw.
Ammy beefde, het schemerde voor haar oogen. Als hij nù het kind aanhaalde, zij
alleen tegenover die twee stond - maar terwijl De Brière haar kant niet opkeek, duwde
hij zacht Jopie terug.
‘Kom, kom, gauw eten als een knap kind - nee, recht op je stoel.’
Snikkend nog, begon Jopie te eten.
Ammy zag het aan; een oogenblik was zij hem dankbaar dat hij in zijn booze bui
haar dit toch niet had willen aandoen; ze keek naar hem, maar hij at door, zijn oogen
stuursch op zijn bord.
***
Toen zij, na Jopie naar bed gebracht te hebben, weer beneden kwam, zat De Brière
de krant te lezen, en als alle avonden ging zij tegenover hem zitten, schonk thee. Er
hing een benauwde stilte in de kamer, die zij toch onmogelijk het eerst kon verbreken.
Plotseling gooide De Brière zijn krant neer, zag haar aan, en zijn stem tot
overredende bedaardheid dwingend, begon hij:
‘Amme, je zult nu toch wel zoo redelijk zijn in te zien, dat je vanmiddag ongelijk
had met je daar zóó tegen te kanten. Als je Ada niet vraagt, wat sla je dan voor een
figuur tegenover haar.’
Haar lip trok minachtend op.
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‘Dat is me heel onverschillig: ik wil haar niet in mijn huis.’
‘Maar ik wil het. Ik heb toch ook wat te zeggen, zou ik denken.’
Ze zag hem groot aan, haar handen krampten zich nerveus.
‘Als jij dat meisje hier in huis wilt forceeren, tegen mijn wil in, als jouw logée,
dan kan ik daar niets aan doen, dàt is waar,’ zei ze met bevende lippen.
‘Je bent jaloersch!’ barstte hij uit.
Ze hief haar hand op met een fronsing van haar voorhoofd. ‘De meiden,’ dacht
ze, ‘de meiden’, maar hij, doldriftig, raasde opeens uit:
‘Omdat jij màl jaloersch bent, jaloersch op iedere vrouw, die hier aan huis komt,
die met me praat - jij, jij maakt 't leven van een man tot een hel door je teruggetrokken
koelheid, en je gunt me niet een onschuldig genoegen, - ik zèg je, jij bent 't zelf, die
me d'r uit jaagt - - -’
Hij vloog op, liep met groote stappen naar de deur, dreunde die achter zich in 't
slot; even later viel de voordeur dicht.
Ze stond doodstil, met knippende oogen; ze voelde op dat oogenblik niet eens
schrik of smart; ze zag alleen met wonderlijke helderheid een moment terug uit haar
kinderjaren:
Haar moeder bleek, bevend van drift tegenover haar vader, die rood van woede
op de tafel sloeg, en riep:
‘Jij, met je vervloekte eeuwige jaloezie; je gunt me gewoon niets.’
Meteen was hij weggeloopen naar zijn eigen kamer, en zij, kind, was angstig
teruggeweken voor haar moeder, die daar had gestaan en gestaard strak voor zich
uit, met een vreemde mengeling van schrik en verbittering in haar kleurloos gezicht.
Zij rilde plotseling. Kwam het oude terug? Was zij zóó sterk haar moeder, dat ook
dit na zooveel jaren met haar weer opstond? Was het nooit dood geweest, dat
vreeselijke, waaronder haar moeders leven vreugdeloos was vergaan, had zij zelf het
meegebracht in haar eigen huwelijk als erfenis van haar moeder, in haar koele natuur?
‘Dat doe jijzelf, met je vervloekte jaloezie,’ - - had Henri dat zooeven gezegd, of
waren dat de woorden van haar vader? - zij wist het niet meer - het leek - het was
hetzelfde.
Jaloezie, was dàt onredelijke jaloezie, als zij zich nu ver-
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zette tegen zijn wil? Gaf zij niet alle gevoel van eigenwaarde prijs, als zij dit maar
goedwillig had toegestemd? O, dat ellendige kind! In één uur alles weer weg van de
laatste maanden. - Ada moest hem wel na aan 't hart gaan, dat hij zich zóó opwond;
nog nooit had zij hem zóó gezien; dat zij er nu toch niet tegen op kon! 't Was zijn
schuld alleen, niet de hare, alles wou ze toch voor hem doen, waarom kon hij dat
niet leeren waardeeren! Als zij nu toch niet in zich had, wat voor hem alleen maar
waarde scheen te hebben - ze kon 't niet helpen, dat ze een afkeer had van die wilde
verliefheid, daar was ze bàng voor - daartegen verzette zich alles in haar - - -’
Ze keek rond in de leege kamers en een kwellender, bitterder gevoel van
eenzaamheid dan nog ooit te voren zonk in haar.
‘Nog nooit was hij zóó tegen haar geweest - àls hij van haar wegging, dan was ze
alles kwijt - je broers en zusters, je vader.... die konden je niet helpen - als je eigen
man, waarvoor je alles eens zoo graag had verlaten, als die je alleen liet....’
Op zijn stoel bij de tafel liet ze zich neervallen, en, haar gezicht in haar handen,
snikte ze wanhopig, wist ze maar één ding:
Dat ze naar hem verlangde, naar hem verlàngde! met een angstig, hulpeloos
verlangen.

XIV
Peter had zijn vrijen Donderdagochtend. Ze zaten nog te ontbijten, overleggend hoe
ze dezen prachtigen lentedag zouden doorbrengen, toen er gescheld werd, even later
Heins stem op 't portaal klonk.
Ze keken beiden verwonderd om naar Hein, die een oogenblik stil in de deur stond.
‘Er is toch niets met Paul?’ zei Lot opeens.
‘Neen.’
Hij was bleek, zijn oogen stonden strak, alsof ze in de verte staarden.
‘Ik kwam maar even vragen,’ begon hij gejaagd. ‘Neen dank je,’ tegen Peter die
een stoel aanschoof. ‘Ik kwam even vragen, Lot, of jij Bets wat gezelschap zou willen
houen?’
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‘Is Bets dan niet goed?’
‘Jawel - nee - d'r is bericht gekomen, dat Berry ziek is; eergisteren al schreef
Berends, dat hij koorts had, nu schijnt 't ineens erger geworden; vanmorgen was er
een brief, dien had hij gisteravond nog verzonden, - toen had hij een hooge koorts.’
Hij brak af, kuchte heesch.
‘Schreef hij niet - heeft de dokter niet gezegd, wat hij ervan dacht?’ aarzelde Peter.
‘Neen - ik weet niet.’ Hij stond een oogenblik suf voor zich uit te kijken, toen met
een schok zich weer dwingend tot zakelijkheid, zei hij:
‘Ik ga er dadelijk heen; ik zal 'm mee terug nemen, als dat kan - - ja, anders blijf
ik, - maar Lot, wil jij dan bij Bets gaan, zij is zoo zenuwachtig, ze heeft een soort
flauwte gehad; ze schrikte zoo - - misschien kan je - -’
‘Goed - ja zeker.’
Hij liep de gang alweer in, bedacht zich en keerde nog even terug om goeden dag
te zeggen.
‘Nou bonjour - vriendelijk als je 't doen wil - -’
Ze hoorden hem de trap afhollen, de voordeur dichtslaan.
‘Adieu vrije ochtend,’ zei Peter in zichzelf, maar goedhartig, in medelijden met
Hein, ging hij toch dadelijk naar boven, waar Lot al bezig was zich aan te kleeden -Hein liep in dienzelfden gejaagden halven-draf door naar de Keizersgracht. Als in
een koortsigen droom zag hij terug wat er 's morgens thuis gebeurd was: de brief, en Bets, die eerst verdoofd van schrik was geweest, toen plotseling tegen hem was
opgestoven in onredelijke verwijten:
‘Daar heb je 't nu al! Als hij doodgaat, dan hebt jij 't gedaan - dan is 't jouw schuld
- -’
Ze wist niet meer wat ze zei; opeens was ze flauw ge vallen. Toen hij haar met
behulp van de meid weer had bijgebracht, was hij meteen 't huis uitgehold - - Nu, terwijl hij voortjachtte, zonk 't al zwaarder en zwaarder in hem.
Bij Peter en Lot had hij zich nog goed gehouden - nu kon hij niet meer - Paul
moest met hem meegaan ‘Meneer Paul nog boven hè?’ vroeg hij kort-hijgend in de gang aan Dien.
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‘Ja meneer - meneer Paul staat tegenwoordig altijd laat op -’
‘Niet zeggen aan de ouwe meneer,’ brak Hein af, doorloopend.
‘D'r is toch niets met mevrouw, meneer?’
‘Berry,’ stootte Hein uit.
‘Och heer, toch niks ergs?’ hield ze vol met de gemeenzaamheid van jarenlang
vertrouwde meid.
‘Neen, ik weet niet - niets zeggen aan Papa!’ riep hij nog, de trap opvliegend.
Boven draaide hij aan de deurknop van Pauls kamer, de deur was gesloten; hij
klopte driftig.
‘Hè! wat is dat?’ riep Paul knorrig van binnen.
‘Laat me d'r in Paul, ik ben 't,’ klopte Hein nerveus door.
‘Ja ja, schei uit!’ Hij hoorde een zachten plof op den vloer, 't slot werd omgedraaid:
Paul half gekleed, staarde hem verbaasd aan.
‘Wou je wat?’
Hein liet zich vallen op den stoel naast de deur.
‘Berry is - heel ziek,’ bracht hij uit.
‘Berry?’ Paul ontstelde. ‘Hoe weet je dat?’
‘Een brief.’
Pijnlijk schokte de schrik, eerst om dat rumoer op zijn deur, toen om Berry, door
Pauls ziek hoofd. Hij bleef nu in de morgenuren op de bank liggen, in zijn zitkamer
die hij afsloot, om niet gestoord te worden, soms slapend, soms slechts half
wegdoezelend. Dan, nog even vermoeid, stond hij om een uur of elf in vredesnaam
maar op, sleepte zich naar kantoor, ging dan 's middags vroeg weer weg.
Kleingetrokken stonden zijn oogen in grauwbleek gezicht - onder het donkere
haar, dat verward piekte, fronste zijn voorhoofd wrevelig vermoeid.
‘Ga met me mee - ik ga d'r heen - er is om negen uur een trein.’
Het water op het kleine zilveren spiritusstel kookte met een verren wasemtuit in
de kamer; machinaal draaide Paul het neer.
‘Wat heeft hij?’ vroeg hij, uitstellend zijn antwoord -'t was hem onmogelijk mee
te gaan.
‘Ik weet niet, hooge koorts - ik ben bang dat - -’
Plotseling zijn elleboog op tafel, snikte hij met zijn hand voor zijn oogen, bràk hij
week, klein onder zijn angst.
‘Als 't iets ergs is - als 't - en dat ik hem 't huis uit
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heb gedaan - ik heb 't nooit, geen oogenblik van me kunnen afzetten - op kantoor, 's
nachts, waar ook - ik kàn ook niet alleen gaan, ik durf niet - -’
‘Kom kerel,’ prevelde Paul, zijn hand op Heins schouder, ‘'t zal zoo erg niet zijn.’
Hein, zich alweer beheerschend, droogde zijn oogen af met zijn zakdoek, en het
trof Paul, hoe hij nu met zijn roodbehuild gezicht nog leek op den jongen van vroeger;
ook in dat afdrogen van zijn oogen was iets kinderlijks.
‘Ga jij met me mee - ik heb geen tijd meer - ik zie er zoo tegen op.’
Dof haperend kwamen de woorden over zijn lippen, zijn oogen hulpeloos staarden.
Paul knipte nerveus.
‘Uit, nu meteen, na zoo'n nacht, hij had haast niet geslapen - de straat op, in een
trein nog wel - een trein! Hij zou flauwvallen, zóó miserabel slap was hij nog nooit
in zijn kop geweest - - en hij kon gewoon telkens niet denken - maar Hein - -’ en hij
zag Hein zoo angstig, klein onder 't ongeluk, dat over hem dreigde; hij zàg hem
geagiteerd hollen langs de grachten naar hem toe, zooals vroeger, vroeger in hun
kinderjaren: Hein die iets niet durfde, hem, het jonger broertje smeekte mee te gaan
-Maar heelemaal mee naar Ede!
Als laatste poging zei hij:
‘Waarom heb je Bert niet gevraagd, die kon dan meteen zien, wat er van was - -’
‘Bert?? die kan immers nooit - en wat begrijpt die van mijn ellende!’
‘Nou - dan zal ik wel -’
Heins gezicht klaarde iets op.
‘Bel dan even.’
Een oogenblik later verscheen Diens bezorgd rimpelgezichtje om de deur.
‘Ja meneer Paul?’
‘Dien, geef even mijn melk en ei, geen brood - en telefoneer een rijtuig, dadelijk
voorkomen.’
Hein liep naar beneden, naar kantoor, om met Brengers, den procuratiehouder,
even 't een en ander te bespreken.
Paul ging naar zijn slaapkamer, begon zich haastig te kleeden. Onderwijl kwam
Dien de melk en het ei brengen; Hein, onrustig, was na een kwartier al weer boven,
liep
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voortdurend met zijn handen op zijn rug door de twee kamers heen en weer, hetgeen
Paul onuitsprekelijk hinderde. - - - Zich jachtend, greep hij uit een la de eerste de
beste das, dronk een laatsten slok melk.
‘Zoo, ik ben klaar,’ zei hij. ‘Mijn jas en hoed zijn beneden - of is 't geen weer voor
een overjas?’
‘Ik weet niet,’ zei Hein afwezig, ‘ik heb er geen.’
Beneden wachtte het rijtuig.
Ze troffen een coupé alleen.
Een poos zaten ze zwijgend, Hein voor zich uit starend, aan niets denkend dan
aan Berry.
Paul keek met zijn brandende oogen naar buiten. 't Was lente, heel vroege lente
in de wazig blauwe luchten over de frissche weilanden. En hij dacht met iets
verruimds, dat het nu tenminste goddank zomer werd; of hij beter was of erger, 't
zou toch iets anders zijn dan die sombere lange winter; donkere middagen, op kantoor
om drie uur al 't licht op - het uurtje voor het eten stil met Papa alleen - familiedinertjes
- avondjes, het trok alles als iets buitengewoon naargeestigs voorbij in zijn herinnering.
Dit heldere zonnige weer, nu hij voor 't eerst weer eens wijd uit kon zien over verre
landen, gaf hem een gevoel van opleving; hij dacht plotseling, hoe hij in lang niet
genoten had van iets moois, er niet eens naar verlangde.
‘Vroeger was ik toch anders,’ dacht hij, met de plotseling pijnlijke gewaarwording,
dat hij veel verloren had, wat hij vroeger als 't beste in zich beschouwde.
‘Ik denk ook nooit meer over iets,’ schoot opnieuw in hem op - ‘niet meer over
goed of kwaad, over mooi of leelijk - ik denk nooit meer iets anders dan hoe ik 't
ergens uit moet houden of er met goed fatsoen vandaan kan komen - zoo'n ziekte als
de mijne demoraliseert je, dat is 't ergste, in den grond kan niets me meer schelen.’
Tòch niet dikwijls meer dien ergen angst had hij den laatsten tijd, meestal nu een
leeg gevoel in zijn hoofd, of hij flauw zou vallen, maar dat gebeurde nooit - de frissche
tocht in zijn gezicht deed hem goed, hij knapte wat op.
Hij keek naar Hein, die maar zielig voor zich uit zat te staren.
Neen, hij had hem toch niet alleen kunnen laten gaan: gek, dat zoo'n wrak als hij
nog een steun kon zijn voor een ander.
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‘Wou je hem meenemen?’ vroeg hij, om iets te zeggen.
‘Ja, als dat kan.’
‘Anders?’
‘Blijf ik. Maar als 't maar eenigszins mogelijk is, neem ik hem mee; dat ik hem
tenminste thuis heb.’
‘Waarom is Bets eigenlijk niet mee?’
‘Bets kreeg 't op haar zenuwen,’ - hij hield op, keek naar buiten - ‘'t is beter dat
jij bent gegaan.’
Paul knikte. Hij kon toch bijna niet praten; geelbleek hoekte zijn beenige smalle
kop tegen 't roode fluweel.
‘Heb jij nog hoofdpijn?’
‘Ja.’
Ze zwegen weer. Paul trachtte te rusten. Hein viel zwaarmoedig in zijn zorg om
Berry terug.
Die jongen, nooit ziek, en nu ineens zoo - wat had hem toch eigenlijk bezield, z'n
eenig kind 't huis uit te doen - maar andere menschen deden 't toch ook, en dat liep
altijd goed af, en zij, die altijd veel te toegevend waren geweest, nu zij eens zoo iets
probeerden, nu overkwam hun dadelijk dit.
Als er nu toch eens iets ergs was met Berry - ze hadden misschien niet eens de
waarheid durven schrijven - Het zweet brak hem uit; o! dàt gevoel van vereenzaming, als hij eraan dacht - zonder Berry.
Hij zag weer Bets, zooals zij tegen hem was uitgevallen, woedend zich tegen hem
gekeerd had: ‘jouw schuld!’
Toen had hij zich zoo bitter klein en alleen gevoeld, terwijl alles in hem smeekte
om een beetje troost en zachtheid.
Toen was hij naar Paul gegaan.
‘Als Berry eens stierf - - zijn leven zonder den jongen, met Bets, die 't hem verweet
- -’
Een gesmoord geluid ontsnapte hem; hij greep zijn zakdoek, droogde zijn voorhoofd
af.
‘Zonder Berry - neen hij kòn niet buiten Berry -’
En voor den tweeden keer brekend onder zijn angst, steunde hij:
‘Als ik hém moet verliezen, schiet ik me voor m'n kop.’
Paul schrikte op. Scherp en staalhard zagen zijn oogen Hein aan, terwijl het vaste
weten door hem flitste:
Hij zoù 't doen. Hij was te eenvoudig en te eerlijk voor een phrase, bij al zijn
forsche lichaamsstoerheid brak slap en futloos zijn zelfbeheersching, nooit geoefend,
af onder te
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zwaren last. Hij kende hem: hulp, steun zoeken bij anderen, maar waar geen ander
meer helpen kòn, kwam hij tot een daad van geweld, wou hij eruit zijn.
En Paul voelde, zooals vroeger dikwijls, het gevaar dreigen, dat school in Heins
zwakheid: in dien vroolijken, makkelijk levenden, grooten blonden jongen, - na Berts
weggaan lang de oudste thuis - school de bittere moed voor een daad van wanhoop.
En zijn stem klonk scherp:
‘Kalmeer je alsjeblieft, hé? je weet niet wat je zegt, denk liever eens een beetje
aan Bets ook. Bovendien, ik snap niet, wat je je eigenlijk voorstelt! De jongen kan
toch wel gewoon wat mankeeren, m'n hemel, als alle menschen met hun kinderen
zóó waren! Omdat jij je dat nu eenmaal overdreven aantrekt van die school, haal je
je maar meteen zulke dingen in je hoofd, je lijkt wel gek!’
‘Jij hebt geen kind,’ norschte Hein, gekwetst door Pauls toon, maar 't had hem
toch afgeleid.
't Was ook waar, misschien liep het nog goed af, maar Bets had hem vanmorgen
ook zoo beroerd gemaakt, en nu moest Paul ook nog maar beginnen.
Hij had er nooit tegen gekund, als Paul nijdig tegen hem uitviel; al deed hij ten
slotte Pauls wil, over de wóórden kon hij nog dagen lang nawrokken.
Paul merkte 't wel, wou er overheen praten.
‘Ik ben heusch overtuigd, zeg, dat als 't iets erg was, ze gisteren getelegrafeerd
zouden hebben.’
Hein knikte, toch iets bemoedigd, maar zei niets meer tot ze Ede binnen kwamen.
‘We zijn er.’
Paul reikte loom naar zijn jas.
‘Daar straks te moeten zitten in kamers met vreemde menschen - praten moeten
en dan de angst, dat hij op een oogenblik niet denken kon - zijn gedachten niet
voortwilden....’
Samen liepen ze den stillen landweg af, boven hun hoofd de lentehemel hoog en
licht met luchtige, witte veeren in 't blauw; als Paul naar boven keek en die wijde
koelte om zich heen voelde, kwam weer die verruiming over hem van straks.
‘Misschien zou tòch, als hij er eens een poos kon zijn,
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Hogher-Heyden hem goed doen - misschien had Bert toch gelijk.’
‘Kijk,’ wees hij Hein een paar lage struiken, die al uitgeloopen waren.
Hein keek even, verstrooid, zonder belangstelling, dadelijk zijn zorggezicht weer
turend in de verte.
‘Dat witte huis daar,’ zei hij na een poos, kort van adem.
‘Dat? dat is al gauw; hoe lang hebben we geloopen? - ruim twintig minuten.’
Voor 't eerst kwam nu ook over Paul een beklemming van vrees. Hij had tot nu
toe wel medelijdem gehad met Hein, maar niet werkelijk iets ernstigs verwacht; in
de loome vermoeiheid van zijn geest, was hij er ook makkelijk toe geneigd 't maar
licht op te nemen. Maar nu, terwijl hij tersluiks naar Heins gezicht keek, viel het ook
hem in:
‘Als het nu toch wel iets ergs was.’
Bezorgd, zwijgend liepen ze voort, tot ze kwamen aan het witte huis, dat met zijn
groot grasveld ervoor den indruk maakte van een buitenplaats. Ze liepen den nog
kalen tuin door - belden.
Onder 't wachten keek Paul even naar Hein; hij was bleek geworden in tegenstelling
met zijn congestieuse kleur van dien morgen.
De deur ging open; de directeur, een lange, donkere man met een vroolijk gezicht,
stond zelf voor hen.
‘Ah! dag meneer Terlaet, u komt zeker op m'n brief.’
‘Meneer Berends - ja hoe is 't met 'm?’ viel Hein in, zenuwachtig schor.
‘Wel, we zijn gelukkig alweer een heel eind verder!’ riep de ander, zijn luide,
opgewekte leeraarsstem galmend in de hooge gang, en terwijl zij binnentraden:
‘meneer -?’
‘Terlaet,’ zei Paul, ‘de oom van Berry.’
‘Maar wat scheelt 'm nu, waar is hij?’ vroeg Hein ongeduldig.
‘Wel, gistermorgen liet het zich niet zoo goed aanzien - hij had zeker kou gevat,
en hij kreeg ineens zòò'n hooge koorts, dat ik 't beter vond te schrijven, of u eens
kwam, maar vanmorgen was hij nagenoeg koortsvrij.’
‘Maar hoe kwàm dat dan, hoe kwam hij ineens zoo?’ zei Hein, wrevelig in de
reactie van zijn angst.
‘Het is niet ineens gekomen. Hij was de laatste drie weken eigenlijk al nooit goed,
lusteloos en koortsig; dat heb ik u
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ook geschreven, nietwaar? De dokter dacht, dat er wat heimwee achter stak, en hij
leek hier toch in 't begin vroolijk en wel, maar och met zooveel jongens ontgaat je
wel eens iets; de dokter is er net, als u hem soms wilt spreken?’
‘Ja, graag.’
‘Dan zal ik u even voorgaan.’
Achter elkaar liepen ze de ruime trappen op. Paul, bevrijd van zijn zorg om Berry,
begon zich nu al beangst te voelen door het idee misschien lang te moeten blijven
hier - praten.
‘Oh, daar is de dokter al,’ zei de directeur, en aldoor met zijn luide, galmende
stem, die Paul dadelijk een klas jongens voor den geest riep, stelde hij voor:
‘Meneer Terlaet, dokter Vregers - meneer Terlaet - meneer kwam eens naar zijn
jongen kijken, hoe vond u hem?’
‘O, onze zieke! wel, niet kwaad, een heel eind beter dan gisteren, maar,’ - hij
schudde zijn hoofd, stak zijn onderlip vooruit - ‘de jongen is niet tierig, ik geloof
eigenlijk, dat het beste was, als u hem maar eens mee naar huis nam; 't was een heel
andere jongen toen hij hier kwam - en aan de goeie zorgen ligt 't niet.’ - Hij keek
lachend om naar den directeur, die knikkend meeglimlachte, ‘ik heb zelf een jongen
hier. Ik geloof, dat hij heimwee heeft, die kouvatterij is er natuurlijk bij gekomen:
maar gisteren vroeg ik zoo losjes: zou je ook liever naar huis willen? Toen zijn
gezicht! Ja, d'r zijn er, die 't den tweeden dag al te pakken hebben, en die 't nooit
overwinnen ook. Waarschijnlijk nooit van huis geweest?’
‘Neen,’ zei Hein moeilijk.
De dokter knikte bedaard, keek opmerkzaam van den forschen gezonden vader
naar den tengeren, slecht-uitzienden oom.
‘Zou ik hem kunnen meenemen?’ vroeg Hein.
‘Ja, daar zie ik geen bezwaar in.’
‘Ik zal u even den weg naar hem wijzen,’ zei de directeur, met Hein oploopend.
Langzaam kwam Paul met den dokter achteraan.
‘Denkt u werkelijk, dat heimwee voornamelijk zijn ziekte is?’
‘Ja beslist, er is wat gevatte kou bijgekomen, maar de jongen veranderde, zóó als
hij het woord ‘thuis’ hoorde; 't is een zenuwachtig kind - aardig kereltje anders.’
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‘O ja.’
‘Uw broer heeft geen andere kinderen, nietwaar?’
‘Neen,’ en voelend verwondering in die vraag, verklaarde Paul: ‘de jongen was
zoo speelsch, wou maar niet leeren; toen ten einde raad heeft mijn broer hem van
huis gestuurd, zeer tegen zijn zin feitelijk.’
‘Ja ja, juist - vreemde oogen - een eenig zoontje - -’ knikte de ander glimlachend
begrijpend, ‘enfin, dan zal 't op een andere manier moeten. Adieu meneer Terlaet,
gaat u binnen.’
Paul volgde Hein.
Op den drempel zagen zij een groote lichte kamer en in een leunstoel bij 't raam,
lusteloos hangend: Berry.
Hij keek naar buiten, het vermagerd profiel met de scherpe jukbeenen van hen af
gekeerd.
Dan, iets hoorend, keek hij plotseling om, met zijn gewoon brusque bewegen, zag
hen.
Hij werd wit, zijn gezicht trok smaller weg, maar een blijdschap schitterde op in
zijn doffe oogen.
‘Vader,’ zei hij heesch, terwijl hij opsprong, ‘dag oom.’
Maar Hein was al bij hem. Bevend pakte hij hem in zijn armen, trok den grooten
jongen als een klein kind dicht tegen zich aan. Hij kon niets zeggen, kéék maar.
Stil liet Berry hem begaan. Het rare gevoel, dat hij niet kon verklaren, maar dat
alles, zoolang hij hier geweest was, had gemaakt leelijk en naar, was ineens weg.
Kalm en veilig voelde hij zich met die twee, vader en oom Paul, en hij keek met een
glans van genegenheid over zijn vaders schouder naar Paul, die hartelijk knikte:
‘kereltje’.
‘Oom, wat verschrikkelijk leuk, dat u is meegekomen - waar is moeder?’
‘Thuis jongen.’
‘Komt ze niet? Waarom is ze niet gekomen?’
De glans verdofte in zijn oogen; opeens bedacht hij weer, wat hij een oogenblik
vergeten had:
‘Hij hoorde hier - hij alléén hier - en zij, met z'n allen allemaal bij mekaar, thuis.’
En plotseling, nu ze d'r wàren, nu kòn hij het niet meer verkroppen - zoolang had
hij zich altijd maar ingehouden, zich verbeten, zoolang hij alleen was - en zich
wegkeerend van hen naar 't raam, zich toch geneerend, barstte hij opeens in snikken
uit, barstte uit wat hem al dien tijd zoo dood-
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ongelukkig gemaakt had: het verterend verlangen naar hen allemaal.
‘Wat is 't, ventje, wat is 't nou?’ zei Hein ontsteld. ‘We zijn gekomen om je mee
te nemen - dat wil je toch?’
‘Naar huis?’ schokte zijn stem tusschen het snikken door; zijn oogen door de tranen
heen, probeerden te vorschen in hun gezichten, en terwijl zij hem tot bedaren trachtten
te brengen, bracht hij, onverstaanbaar door 't huilen, aldoor 't zelfde woord uit, dat
zij eerst geen van beiden verstonden.
Eindelijk begreep Paul het.
‘Voor goed? Vraag je dat?’
Heftiger snikte hij, ja knikkend, zich bevend klemmend aan hun handen.
‘Ja zeker, voor goed, je hoeft nooit meer weg, hoor!’ verzekerde Hein.
Langzaam bedaarde hij, hield opeens met geweld zich in, toen hij achter hen den
directeur ontdekte.
‘Jongen, jongen,’ zei die vriendelijk, ‘heb je 't zóó naar hier gehad?’
Haastig neen schudde Berry, een lachje brekend door zijn tranen.
‘'t Was hier niks naar,’ zei hij eerlijk, ‘maar ik verlangde zoo.’
‘Ja, ja, ja,’ stelde de ander gerust; hij had zelf kinderen, en hij overpeinsde
medelijdend spijtig in zijn goedhartigheid, wat 'n verdriet dat mannetje, zoo dicht
bij hem, stil had verstopt; toch dapper zich zoo te houden.
Paul dacht hetzelfde, en hij merkte op een ouder, menschelijker trek in het
jongensgezicht, dat magerder, met breeder kaak, het kinderlijke al begon te verliezen.
‘Hij gaat op mij lijken,’ dacht hij, zelf door de gelijkenis getroffen.
Hij voelde de moeheid verergeren in zijn hersenen, met een scherpe pijn in zijn
nek; om hem heen verwarden de stemmen zich in gepraat, waarvan hij niet meer de
beteekenis onderscheidde, en in doffe gedachteloosheid ging alles hem eenigen tijd
nevelig voorbij. Toen schrikte hij op, zag dat de directeur tegen hem praatte, Hein
hem vragend aankeek.
Hij begreep niet hun woorden, kon ook niets bedenken terug te zeggen - alleen in
een zwarte gaping zag hij wit het laatste woord, dat hij had gehoord: kwart over twee
- kwart over twee - wat wàs nu kwart over twee....?
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Het zweet brak hem uit van inspanning om te begrijpen - te herinneren - - toen opeens,
daar was 't! scheurde het starre - begreep hij: de trein natuurlijk - ‘Vind ik wel goed - -’ zei hij mat.
Hij merkte wel, dat de directeur hem even verwonderd aanzag; 't kon hem niet
schelen, een ontzettende moeheid sleepte hem bijna neer; hij ging zitten, zijn beenen
weigerden.
‘Nog tot vanmiddag vier uur uithouden, minstens - -’
‘Als u hier wilt blijven koffiedrinken, dan zal ik om één uur een rijtuig bestellen,’
bood Berends vriendelijk aan.
‘Als 't niet onbescheiden is - -’ aarzelde Hein.
‘Maar ik zou wel graag een telegram sturen naar mijn vrouw, dat wij thuiskomen
- zij is ongerust natuurlijk.’
‘O dat kan. Als u 't even schrijft, zal ik 't meteen laten wegbrengen.’
Maar in Paul begon een narrige gejaagdheid te wrevelen, een verlangen naar huis,
naar rust.
‘Ga jij dan nu meteen met meneer Berends de geldzaken regelen,’ drong hij, ‘dat
het vóór de koffie is afgedaan.’
‘Heb jij zoo'n haast?’ verwonderde Hein zich; een loome laksheid zeeg in hem na
zijn overspannen angst. Hij was gelukkig Berry bij zich te hebben, verder dacht hij
niet; en 't weten, dat hij hem straks en vanavond en alle dagen voortaan weer thuis
zou hebben! Wàt er ook gebeurde, dat nooit meer - ‘Ja, ik hèb haast, ik wil niet later thuiskomen, dan ga ik maar alleen.’
‘Hè nee vader, laten we samen met oom gaan - toe, doet u dan dat eerst!’ drong
Berry.
Toen ging Hein.
-------------Aan de koffie, die ze alleen met den directeur en zijn vrouw gebruikten, was Hein
luchruchtig spraakzaam. Berends bleek een gezellige prater, mevrouw zei weinig.
Om niet onbeleefd te schijnen, dwong Paul zich met geweld van tijd tot tijd iets mee
te spreken, at met moeite een paar dunne sneedjes brood. En terwijl hij van den
directeur naar Berry keek, die stil en bleek, maar met een blijdschap diep in zijn
oogen blinkerend, daar zat, dacht hij in even-helderheid, hoe jammer het was, dat
niet deze vriendelijke, tactvolle man de leiding over Berry kon behouden.
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Maar in Hein, dat was duidelijk, kwam niets van die overwegingen op, die dacht niet
verder dan 't gelukkig oogenblik.
Toen zij opstonden zei de directeur:
‘Nu moet je maar even de heeren en de jongens gaan goeiendag zeggen, Berry!’
De jongen knikte, stond gewillig op, met iets zwak-wankels in zijn beenen aarzelde toen.
‘Op de speelplaats, meneer?’
‘Ja, daar vindt je ze allemaal.’
Terwijl de directeur en Hein samen opliepen, sloop Berry naar Paul toe.
‘Zeg oom -’
‘Wat?’
‘Als meneer nou maar niet verteld heeft, waarom ik wegga - -’
‘Omdat je ziek was.’
‘Ja maar - dat ik zoo naar huis verlangde - als hij dat maar niet gezegd heeft,’ zei
de jongen nerveus.
Paul liep Berends na, fluisterde met hem; die glimlachte begrijpend, schudde het
hoofd tegen Berry.
‘Neen hoor, wees maar gerust.’
Een schuw verlegen lach vertrok Berry's mond.
Plotseling joelde een luide opgalm van jongensstemmen en gelach door een
openslaande deur uit den tuin.
Berry luisterde; op zijn bleek-bruine wang verschoot een vurig kleurtje. Hij bleef
staan, een melancholie in zijn oogen.
‘Wat is 't, Berry?’ vroeg Paul, getroffen door het oudmenschelijke in dat
jongensgezicht. ‘Vindt je 't jammer om weg te gaan, hadt je d'r vrinden onder?’
Norsch schokte Berry zijn schouders op.
‘Ik heb hier nooit kunnen zijn zooals thuis,’ beefde zijn stem tusschen zijn tanden;
‘ik had altijd dat gevoel, dat alles naar maakte; ik ben hier niks waard geweest - altijd
zoet meegedaan - nooit zèlf den boel aan den gang gemaakt.’
Hij hield in, maar Paul begreep: Berry's ijdelheid had geleden, omdat hij, verlamd
en ziek onder 't heimwee, niet zijn gewone overmacht had kunnen doen gelden. Hij
had niet geheerscht, vond zichzelf nu een stumper.
En wat hij in zijn gezicht gezien had, dat was niet alleen verlangen naar huis, maar
ook 't gemis niet meer gehoorzaamd, naar de oogen gezien te worden, zooals hij dat
gewend was
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van zijn Amsterdamsche vriendjes; de vereering van zijn kameraden was hem behoefte
geworden - en nu nog als een ziek jongetje naar huis!
‘Ga nu maar gauw, Berry, dan is 't gedaan,’ zei hij vriendelijk.
Langzaam ging de jongen. Met dat licht gevoel in zijn hoofd, in zijn knieën, liep
hij de binnenplaats over naar den tuin, waar hij ze zag: leeraars en jongens één
verwarde massa voor zijn schemerende oogen. Nu het akelig verlangen-naarhuis
bevredigd in hem was, leek dit hem iets onoverkomelijks: naar ze toe te moeten gaan
en allemaal goeien dag te zeggen.
Hij vermande zich, ging op den eersten leeraar af, die daar stond.
‘Dag meneer - ik ga naar huis.’
‘Hè, dag Terlaet, ga je al? Wordt maar weer gauw beter, hoor jongen, 't beste.’
Hij knikte zenuwachtig, keerde zich om; ze hadden hem nu allen opgemerkt en
kwamen aanloopen, en sloten hem in een nauwen, onrustig bewegenden kring.
Hij wist niet meer, waar te beginnen, keek duizelig, flauw beseffend: de leeraars
eerst.
Maar zij zagen wel, dat hij nog zwak en bleek, onvast op zijn voeten stond, en hij
hoorde achtereenvolgens vriendelijke mannenstemmen zeggen: ‘Dag jongen, 't beste
ermee - hou je goed - dag kerel,’ terwijl hij machinaal stamelde: ‘Dag meneer - dank
u wel,’ en zijn hand uitstak, die hij dadelijk koud zenuwachtig weer uit de grootere
trok.
Toen drongen de jongens om hem heen, werden handen toegestoken, zag hij
schemerend den drom lachende gezichten, als bij een pretje, door elkaar roepend:
‘Dag Terlaet! dag Terlaet! bsjour Terlaet!’
Hij zei nu niets meer. Met een prop in zijn keel, liet hij zijn hand gaan onder al
die handen, warme sterke vingers, waartusschen hij de zijne koud en dun voelde en
de strakke grijns om zijn mond veranderde niet.
Tòt hij ze allemaal gehad had, en ze nog even bleven staan kijken, terwijl meneer
Blookers, de leeraar in Engelsch, met hem terugwandelde naar de gang, hem daar
nog eens vriendelijk goedendag zei.
En toen weer alleen in de koele, donkere gang, stond Berry een oogenblik stil,
keek om naar den tuin. Daar holden
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ze alweer door elkaar, plotseling schaterde een luid gelach op om een, die viel.
‘Kijk ze lachen! Net - net of hij - er nooit geweest was - ze dachten al niet meer
aan 'm - ze misten hem niet - -’
Hij stond stil in zijn hoek naar hen te kijken, terwijl heete tranen langs zijn neus
dropen.
‘Omdat hij niks voor hen beteekende - een suffe zieke jongen was hij geweest en ze zouen nooit weten, hoe hij kon zijn - hij had zich dood geschaamd daarnet
onder al dat lollige goeiendag zeggen en overdreven handenschudden, zoo deedt je
altijd, als een jongen je niks schelen kon, zoo lacherig hartelijk. - Toen hij in
Amsterdam wegging....!’
‘Berry!’ werd er geroepen.
Hij veegde gauw met zijn handen over zijn gezicht, kwam.
Zijn vader en oom Paul stonden al aangekleed op hem te wachten. Meneer Berends
stak hem zijn hand toe.
‘Dag meneer,’ zei Berry - ‘dank u wel - -’
‘Nou jongen, 't spijt ons dat je weggaat, we waren allen tevreden over je, je hebt
goed opgepast.’
Maar geen glans kwam bij dien lof in Berry's oogen; 't gaf hem alleen een ziek,
wee gevoel van schaamte in zijn maag.
Een zoet, onbeduidend jongetje vonden ze hem, zoo ging hij naar huis.
Ze stapten in 't rijtuig, eerst vader, toen oom Paul, hij op het kleine bankje tegenover
hen.
De directeur wuifde hartelijk, nam zijn hoed af - en voor 't huis kwamen nog
eenmaal aanhollen de jongens, bewegelijke, kleurig troep, de langere figuren der
leeraars er donker achter. En ze staken nog eens allemaal hun handen op, en groetten
joelend.
Berry's gezicht, smal-bleek weggetrokken, keek naar hen, machinaal bewoog hij
zijn hand ook - daarna, terwijl zij wegreden, hun stemmen nog rumoerden in de verte,
keek hij niet meer, tuurde hardnekkig op zij.
In den trein werd hij weer gewoon. Eenmaal Ede achter zich, begonnen voor zijn
rusteloozen geest de komende dingen het verleden alweer te verdringen.
En toen hij lag, languit, zijn hoofd op zijn vaders knie, oom Paul tegenover hem,
viel iets benauwends van hem af, zuchtte hij bevrijd op.
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‘Ben je moe?’ vroeg Hein, over hem heen buigend.
Berry keek gegeneerd, schudde halflachend nee. - ‘Hebt u hoofdpijn, oom?’
Paul knikte, zijn oogen dicht. De doffe wezenloosheid van straks begon al sterker
hem te vermeesteren. Hij verwonderde zich vaag.... 't was geen angst.... 't was....
niets....
‘Lam,’ zei Hein, en hij streek met zijn groote hand heen en weer door Berry's haar.
‘Au! wat is dat gek, zoo tegen de keer in,’ lachte de jongen.
Hein lachte ook, maar hij moest zijn oogen afwenden; hij voelde tranen komen
bij dit geluk, zóó in tegenstelling met de vreeselijke heenreis; hij keek naar Paul.
‘Hartelijk van Paul, om, terwijl hij zoo naar was, toch met hem mee te gaan. Ja,
Paul was de eenige die wat voor je over had.’
En voor 't eerst nu bevrijd van eigen zorg, zag hij: Dat Paul ziek was, ja Bert had
gelijk - hij moest eruit, naar Hogher-Heyden - hij kon 't best alleen af, dan had hij 't
maar wat drukker, hij kon er nù weer tegen!
Aan het station in Amsterdam nam Hein een rijtuig.
‘Zullen we jou eerst even aanrijden?’ vroeg hij Paul.
‘Neen, laat me d'r bij de Heerengracht uit; ik loop wel graag dat eindje.’
‘Hè oom, gaat u met ons mee naar huis!’ zei Berry.
‘Neen jongen.’
Berry keek uit het raampje, zijn oogen glansden wijd, zijn mond trok zenuwachtig;
gretig nam hij in zich op al 't oude, bekende - - ‘kijk, daar waren ze al op den Dam,
hè leuk hier die volte - daar zag je nooit een mensch, akelig zoo stil - - hoe reed hij,
o de Paleisstraat, Gasthuismolensteeg om oom Paul - - kijk, dat winkeltje van Stegger
was weg - -’
‘Wil je heusch liever loopen, Paul?’ vroeg Hein.
‘Ja bepaald.’
Paul stapte uit; zijn hand slap, raakte even die van Hein en Berry, zijn oogen dof
zagen langs hen heen.
‘Blijf morgen liggen, Paul!’ riep Hein nog.
Hij knikte, liep al door zonder nog om te zien; even herademde hij in de frissche
lucht uit dat benauwde rijtuig.
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Hij dacht niets: verdwaasd moe slofte hij voort de Keizersgracht af naar huis. Soms,
opeens zich vaag bewust wordend van deze buitengewone hersendofheid, trachtte
hij zich iets te herinneren - - vandaag, van - - Berry - - en - en - - waar ze geweest
waren - waàr - - maar hij kon niet. Het ontslipte hem al, eer het helder herinneren
had kunnen worden, en hij zakte weer gewillig terug in zijn gedachteloosheid.
Hij stond voor zijn huis, dat zag hij opeens in herkenning; maar hij wist al niet
meer, hoe hij er gekomen was.
Hij bedacht flauwtjes, dat hij zijn sleutel uit zijn zak moest halen en opensluiten,
maar hij verwonderde zich niets, toen de deur vanzelf openging; zonder te zien liep
hij Geertje voorbij, die toevallig opendeed.
In de gang bij de trap kwam hij Dien tegen.
‘Hoe was 't, meneer?’ vroeg ze.
Hij stond stil om zich te herinneren; ‘hoe was 't - hoe was 't - wàt was?’
Wanhopig tobde hij zich af, als een obsessie het angstigafwachtend gezicht van
Dien voor zich - - ‘wàt was - -’
Toen opeens brak het door:
Berry, o ja Berry - ‘Beter’ - zei hij - ‘meneer heeft hem mee naar huis genomen -’
‘O, dat 's gelukkig, dat 's ook maar beter,’ knikkelde ze.
‘Ja,’ zei hij - ‘ja zeker - - ik ga naar bed, Dien - hoor - je moet me niet roepen met
eten - ik heb zoo'n hoofdpijn....’
‘Goed meneer, ik zal zeggen, dat ze stil zijn boven’ - en toen hij nog staan bleef,
of hij op iets wachtte: ‘wil u dan nog thee soms, u ziet er zoo koud uit?’
Hij schudde 't hoofd, slofte langzaam de trap op.
Beneden zag de oude meid hem na.
-------------Op de Heerengracht zaten Bets en meneer Terlaet samen te wachten.
's Morgens had Lot bij Bets niets kunnen uitrichten; zij was er een uurtje gebleven,
maar Bets lag te snikken met haar hoofd op tafel, en nam geen notitie van haar
tegenwoordigheid.
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Eindelijk was Lot radeloos bij Papa gekomen, had hem gevraagd bij Bets te gaan,
en alles verteld.
De oude man, hoewel hij niet in ernst woù gelooven aan iets werkelijk naars in
de familie, had zich toch met een beverigheid in zijn knieën haastig aangekleed, en
was naar Bets gegaan; hij vond haar aanmerkelijk gekalmeerd door Heins telegram,
dat ook hem opeens een last van de ziel nam. Maar hij was toch gebleven, hij wou
Berry dadelijk zien als hij thuiskwam, en samen zaten zij boven op de voorkamer,
Papa en Bets pratend, veronderstellend, - - over één ding waren ze het ééns: Berry
moest niet weer weg.
In den loop van den middag kwam Bernard.
‘Ik kom eens hooren, Berry is niet goed, hè?’
‘Ze zullen dadelijk wel komen,’ zei Bets, ‘ze zijn vanmorgen al vroeg weggegaan.’
‘Ze? Hein.... en wie dan nog meer?’
‘Paul is mee.’
‘Is Paùl mee?? Waarvoor diende dàt nu!’ viel Bernard kwaad uit.
‘Waarom is dat zoo vreeselijk?’ stekelde Bets, laag turend in 't spion, om de gracht
te overzien.
‘Omdat het Paul niets deugt, zoo'n vermoeiende reis, hij moet zooveel mogelijk
rust hebben. Zoo'n nonsens!!’
‘Ja denk je, dat Hein 't voor zijn plezier doet?’
Hij zweeg, keek knorrig naar buiten. ‘Hoe kòn hij dat nu doen! zeker om Hein die jongen, zoo'n lange reis - en 't was drukkend - -’
‘Ik hoor een rijtuig,’ riep meneer Terlaet. Hij schoof in ongeduld 't raam op - ‘zie
je 't? 't Komt hierheen - -’
‘Ja!’ Bets was al weg, holde de trap af, naar beneden. Meneer Terlaet stak zijn
hoofd naar buiten.
‘Daar hadt je 'm!’
En plotseling schalde jong-jolig van bovenaf de stem van den ouden heer:
‘Hoerah Berry!!’
Berry keek op; daar zag hij zijn grootvader, al zijn deftigheid vergetend, als een
schooljongen over de vensterbank hangend, vroolijk zwaaiend met zijn arm.
Met een lach over zijn heele gezicht, zijn stem heesch-hoog, riep hij terug:
‘Grootpa!!’
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Maar Bets had hem al in haar armen. ‘Dag Berry, dag ventje!’ riep ze snikkend hem
omhelzend.
‘Dàg moeder,’ zei hij zacht nu, en hij liet zich gewillig door haar zoenen en
knuffelen, terwijl ze aldoor schreiend hem tegen zich aanklemde.
Eindelijk liet ze hem los en toen zag ze Hein, en opeens herinnerde zij zich, hoe
ze dien morgen gescheiden waren.
Ze kwam naar hem toe, haar gezicht naar hem op, en hij bukte zich snel, gaf haar
een zoen....
‘Waar blijf je, Berry?’ riep boven aan de trap ongeduldig de oude man.
‘Ja, grootpa.’ Hij liep naar boven, stond een oogenblik beduusd in 't weer-thuis-zijn,
op zijn rare knik-knieën rond te kijken.
‘Dag oom,’ zei hij eindelijk alleen, opeens Bernard ontwarend.
‘Kom eens naar 't licht, jongen,’ zei deze, hem naar 't raam trekkend, opmerkzaam
kijkend in Berry's gezicht.
‘Heb je hoofdpijn?’
‘Nee oom - een beetje.’
‘Zoo - nu maar kalm aan. Bets, hij moet meteen naar bed hoor.’
‘Nu al?’ riep Bets teleurgesteld.
‘Wil je wel?’ vroeg Bernard, Berry's hoofd oplichtend.
‘Ja, oom,’ zei de jongen gedwee, zijn oogen moe.
‘Nu dan ga je maar dadelijk hoor, en slaap lekker uit, dan kom ik morgen eens
kijken of je d'r uit mag. Kom Papa, gaat u nu maar mee, u is geen ziekenoppasser.’
Lachend nam hij zijn vader onder den arm.
Die trok een scheef gezicht. ‘Dat 's een misse boel, Berry.’
‘Ja, grootpapa,’ zei de jongen even glimlachend, gedwee.
‘Wil je niet liever eerst met ons eten, en dan later naar bed?’ vroeg Bets,
ongenegeerd voor Bernard.
‘Nee moeder,’ antwoordde Berry, altijd met diezelfde diep-heesche stem en moeë
oogen.
Hein keek Bernard aan, verwachtte een scherpe opmerking. Maar Bernard fronste
alleen; zei niets dan:
‘Waar heb je Paul gelaten?’
‘Die is naar huis gegaan, hij was niet goed.’
‘Oh! gaat u mee, Papa? Dag Bets, dag Berry, tot morgen.’
‘Je hebt je portefeuille nog achter liggen,’ zei Bets.
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‘Dat is waar.’ Hij liep naar achteren, terwijl Hein en meneer Terlaet samen naar
beneden gingen.
In de gang zei de oude man stil tegen zijn zoon:
‘Hein, beloof me nu één ding --’
‘Wat vader? - -’
Maar hij wist het al, toen hij zijn vader aankeek, een vreemde ontroering zag in 't
anders zoo gelijkmatig gemoedelijke gezicht. En plotseling gaf hij zich, zuchtte even
leunend tegen den muur:
‘Ik zou niet veel zulke dagen moeten hebben! Nooit doe ik weer zoo iets....’
De oude man knikte, een zachtheid troebelde in zijn felvroolijke oogjes - daar
kraakte de trap onder Bernards stap - allebei keken ze meteen weer gewoon.
Op de stoep keek Hein nog even zijn vader na - en terwijl hij terugliep naar boven,
moe en soezig, dacht hij:
‘De oude man, die hier den heelen dag mee had zitten wachten op Berry.... hij had
wel iets mogen zeggen van dat hij 't aardig vond of zoo - - maar hij hád geen hersenen
vandaag - - alleen maar, alleen maar dat 't nu weer als vanouds werd in huis - de
jongen weer bij hem was.’

XV
Bernard ging met Papa mee naar huis, hij moèst Paul zien; en over zijn bezorgdheid
heen, praatte hij losjes over allerlei nieuwtjes van den dag met den ouden heer, die
in 't plezierig vooruitzicht, Berry nu alle dag weer overhuis te hebben, vroolijker was
dan in langen tijd.
Thuis vonden ze Lot en Peter wachten op Papa, en meneer Terlaet blij, riep:
‘Zoo kinderen, nu gaan we eens gezellig zitten hoor, was me dat een dag! Bert
kom - -’
‘Neen, ik ga eerst naar Paul kijken,’ zei die kortaf.
‘Is Paul dan ziek?’ vroeg Lot, ‘hij is toch mee geweest?’
Bernard antwoordde niet, hij liep weg, driftig de deur achter zich dichtslaand.
‘Is hij ziek? - mankeert hij wat? - met z'n allen waren ze blind - maar nù zou 't uit
zijn - zou hij doorzetten.’
Boven aan Pauls deur klopte hij.
‘Ik, Paul.’
‘Kom maar,’ zei Pauls stem mat.
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‘Lig je in bed? Dat 's tenminste verstandig - hoe kòn je nu in vredesnaam naar Ede
gaan!’
Paul haalde de schouders op - 't was hem te veel 't geval te verklaren.
‘Bert, die kop van me - dat wordt te gek - ik kan heele tijden niet denken - daar
moet je wat aan doen - ik sta telkens en herinner me niets - -’
‘Paul, doe me 't plezier en gelóóf eens wat ik zeg. Het is zoo beroerd overtuigd te
zijn, dat je 't goeie raadt en je familie doet of je een kwajongen bent - als jij nu niet
naar Hogher-Heyden gaat en absoluut rust neemt daar, en je wil op deze onzinnige
manier voortgaan, dan moet je maar een anderen dokter nemen hoor, dan bedank ik
je.’
Paul lag met zijn oogen dicht, zijn handen op zijn hoofd gedrukt.
‘Ik wil wel naar Hogher-Heyden - ik kin niet meer - nu geef ik me over - ben je
tevreden?’
Bernard antwoordde niet: uit zijn humeur nog zat hij naar buiten te kijken, Pauls
pols tusschen zijn vingers.
‘Jij blijft maar eerst eens een week stil hier boven liggen hoor, geen kwestie van
naar kantoor gaan, en als je dan goed genoeg bent, zal ik Doortje schrijven, dat die
je kamer in orde maakt op Hogher-Heyden. Die zal goed voor je zorgen ook, dat 's
een verstandig mensch tenminste, hier hebben ze geen van allen begrip wat 'n zieke
toekomt.’
‘Dat 's goed,’ zei Paul. 't Was hem alles onverschillig, als hij maar zelf niets hoefde
te doen of uit te denken, als een ander maar voor hem handelde, en aan niemand
anders kòn hij zich zoo rustig overgeven, als aan Bert.
Toen Bernard weer beneden kwam, zei hij even in de kamer, kort en barsch, ‘dat
het met Paul zoo niet langer ging, dat hij rust moest hebben, en boven blijven. En
nu alsjeblieft niet dadelijk allemaal uit lievigheid bij hem gaan zitten.’
Zij zaten stil geschrokken: ‘Paul? was dat dan zoo erg?’ Maar hij gaf niet eens
antwoord, zei kort goeiendag en ging heen.
‘Zijn kop stond er niet naar om bij dat familie-geklets te zitten; hij voelde zich
den laatsten tijd ook bizonder geïrriteerd en kribbig. Hij had het overdruk, en thuis
werd er slecht gezorgd: nadat zijn vorige huishoudster getrouwd was, liep de boel
in 't honderd. De keukenmeid kookte abominabel, en deze huishoudster, de derde in
anderhalf jaar, was een lui wijf, dat nergens naar keek, het was overal smerig ook
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- hij had 'r al lang de deur uitgesmeten als hij een betere wist - 't was allemaal tuig!
Hij zou in godsnaam maar eens weer een valies met kapotten rommel mee naar
Lena nemen, die maakte 't dan wel netjes in orde. Hij kon toch zóó niet loopen, hij
zou zich geneeren, als hij eens een ongeluk kreeg - Lena was de eenige, die wat voor
'm deed, wat voor 'm overhad - zijn zusters? Lot had wel eens aangeboden zijn boel
heel te maken - nu ja - als je 't eens net noodig hadt, kon je ze tòch niet krijgen.
Maar dat gedonder om altijd voor alles naar die vervloekt afgelegen Jan Steenstraat
te moeten loopen - dat begon 'm dan toch ook zoo de keel uit te hangen! Of 't kwam
dat hij ouder werd - - nonsens - dat was 't niet - hij mankeerde niks, maar alles den
laatsten tijd ergerde en hinderde hem ‘Wat dan? Trouwen zeker?!’ Hij lachte hardop, een ruwen lach: ‘Wel zeker.’
Paul lag nu den heelen dag stil op de bank. Er was een onverschillige rust over
hem gekomen; nu hij eenmaal lag voelde hij pas hoè moe hij was, wist hij, dat hij
het nu ook geen dag langer had kunnen volhouden.
Van tijd tot tijd kwam iemand bij hem boven, dikwijls Hein, om alles met hem te
regelen voor hij wegging, maar het kostte Paul de grootste moeite zijn gedachten
daarop te bepalen. Het agiteerde hem ook te veel, als Hein daar zoo voor hem zat en
goedig poogde hem te helpen wanneer zijn gedachten weg waren, hem dan aankeek
met die niet begrijpende angstige bezorgdheid; maar het deed hem tegelijk telkens
denken aan lang geleden: hoe hij als jongen eens typhus had gehad, en Hein hem
altijd, als Bernard er niet was, van 't eene bed in 't andere droeg.
Het verwonderde hem vaag te bemerken, hoe het tegenwoordige geheel van hem
weg scheen te wijken, hem onverschillig liet, maar hij geheel zich inleefde in
langverleden dingen, die nu in de kleinste bizonderheden voor hem op stonden.
Nu en dan praatte zijn vader wat bij hem. Die was verdrietig en gedrukt, zag op
tegen de eenzaamheid van zes weken. ‘Minstens,’ had Bernard onmeedoogend
gezegd.
‘'t Eene was niet voorbij of 't andere kwam! Gelukkig dat Berry weer thuis was.
Maar toch! Zes weken, dat hij ongezellig alleen zou eten, niemand vond als hij thuis
kwam. Al was de jongen stil, hij had altijd iets gezelligs over zich;
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je hadt toch een mensch tegenover je - neen 't was akelig. Als Jan nu eens
handelbaarder was, dan vroeg je dien zoo lang te logeeren, maar je kon nog beter
een buldog bij je hebben.’
't Hinderde Paul wel den ouden man zoo mistroostig te zien, maar hij wist, hij kòn
er niet om thuis blijven, hij snakte te veel naar eenzaamheid.
Hij vond 't eigenlijk niets prettig, als iemand hem kwam opzoeken. Dan moest hij
zich inspannen om zijn gedachten vast te houden, die telkens onbestemd wegzwierven,
zich niet lieten bepalen bij wat er tegen hem gesproken werd. Alleen moest hij soms
lachen, als voorzichtig de deur open ging, Bob wantrouwend zijn kop naar binnen
stak en hem aankeek. Dan op Pauls roep, kwam hij langzaam nader, bleef voor de
bank staan, piepend en met zijn staart zwaaiend van ongeduld en verveling, omdat
de baas niet opstond. Tot hij eindelijk naast hem ging liggen, zijn snoet in Pauls
hand, met listig verdraaide oogen telkens glurend naar de deur.
Oom Jan, die het van Hein had gehoord, kwam even op een morgen. Hij stond stil
op den drempel naar hem te knikken, wilde pas op Pauls herhaald verzoek een
oogenblik bij hem zitten.
‘Ik ga dadelijk weer weg,’ zei hij, ‘want veel praten deugt je niet en zoo'n zwijgend
standbeeld voor je is ook vervelend. Een vrouw heeft bij ziekenbezoek veel vóór,
die kan een handwerkje zitten doen bijvoorbeeld; dat is altijd iets prettigs om naar
te kijken.’
‘Ja,’ zei Paul, en ze dachten beiden hetzelfde ‘Amelie - moeder.’
Toen oom Jan weg was, bleef dit Paul voor den geest; hij zag zichzelf als kind
ziek in bed liggen, moeder zat bij de tafel te naaien, en hij voelde terug de prettige
gewaarwording, daar maar zoo stil te mogen kijken naar haar lief gezicht en rustig
bewegende handen.
Vaag kwamen geluiden uit 't groote huis naar hem op: telkens de kantoorbel, geslif
van voeten door de marmeren gang, verre stemmen, die hij soms herkende. - 't Kon
hem alles niets schelen hoe 't nu ging op kantoor, wàt er omging; hij luisterde naar
de verhalen van Hein schijnbaar belangstellend, maar innerlijk verveeld en gehinderd.
Hij verlangde ook niemand te zien, en alles van dezen winter, zijn angsten - Kitty....
leek hem veraf, iets van vroeger, dat hij zich maar vaag herinnerde. Hij verwonderde
zich ook niet, over wat hem nu mankeerde; alleen was
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flauwtjes een tevredenheid in hem, hier zoo stil te kunnen liggen soezen. In lange
beeldenreeksen trokken dingen van jaren geleden aan hem voorbij, en altijd was zijn
moeder erin betrokken: nu eens zag hij haar zitten 's middags onder 't eten aan tafel,
en zij allen als kinderen nog om haar heen, dan weer zichzelf en de anderen met
vriendjes en vriendinnetjes op een buitenpartij, en zijn moeder aan komende loopen,
wat verschrikt, omdat zij meende te hebben hooren schreien - of hij zag haar zitten
op de voorkamer, op haar plaats bij 't raam, pratend met oom Jan; en ook een keer
Kitty helpend en troostend, die gevallen was, een neusbloeding had - - - - - - - - - - -------------De dagen vergingen, de een gelijk aan den ander.
‘Een week,’ had Bernard gezegd, maar 't werd nu al veertien dagen, dat hij hier
lag. Hij bedacht het kalm-onverschillig, verontrustte zich absoluut niet, hoe lang het
op die manier nog duren kon, eer hij beter was.
Maar aan het eind der tweede week vond Bernard hem ver genoeg om naar
Hogher-Heyden te gaan; hij zou daar vlugger aansterken dan hier. Hij schreef aan
Doortje, de huishoudster, dat Paul Dinsdag kwam, hij zou hem zelf brengen.
Paul liet alles over - vond het best - als hij maar voor niets hoefde te zorgen, en
hij kon verveeld glimlachen om Dien, die pijnlijk nauwgezet, onder zijn toezicht het
goed pakte dat mee moest, het telkens niet over haar hart kon verkrijgen - ‘zoo'n
kostelijk overhemd’ of ‘zoo'n prachtige das’, door hem kortweg verworpen, thuis te
laten....
Dien laatsten Zondagmorgen kwam Ammy.
‘Ik kom maar even, Paul; ik kon je toch zóó niet laten gaan,’ zei ze hartelijk met
een poging om vroolijk te doen, maar haar oogen hadden het strakke, dat hij zoo
goed kende.
Hij lag haar aan te kijken.
‘'t Zou jou ook goed doen eens een tijd op Hogher-Heyden te zijn,’ zei hij.
Zij voelde wel zijn vorschenden blik en 't hinderde haar, dat zij zich niet beter
voor hem verbergen kon. In huis was er tusschen haar en Henri, sinds die laatste
scène, een koelheid gebleven. Hij mokte. Dagelijks zat hij tegenover haar, met
gefronst voorhoofd, weinig zeggend, vormelijk teruggetrokken: en ze moest zichzelf
soms geweld aandoen, om niet
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uit te barsten tegenover zijn nukkige stugheid, die zij nog minder kon verdragen dan
zijn woede dien avond; doch ze wist, niet zijn houding kwelde haar het meest, maar
dat Ada er de oorzaak van was.
En in dezen tijd scheen 't, of alle zachter voelen uit haar ging, er maar twee dingen
nog in haar leefden: haar haat tegen Ada, en het met geweld desnoods zich willen
handhaven. Haat, waaruit geboren werd wantrouwen, kwellende jaloezie als hij uit
was, en zij dadelijk vermoedde, dat hij Adanuontmoetenging.'tLeekofal'tanderein
haarverschroeide en verdorde, zij voor niets anders meer toegankelijk was.
Zij zaten even te praten over onverschillige onderwerpen, toen stond zij op.
‘Ga je nu alweer?’
‘Ja, ik mag niet langer, dan krijg ik een standje van Bernard,’ ze lachte, kuste hem:
‘dag jongen, word maar gauw weer beter.’
‘Dag Amme,’ hij hield even haar hand vast, en zij liet hem. Maar zij zei niet zooals
anders, wanneer hij voor een poos wegging: ‘ongezellig, dat je weggaat,’ of iets
dergelijks; zelfs door zijn eigen onverschilligheid heen, merkte hij dit op.
's Middags kwamen Lot en Peter goeiendag zeggen, en De Brière; en omdat er nu
toch eenmaal tegen het consigne gezondigd was, kwam meneer Terlaet ook naar
boven en zaten allen in een halven kring om Pauls bank.
Lot was bizonder vroolijk: ze had plan een tuin op haar plat aan te leggen, en wond
zich hierover op met een ouderwetsch enthousiasme.
‘Ik leid een wingerd tegen den schoorsteen aan, en klimop tegen de andere muren,
dan begroeit meteen heelemaal he logeerkamerraam van de buren.’
‘Prettig voor de logés van de buren.’
‘Ja, dat is me te onvrij, als wij daar dan zitten thee te drinken bijvoorbeeld.... En
ik laat grasranden maken.’
‘Waarop? Op de planken?’
‘Groen schilderen zeker?’
‘Neen, ze smeert er lijm op, en dan daarop kunstmos gekleefd.’
Ze lachten en praatten allen door elkaar. 't Leek niets op de rust door Bernard
geboden, maar hoewel 't Paul hinderde, amuseerde Lot hem toch op 't oogenblik te
veel om er een eind aan te maken.
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‘Jullie hebt niets geen fantasie!’ riep Lot; ‘ik heb 't heelemaal in mijn hoofd.’
‘Als ik 't dan maar in mijn beurs heb,’ spotte Peter.
‘Kind, de bloemen en alles wat je noodig hebt, krijg je van mij hoor,’ zei meneer
Terlaet dadelijk.
‘Graag, vader. Ik laat er doodgewoon een dikke laag aard neergooien en daar zaai
ik gras op of laat ik zoden leggen -’
‘Zou je d'r geen kastanjelaan planten?’ plaagde haar vader.
‘Spot jullie maar! En in 't midden neem ik zoo'n trap met allemaal bloemen - - en
in de paden - -’
‘Paden?!!’
Ze lachten nu allemaal zóó, dat zij er niet overheen kon.
‘Kiezel!’ kwam er eindelijk.
‘Moet je geen fontein hebben?’ informeerde de Brière.
‘Een rotspartij in 't midden is óók leuk,’ overwoog Lot, niet uit 't veld te slaan.
‘Dan zou de rotspartij op een dag midden in je bed komen, vrees ik,’ lachte Peter.
‘Nu - ik zie wel, we zullen veel natuurschoon bij Lot kunnen genieten,’ zei De
Brière opstaand. ‘Paul, 't wordt jou te druk - beterschap hoor en mooi weer.’
‘Kom, wij ook,’ wenkte Peter.
Lot omhelsde Paul, hij voelde haar gezicht gloeien tegen zijn wang.
‘Heb ik je moe gemaakt?’ vroeg ze lachend.
‘Malle meid!’ glimlachte hij terug.
Maar Peter, in een jolige stemming, trok haar mee. Hij stelde zich voor, hoe van
den zomer, als de heele familie buiten was, zij echt knus samen op dat plat zouden
werken. Hij wou er geen moeite aan sparen om dat nu eens heel aardig voor haar te
maken, en had al allerlei verrassingen in zijn hoofd. Als nu maar niemand anders
zich er mee bemoeide; vervelend dat Papa nu weer dadelijk 't wou betalen, hij zou
wel maken, dat dàt niet hoefde. Een week of drie zouden ze wel naar Hogher-Heyden
moeten, enfin, maar er schoot nog genoeg tijd over, 't zou ook goed voor Lot zijn,
als dat nu eens een blijvende liefhebberij voor haar werd, dat plat, veel bloemen om
voor te zorgen, en 't was er zonnig en frisch - hè ja, dat moest nu eens lukken.
‘Waar denk je zoo aan?’ vroeg ze.
‘Aan onzen luchttuin, en hoe leuk we daar samen van den zomer aan zullen
knutselen.’
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‘Hè dol,’ zei ze, zijn arm vaster pakkend, maar vlak erop dacht ze: ‘Papa zal willen,
dat ik lang op Hogher-Heyden kom.’ En 't doofde meteen iets van haar plezier.

XVI
Dinsdagmorgen had Bernard Paul naar Hogher-Heyden gebracht.
Paul was blij geweest dat Bert meeging. Hij had zich nu niet meer alleen vertrouwd,
en hij begreep niet, hoe hij veertien dagen geleden nog heen en weer naar Ede had
kunnen gaan als een gewoon mensch. Hij voelde zich een hulpelooze zieke, maar
niets ontevreden. Een zalige, blanke rust lag over hem, zijn angst was weg. Hij
bekommerde zich over niets, verlangde niets. Alleen had hij, toen hij in 't rijtuig zat,
even een gevoel van deernis met zijn vader: de oude man stond op de stoep hem na
te wuiven, de koude oostenwind woei het fijne, pluizige, witte haar op; uit zijn gezicht,
pàarskouwelijk getrokken, zagen de blauwe oogjes verdrietig naar Paul. Met iets
ongewoon vermoeids, neerslachtigs, keerde hij zich om, en ging het huis weer in.
-------------Toen Bernard een der volgende dagen om vijf uur in de Vondelstraat liep, dicht
bij zijn huis, hoorde hij een vluggen voetstap achter zich, en zacht roepen: ‘Bernard!’
Hij keek om, zag Kitty Brugsma; zij had een kleur van 't harde loopen, haar haren
woeien krullig los om haar hoofd.
‘Loop jij zoo achter me aan, dat had ik moeten weten,’ zei hij hartelijk - ‘kom
even mee in huis.’
Ze aarzelde, had eigenlijk geen lust, maar hij drong, tot ze toegaf.
Ze gingen naar de huiskamer; hij schoof een fauteuil voor haar aan, belde om thee.
‘Ziezoo zieke, vertel nu maar eens wat je scheelt,’ lachte hij, met een blik van
duidelijke bewondering voor haar mooi, frisch-gezond uiterlijk, ‘heb jij wel eens
ooit een dokter noodig gehad?’
‘Neen - ja toch, als bakvisch, toen ik m'n maag overladen had aan taartjes, Lot,
Ammy en ik, maar ik had er de meeste verorberd. Ik houd er niet eens een dokter op
na.’

Ina Boudier-Bakker, Armoede

165
‘En als je nu eens wat mankeerde?’
‘O, dan holde ik naar jou, jij zou me wel helpen.’
Ze lachten beiden.
‘Zeg Bert, maar ik draafde nu eigenlijk niet zoo achter je aan, om een kopje thee
van je te krijgen.’
‘Niet? Wat beters soms?’
Ze lachte wel, maar hij zag: gedwongen, of ze over iets anders dacht.
‘Neen, ik hoorde van Amme, dat Paul ziek is - dat hij rust moet houden - nu wou
ik maar eens weten hoe 't met hem was - -’
Ze deed haar best om 't zoo gewoontjes-weg te zeggen, maar hij hoorde haar adem
kort gaan.
‘Tòch -’ dacht hij - ‘ik had toch gelijk.’
‘Paul is wat oververmoeid en slap op 't oogenblik, daarom vond ik 't beter, dat hij
eens heelemaal rust nam - ik heb hem naar Hogher-Heyden gebracht.’
‘Naar Hogher-Heyden? is 't dan zoo erg?’
‘Neen niet erger, dan dat hij hier bleef, maar zoo wordt hij gauwer beter.’
‘O.’ Ze zweeg, keek hem aan met honderd vragen in haar gezicht.
‘'t Is niets ergs,’ herhaalde hij vriendelijk, ‘maar hij kon er toch niet mee
doorloopen. Een soort uitputting.’
‘Hij zag er al lang slecht uit,’ zei ze.
‘Ja, maar hij wou nooit erkennen, dat hij wat had. Echt Paul.’
Ze knikte. Ze had nog zooveel willen weten, of hij daar nu alleen was op
Hogher-Heyden, en het weende in haar, hoe graag zij hem nù zou verzorgd hebben
en opgepast - En terwijl zij daar zat, zoo gezond en frisch, zoo vroolijk schijnbaar, brandde
heviger dan ooit het verlangen in haar, leek alles in het leven haar waardeloos zonder
hem.
‘Hoe gaat 't met je zang?’ vroeg Bernard, ‘hooren we je niet nog eens gauw?’
‘Neen,’ lachte ze, ‘volgenden winter misschien.’
Ze keek uit in de stille Vondelstraat, en dacht: ‘o, hoe dat zingen haar tegenstond!
Dien avond was ze niet te boven gekomen, al haar plezier was er af. Ze ging ook
niets vooruit, dat merkte ze best; tegenwoordig nam ze nu weer les bij Verleyen,
maar hij was er zoo zelden, altijd op reis, concerten gevend, - 't gaf weinig op die
manier.’
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‘Maar ophouden, dat ging ook niet, nu juist niet - neen, je moest maar doen of je nog
vol moed was, 't heerlijk vondt-maar hoe lang nog zou dat zoo moeten voortduren?’
O doelloos - doelloos was het. Nutteloos vergingen haar jonge jaren - en waarom
- waarvoor? Waarom kon ze niet de heillooze liefde voor een man, die nu eenmaal
niets om haar gaf, uit zich scheuren? - Waarom kon ze niet houden van Albert
Terwen? - Dat óók nog: sinds ze wist dat die van haar hield, en nog altijd maar de
hoop niet wou opgeven, had ze ook dièn als vriend verloren.
Zou het toch niet beter zijn - beter dan dit?
Neen, 't ging niet, ze wist het. Dan maar niets, dàn maar-wachten. Ja, ze kòn 't niet
laten altijd nog te hopen - nòg altijd had ze door alles heen dat sterke gevoel, of ze
wachten moest - alleen maar wachten moest - ‘In de Paaschvacantie ga ik een paar dagen naar Hogher-Heyden; ga je dan mee,’
zei Bernard, ‘dan vraag ik Ammy ook, kunnen jullie ons verlaten mannen wat
opvroolijken; alleen Paul moet rustig blijven. Doortje houdt 's zomers toch altijd
kamers klaar.’
Een oogenblik glansden haar oogen, zag zij voor zich als een heerlijk visioen; zij
nog eens weer op Hogher-Heyden - met Paul. ‘Zou dàn niet - zou dàn niet ‘het oude’
willen terugkeeren tusschen hen?’
‘Kom, je doet het wel,’ zei Bernard haar weifeling bemerkend.
‘Zoù ik?’ zei ze meer tot zichzelf dan tegen hem, en hij hoorde den diepen klank
van ontzaggelijk verlangen; verlangen - vrees - hoop: er was van alles in dat ‘zoù
ik?’
Hij dacht: ‘Ze hoùdt van 'm - arme meid. Ze is als een open boek.’
‘Nu?’ vroeg hij zacht.
Ze stond op - nog weifelde zij.
‘Daar weer te zijn - met Paul - hem te zien den heelen dag - -’
Ze gaf Bernard een hand.
‘Ik weet niet,’ zei ze, ‘ik weet niet....’
Hij hield haar hand vast, zag haar goedig-hartelijk aan.
‘Ik zal 't nog wel schrijven, Bert.’
Te groot was de verleiding: ze was bang onder den invloed daarvan een besluit te
nemen.
‘Nu doe dat dan maar.’
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Hij had medelijden met haar dapper strijden tegen zichzelf, medelijden omdat hij
ieder tegelijk kon apprecieeren.
Kitty ging het stille Vondelpark in. Ze moèst even rustig denken. Zoù ze? Ja, was
dat nu zoo erg, als je zelf eens een poging deed voor je geluk! Maar was 't geluk?
Ze wist precies hoe 't gaan zou: in een roes van opgewonden verwachting erheen,
en dan de ontgoocheling daar. En 't nawee, 't bitter bedenken: ik heb 'm nageloopen,
voor niets - ik heb mezelf weggegooid.
Neen - ach neen. Als hij niet geheel uit zichzelf naar haar kwam was 't niets. Ze
moest maar niet dikwijls voor zoo iets komen te staan, 't mocht haar eens een keer
te sterk zijn.
Neen, alles was beter dan je te vergooien. Niet meer aan denken - zingen maar,
zingen en les nemen en een gezicht zetten of je 't prettig vondt. O wàs ze maar een
echt artiest, wie haar kunst boven alles ging. Ze kende wel zulken en ze benijdde
hen. Bij haàr bleef 't bijzaak. O dat opschroeven, dat doen alsòf - hoe lang nog!
Waarom nam ze niet een flink besluit, en gaf dit heele zingen er aan! Waarom
ging ze niet naar Deventer, in het vroolijke drukke huishouden van haar zuster, waar
zij zoo welkom zou zijn, èn.... nuttig?
Ze kòn niet - om Amsterdam - om... Paul...
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Tweede boek
XVI
Hogher-Heyden, vanouds het buiten van de familie Terlaet, lag aan den weg tusschen
Bussum en Laren. Een groot grasveld strekte zich zonnig voor het huis, waarachter
en - omheen de hooge beuken schaduwend donkerden.
Het huis, breed, van grijzen steen, had twee verdiepingen. Er was iets in den aanblik
ervan, dat deed denken aan groote families, veel menschen en kinderen dwalend
door den tuin, loopend in en uit. Achter strekte de plaats, met zijn oude boomen,
aardig belommerde zitjes, zijn fleurige bloemperken in frissche gazons zich uit tot
de hei - de hei, die door de boomen heen blauwig schemerde, en vlak achter dat koele
groen in schelle zonnehitte te blakeren lag.
In laatst Mei, begin Juni gewoonlijk, trok meneer Terlaet al met Dien en de tweede
meid naar Hogher-Heyden. Het huis op de Keizersgracht bleef dan maanden verlaten
hoewel niet gesloten. Er kwamen huisbewaarders in, die de kantoren en Pauls kamer
in orde hielden, omdat Paul dikwijls een nacht in de stad bleef.
De kinderen logeerden allen een tijd op Hogher-Heyden, meestal zooveel tegelijk,
als het ruime huis bergen kon.
Dan was er beweeg en geroes van veel stemmen in de kamers, de gangen, dan
voelde Doortje de huishoudster, die hier het heele jaar woonde met Adeline Terlaet,
de jongste zuster van meneer Terlaet, dat nu weer het andere leven, het leven van
zomer, van menschendrukte was aangebroken, na de lange wintermaanden, als de
eene dag rustig eentonig gelijk aan den volgenden voorbijging.
Na den dood van de oude mevrouw Terlaet was zij hier alleen blijven wonen, al
haar zorgen en moederlijke toewijding gevend aan Adeline, in haar geestvermogens
gekrenkt
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na den plotselingen dood van den jongen Verschoren, haar verloofde, die bijna vlak
voor 't hek van Hogher-Heyden omkwam door een val van zijn paard.
De oude mevrouw was dit nooit geheel te boven gekomen; deze ramp, die van het
vroolijke, mooie, gelukkige meisje, haar jongste, een suffe krankzinnige had gemaakt,
knakte haar. Ze was niet weer naar haar huis in Amsterdam teruggekeerd, hopende
hier in de rust van 't buitenleven het gekrenkt verstand te doen genezen. 't Was nooit
terechtgekomen. Lien was gebleven, zonder begrip van haar ongeluk, maar wezenloos,
hulpeloos als een kind.
Of ooit een enkele herinnering aan vroeger bij haar opkwam? Niemand wist het
met zekerheid. Soms twijfelde Doortje om een blijkbare poging tot begrijpen in haar
gezicht, maar dat kwam hoogst zelden voor. Sinds het ongeluk, dat haar leven
verwoestte, had zij ontelbare malen den weg gewandeld, waar 't gebeurd was; in de
kamer, waar zij hem dood had zien binnendragen, had zij jaren aaneen gezeten met
denzelfden tevreden stillen glimlach, denzelfden troebelen blik in haar oogen, zonder
dat ooit een pijnlijk herdenken dien doffen vrede scheen te storen.
Doortje hing zij aan met de aanhankelijkheid van een kind, en de kloeke, krasse
vrouw bedacht soms met zorg: wie zou ooit, als zij eens stierf, haar plaats bij Lien
kunnen innemen? Vooral in den zomer, met al die jonge menschen om zich heen,
bekroop haar deze vrees. ‘Een vreemde zou 't moeten doen - een vreemde.’
Zij kende al de kinderen Terlaet van hun vroegste jeugd af, en haar scherpe blik
onderscheidde ieder in zijn eigenaardigheden, kende hun omstandigheden. Haar
rustige bescheidenheid vroeg nooit, drong zich nooit op, maar ieder vond het van
zelf sprekend, dat Doortje alles wist, en het hinderde niemand, want Doortje zweeg.
Dat Paul nu op Hogher-Heyden was, vond zij prettig. Zij verzorgde hem met de
haar eigen moederlijke oplettendheid, volgde stipt Bernards voorschriften.
Paul, al naar het weer was, lag in de serre, de deuren iets weggeschoven, of op de
zachte dagen geheel buiten, onder een plaid en liet zich stoven door de al brandende
Meizon.
Hij verlangde nog altijd niets, vond 't zoo volmaakt. Hij verlangde niet eens om
beter te zijn: niets anders dan zoo ongestoord hier te mogen liggen, uren aan uren
rijgend en
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te kijken naar de blauwe lucht en de lichtgroene wuivende boomtoppen. Als er weinig
wind was, lag hij in 't laantje bij de hei, hoorde hij in een zalig rustgevoel de frissche
heiwind suizen en door de dorre eikenbladeren ritselen.
Hij verontrustte zich over niets, hij was hier nu al ruim vier weken en soms alleen
dacht hij met een plotselingen weerzin aan Amsterdam, aan huis, aan kantoor, iedereen
weer te moeten zien en praten... hij verschoof het dadelijk weer in zijn geest. Zelfs
toen Bernard hier met Paschen was, maakte hem dat al onrustig.
De twee, Doortje en Lien, hinderden hem niet. Om half een hoorde hij Doortjes
snellen, stillen stap door de bladeren schuifelen, zag hij haar kalm vriendelijk gezicht
hem waarschuwen voor de koffie. Soms ook kwam Lien, dan kon hij ineens
opschrikken door een onrustige beweging naast of achter zich, en opziende, zag hij
haar naar hem staan kijken, met den meisjesachtigen glimlach op haar verwelkt
gezicht, terwijl zij met haar bevende vingers de grijze lok van haar voorhoofd streek.
Het was een zeldzaam bekorende lach geweest in haar meisjestijd, zoo stralend
en zonnig. En nu nòg, terwijl haar haren vergrijsd, haar mooi gezichtje verwelkt, de
groote oogen troebel en starend waren, was nog een schaduw van dien ouden glimlach
daar, vreemd en pijnlijk aandoend in dat gezicht, waarin hij niet meer hoorde.
‘Kom je - koffie drinken?’ vroeg ze met haar gebroken, toonlooze stem, en ze ging
naast hem met haar onvasten, struikelenden gang, haar hand op zijn arm.
‘Gaat 't goed met je bloemen, Lien?’ vroeg Paul dan.
Ze knikte, wees met haar hand naar het perk waar fleurig de vergeet-mij-nieten al
bloeiden. Ze had er geen flauw begrip van dat ze drie-en-vijftig en zijn tante was.
Ze voelde een schuwe ondergeschiktheid tegenover iedereen, zelfs tegenover de
kinderen.
Al dien tijd hier had Paul eigenlijk aan niets gedacht, 't was slapen en soezen geweest
zonder meer. Nu in de vierde week begonnen weer zijn gedachten te gaan. Wèl was
nog heel zwak zijn hoofd, met die oogenblikken van vlakke begriploosheid, vooral
wanneer hij onverwachts iets moest bedenken; maar zijn angst, in al de
verschrikkelijke vormen, die hem den heelen winter zoo afgejaagd en opgezweept
had
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- bleef weg. En terwijl hij stil hier lag en het zomer zag worden, de lentelucht voelde
strijken door zijn haren, wou hij er zich ook maar niet in verdiepen hoe 't geweest
was. Alleen beklemde hem soms nog de herinnering, vrees, dat het terug zou komen...
Maar 't was weg! En hij begon zoo vanzelf weer voor 't eerst te denken aan Kitty...
kalm, als vroeger.
Zoo'n heelen middag, liggend met gesloten oogen, verleefde hij in herinneringen
aan Kitty, aan moeder. Maar vooral aan Kitty nu.
En hij voelde zich in dezen tijd, deze heele warme Meimaand, zeldzaam vredig,
bijna gelukkig. Het kon hem niet schelen, dat hij ziek was; hij bekommerde er zich
niet over, of hij gauw beter zou worden. Hij wist alleen: het ellendig getob van den
winter was voorbij. Dit ziek-zijn was iets, waaraan hij zich rustig overgaf. Hij
verlangde niets dan hier te kunnen liggen in het laantje, waar het zonlicht danste over
het jonge groen, en de vogels zongen boven zijn hoofd, en tripten om hem heen. 't
Was alles van een heerlijke frissche ongereptheid, die hij voelde als een bad voor
zijn hersenen.
***
In Amsterdam begon ieder al zomerplannen te maken.
Hein en Bets zouden drie weken op reis gaan met Berry, die na de vacantie weer
naar school moest.
Hein had van 't gymnasium afgezien; daar, waar Berry niet onder bizonder toezicht
stond, zou 't toch weer mis worden; op recommandatie had hij een particulìere school
gevonden, waar jongens opgeleid werden voor allerlei examens. Berry moest nu in
de vacantie met privaatlessen bijgewerkt worden voor de tweede klas.
De jongen was magerder, tengerder gebleven na zijn terugkomst, maar Bernard
verklaarde hem voor gezond, en hij was vroolijk als vroeger.
Hij had nu een nieuw plezier: electriciteit. Met grootpa en zijn vriend Piet op zijn
kamertje maakt hij electrische geleidingen, schellen naar alle kanten van 't huis; hij
had zelfs een kleine electriseermachine weten te bemachtigen en deed allerlei proeven,
waartoe de oude man zich met blijmoedige roekeloosheid leende. Hij liet vonken
trekken uit zijn vingers, uit zijn haren, en hij lachte net zoo hard als de jongens, toen
zijn korte witte haren overeind rezen.
Paul, die er buiten de verhalen van hoorde, was blij, dat
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zijn vader zijn vriendje weer bij zich had, en hij amuseerde zich met de puntig fijne
briefjes waarin de oude man hem trouw de wederwaardigheden van den dag
schilderde.
Lot was eens bij hem geweest; zij had den heelen dag heen en weer gedraafd om
stekken van allerlei planten mee te nemen voor haar luchttuin, en Paul lachte nog
den volgenden dag met Doortje om 't gezicht dat Peter zette, toen hij de serie
bloempotten zag, die 's avonds mee moesten naar huis.
Begin Juni schreef meneer Terlaet aan Paul, dat hij over veertien dagen op
Hogher-Heyden hoopte te komen. Ammy, die anders nooit zoo lang er logeerde,
kwam dit jaar eveneens vroeg. Dit gebeurde om Jopie. In 't vroege, warme voorjaar,
was 't altijd gezonde kind hangerig en bleek geworden, klagend over hoofdpijn en
moeheid, en de dokter had erop aangedrongen, dat Ammy een heelen zomer met
haar naar buiten zou gaan.
Het zou dan weer heel vol en druk worden, dacht Paul in onwillekeurigen weerzin.
Hij was nu oneindig beter, de laatste veertien dagen vooral erg bijgekomen; hij lag
niet meer den heelen dag, deed weer als een gewoon mensch, behalve dat hij na de
koffie nog rusten ging. Hij kon weer denken, wat belangstellen in dingen van kantoor.
Maar hij voelde wel, geheel genezen was hij nog niet; er was nog altijd iets in 't
bijzijn van menschen, zelfs van die hij 't meest liefhad, wat hem hinderde en prikkelde,
- al gaf het hem geen angst meer; nòg zat hij maar 't liefst stilletjes voor zich uit te
kijken, - want als hij veel moest praten, kwam weer opeens die gedachteloosheid,
wist hij geen antwoord omdat 't gesprokene vervaagde in leege klanken....
Hoe lang was hij hier nu geweest? - van begin April af - bijna negen weken - en
over veertien dagen kwamen ze. Dan wou hij hier niet meer zijn - en ook, Hein wilde
op reis, vóór dien tijd moest hij toch weer eens in den ouden sleur gewend raken.
Hij sprak er met Bernard over; die had een ander plan. Als zij samen, wanneer de
groote intocht hier op Hogher-Heyden begon, en de colleges vacantie hadden, ergens
een veertien dagen stil in 't buitenland gingen zitten; dan, tegen dat Hein weg wilde,
kon Paul eerst een paar dagen op kantoor wennen, en kalm in 't huis blijven zoolang
Hein op reis was.
Paul vond het goed. Heimelijk had Bernard zich al lang
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op zoo'n reisje alleen met Paul verheugd. Hij snakte er naar, eens uit te zijn.
Het ging zoo niet meer, ineens kon hij niet langer op die manier voortleven. 't
Kwam misschien ook wel door die miserabele huishoudster, dat de boel niet meer
liep, maar zijn huis was hem een ergernis van verveling en verwaarloozing.
En 't plan, 't absurde plan: Lena te trouwen, dat hem vroeger altijd onmogelijk had
geleken, kwam den laatsten tijd telkens sterker bij hem op.
‘Waarvoor zou hij het laten tenslotte? voor zijn positie, zijn praktijk? Daar wou
zijn hoogmoed niet aan gelooven. Voor zijn familie? Vergoedde die hem iets van
Ella's gemis, als hij 't liet? Niemand had voor hem kunnen zijn, wat Lena voor hem
geweest was.’
Ja, als hij 't doordacht: Lena altijd tegenover hem, Lena 's morgens, Lena 's avonds,
Lena met haar plat accent, dat hem altijd hinderde - o, 't was geen ideaal - hij erkende
't onmiddellijk, zoo blind was hij niet. Maar aan den anderen kant, zij was zoo
bescheiden, zoo weinig eischend; hij zou niet meer last van haar hoeven te hebben
dan hijzelf wilde.
Maar - Lena in zijn huis, in plaats van Ella, dat aristocratische poppetje, Ella, van
wie ieder woord, ieder gebaar iets verfijnds was - neen!
Hij snikte bijna van woede, dat hij er toch den laatsten tijd ernstig over kon denken,
een ander in haar plaats te stellen.
Na zulk tobben bleef hij soms een week van Lena weg; in den laatsten tijd gebeurde
dit herhaaldelijk. En voor 't eerst in al die jaren zag hij een angst, een argwaan in
haar oogen komen, iets gejaagds, afgetobds in haar heele manier van doen, in haar
bleek gezicht.
Op een avond vond hij thuis een briefje van Lena, als altijd onduidelijk en slordig
gekrabbeld. Hij fronste toen hij 't zag; dat slechte schrift maakte hem kriegel - en
vooral nu kon hij zelf niet velen, als iets van haar hem tegenstond. - ‘Schrijf even, of
je morgen soms komt, want dan laat ik de behanger een dag later komen, anders zit
je in zoo'n herrie.’
Hij lachte even. ‘Goeie ziel, om daar zoo'n gewetenszaak van te maken....’
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Maar er lagen andere brieven, een paar brochures.
Hij bleef laat op zitten, vergat te antwoorden.
Den volgenden dag, 't heele briefje vergeten, ging hij na het eten erheen. Met een
uitroep van teleurstelling kwam zij hem in de gang tegemoet.
‘Ben je daar toch? En ik had je nog wel expres gevraagd 't te zeggen, nou is 't hier
zoo'n nare rommel, kan je nergens zitten - -’
‘Wou je liever, dat ik weer wegging?’ zei hij humeurig, zelf voelend hoe onredelijk
hij was.
De tranen kwamen in haar oogen; hij zag het, en tegelijk hoe afgevallen en
verouderd zij was den laatsten tijd.
‘Kom kom,’ zei hij goedig; ‘we zullen toch wel ergens kunnen blijven.’
Ze vermande zich dadelijk, deed opgewekt.
‘Welja, in de achterkamer; ik zal theezetten hè? Hij heeft vandaag de voorkamer
behangen; moet je eens kijken, zeg, naar ons mooie nieuwe behangetje.’
Hij bedacht met schrik, dat hij in zijn wrevelig ongeduld de vorige week niet mee
had willen uitzoeken. Wat voor monster zou ze d'r op hebben laten plakken!
't Viel mee - dofgrijs met een fijn streepje.
‘Vin je 't mooi, Bert? Verleden jaar heb je eens gezegd, dat je grijs mooi vondt.
Ik heb net zoo lang gezocht tot ik zoo iets had. De stoelen zullen d'r prachtig tegen
staan hè? Moet je zien, hoe goed de lijsten d'r op uit komen.’ Ze hield een etsje, waar
hij bizonder op gesteld was, ertegen. ‘Als je weer komt, zal ik maken, dat alles klaar
is.’
Hij knikte met een glimlach; haar tevreden dankbaarheid stemde hem altijd zacht.
En in een plotseling verlangen naar een uiting van haar aanhankelijkheid, die hijzelf
zoo dikwijls stug afweerde, zei hij, haar handen nemend, en haar diep vorschend
aanziende:
‘Ben je nu tevreden? Heb je 't heusch een beetje naar je zin - nog altijd?’
‘Och jongen!’ Ze kleurde gelukkig-verlegen, sloeg haar arm om zijn hals en gaf
hem een zoen - - ‘weet je dat nou nog niet eens?’
Hij antwoordde niet, viel onverwachts weer in zijn afgetrokken stilzwijgen.
‘Waarvoor had hij 't laten behangen, als ze er toch uit-
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ging.’ dacht hij opeens en deze gedachte gaf hemzelf een schok. ‘Doè ik 't dan, is 't
eigenlijk een uitgemaakte zaak dat ik 't doe?’ vroeg hij zich verwonderd af.
Opnieuw verontrustte haar zijn houding, als telkens den laatsten tijd.
‘Wat had hij? Er was iets, waarom hij zoo weinig kwam.... maar straks deed hij
ineens zoo lief, ja maar toch niet gewoon.’
Haar angst, die een oogenblik was weggevaagd, stak kwellender op. O, ze had
nooit geweten wat angst was, vóór deze laatste maanden - die haar een eeuwigheid
leken. Ze zag nu vreemd terug op het rustige leven, dat zij zoo lang met hem geleid
had, zonder vrees, zonder zorg, kalm van den eenen dag in den anderen. En
onverwachts was 't gekomen, bleef hij telkens weg, was hij kribbig, humeurig bij
haar, en dàn weer bijzonder goedig, bezorgd alsof hij spijt over iets had.
En nu vooral, die buien van haast berouwvolle hartelijkheid beangstigden haar
meer dan zijn slecht humeur. Wàs 't - was 't - toch niet - - verdriet over iets, wat hij
haar ging aandoen...? Wou hij 't uitmaken - - trouwen - -? Het was of de grond onder
haar voeten wegzonk, wanneer zij dit indacht.
‘Uit,’ dacht zij, met droge oogen voor zich uitstarend, de lange uren, als zij alleen
zat in haar huis, dat haar nu al eenzaam leek geworden - ‘uit met hem - uit alles dan is 't met mij ook gedaaan -’
't Was nooit vrees voor den dood, die haar bij deze gedachte soms bijna-flauw in
elkaar deed knakken, maar alleen de ellende éér 't zoo ver was - dat van hem weg
moeten - van hier weg. - 't Was alsof zij langzaam getrokken werd naar een afgrond; in deze laatste maanden
voelde zij zich jaren verouderd.
Hij zag haar magere handen beven om de kopjes. Ja, zij was afgevallen en bleek
en lang niet jong meer - - Hoe kwam hij daàr nu uit - ‘Kom eens hier,’ zei hij, gevolg gevende aan een impulsie. Zij bleef bij hem staan.
‘Ben je ziek geweest? Heb je wat gescheeld?’
Haar lichte blauwe oogen, even op hem gevestigd, gleden ontwijkend langs hem:
zij beet op haar lippen om zich goed te houden.
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En weer dacht hij; ‘zij zou niet lastig zijn - en wàs 't dan niet beter, zoo'n arme meid,
die meer dan iemand na zijn vrouws dood voor hem was geweest, uit dit bestaan te
halen en haar lot te verzekeren? Was 't niet beter een vrouw om je heen - een vrouw
als zij - waàrom dan niet? voor wat niet?’
En opeens, terwijl hij daar zat, vreemd in die half rommelige, ontredderde kamer,
waar een lucht van plaksel en nieuw behangsel hing, en 't licht van den Juni-avond
nog helder naar binnen viel, wist hij:
Er moest nu een eind aan komen, aan al dat getob en gedenk - hij had het alleen
met zichzelf uit te maken.
Met zachten druk legde hij zijn vingers op haar arm:
‘Luister eens, ik heb wat met je te bepraten.’
Zij schrikte zóó, dat haar knieën knikten, en zij moest gaan zitten op den stoel die
naast haar stond; zelfs haar lippen werden wit, terwijl haar oogen hem glazig
aanstaarden.
‘Nu, nu wàs het er!’
Hij lette niet op haar, zocht in eigen gedachten verdiept, naar zijn woorden.
‘Ik heb in den laatsten tijd veel gedacht over onze verhouding, en dat die geen
bevredigende kan genoemd worden op den duur - noch voor jou en noch voor mij het is voor mij wat moeilijk geweest te besluiten, begrijp je - maar 't beste lijkt me
toch - dat we aan dit maar een eind maken - sen trouwen.’
Hij ontweek haar blik, in onwillekeurigen schroom niet goed kunnende aanzien
de uitwerking van zijn woorden. Hij keek eerst op, toen haar ijskoude vingers zijn
hand grepen, en zij met een snik tegen hem aanviel.
‘O,’ kreunde ze - ‘o,’ en plotseling haar armen allebei klemmend om zijn hals,
drukte zij zich tegen hem aan, haar betraand gezicht tegen zijn wang.
En hij wist niet, dat in dit eerste oogenblik het nog meer de verlossing was uit haar
ellendigen angst, dan de vreugde om wat zij nooit zelfs had durven hopen.
Hij liet haar stil, overstuur van geluk, tegen zich aanschreien, zijn hand
werktuigelijk strijkend over haar haren - en onderwijl zat hij zelf in een vreemde,
kille bedaardheid strak te kijken, en dacht het wonderlijke:
Het was gebeurd; beslist. Lena zijn vrouw. - Lena in het huis waar Ella....
‘Ik wou niet lang wachten -’ ging hij voort, zichzelf
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dwingend tot zakelijkheid - ‘ik ga veertien dagen op reis met Paul - en dan dacht ik
eind Augustus ongeveer - -’
Ze knikte, glimlachend met sidderenden mond, streek met bevende handen de
haren uit haar gezicht - het begon nu tot haar door te dringen, dat dit beteekende:
Bernard altijd bij haar, nooit meer angst hoeven hebben voor - - 't einde. En plotseling, in het onbegrijpelijk geluk, tegelijk met het volledig huiverend
terugzien op al 't lijden der laatste maanden, trok ze zijn hoofd met beide handen
naar zich toe, trachtte hem door haar tranen aan te zien, stamelend:
‘Zeg nòg eens dat het waar is, dat het heusch waar is - - je zal 't toch niet weer
terugnemen? Je zal 't me toch niet weer afnemen? Och nee toe - ik beloof je, ik belóóf
je Bert, je zal geen last van me hebben - ik wil alles voor je doen, alles net zoo als
jij 't prettig vindt - als maar - als je 't maar niet weer wegneemt....’
Ze verloor haar bezinning bij die gedachte - zoo na aan 't geluk, kon ze de
mogelijkheid het te verliezen niet verdragen, en snikkend tegen hem aan, kermde ze
aldoor hetzelfde:
‘Als je het maar niet weer wegneemt!’
Hij kalmeerde haar troostend in zijn armen.
‘Nee, dat moest ze nu niet denken - hij had 't lang overwogen - stil nu - stil nu
maar - 't was in orde - zij zouden het goed hebben samen.’
Ze bedwong haar snikken, keek hem in zijn gezicht, dat strakbleek op haar neerzag
- en in haar overspanning doken meteen voor haar geest op allerlei dingen, die ze
vroeger nooit in verband met hem gezien had, haar nu opeens zenuwachtig deden
rillen:
‘Zijn vader - en zijn broers en zusters - en dat groote huis....’
Ze schoof huiverend tegen hem aan - nu in de zekerheid, leek haar dit bestaan, dat
ze ging verlaten, opeens zoo veilig.

XVIII
Bernard, nu hij eenmaal het besluit genomen had, was meer in zichzelf gekeerd dan
ooit. Bij zijn familie kwam hij zelden, een enkelen keer wel bij Lot, maar als hij er
zat, was een wrevele ongedurigheid in hem, bedacht hij telkens,
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hoe ze wel zouden zijn, z'n broers en zusters, als ze het wisten. Hij ergerde zich, dat
hem dit toch schelen kon, dat hem hinderde het idee, hoe zij zich misschien van hem
af zouden keeren. - Och, hij kòn zich toch ook wel eenigszins hun scrupules begrijpen;
altijd in eng bekrompen kringetje gebleven, precies hun eigen leventje levend en
verder niets kennend, in niet veel belangstellend; hij zou hen ook niet willen
beïnvloeden - weineen, en 't erom laten deed hij zeker niet - - alleen, hoè zou hij het
meedeelen - aan Papa - of per brief - of het Paul laten vertellen? Neen, dat was of je
je toch eigenlijk geneerde. - - In ieder geval, met Paul moest hij het 't eerst bepraten.
De laatste week van Juni gingen Paul en Bernard naar de Vogezen, twee dagen vóór
de andere familie buiten kwam. Paul was naar Amsterdam gekomen om Papa te zien,
en zijn koffer te pakken; hij zou Bernard aan 't station vinden. Dien avond bleven
zij in Utrecht, waar Bernard iemand moest spreken, den volgenden morgen zouden
zij om halfacht doorgaan naar Münster am Stein.
Langzaam slenterde Paul op het perron heen en weer. Het was half vijf en nog
warm. Dit reizen viel hem toch niet mee; na zoo lang voor niets gezorgd te hebben,
nu ineens dat pakken en denken om alles.... 't had hem erg ingespannen, hij dacht
nog zoo moeilijk en langzaam.
Soezend stond hij 't perron af te zien. 't Was toch een warme dag hoor, nogal veel
wind, lekker om te zeilen! - daar was het of er iets openging in zijn hoofd, het
vreemdblije gevoel, dat hij de dingen weer prettig kon vinden - hij kón weer genieten
- van den winter kon hem nooit iets schelen - Dat meisje leek in de verte op Kitty, net zoo lang, zulk haar.... zij was het natuurlijk
niet, o hemel neen, 't gezicht was een deceptie.
Zijn hart bonsde nog na, - - och, 't zou ook al heel toevallig zijn.
‘En wat dan nog?’ vroeg hij zich af, ‘nu hijzelf haar zoo opzettelijk had
afgestooten.’ Maar hij deed zich die vraag niet meer met hetzelfde gevoel als van
den winter; er was iets warms, hoopvols in hem, dat zich niet liet onderdrukken.
‘Ik word beter,’ dacht hij, ‘ik word tòch beter....’
De portieren waren al dichtgeslagen, toen Bernard eindelijk
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kwam aanloopen; hij had zich gehaast, zijn haar plekte warm op zijn voorhoofd.
Ze vonden een vrij leege coupé.
Bernard was stil, hij kwam nog van Lena; die was overstuur geweest en
zenuwachtig door de toebereidselen voor 't huwelijk; haar huisje te huur gezet, telkens
kijkers, menschen die bevreemd, brutaal onderzoekend den boel opnamen,
combineerden.... geen naam op de deur, en een juffrouw alleen, en sigaren, een
aschbak op een tafeltje.... Het kwetste haar telkens opnieuw, niet om haarzelf, om
haar eigen positie, maar dat die nare, astrante burgermenschen zoo uit de hoogte
deden, zoo gemeen nieuwsgierig alles bekeken van Bernard en haar. Bernard, die
een heer was, die zùlken niet aankeek gewoon - ze moesten eens weten wie zij over
twee maanden zou zijn! O jé, maar 't was wel angstig toch, dat ze daar zou moeten
regeeren over twee meiden, in dat groote huis van hem - en die familie, daar zag ze
het ergst tegen op - die broer, waar hij zooveel van hield, die Paul, als die maar niet
zoo erg trotsch tegen d'r deed - ze had hem een enkelen keer wel eens gezien, toen
was hij vriendelijk, maar nou was alles zoo anders!
Toen Bernard haar goeden dag kwam zeggen, had zij geheel haar gewone
bedaardheid, die hem altijd zoo prettig aandeed, verloren; ze schreide, dat hij nu juist
wegging, ze had niemand, die haar raadde en hielp, hij liet haar in dezen naren tijd
alleen - en hoe moest ze met 'r japon en alles? ze wou toch geen raar figuur slaan en of heusch al haar meubeltjes wegmoesten....
Ze had hem ook zenuwachtig gemaakt en hij had met haar te doen, 't wàs waar ja, hoor eens, hij kon er toch niet om thuis blijven, hij mòest er eens uit, 't was al
beroerd genoeg voor hem.
En terwijl hij moe en warm in den coupéhoek lag, dacht hij schamper:
‘Wat 'n huwelijk - neen voor haar was 't ook geen pretje zoo min als voor hem maar je moest verder kijken, en dan was dit verkieselijker - hij had haar maar getroost,
dat zij een groote kamer heelemaal voor zich mocht houden, daar al haar boeltje,
waar zij op gesteld was, kon zetten.
Morgen of zoo, als er een geschikte gelegenheid was, zou hij 't alles eens kalm
met Paul bepraten.’
---------------
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Den volgenden avond al, toen zij zaten in hun hotel op de waranda, en uitkeken over
het donkere dal, - kon hij het niet meer voor zich houden, en kalm, met opzettelijk
stroef en stug gekozen woorden, vertelde hij Paul alles.
‘Begrijp je’ - eindigde hij - ‘begrijp je, dat ik eindelijk hiertoe ben gekomen?’
Paul zweeg een oogenblik verrast - dit had hij absoluut niet verwacht.
De heele verhouding met Lena was altijd in zijn oog een misstap geweest; een van
die dingen, waar je eens in verzeilt, en waaraan je je dan niet meer onttrekken kunt.
Hij kon er best inkomen, dat Bert Lena niet meer aan haar lot kon overlaten, en niet
met een ander hertrouwde; beter dan Hein, die altijd foeterde: ‘waarom trouwt Bert
niet weer? Lieve meisjes genoeg, die nog zouden willen; laat hij het uitmaken met
die meid,’ had hij dit begrepen. De verbintenis met Lena was een troost, maar die
de plaats, eenmaal door Ella ingenomen, niet raakte.
Maar nu dit!
‘Zou hem dit meer geluk dan ergernis geven?’ was zijn eerste gedachte. ‘Zou Lena,
als zijn vrouw hem niet hinderen en ergeren, terwijl hij haar nu ontloopen kon,
wanneer hij verkoos. - En zou 't voor háár een geluk zijn?’
‘Geloof je,’ vroeg hij eindelijk voorzichtig, ‘dat dit voor jullie allebei beter zal
zijn?’
Bernard zweeg.
‘Doe je 't hoofdzakelijk voor haar, of voor jezelf?’
‘Voor ons allebei. Nù gaat 't nog, maar wat geeft dat nu als we ouder worden? Je
bent met me eens, niet waar, het uitmaken met Lena staat buiten kwestie; ik ben 't
eenige, waar haar hart aan hangt - en omgekeerd; ik heb ook niet zooveel buiten haar,
welbeschouwd zijn we wrakken allebei - - en dan, altijd voor een beetje aanspraak,
een beetje vrouwelijke zorg en gezelligheid je huis uit te moeten! 't Is bij mij thuis
tegenwoordig een janboel; dat wijf, die huishoudster van mij, laat geloof ik d'r heele
familie op mijn zak leven. Neem een ander, en 't is net zoo. Dit is nu al de derde in
korten tijd, en deze zet ik ook een dezer dagen de deur uit. - - Dàt begint zóó je de
keel uit te hangen! Als ik m'n oude juf had kunnen houden, misschien had ik 't dan
nooit gedaan - - 't Is gek, zooals soms kleine oorzaken je lot een heel anderen kant
opdrijven.
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Een ander trouwen doe ik ook nooit, ik zou er ook niet geschikt meer voor zijn - Lena is tevreden met wat ik haar geef - - als we ouder worden hebben we dan
tenminste elkaar - -’
Paul knikte; er was tegen deze redeneering in Bernards geval niet veel in te brengen.
Het was waar, Lena was meer voor hem geweest dan zij een van allen hadden kunnen
zijn. Wat viel er tegen te zeggen? Onaangenaam voor de familie? O zeker, maar wie
hield er rekening met de familie, als 't nog een beetje geluk gold? Bert zeker niet en hij had gelijk.
‘Ik voel wel,’ ging Bernard voort, ‘dat het voor jullie anderen niet prettig zal zijn,
maar die er 't meest van te lijden zal hebben, ben ik zelf. Ik maak mij er ook geen
illusies over; ik wil alleen een beetje gezelligheid, een beetje houvast als ik ouder
word - en een ordelijk huis. En ik heb mijn werk. En voor Lena, al zal 't nu misschien
niet zoo'n groot geluk voor haar zijn, is het toch oneindig veel beter dan zooals nu
altijd met den nek te worden aangezien; nu weet ze, dat ze geborgen is - En daarom ook, zie je, wou ik er eens uit - mèt jou. Ik heb daar al een jaar over
loopen tobben. 't Werd op 't laatst een obsessie.’
‘Wanneer denk je te trouwen?’
‘Eind Augustus, als iedereen nog buiten is. Als jullie dan terugkomen, is alles
gebeurd.’
‘Wil je 't aan Papa schrijven?’
‘Ja, als een voorbereiding, dan zal de eerste woede wat bedaard zijn tegen dat ik
zelf kom.’
Hij lachte, maar innerlijk was hij nu al bezeerd, als hij aan hun verontwaardiging
dacht. En hij zag zichzelf vreemdklaar, vroeger:
De man van Ella Brandsen, aan zijn familie verbonden door alle banden van
overeenkomst.
En de laatste jaren:
Onverschillig, hooghartig zijn eigen weg gaand, die de hunne niet meer was - zich
nu door deze daad geheel afscheidend; geworden iemand, die niet meer in hun côterie
paste.
Een smadelijke trek van gekwetsten trots kwam in zijn gezicht.
‘Hij bleef, die hij was. En hij had zijn werk, waarin hij
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zoo hoog stond, dat niemand hem daaruit kon neerhalen - en hij had ook niemand
noodig.’
Paul streed met zichzelf, om iets passends, iets hartelijks te zeggen, maar hij kon
in pijnlijke verbeelding niet anders zien dan Bernard gebonden aan een vrouw, zóó
zeer zijn mindere in beschaving en ontwikkeling. En het bitter weten, dat het zijn
eenzaamheid was geweest, die hem hiertoe gedreven had!
‘Als jij er een beetje bevrediging in kunt vinden - - dan heb je gelijk. 't Zal voor
mij geen bezwaar maken - -’
Bernard glimlachte even. Dit had hij geweten! Paul was zóó hooghartig, telde de
menschen over 't algemeen zóó weinig, dat hun meening hem werkelijk niets schelen
kon. ‘Paul, de onschendbare,’ noemden ze hem vroeger thuis wel eens.
Maar hij voelde nu:
Hijzelf had dit lang niet zoo sterk. Hij was ook trotsch en die trots deed hem zich
nooit storen aan de menschen; maar terwijl het Paul werkelijk onverschillig langs
gleed, kwetsten en bezeerden hèm wel hun praatjes, hun houding, onder zijn schijnbare
achteloosheid.

XIX
Op Hogher-Heyden was het volop zomer.
Juffrouw Doortje, nog niet geheel gewend aan deze plotselinge drukte na den
stillen winter, overstelpte soms de zorg voor al die menschen, het praten van die vele
stemmen door elkaar na het lange zwijgen om zich heen.
Iedereen was gekomen, meneer Terlaet met Ammy en Jopie, Lot, Louise en De
Corte, die een maand verlof had, met hun drie kinderen.
‘Ja, nu was 't zomerleven hier weer aan den gang, tot half September,’ dacht
Doortje; voor het ontbijt was zij al op de mangelkamer bezig, redderde handig en
vlug wat aan de wasch en ze overrekende terloops de lakens; twee en twee - en nog
eens twee - en dan voor meneer en mevrouw Hein met Berry, die kwamen overmorgen
- meneer Paul zou ook wel weer hier komen slapen: - kijk, meneer De Corte ook al
op, al die menschen waren hier altijd zoo matineus, 't zou wèl zoo gemakkelijk zijn,
als ze wat lànger sliepen, hadt je nog eens in de vroegte tenminste de handen vrij alleen Ammy, die was altijd laat - ja, van ouds.
Haar bezige vingers streken de lakens glad, haar vlugge
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kleine figuur rekte naar de bovenste planken der groote linnenkast. En inmiddels
vloog telkens haar waakzaam oog naar buiten, luisterde haar scherp oor of soms Lien
riep, haar noodig had.
Op de balkonkamer was Ammy met Jopie bezig; naar Hogher-Heyden nam zij juf
nooit mee, sinds Jopie al zoo groot werd; het was er toch al vol en Lot hielp haar
graag, want Ammy, zoo langzaam, kwam alleen nooit klaar.
Nu ook, zij was laat, hce was 't mogelijk! en toch voor haar doen vroeg opgestaan,
maar 't was een heel ding alles zelf te moeten klaarspelen - en haar fijne handjes
knoopten omslachtig het onderjurkje dicht van ongeduldig trippelende Jopie, die
telkens in onverhoeds bewegen de onwillige lusjes weer aan Ammy's vingers
ontspringen deed.
Daar stak Lot haar hoofd om de deur.
‘Morgen! zijn jullie nog niet klaar? ik heb al lang ontbeten.’
‘Hoe laat is 't al?’ vroeg Ammy, zich agiteerend - ze kon zich niet haasten. - ‘Lot,
wil jij even haar laarsjes doen, ik ben zelf nog niet aangekleed.’
‘Kom maar hier, poes!’ Lot tilde het kind voor zich op den stoel, reikte naar de
hooge bruinleeren rijglaarsjes -- ‘tante zal helpen.’
Ze zette het fijne kinderbeentje op haar knie, keek op in 't lachend snuitje.
‘Onbegrijpelijk, dat Ammy, terwijl ze zoo dol op 't kind was, toch feitelijk een
hekel had aan al die kleine werkjes, als aankleeden, wasschen - - Zij zou - zij - geen
juffrouw zou er aan mogen komen, ze zou alles zelf willen doen, jaloersch op iedereen
-Maar Ammy scheen het niets te hinderen, dat 't kind liever aangekleed werd door
Juf dan door haar.’
‘Bij moeder duurt 't zoo lang!’ klaagde Jopie dan ongeduldig.
‘Wat 'n prachtige dag weer,’ zei Lot naar buiten ziend, onderwijl grapjes makend
met Jopie, door overdreven hoog met den veter te zwaaien, ‘'t is of 't dezen zomer
niet veranderen kan; die arme jongens zullen 't warm hebben in Amsterdam; Peter
heeft vandaag zooveel les.’
Ze dacht er met wroeging aan: Peter alleen op het warme bovenhuis, als hij van 't
gymnasium thuis kwam, alleen en ongezellig etend, alleen den avond slijtend. Ach,
ze wàs niet
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graag gegaan. Wat 'n dagen waren 't weer geweest vóór ze hier heen ging! Het was
al lang een plannetje geweest van Peter en haar, er dezen zomer eens drie weken
samen uit te slippen, maar Papa, toen zij er van gewaagde, had het niet eens in ernst
willen opvatten, nauwelijks geluisterd. ‘Het sprak immers van zelf, dat zij de heele
zes weken van hun vacantie op Hogher-Heyden kwamen, evenals alle andere jaren,
't was goed en noodig voor Lots gezondheid en het kostte nu niets. En ze waren toch
den heelen dag vrij om te doen wat ze wilden! kon je het mooier hebben?’ Ze had
niet den moed gehad vol te houden, maar toen zij er thuis Peter over sprak, was die
zoo teleurgesteld en gegriefd geweest, als ze hem nog nooit gezien had.
‘En òns plan dan, om samen uit te gaan? Ik had een spaarpotje gemaakt en me
daar zoo echt op verheugd. Wat heb ik er aan om op Hogher-Heyden te zitten; ik had
me zooveel ervan voorgesteld, nu eens een vacantie met ons tweeën door te brengen!’
Lot was heelemaal in de war. Verreweg 't liefst was zij ook alleen met Peter gegaan;
dat dit nu ook nooit kon zonder dat zij Papa er zoo'n verdriet mee deed! Maar zij had
't Papa nu eenmaal beloofd.
‘Wij hadden samen al veel eerder afgesproken,’ wierp Peter kwaad tegen.
‘Maar Papa is al zoo oud, als het toch eens de laatste keer was, nu kan ik hem 't
plezier nog doen - -’
‘Ik zie 't al,’ zei hij bitter, ‘je vader gaat weer voor.’
't Had haar bijna ziek gemaakt, en toen opeens had Peter toegegeven.
't Moest voor haar ook een plezier zijn, niet gedwongen gaan; 't was nu voor hem
toch alles bedorven, 't moest dan maar weer worden als andere jaren.
Zij, dankbaar om zijn toegeven, had toen een middenweg bedacht.
Als zij nu eens vooruit met Papa mee ging, terwijl hij nog geen vacantie had, en
zij gingen dan half Augustus nog samen uit. Dan was zij toch net zoo lang als anders
op Hogher-Heyden geweest en den heelen tijd hadden zij dan nog dit reisje in het
vooruitzicht, om zich op te verheugen.
Meneer Terlaet stemde toe, hoewel wat wrevel tegen Peter: die scheen
Hogher-Heyden wel zoowat te beschouwen als
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een verbanningsoord nooit kon hij het dien nu eens naar den zin maken.
Peter, over de ergste teleurstelling heen, vond dit plan tenminste een lichtpunt.
Toch bleef het hem hinderen, dat Lot, terwille van Papa, het over zich kon verkrijgen
hem zoo ongezellig alleen te laten; dàt had zij nog nooit gedaan.
Zij wás gegaan, maar met tegenzin; den morgen van haar vertrek had ze gehuild
en was ze zoo zenuwachtig, dat Peter haar had moeten troosten en bedaren tot het
laatst toe.
Hij had gezegd, dat 't niet zoo erg voor hem was, drie weken waren gauw om en
hij had veel werk, maar hij was toch met een bitter, vereenzaamd gevoel, zooals hij
nog niet gekend had, dien morgen naar 't gymnasium gegaan, hij wist nu, tot 't laatst
toe had hij gehoopt, dat zij toch bij hem blijven zou.
Lot op Hogher-Heyden, hoewel blij dat Papa tevreden was, voelde zich verlaten
zonder Peter; het was voor 't eerst dat zij zoo lang gescheiden waren en 't maakte
haar ongelukkig. Een paar keer, als 't verlangen haar te machtig werd, was ze hem
onverwachts gaan verrassen, een dagje bij hem thuis gebleven. Toen waren alle
ergernissen weggevallen en zij zoo rustig en innig samen geweest als in lang te voren
niet. Ze kòn haast niet weg van hem, zoo heerlijk vond ze het weer op hun eigen
bovenhuisje, zonder 't ophitsend idee naar de Keizersgracht te moeten; en ze had wel
gezien aan zijn stralend gezicht, toen ze plotseling voor hem stond, hoe gelukkig 't
hem maakte, dat ze toch niet lang buiten hem kon.
‘Ach, waarom wàs hij toch zoo onredelijk jaloersch op Papa,’ dacht zij, ‘nooit
wou hij gelooven, dat hij toch in de eerste plaats bij haaf kwam - -’
Ammy had verstrooid geen antwoord gegeven aan Lot; haar breed zijden ceintuur
vaststrikkend, stond ze uit te zien over het eikenhakhout naar de hei.
‘Moeder! iedereen loopt al in den tuin; ze zijn al allemaal klaar met ontbijten, en
wij zijn nog niet eens begonnen,’ riep Jopie.
‘De dag is nog lang,’ zei Ammy onverstoorbaar.
‘Zoo dametje, klaar!’ Lot tilde Jopie van den stoel, en 't kind draafde meteen weg,
haar voetjes stampend over de lange gang, dan klepperend springend van de trap.
Ammy en Lot kwamen achterna.
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‘Goeienmorgen Juf, ik ben laat, ben ik lastig?’ vroeg Ammy, met haar lieven glimlach,
maar haar oogen, onbestemd, zwierven af van Doortjes gezicht.
‘Neen mevrouw, in den zomer ben ik ongeregeldheid gewend.’
Ze maakte vlug de boterhammen voor Jopie, schonk thee in.
Het was nog koel in de kamer, aan de zuidzij dekten de groene luiken het licht af,
hielden de heele ontbijttafel in rustig gedempt licht.
Buiten voor 't huis zat Adeline Terlaet in haar lagen schommelstoel zich te wiegen.
‘Morgen kind!’ riep meneer Terlaet vroolijk naar Ammy.
Ze knikte met een glimlach; hij bleef in de open deur staan, een brief in zijn hand,
en keek naar haar. Niets ontsnapte aan zijn vluggen scherpen blik, van het prachtige
zwarte haar om het matbleek gezichtje langs de eenvoudige maar fijne witte japon
tot het bruinleeren opengewerkte schoentje aan haar kleinen voet; en een groote
teederheid voor haar kwam in hem omdat zij zoo mooi was. Daarom ook verlangde
hij altijd naar haar, hij had haar zoo graag te logeeren hier; zij was zelden echt lief
of hartelijk voor hem, zooals Lot, maar zij was een genot voor de oogen, een sieraad
in zijn huis.
Hij keerde zich weer om, wuifde met den brief heen en weer naar Lot, die van den
koepel kwam.
‘Een brief van Berry! Ze komen overmorgen al.’
Zijn kleine fijne kop parelde rood van de wandeling in de heete zon; hij woei zich
wat koelte toe met den zijden zakdoek, zijn blauwe oogjes tintelden vroolijk; opeens
keek hij om bij 't hooren van snelle schuifelende stapjes door 't grint, zag de twee
De Cortetjes de laan naar de hei inslaan.
‘Wat is die Jet groot geworden! En Amelietje wordt mooi, Lou heeft wel eer van
haar kinderen, hè?’
‘O ja,’ Haar stem klonk mat, haar gezichtje had de opgewektheid van daareven
verloren.
Hij merkte het niet. Samen stonden zij en zagen uit over het frissche grasveld naar
den weg, wit-blinkende streep in de schelle zon. Nu en dan flitste er een fiets bijna
geruischloos voorbij; een enkele boer liep met bedachtzamen zwaren stap aan den
kant in 't gras, om nog wat schaduw te vangen.
Van verre rinkelde de stoomtrambel in de stille lucht.
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Langzaam kwam Ammy ook naar buiten, stond achter hen.
‘Lekker hier.’
Op 't hooren van haar stem, keek Lien, die aandachtloos zich wiegde, om, en iets
onverstaanbaars prevelend streek ze even zacht over Ammy's hand.
‘Zoo Lientje, zit je daar prettig?’
Lien knikte verstrooid, keek ingespannen naar den diamant aan Ammy's vingen
En als een kind bewoog zij haar hoofd heen en weer, om er van alle kanten het licht
in te vangen.
‘Mooi,’ prevelde ze; toen afgeleid weer, bleef ze verdiept in 't beschouwen van
haar eigen ringen.
Het was 't eenig bewust overgeblevene in haar uit een blijden meisjestijd: haar
liefde voor sieraden.
Langzaam, de anderen vergetend, begon ze weer te schommelen.
‘Ga je mee?’ wenkte Ammy Lot.
Ze liepen het zonnig grintpad af naar de schaduw van het eerste laantje. Daar,
onder groene beuken, stond een makkelijke bank, met hoogen schuinen rug.
‘Hier zit ik 's morgens het liefst,’ zei Ammy; ‘het is hier zoo rustig.’
‘Waar is Jopie?’
‘Met Tom en Jet naar de hei.’
‘Hoor, Amelietje studeert.’
Ze luisterden; klagend zongen viooltonen uit een der openstaande ramen naar
buiten.
‘Goed was 't hier,’ peinsde Ammy, terwijl ze uitzag in het zonnige groen, met een
onwillekeurige krimping van weerzin in zich als ze aan huis dacht. ‘O goddank, dat
ze hier kon zijn, al wist ze, dat ze door weg te gaan haar positie onbeschermd liet.
Maar ze kon niet meer. Het dinertje bij zich aan huis met Ada en eenige andere
kennissen was het toppunt geweest. Een gevoel van schuwheid en haat tegelijk had
haar doen trillen op haar stoel, gedurende het heele feestje, waarvan Ada in
overmoedige vroolijkheid de ziel was geweest, terwijl zij in haar gekwetsten trots
zich overtollig en armzalig had gevonden. Iedere hulde aan Ada had zij gevoeld als
een opzettelijke veronachtzaming, ieder vriendelijk tot haar gericht woord, als een
aalmoes van medelijden.
O, de dagen daarna, van harden, stommen, verbitterden strijd tusschen Henri en
haar! Toch, zij hàd zich gehandhaafd,
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Ada was niet te logeeren gevraagd. Zij had overwonnen, maar met de gewaarwording,
of ze meer dan ooit verloren had. Ada was vertrokken, en tusschen hen beiden was
't niet beter geworden.
Ze zag, wat ze zichzelf niet wilde bekennen: hij dacht aan Ada, verlangde naar
Ada.
Toen was haar strakke, harde wilskracht gebroken; een angstig gevoel van
verlatenheid had haar aangegrepen; ze kreeg een afkeer van haar huis, van de straat,
van de heele stad; het was haar of iedereen meer wist dan zij, of de menschen
smoezelden en ginnegapten achter haar rug.
En in de melancholie van de eerste warme dagen, toen Jopie sukkelende en bleekjes
niet opknapte, Papa haar vriendelijk vroeg buiten te komen, de dokter aandrong, toen
opeens had ze losgelaten, had ze alleen gedacht:
O ja, ze wou er uit - ze kon het opeens niet meer uithouden - een heelen tijd op
Hogher-Heyden met zijn heerlijke rustige lanen - het vroolijke huis, waar iedereen
haar vriend was - ja ze woù, ze ging, wàt er ook van kwam - De Brière had het dadelijk goed gevonden; het huis moest maar gesloten, en hij
ging zoo lang in het pension van Van der Schraag, dan kwam hij Zondags, en in de
week een paar keer eten - 't was immers noodig voor 't kind, dan hield alles op. ‘Het
speet hem wel,’ zei hij tegen zijn schoonvader, ‘niet geregeld te kunnen komen, maar
Van der Schraag lag met een ernstige pleuris in 't Burger Ziekenhuis, dus kwam alles
op hem neer en had hij zijn avonden noodig.’
Hij vond 't een hard ding Jopie zoo lang te moeten missen, maar zijn pop moest
weer gauw haar gezonde kleurtje terughebben! En dan - er woog veel tegen op; hij
zou eens vrij zijn, hij stelde zich veel voor van dezen zomer. Ada kwam terug,
logeeren bij tante Truus.... Nog nooit was Ammy hem zóó onverschillig geweest.
Deze flirt met Ada was iets zóó pikants, dat in zijn eeuwige zucht naar verandering,
al zijn verbeelding en verlangen zich daarop spanden.
Om Jopie alleen ging hij de Zondagen doorbrengen op Hogher-Heyden, maar
nooit merkte iemand iets van tegenzin of verveling bij hem. Hij was een prettige
gast, bizonder geliefd bij zijn schoonvader, en won ieder altijd opnieuw,
niettegenstaande de grieven die ze tegen hem hadden, door
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zijn vriendelijke, goedhartige voorkomendheid; zelfs Ammy, na zoo'n bezoek, voelde
zich weer wat geruster, klemde zich vast aan herinnering.
Lot had zich van de bank laten glijden op 't mos, zat met haar armen om haar
knieën geslagen voor zich uit te staren.
‘Scheelt er wat aan?’ vroeg Ammy.
‘Ja, 't hindert me, dat Lou zoo is.’
‘Hoe is?’
‘Zoo weg van ons, zoo heelemaal en alleen opgaand in haar eigen leven, niets van
thuis kan haar eigenlijk meer schelen.’
‘Dat geloof ik ook niet, maar zoo is nu eenmaal Lou's natuur. Toen ze nog in huis
was, ging ze in òns geheel op, nu kan alleen haar eigen gezin haar schelen.’
‘Ja,’ zei Lot, ‘jou hindert dat niet als mij, want jij hebt niet van haar gehouden
zooals ik. Maar toen ik klein was, paste Lou altijd op mij, 't was Lou die eigenlijk
thuis voor me zorgde, me aankleedde als ik naar een partijtje moest, die me van
school haalde, en de anderen op hun kop gaf als ze me plaagden, - Lou was een
tweede moeder voor mij. Jij en ik verschillen te weinig in leeftijd - tegen Lou zag ik
op - ik vereerde haar - dat heb jij nooit gedaan, jij ging altijd zoo je eigen weg.’
‘Ja....’
‘Maar langzamerhand, en vooral de laatste jaren, is alles veranderd. En dat hoefde
toch niet - ik hield nog altijd zoo van haar, ik kon 't niet zoo makkelijk loslaten maar je voelt, haar doet het niets meer. Ieder jaar hindert 't me meer hier.
Zooals nu vanmorgen: ze was in den koepel en ik wou eens gezellig met haar
praten - maar o nee, zij moest met alle geweld een brief aan ma De Corte afmaken.
Ik zei: kan ik niet eens één keer vóor je schoonmoeder gaan? Toen lachte ze - ‘hè
wat 'n onzin we zien elkaar immers den heelen dag!’
‘Ik ben meteen weggeloopen; zie je, ze voelt niet eens, dat het anders is tusschen
ons dan vroeger - maar ik weet best hoe 't komt, 't is de schuld van Marinus.’
‘Lot, je bent altijd onredelijk tegenover Marinus,’ lachte Ammy - ‘'t is toch een
goeie man voor Lou en de kinderen, en hij is altijd vriendelijk en bereidwillig - hij
is alleen wat onbelangrijk.’

Ina Boudier-Bakker, Armoede

190
‘Och wat! 't Is een aansteller! Hij irriteert me met die goedheid; en hij heeft Lou de
voortreffelijkheid van de De Cortes zóó ingestampt, dat ze ons nu maar minnetjes
vindt. Ik kan 'm niet uitstaan.’
‘Daar gaat hij,’ waarschuwde Ammy.
De Corte kwam door 't laantje op hen toe; achter hem liep Louise vlug om hem
in te halen.
‘Morgen Mevrouwen!’ groette hij, schertsend buigend.
‘Wat was jij matineus,’ glimlachte Ammy, om Lots stugheid wat te vergoeden.
Lot had maar eventjes geknikt.
‘O verbeeld je,’ Louise kwam naast Ammy op de bank zitten, ‘de meisjes kregen
zooeven een uitnoodiging voor een buitenpartij bij de Van Benslo's op Dennenoord,
en nu hebben ze daar eigenlijk niets voor. Kinderen, ik weet niet hoe ik nog in die
warmte met alles klaar kom.’
‘Dan moet je maar eens een dag voor ze naar de stad gaan,’ zei De Corte.
Hij was iets kleiner dan Louise, een tenger gebouwde man, met dofbruine oogen
en donkeren baard. Hij had iets beleerends in zijn stem.
‘Ja ja zeker, pph, ik kan er nu al van blazen met die hitte naar Amsterdam - of zou
ik naar Den Haag gaan, maar dat is zoo'n reis - ik weet daar wel beter de winkels in Amsterdam ken ik de goede gelegenheden zoo niet meer.’
‘Dat ben je dan gauw vergeten,’ bitste Lot.
Louise fronste even haar glad blank voorhoofd.
‘Ik beklaag je,’ zei Ammy afleidend, ‘eer ieder het zijne heeft - -’
‘O en dan die twee van mij - ik ben altijd blij, dat Tom tenminste een jongen is.’
‘Stakker.’
‘Welnee,’ zei De Corte, ‘Lou ziet niet tegen een beetje warmte en drukte op.’
‘Makkelijk, als een ander zoo voor je beslist waar je tegen op ziet of niet,’ kwam
Lot met de vijandige scherpte in haar toon, die ze altijd had tegen Marinus, ‘ik zou
daar niet van houden.’
Louise kreeg een kleur van boosheid.
Een oogenblik was in De Corte de natuurlijke aandrift te zeggen:
‘Dat is ook niet noodig - jij bent goddank mijn vrouw niet,’ maar hij bedacht zich
bijtijds, en zweeg.
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Lot kende hem.
‘Marinus vindt, dat hij er boven blijft, als hij zwijgt,’ tergde ze.
‘Lot,’ zei hij met zijn aangeleerde kalmte, maar hij kookte -‘ik geloof, dat ik beter
doe te zwijgen dan te praten zooals jij.’
‘Ga je mee, Marinus?’ vroeg Louise, in zijn geest willende meedoen, zonder Lot
aan te zien, ‘Ammy, ik heb de blouse op je kamer gehangen,’ zei ze vriendelijk alweer
bij 't weggaan.
Lot had tranen in de oogen.
Samen liepen De Corte en Louise de groote laan af.
Louise dacht: ‘Wat Lot mankeerde tegenwoordig, daar begreep ze nu niets van. 't
Was heel goed zooals Marinus gedaan had; Lot was onhebbelijk.’
De Corte zei niets over het voorgevallene, uit principe: zooiets was niet fair. En
Louise opnieuw bewonderde.
Het was merkwaardig, dat zij nooit opmerkte wat Ammy zag met een onverschillig
lachje, en Lot zoo dol irriteerde: dat alles hem aangeleerd was.
Hij was uit zichzelf niets dan een goede kerel met een matige intelligentie. Maar
als een ziekte had zich langzaam al van zijn jongensjaren af, in hem geworteld de
begeerte: een edel, hoogstaand mensch te worden genoemd.
Had hij uit zichzelf slechte neigingen bezeten, hij was een ergerlijke huichelaar
geworden; nu had hij slechts zijn eigen eenvoudige goedhartige natuur op te schroeven
en te forceeren tot een pose, die hij nu eenmaal niet meer afleggen kon.
Louise zàg dit niet, integendeel, zij liet zich door hem influenceeren. En hij was
er een beetje ijdel op, dat hij zoo openlijk de baas was; maar diep in zich wist hij uit
ondervinding, dat als zij ook eens haar zin wilde doorzetten, hij zwichten moest.
Iets was echt en spontaan in hem: zijn liefde voor Louise en de kinderen. En zijn
schoonfamilie, behalve Lot, mocht hem daarom wel: een beetje dom, een beetje
onmogelijk, hij kon zijn argumenten, die er zoo vlak naast waren, dikwijls volhouden
tot vervelens toe, met een stijfhoofdigheid, voor geen reden vatbaar, - maar overigens
toch een beste kerel eigenlijk, vooral als je in narigheid zat.
‘Je moest maar eens een paar dagen naar Den Haag gaan dan kon je op je gemak
alles met de kinderen uitzoeken en
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klaar maken,’ herhaalde hij, toen ze op het bankje bij de hei zaten, waar op dit uur
de zon nog niet stond.
‘Ja - ik zal eens zien.’
Ze wist nu al dat ze dit waarschijnlijk niet zou doen. Ze kon niet best tegen de
warmte, maar ze vond 't onnoodig tegen te spreken.
‘Ik wil desnoods ook wel zoolang in de stad blijven,’ zei hij.
‘Jij? Waarom zou je? Dat zou toch geheel onnoodig zijn!’ riep ze heftig bijna, ‘ik
ga op één dag heen en ween.’
‘Wat heb je nu aan dat haasten, 't is voor jullie alle drie toch beter te blijven,’ drong
hij.
Zijn liefde voor de kinderen was echt, maar 't idee: goed vader willen zijn, opofferen
moeten, aangeleerd. En Louise, in haar eigen koel waar-zijn, prikkelde het, zonder
dat ze zelf de reden ervan begreep.
‘Heel onnoodig,’ herhaalde ze nog.
Hij zweeg, keek met iets zieligs in zijn gezicht uit over de hei. Louise merkte het
niet, zij zat te bepeinzen, hoe het best alles af te doen, dat het puik in orde kwam en
niet te veel geld kostte en zijzelf er den minsten last van had. Zij zou straks maar
eens naar binnen gaan; Ammy had gelukkig modeplaten hier, maar ze wou alléén
uitzoeken, ze hield niet van hulp bij zulke dingen - crême of zacht geel voor Amelietje,
en voor Jet - voor Jet - ‘Vader, vader!’ riep een stem zoekend achter hen.
De Corte sprong op.
‘Dat is Jet, ik heb beloofd met haar te gaan fietsen - hier ben ik, kind!’
Het volgend oogenblik drong Jet door de struiken.
‘Waar was u? Ik zoek u al zoo lang, we gaan toch?’
‘Natuurlijk.’
Zij hing aan zijn arm, groot, bewegelijk, lenig kind van veertien. Zij was niet mooi,
maar zoo onbedorven frisch; er straalde een onweerstaanbare vroolijkheid uit haar
gezichtje, haar groote grijze oogen, dat iedereen van haar hield, en zij dikwijls het
veel mooiere maar stille zusje overschaduwde.
‘Dat is nu echt, hè vader, zoo met z'n beidjes?’ zei ze, toen ze samen rustig
voortfietsten op den stillen weg.
‘Ja,’ antwoordde hij genietend.
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Met Jet alleen was hij natuurlijker, viel onbewust zijn pose van hem af. Zoo met Jet,
die argeloos babbelde over kleinigheidjes, Jet die hem aanhing met haar onschuldige,
kinderlijke vroolijkheid, dan pas genoot hij zijn vacantie.

XX
Peters vacantie was begonnen; ook Hein en Bets met Berry waren gekomen; Berry
dol gelukkig hier buiten te zijn, met Tom tot gezelschap.
Tom was een jaar ouder dan Berry, een heel ander type. Forsch en breed gebouwd,
leek hij in zijn kalme opgewekte gezondheid het meest op Louise. Hij was niet heel
spraakzaam, maar ze keken allemaal met plezier naar hem, misten dadelijk zijn prettig
tevreden gezicht met den glimlach van zijn zachten mond. En hij genoot hier, holde
en fietste den heelen dag onvermoeid.
Den volgenden dag zou Hein weer naar stad gaan en dan forensen. Al dien tijd
was Paul, wien het heen-en-weer reizen te veel vermoeide nu hij het kantoor alleen
had, in Amsterdam gebleven.
‘Nu konden ze alle dagen weer samen komen tegen het eten,’ dacht Hein, terwijl
hij in zijn eentje de laantjes door liep, en hij bekeek alles, merkte iedere verandering
- de boomen gegroeid - daar een nieuwe heester - dit pad wat verbreed - o die
vlierstruik bijna uitgebloeid al - hij zag alles in groote liefde van herkenning. Dan
stak hij over naar de hei, stond met groote teugen de lichte geurige lucht op te halen
in zijn breede borst en keek uit met zijn sterke oogen in de wazige verte, waar het
torentje van Hilversum donker oppiekte tegen de lucht.
Hij was blij hier weer te zijn! Voor plezier van Bets was hij op reis gegaan, omdat
hij wist: hier op Hogher-Heyden te zijn was voor haar geen genot. Maar hijzelf! Hij
was dolgraag die veertien dagen hier eens rustig geweest. Hij hield zoo van
Hogher-Heyden, hij hield er zoo van met allemaal hier te zijn, dat echte drukke groote
familieleven om zich te voelen.
Uitgaan - menschen zien - komedies - het kon hem allemaal geen zier schelen, al
die dingen deed hij om Bets. Hij kende geen grooter genoegen dan hier stilletjes te
zitten in een luien stoel met een lekkere sigaar, of languit te liggen in de hei; en dan
maar kijken naar de lucht, naar het mooie
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groen van de oude boomen, allemaal dingen, die je van kindaf gezien had.... en dan
soms van verre stemmen te hooren van zijn vader - van Berry - van de meisjes, zooals
hij nog altijd zijn zusters noemde.
Hij gleed af in een kuil, lag, zijn rug makkelijk gesteund tegen den hellenden
heirand en dacht:
Hij was gelukkig; er was niet veel strubbeling geweest sinds Berry weer thuis was.
Voor de privaatlessen werkte hij vrij goed, al moest je er de hand toch erg aan houden
- en zoo met die lessen alleen had hij geen afleiding ook.
Als nu, na de vacantie, de nieuwe school - als dàt nu maar ging.
Even duisterde zorg over zijn denken, maar gauw verjoeg hij het: ‘Nog bijna vijf
weken. Als nu hier, met al die afleiding, hij maar aan 't werk kon gehouden worden.
Driemaal in de week moest hij naar Amsterdam voor zijn les - -’
‘Zoo Heintje, zit je daar?’
Louise's jonge stem klonk achter hem; omziende zag hij ook Jet en Amelietje een
eindje verder.
‘Kom!’ Hij trok haar jongensachtig baldadig naast zich op den grond, ‘hoe zie je
d'r uit? Ik heb je dochters ook nog niet eens goed bekeken. Tom wel, dat 's een flinke
jongen.’
‘O ja, Tom! en hij leert zoo best.’
‘Zoo! Heb je nooit last met hem?’
‘Met Tom? O welnee, hij heeft zoo'n plichtgevoel, hij zou kwaad worden als je
er naar vroeg.’
Louise's heldere oogen zagen kalm uit over de heide, en in haar stem was de geruste
zorgeloosheid van moeder, die weinig moeilijkheden met haar kinderen kent.
Hein zuchtte even. Toen klaarde zijn gezicht op tegen Amelietje en Jet, die nu
vlak bij waren.
‘Dag oom - dag oom!’
Jet, met een grooten sprong, plofte naast Hein neer in den kuil.
‘Leuk, dat u er bent, oom! Hoe meer menschen er zijn hier, hoe gezelliger het
wordt - hè moeder?’
Ze trok een lange heispriet uit, plaagde er Louise mee achter in haar hals; toen
lachten haar guitige grijze oogen stralend tegen Hein.
‘Wat 'n snoezig kind,’ dacht hij, jaloersch op zoo'n dochtertje.
Amelietje was kalmer gaan zitten. Hein keek van Jet naar
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haar. Zij deed hem sterk aan zijn moeder denken, met dat zuivere profieltje onder
het donkere haar, haar matte wang even opblozend in de stovende zon.
‘Oom, hoort u eens,’ riep Jet, voorover liggend, haar sterke beenen heen en weer
zwaaiend, ‘we zijn op een garden-party gevraagd, zou dat leuk zijn of stijf?’
‘Dat hangt van de gastvrouw af.’
‘Jet, denk aan de teenen van je laarzen in die scherpe hei,’ zei Louise.
Louise was zuinig.
Jet lachte eens zonnig tegen haar moeder, trok krampachtig haar beenen in de
hoogte, liet ze eindelijk weer neerploffen.
‘Oh, de Benslo's zijn nogal leuke lui, maar je zult toch wel mogen hollen en
vliegen?’
‘Hé-é-éh!’ gilde een hooge jongensstem, en omziende zagen ze Berry aanhollen;
hijgend viel hij bij hen neer in den kuil.
‘Hé jij!’ riep Jet, hem hardhandig opzij stompend, ‘een beetje verderop!’
Hein keek stil-verheugd.
‘Waar hadt jullie 't over?’
‘Over een buitenpartij, waar ze heen moesten.’
‘Wat vindt jij nu wel het prettigste spelletje, Jet?’ vroeg Hein, die schik had in 't
jolige kind.
‘Roovertje,’ riep ze zonder aarzelen.
‘Jet, schreeuw niet zoo!’
‘Neen moeder. Moeder, ik wil geen lange rok aan naar die partij!’
‘Maar kind, je zal daàr toch geen roovertje willen doen!’ riep Louise ontzet,
denkende aan de nieuwe jurk.
‘Jakkes, als ik stil op een stoel moet zitten, loop ik gewoon weg.’
Berry, zijn kin in zijn hand, grinnikte: ‘Die Jet was me d'r een - daar kon je mee
doen als met een jongen - en wat kon ze lóópen!’ Maar onderwijl keken zijn scherpe
oogen even snel naar Amelietje, die stil zat en lachte.
‘Amelietje wil toch geen roovertje doen?’ plaagde Hein.
‘Neen.’ Ze schudde verlegen haar hoofdje, ‘maar ik hou niet van partijen!’
‘Ik ook niet hoor,’ knikte hij goedig, maar Louise riep geërgerd:
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‘Kind, hoe kom je toch zoo saai, wat is dat nu voor een jong meisje, om niet van
uitgaan te houden!’
Het kind schokte licht de fijne schoudertjes; onwil wrevelde om haar mond.
‘Méli kan wel thuisblijven, als ze 't naar vindt, ze speelt veel liever viool, dan ga
ik alleen,’ pleitte Jet.
‘Durf jij wel alleen?’ plaagde Berry.
‘Durven?’ schaterde ze, ‘ik durf alles, wat kunnen mij die menschen schelen!’
‘Ja, dat kind,’ hoofdschudde Louise, ‘ze doet altijd wat mals, en ik heb nog nooit
iemand gezien, die er zóó weinig verlegen onder was.’
‘Moeder,’ vroeg Amelietje, ‘nu heb ik gisteren en vandaag al niet kunnen studeeren,
de kamers zijn allemaal bezet, en op onze is 't zoo gloeiend, daar kan ik 't niet
uithouden.’
‘Dan speel je maar eens niet,’ zei Louise onverschillig, met haar gedachten bij de
partij.
Het kind kleurde met een diepen blos van ergernis, zweeg.
Hein keek op zijn horloge.
‘'t Is eettijd, kinderen, we kunnen hier de gong niet hooren - naar huis!’
Langzaam liep het kleine gezelschap terug; Hein met Louise, Jet was al op een
draf vooruit. Berry, eerst achtergebleven, sloop schuw, onbemerkt naast Amelietje.
‘Speel je veel viool?’ vroeg hij verlegen.
‘Ja, ik heb les van Bornstein, maar 't gaat hier slecht, er is geen kamer waar ik
rustig kan studeeren.’
Hij keek tersluiks naar haar, zag onbewust bewonderend den zuiveren boog van
de wenkbrauw, het fijne neusje, den kleinen lieven mond, en hij hoorde als iets
wonderlijks haar zachte stem klagen.
‘Vindt je 't prettig?’ vroeg hij innerlijk verbaasd.
‘Ja heerlijk, anders zou ik 't niet doen, maar ik had gehoopt hier eens heel veel te
studeeren, zie je.’
Hij knikte wijs, kinderlijk gevleid door dat vertrouwelijkmededeelzame ‘zie je’;
altijd, als zij samen hier waren, had hij dit nichtje, twee jaar ouder dan hij, wel iets
bizonders gevonden, maar nu vandaag had hij opeens gezien dat zij mooi was - en
zoo - zoo - hij zocht tevergeefs, wàt hij zoo lief in haar vond.
‘Ik weet wat,’ zei hij, ‘oom Pauls kamer, daar is 't koel,
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dat weet ik zeker, want oom kan niet tegen de warmte, en hij komt nooit vóór zes
uur.’
Ze gooide haar lang donker haar over haar schouders naar achteren en keek hem
aan.
‘Dàt 's een goed idee, Berry.’
‘Ik zal 't wel voor je in orde maken,’ zei hij heerig.
‘Ik kan 't zelf best aan oom vragen,’ zei ze lachend om zijn beschermenden toon;
zij vond Berry nog maar een kleinen jongen. Maar ze praatte wel graag met hem.
‘Zie je, 't is zoo lastig, moeder begrijpt er nooit iets van, dat ik zoo graag speel en - -’
‘Ik ook niet, geen steek,’ flitste lacherig door zijn denken; maar hij hield zich
groot, zei wijs:
‘Ja, dat 's heel vervelend - maar 't komt wel in orde, dat zal je zien.’
Het middageten op Hogher-Heyden was altijd eenvoudig, maar duurde toch lang,
nu er zooveel logé's waren.
Elken dag was het een feest voor meneer Terlaet, te zitten aan 't hoofd van de lange
uithaaltafel, gedekt voor zestien personen. En een jonge frissche vreugde leefde in
hem op, verjoeg de herinnering aan de melancholie der laatste maanden, toen bij
Pauls afwezigheid, de eenzaamheid van zijn groot huis hem gedrukt had.
Hier buiten was ook iedereen vroolijker, leefde onbezorgder dan in de stad; er liep
telkens een lach langs de heele tafel, waar Jet en Berry de belhamels waren. Jet
vooral, ontembaar, flapte in haar niet te remmen dwaasheid alles uit wat haar voor
den mond kwam. En ze maakte vandaag vooral gekheid met oom Peter, die zoo leuk
kon meedoen.
Lot zat stil-blij naast Peter, gelukkig, dat hij nu voorgoed bij haar was. En hij deed
zijn best een vroolijk gezicht te zetten, al wàs hij de teleurstelling niet te boven.
Als ieder jaar weer, had hij zijn collega's benijd die met eigen huishouden, met
vrouw en kinderen er op uittrokken; en hij wist best wat ze dachten: Toch maar
makkelijk hoor, altijd vrij logies op dat prachtige buiten bij je schoonvader....
En hij, innerlijk jaloersch, piekerde: Zie je, dàt was je ware - dat had hij nu nog
nooit met Lot kunnen doen! 't Was toch eigenlijk om razend te worden. Al was 't
nòg zoo eenvoudig en goedkoop, zoo met z'n tweetjes bij boerenmenschen
bijvoorbeeld.... Wat kon hem al die
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comfort, dat groote buiten schelen! Hij wou vrij zijn - Maar nu hij hier eenmaal zat, liet hij zijn wrevel niet merken - was hij blij Lot
weer eens bij zich te hebben - en hij amuseerde zich ook wel met die leuke kinderen
- bizonder hartelijk ook waren ze allemaal geweest, toen hij kwam, dàt moest hij
zeggen. Enfin, hij zou zich nu maar verheugen op half Augustus, als Lot en hij dan
toch heusch samen gingen - alleen veel te kort....
Paul zat geduldig met De Corte te praten, wat hij altijd vervelend vond. ‘Als de
man maar eens gewóón deed - waarom moest hij er altijd van die theorieën op na
houden, die een ander niets schelen konden.’
Misschien ook verveelde het hem nu erger, omdat nog altijd drukte van veel
menschen hem hinderde en vermoeide. Maar toch, wat was hij oneindig beter! Angst
had hij zelden meer - iets, een schaduw ervan bekroop hem nog altijd in volte - op
de beurs had hij 't bijvoorbeeld nog dikwijls te kwaad - maar overigens was het
dragelijk, scheen uit te slijten. Alleen die oogenblikken van gedachteloosheid
benauwden hem nog zoodra hij zich haasten moest, om veel tegelijk te denken.
Die tijd alleen met Bernard was wél heerlijk geweest. Zij hadden veel en ouderwets
gepraat samen, in zulke dagen kwam je elkaar weer veel nader.
En terwijl hij de tafel langs keek, dacht hij opeens, hoe als een donderslag Bernards
mededeeling van zijn huwelijk hier zou binnenvallen, en wat een beroering en ergernis
het geven zou.
Och, ze hadden er nog zoo veel en zoo lang over gesproken, maar er viel natuurlijk
niet aan te veranderen. Iets lams bleef 't toch. Om Bernard zelf. 't Idee, Bernard
gekluisterd aan een vrouw als Lena, bleef hij absurd vinden. Een onwil, een narrig
verzet kwam in hem, als hij eraan dacht, dat de omstandigheden Bert hiertoe letterlijk
gedreven hadden. Zéker, gedreven! Zelf zou hij het niet zoo hebben uitgekozen. ‘Ik
maak me geen illusies,’ zei hij herhaaldelijk.
Ja, als 't daarbij bleef.
Bets zat op haar komieke manier te vertellen van hun reis, hing een kleurig
schilderij op van al hun ervaringen en kleine avonturen. En telkens als gelach
opschaterde, kneep Lien angstig de hand van Doortje, zagen haar oogen wijder met
een vagen schrik de tafel langs.
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Jopie duurde het eten altijd te lang, en al half van haar stoel gegleden, fluisterde ze
meestal vóór 't dessert Ammy in haar oor, of zij op mocht staan. En omdat ze de
baby was hier, door iedereen een beetje verwend, mòcht dat, en met haar kersen op
een bordje liep ze den tuin in.
Maar vandaag was Jopie stil, wòu niet weg. Want Berry, haar afgod, waar ze dagen
naar verlangd had, bemoeide zich niet met haar, zat als een dolle te stoeien en te
lachen met Jet en Tom.
Jopie, dadelijk bezeerd zoodra zij zich veronachtzaamd dacht, hing achterover in
haar stoel, haar vingertjes kreukelden het tafellaken, terwijl haar oogjes boos keken
naar het vroolijke troepje.
Meneer Terlaet zag het.
‘Wat scheelt de kleine poes?’ riep hij.
Ze keek niet op, schudde heftig met een pruillip haar hoofdje, dat haar krullen
dansten.
‘Och, ze verveelt zich!’ zei medelijdend de grootvader. ‘Kom maar hier, dan mag
je op mijn knie zitten.’
Zonder op te zien, de oogjes boos schuilend onder de zware wimpers, liet ze zich
afglijden, klom op grootpa's knie; dan haar gezichtje dadelijk tegen zijn jas duwend,
bleef ze stil zoo zitten.
‘Wat heeft ze toch?’ vroeg hij.
Berry aan den overkant, keek op, hij begreep 't best. 't Kind kòn niet velen, als hij
geen notitie van haar nam, en wreed in zijn ijdelheid, kwelde hij haar soms opzettelijk.
‘Kom je bij me, Jopie, dan zal ik een trekpotje voor je maken,’ zei hij, terloops
een kers ophoudend.
Maar Jopie weerstond zelfs de verleiding van 't trekpotje, verroerde zich niet.
‘Kòm je niet?’ vroeg de jongen. Er was een eigenaardige half-vleiende,
half-spottende intonatie in zijn stem, die Ammy hinderde; en terwijl hij eerst kalm
zijn kersen op-at, zagen even zijn oogen scherp-snel naar Amelietje.
‘Kom, gà maar naar Berry,’ fluisterde meneer Terlaet.
Maar 't kind, met een nerveusen schok, drong zich dichter tegen hem aan.
‘Dan kom ik je halen, heel gewoon,’ zei Berry; de kersen waren op. Hij stak zijn
hoofd onder grootpa's arm door, lachte eens. Jopie, haar gezichtje gloeiend tegen de
harde jas gedrukt, gluurde opzij naar hem uit; maar Berry, weer recht,

Ina Boudier-Bakker, Armoede

200
sloeg zijn armen om haar heen, en Jopie plotseling uitbarstend in snikken, haar twee
handjes om Berry's hals geklemd, liet zich door hem wegdragen, den tuin in.
Meneer Terlaet lachte, en Lou en Bets, die 't opgemerkt hadden...., maar Ammy,
een rimpeltje zich plooiend tusschen haar oogen, keek zwijgend naar buiten, waar
op den steenen terrasrand Berry nu zat met Jopie tegen zich aan leunende, en een
trekpotje voor haar maakte.
‘'t Is zoo'n prachtige avond, laten we allemaal op de hei de zon zien ondergaan,’
zei Louise.
‘Dat's goed, dat's goed - hé ja -’
‘Ik bedank om vlak na 't eten zoo'n eind te loopen,’ zei Bets, ‘ik ga boven op 't
balkon zitten.’
‘En ik moet eerst m'n koffie hebben,’ lachte Hein lui.
‘Kom, de zon wacht niet op jouw koffie!’ riep Lot hem bij zijn schouders
schuddend.
‘Ik gà niet zonder m'n koffie, voor geen tien zonnen,’ plaagde hij.
‘Tante, tante, wij gaan vast!’ riepen Jet en Amelietje, en hun servetten neergooiend,
stoven ze de kamer uit, het terras op.
‘Kinderen, neen! dat wil ik niet!’ riep Louise boos om die slordig neergegooide,
verfrommelde servetten, maar ze hoorden niet, hun vroolijke jonge stemmen klonken
van ver al.
De Corte, Paul en Hein lachten om Louise, die met een frons zich bukte, de
servetten opraapte.
‘Voed jij maar op, Loutje,’ plaagde Hein.
De een na den ander wandelde nu den heikant op.
‘Ga jij met mij mee, Lien?’ vroeg Paul vriendelijk.
Ze knikte, hing aan zijn arm, soms schuw naar hem opkijkend.
‘Als het te ver wordt of te druk, breng ik haar wel terug,’ zei hij achterom tegen
Doortje.
Voor hen uit liepen Lot, Ammy met alweer getrooste Jopie; De Corte met Hein
en Peter kwamen achteraan. Buiten het hek renden Jet, Tom en Berry over de hei,
en meneer Terlaet drentelde daar ook, rustig zijn sigaar rookend.
‘Ze - gooien,’ zei Liens gebroken stem, en haar bevende hand wees naar Tom en
Berry, die elkaar begonnen te bombardeeren met denappels.
‘Wij ook?’ Paul raapte een van den grond, mikte hem juist in den hals van Lot,
die een gilletje gaf.
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Een honend gelach in de achterhoede.
‘Wat?!’ riep Lot verontwaardigd, en dol opeens grabbelde ze een hoopje bij elkaar,
begon snel en raak Paul en de achterblijvers te bestoken.
Maar daar was Hein dadelijk klaar met teruggooien, en Paul de aanstoker, stond
nu tusschen de twee partijen in, lachend met beide handen zijn hoofd te beschutten
tegen de venijnige dingen, die van alle kanten op hem afketsten.
Lien, wat angstig, week tusschen de boomen, waar Ammy een eindje met haar
opzij ging naar 't heibankje.
Maar nu, op de hei aangeland, waren ze plotseling allen slaags geraakt, verdeelden
zich van zelf in twee partijen.
Berry was geklommen in een lange den, die net even buiten 't hek van
Hogher-Heyden stond, en bombardeerde van daaruit met voordeel den vijand,
voornamelijk Tom, die vergeefs zich afsloofde, om hem er bij zijn beenen uit te
trekken.
Louise, vol vuur, gooide raak en precies; De Corte wou het altijd veel te mooi
doen, blijken geven van strategisch beleid, door omtrekkende bewegingen enz., maar
die altijd verijdeld werden door de inmiddels handelende tegenpartij. Vooral Berry
smeet ongegeneerd handenvol op zijn ooms onbeschut hoofd neer. En ze jouwden
allemaal om de projectielen van Lot, die in haar drift veel te hoog gooide, en Hein
en Peter stonden er plagend naar te springen.
Ammy wachtte en mikte altijd zóó lang, dat ze er al zes beet had, voor ze nog één
had kunnen gooien, en ze lachte zelf met de anderen om haar langzaamheid, zooals
ze in maanden niet gelachen had.
Maar eindelijk werden ze te warm. Hein was de eerste, die zijn rood gezicht
afvegend riep: dat hij er genoeg van had. En Paul ook, wiens boord slap hing, hield
op.
De animo verflauwde algemeen, stierf uit; de kinderen alleen gooiden nog wat na.
‘Weet jullie hoe laat 't is? bij half negen, gaan we al naar huis?’ vroeg Louise,
even hijgend, haar frisch gezicht hooger blozend van de warmte.
‘Hè, laten we nog op 't heibankje gaan zitten!’ riep Jet.
‘Ik ga Jopie naar bed brengen,’ zei Ammy, ‘dan kom ik terug. Kom kindje, 't is al
haast nacht.’
Jopie, moe, gelukkig door de genoten pret, pakte volgzaam Ammy's hand, stak
slaperig iedereen op de beurt haar warm snoetje toe.
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‘Nu zullen we nog voor 't laatst een vreeselijke pret hebben,’ zei Peter, toen ze bij
hem was, en onverwachts tilde hij haar op zijn schouders, holde met haar naar huis
toe.
Jopie, opeens klaar wakker, gilde van plezier.
‘Daar gaan we hoor! Nacht juffrouw Doortje, we hebben zoo'n slaap, daarom
loopen we zoo hard naar bed. Nacht Dien, pas op, anders springen we over je hoofd,
hè, hè, ziezoo!’
Boven voor de kamerdeur zette hij haar neer; zijn bril dreef af.
Ammy kwam lachend achteraan.
‘Wat heb je je warm gemaakt, jongen,’ beklaagde ze.
‘Niets hoor! Wel te rusten, uk.’
Hij liep langzaam nu naar beneden. ‘Meneer Peter, wil u thee?’ riep Doortje.
‘Straks graag, even mijn vrouw ophalen.’
Halverwege kwam hij haar tegen met Paul en Lien.
‘Ik kwam je al zoeken,’
‘Ja,’ zei ze schor.
Hij kon haar gezicht niet meer onderscheiden hier onder de boomen, maar de klank
van haar stem deed het hem opeens weten:
Het had haar bezeerd hem te zien met een kind op zijn schouder. Zoo uit de pret
in de melancholie van den vallenden avond, kwam het oude, oude wee.
Hij zei niets, stak zijn arm door den hare. Zwijgend liepen ze op, Paul en Lien
achter hen aan.
‘Wat loopen op den weg?’ vroeg hij.
Ze knikte stom.
‘Wèg wou ze - alleen met hèm.’
In haar hoofd drong het op met barstend geweld - ze kòn het niet meer verdragen
op 't oogenblik al die kinderen. Die groote, dat was nog minder, maar dat kleintje,
Jopie!
Paul was met Lien gekomen op de open plek achter het huis. En plotseling merkte
hij, dat ze ingespannen, het hoofd iets vooruit, staarde met strakke wijde oogen naar
Lot en Peter, die dicht tegen elkaar daar voor hen uit liepen, staarde met een vreemde
opmerkzaamheid alsof ze vaag herinnerde en zòcht.
Hij nam haar bij de hand, wees den anderen kant op.
‘Kijk eens, Doortje weet niet waar je blijft, die staat al uit te kijken.’
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Ze lachte afgeleid, liep met hem door naar de waranda.
Peter en Lot wandelden langzaam den weg op.
‘Vrouwtje,’ fluisterde hij.
‘Niets zeggen,’ beefde heesch haar stem, ‘'t gaat wel over.’
Hij dacht eventjes tevreden: verleden jaar zou ze zich niet zoo beheerscht hebben,
maar er overheen viel donker en bitter, wat hem in den laatsten tijd een niet te
verwinnen grief was geworden:
Kon zij dan nooit als hij tevreden zijn met hen beiden? Toen zij echt ziek was,
kon hij het verdragen, troostte hij zich: ze was nog niet hersteld, later zou ook dit
verdwijnen. Nu, het laatste jaar was zij beter, maar telkens kwam dàt terug, en het
werd hem een kwetsing. Een diepe kwetsing. Hij had volkomen genoeg aan haar,
hij verlangde niet meer naar een kind, het was zoo heerlijk met je beiden. Als het
dien keer goed was gegaan.... toen had hij er zich om haar en met haar wel in
verheugd, maar nu - hij kon niet helpen, dat hij zelden meer het gemis ervan betreurde.
En dat hij nu nooit, met àl zijn liefde, zijn toewijding haar dat kon vergoeden, niet,
terwijl hij zooveel eigen wenschen altijd voor haar opofferde! Dat zij integendeel,
naar het hem toescheen, hoe langer hoe sterker naar Papa, naar huis trok, alsof zij
daar wel troost vond.... dàt begon langzamerhand als een wond in hem te schrijnen.
Kwam het omdat hij, den laatsten tijd alleen in 't stille huis, daarover was gaan
tobben? Sommige avonden, als hij alleen zat, terwijl Lot op Hogher-Heyden was,
kon hij zóó melancholiek worden, dat hij, om maar aan zijn gedachten te ontkomen,
uitging, bij den een of anderen kennis opliep. Hij kòn niet meer van zich afzetten het
pijnlijk wrokkend gevoel, dat toen zich in hem geworteld had: Tusschen hen was
niet de gewone normale verhouding van man en vrouw - en - wat hij niet verlangde,
een kind, zòu het normaal gemaakt hebben.
Het verlamde hem te weten: wat je ook doet, het is nooit toereikend; jij hebt het
niet in je om haar leven te vullen - Een moede oude neerslachtigheid zonk zwaar in hem. ‘Had hij daarvoor nu ook
weer zijn vacantie opgeofferd, dat zij nu toch hièr ook weer aan 't tobben kwam? Als
dàt nu het eenige resultaat was, dan bedankte hij ervoor, haalde haar kort en goed
thuis.’
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En hij zei niets, dacht alleen: waarom doe ik alles? 't geeft immers toch niets. Wat
zal ik me opschroeven!
Ze merkte niet, dat hij anders was dan gewoonlijk; langzaam, langzaam vocht ze
haar smart-woede eronder, trachtte zich meester te worden.
‘Zullen we hier even zitten?’ vroeg ze bij een bank aan den hoek van de groote
laan.
‘Goed,’ zei hij mat-onverschillig.
Stil zaten ze een poos; tot kalmte gekomen, merkte ze voor 't eerst dat hij niets
gezegd had, ook nu nog niets zei.
Zij keek hem aan, en zag iets in zijn gezicht, dat zij niet kende.
‘Wat scheelt eraan?’ vroeg ze bang.
‘Niets....’ zei hij.
‘Wèl iets’, ze greep zijn hand, ongeruster.
‘Neen, och neen, ga nu niet daar weer over tobben alsjeblieft.’
Ze keek hem angstig vragend aan.
Anders, als zij zoo was, deed hij opgewekt, lachte om haar malligheid, zooals hij
zei. Ze was zoo gewend hem altijd klaar te vinden, haar te troosten en op te vroolijken.
‘Wat heb je dan Peet - vind je 't - - naar - - als ik zoo ben?’ zocht ze vreesachtig.
Hij lachte kort.
‘Dacht je, dat het mij koud liet?’
Er verschoot iets in haar hoofd, als een duizeling: zóó aanklagend sloeg plotseling
het helder begrijpen door haar heen:
Dat zij, altijd maar egoïst aan haar eigen verdriet denkend, van hèm kracht en
vroolijkheid had geëischt als iets, dat van zelf sprak - en hij had zich goed gehouden
om haar, maar innerlijk....!
Nu opeens dat moede, onverschillige - dàt in zijn gezicht!
Ze kon niets zeggen; was 't dan zóó erg, wat zij hem aangedaan had?
‘Eén mensch voor wien ze zich niet hoefde te verbergen!’
Het was de onbewuste zelfzucht, waarmede haar moeder eenmaal Jan Terlaet
geheel had bezeten.
‘Peet,’ fluisterde zij eindelijk - ‘toe, zeg wat, - ik wist het niet, dat het jou zóó
hinderde - vroeger toch niet - -’
Hij nam zijn bril af, wat hij altijd deed, als hij zenuwachtig was, ze zag zijn handen
beven.
‘Neen’ - zei hij langzaam - ‘vroeger, toen was je ziek - maar nu niet meer, en nu
blijft 't toch zoo - ik kan 't
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niet meer verdragen - terwijl ik je alles toegeef wat ik kan, zooals nu weer hier naar
toe, allemaal dingen die ik zelf lam vind - geeft 't toch niets, kan ik toch nooit genoeg
voor je zijn.’
‘Oh’ - het brak als een schrei van droefheid uit haar keel - ‘dàt is niet waar! dàt is
niet waar!’
Hij lachte eventjes.
‘'t Is wèl zoo. 't Is 't zelfde als met je vader, dien kan ik je ook niet vergoeden. Dat
blijkt telkens weer.’
Ze hield stil, kon niets zeggen. Het wrong als een ijzeren band om haar bewustzijn:
ze mocht haar verdriet niet meer laten merken aan Peter, ze moest het maar diep in
zich verbergen, voor hem nu voortaan zooals voor alle andere menschen. Hij was
jaloersch op haar verdriet, zooals hij jaloersch op haar vader was. Hij begreep
heelemaal niets van haar getob.
‘Je wil 't nooit gelooven, dat jij me toch boven alles gaat,’ schreide ze bijna.
‘Hoe kàn ik dat, als ik er zoo zelden een bewijs van krijg?’ zei hij, harder dan hij
bedoelde, ‘neen och neen,’ hij trok haar naar zich toe, streelde haar koude wang -‘'t
is nu eenmaal zoo.... maar ik voel me armelijk op die manier.’
Ze schudde het hoofd met een snik, ‘'t gaat wel over bij mij, heusch 't gaat over.’
‘Jawel dit misschien’ - dacht hij - ‘maar dat andere: het eeuwig trekken naar huis
- dàt gaat niet over - en dat is even erg.’
‘Laten we d'r maar niet verder over praten, 't geeft toch niet,’ zei hij.
Ze had geen verweer.
Ze bleven stil tegen elkaar aangeleund zitten, vangend in hun moede droeve zielen
iets van de groote, genezende rust van den avond. En langzaam vonden zij zoo in
eikaars armen een troost, voelden zij over de bittere woorden van daareven heen:
Ze waren toch van elkaar; wat er ook tusschen was.... dat vergleed nu - een
moeheid, een matheid van denken ook vervaagde, verzachtte alles. En ze bleven
maar zitten zoo, zwijgend tegen elkaar.... in een weerzin voor anderer bijzijn.
---------------
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Op het heibankje zat nog Louise met de meisjes, Paul en Ammy ernaast op een
liggenden boomstam, de jongens op den grond in de struiken.
Ze waren stil. De jongens moe van een heelen dag buiten, praatten een beetje
slaperig; de groote menschen dachten.... maar hun gedachten vervaagden in vredige
onbestemdheid.
In 't westen stierf de dag in uitgelaaiden brand van gezonken zon, en het
sparreboschje van verre teekende zich donker af, als tegen duisteren toortsgloed.
Maar vreemd tegenover den bloedigen luchtbrand, die nu naar 't noorden al in koper
verliep, stond in 't oosten de maan klaar-blank aan den hemel, met kouden metaalglans
de hei en de enkele huisjes omlichtend.
‘Hè, we zijn nou net Indianen in hinderlaag,’ riep Tom.
Louise glimlachte stil voor zich heen.
‘Gezellig zoo'n jongen! Toch weer zoo iets totaal anders dan de meisjes; 't was
aardig een jongen te hebben. Tom was veel breeder en forscher dan Berry, als je ze
bij elkaar zag. Ja, ze waren wèl gelukkig met de kinderen, Marinus en zij; wat méér
geld zouden ze kunnen gebruiken, enfin, 't ging, al was 't soms moeilijk, je moest
zoo'n stand nog ophouden; alleen vervelend, dat de meisjes zoo niets van uitgaan
hielden. Amelietje met haar mooie gezichtje zou wellicht gauw een goed huwelijk
kunnen doen, maar dat ongelukkige vioolspelen! Toch, ze konden nog veranderen,
ze waren nog jong; ja 't was een heele zorg, twee zulke meisjes - een jongen ging
veel vlotter - -’
Berry, zijn kin in zijn handen, maakte Jet griezelig met veronderstellingen van
‘enge’ kerels, die wel in de donkere boschjes hen stil konden zitten begluren. Jet,
rillerig, luisterde toch graag, tuurde in prettigen angst door de boomen, soms met
een enkel woord naar Amelietje, die roerloos tegen een berkestammetje geleund, stil
zat te dwepen:
‘Oh - hier nu met Bornstein wandelen, in den maneschijn over de hei - zalig! Hoe
ze verlangde, dat de vacantie om was, zijn vioollessen weer begonnen, zij hem weer
iederen Maandag en Donderdag kon zien.’
Die lessen, daar haalde niets bij! Dat was, als hij even ongeduldig of boos werd,
een rilling van angst en iets heerlijks tegelijk - - en dan zijn gauw vriendelijk-zijn
erover heen!
‘Zoo'n dag verder zag ze niets dan zijn gezicht, hoorde ze niets dan zijn stem met
het Duitsch accent, dat ze aanbad.
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Oh, nooit een andere man - nooit zoo'n gewone man zooals papa - de ooms - grootpa
- die waren wel lief, zeker, ze hield dol van ze - - maar een artiest! Wat verbleekte
alles daarbij; er was eigenlijk niets, dat de moeite waard scheen, dan zoo'n schitterend
artiestenleven - - zooals Bornstein, spelen op concerten, gevierd worden - -’
‘Berry, 't is voor jou bedtijd,’ waarschuwde Paul.
‘Hm,’ smoezelde 't jongmensch, in zijn eer getast tegenover de anderen - en hij
vloog, ineens wakker, de hei op. Tom en Jet na, die beweerden een konijn te hebben
gezien.
‘Kom,’ riep Louise opstaande, ‘kinderen, allemaal naar huis hoor - ik verlang ook
eens eindelijk naar thee - - die kinderen weten van geen vermoeienis, hè!’ ging ze
zachter voort tegen Paul en Ammy - ‘och maar ze hebben ook nog niets geen zorgen,
geen andere verlangens dan pret en plezier - ze zijn allemaal nog zoo ècht kinderlijk
- -’
Achter moeder slipte Amelietje stil weg.
‘Blijf jullie nog?’
‘Ja, wij blijven nog even.’
Langzaam wandelden Louise en de kinderen door de boschjes op 't huis toe, waar
de anderen nog op 't terras van den warmen stillen avond zaten te genieten.
Jet liep achterom naar haar kamer, om wat eau de cologne te halen; voor de
keukendeur zat Dien, het rimpelkopje tevreden koesterend in de zoele lucht. Geertje
en Willem de tuinman zaten erbij.
‘Zit je lekker, Dien?’ riep Jet vriendelijk.
‘Nou freule, heerlijk,’ knikkelde de oude meid tevreden.
‘Wat is 't nou stil,’ zei Ammy, toen de anderen weg waren.
Het was geheel donker nu; alleen de maan wierp scherpe lichtstrepen tusschen de
boomen door.
‘Zoo'n avond, dan is 't of alles ver van je afgaat - de ellende van allen dag. Die
zon en zomer doet het je zoo voelen.’
Paul wachtte en hoopte. Zoolang was ze niet vertrouwelijk geweest - hij had haar
ook niet meer gesproken sinds hij hem was komen goedendag zeggen in April. ‘Of
ze het wéten zou van Ada en De Brière? zij was weer in stad, ze waren samen gezien
- - Hij zou Henri erover spreken - dat ging zoo niet langer - - en tòch, jammer van
den kerel, hij had zooveel goeds.’
En hij dacht terwijl hij opkeek in de reine lucht:
Er schuilt een armoede in ieder menschenbestaan. En die
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armoede scheidt ze in verbittering van onbegrepenheid, of drijft ze naar elkaar toe
in hulpeloosheid van verlangen, maar alle liefde vermag niet de leemte te vullen eenzaam blijft tenslotte ieder, naast dengene die hem 't liefst is. En zoo tobben we
allen rond, elk op zijn manier. Te denken, dat al die kinderen hier: Tom, Berry, Jet,
Amelietje, het kleine Jopie, dat alles ook eenmaal krijgen, het nu al in zich hebben,
hoe ze het zullen doorstaan en wat het in hen werken zal. - - Want daar komt het
tenslotte op aan: dat je na jaren soms op eenmaal ziet: ik ben een streepje
vooruitgekomen.
‘Hier heb ik met moeder ook veel gezeten,’ zeide hij, zijn gedachten keerend tot
haar, wier armoede hij had meegeleden van klein kind af.
Ze gaf niet dadelijk antwoord, verdiept in haar eigen denken.
‘'t Kan me zoo hinderen,’ zei ze opeens heftig, ‘dat oom Jan zóó sterk moeder in
mij ziet - ik wéét 't wel, ik lijk op haar, ook in mijn ongeluk....’
Hij zocht voorzichtig een woord. Zij was in waarheid zoo volkomen hun moeder,
maar hij dacht, hoe zij zelf niet geheel de noodlottige beteekenis van haar woorden
doorgrondde. Zij ging gebukt onder de misère van haar huwelijk, maar haar schuld,
haar eigen schuldelooze schuld, zag zij die? En als zij 't eenmaal kon zien, zou zij 't
dan niet lichter kunnen dragen?
Het was doodstil om hen heen, geen windje bewoog de bladeren - een enkelen
keer klonk van huis vaag stemgerucht tot hen door.
‘Paul,’ zei Ammy, ‘jij bent nu altijd met papa - hindert jou niet voortdurend de
herinnering aan moeder? Me dunkt, dat moét; ik kan er nooit geheel overheen
tegenover hem.’
‘Ik wel,’ zei hij.
‘En jij, die 't meest van ons allen met moeder was, daar kan ik niet inkomen.’
Hij wachtte even, zag voor zich uit in den maanlichten avond.
‘Ik ben veel dingen in de laatste jaren anders gaan zien.’
‘Hoe dan?’ vroeg ze, onwillig fronsend.
‘Zij hadden twee zulke verschillende naturen, hun levensbehoeften waren zoo
geheel met elkaar in strijd.’
‘Bedoel je, dat jij eigenlijk geen schuld vindt in papa?’ zei ze nerveus.
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‘Niet zóó als wij het hem vroeger aangerekend hebben; er moet veel geweest zijn in
moeder, wat hem ook onvoldaan liet. En ten slotte is in ieder mensch zijn aangeboren
natuur het sterkst; je kunt die wat beheerschen, geweld aandoen.... maar onmogelijk
geheel onderdrukken. Wij allen handelen toch evengoed naar onze natuur, maar
omdat die toevallig niemand in zoo sterke mate kwetst, wordt het ons niet verweten.
En ik ben er zeker van, ik weet 't, moeder zelf is al die dingen in later jaren ook anders
gaan inzien - - denk maar, haar gezicht, dat was veranderd.’
‘Ja, ze heeft zich geschikt in 't onvermijdelijke,’ zei ze bitter.
‘Ze heeft begrépen - -’
Ze rilde tegen hem aan, alsof ze het koud had.
Ze zwegen beiden - een lange poos.
Toen eindelijk waagde hij het haar aan te zien; zij zat, haar lippen op elkaar geperst,
doodsbleek.
‘Nee - nee,’ zei ze hard, haar stem schor, en ze streek heftig langs haar oogen, met
geweld de gedachte willende weren, die hij in haar opriep. ‘Nee! zeg niet zulke
dingen, ik wil niet nog ellendiger worden.’
Hij zei niets meer.
Op de meisjeskamer was 't geheel donker, maar Jet en Amelietje in hun bed lagen
klaar wakker, konden niet slapen Het was er nòg broeiend; den heelen dag had de
zon op de stores gebrand, en door de nu wijd openstaande balkondeuren kwam geen
zuchtje binnen.
‘'t Zal gloeiend zijn morgen in Amsterdam hoor!’ rekte Jet.
‘Ja,’ zei Amelietje onverschillig.
Ze lag met de handen onder haar hoofd gevouwen, de oogen wijd open.
‘Zeg Jet.’
‘Hè?’
‘Zeg, als je nu toch in Amsterdam een week blijft bij Mimi Blookers - en je gaat
eens uit - en je kan 't doen, zonder dat iemand 't merkt - -’
‘Een portret van Bornstein,’ ratelde Jet rap, uit rijke ervaring den aanloop
herkennend.
In 't andere bed bleef 't ontmoedigend stil.
‘D'r is een nieuw,’ kwam er eindelijk schuchter, ‘ik heb 't gezien in Den Haag,
maar daar durfde ik niet. Ze kennen me zoo in dien winkel - - 't is prachtig, profiel
- -’
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‘Jakkes,’ kregelde Jet, ongevoelig voor Bornsteins profielen, ‘ze zullen nog denken,
dat ik dien man naloop; ik sjouw altijd met portretten van 'm voor jouw plezier.’
‘Ik dacht, dat 't jou nooit schelen kon, wat de menschen dachten.’
‘Nee, niets kan me ook schelen, alleen wel als ze denken dat ik verliefd ben.’
‘Maar dat denken ze niet Iedereen koopt altijd portretten van beroemdheden.’
‘Dan kon je 't zelf ook wel doen! Is Bornstein dan een beroemdheid? Je hoort toch
nooit van 'm.’
‘Dat's wèl waar! Omdat jij nooit recensies leest.’
‘Nee!! Verbeeld je, dat ik nog van hem lezen moest ook, ik heb al genoeg last van
'm.’
In 't andere bed bleef 't na dezen smaad weer een poos stil.
Eindelijk:
‘Jet, als je 't doet, mag je zeggen, wat je van me hebben wil.’
‘Ook een portret van Bornstein!’
‘Jet, wees nu niet flauw.’
‘Hoeveel heb je d'r al? Vijftien?’
Stilte.
‘Zeg Méli!’
Geen antwoord.
‘Méli zeg, wees nu niet boos, ik zal wel zoo'n ding zien op te jutten - hoeveel kost
't?’
‘Ik zal je een gulden geven.’
‘Een gulden! Wat een taartjes zou je daarvoor kunnen eten!’
‘Ik tracteer je op net zooveel taartjes als je maar wilt, in Laren.’
‘Nee onzin!’ bromde Jet edelmoedig. ‘Als je al zooveel hebt uitgegeven, hou je
immers niets over.’
Na een poos:
‘Zeg Mélie.’
‘Ja - -’
‘Zouen ze daar in Amsterdam wel weten, wie Bornstein is?’
‘Ben je màl!’
‘O nou.... ik hoop 't. Nàcht!’
‘Nacht - -’

XXI
Het was stil op Hogher-Heyden.
Meneer Terlaet was dien morgen al vroeg naar Amsterdam
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gegaan, maar zou vóór 't eten terugkomen; Louise maakte met De Corte een paar
visites. De overigen, Peter, Lot, Bets en de twee jongens hadden een fietstocht
ondernomen. Peter, begeerig naar afwisseling, vond het wel leuk met die twee jolige
jongens erbij, en Bets ging mee, omdat ze zich op Hogher-Heyden altijd
dood-verveelde. Ze hield niet van dat stille buitenleven, en het samenzijn iederen
dag met Terlaets en nog eens Terlaets was niet geschikt om haar in een goed humeur
te houden.
In den warmen middag lag het groote huis verlaten en stil; vóór op 't terras zat
Lien zich droomerig te wiegen in haar schommelstoel, terwijl Doortje in de eetkamer
bezig was.
Lien had last van de warmte, haar bevende hand streek telkens de overvallende
lok van haar voorhoofd; in het impassible gezicht knipten pijnlijk de oogen tegen 't
schelle licht.
't Was héél warm; een hitte, die windloos stoofde over de hei, het huis blakerde
aan den achterkant, waar de groene jaloezieën niet geheel den indringenden
zonnegloed vermochten te weren.
Slap en stil hingen de bladeren der acacia's in 't brandende licht, de weg lag stoffig
en verlaten.
Het was al laat in den middag, toen een geluid van wielen, knerpend over 't grint,
juffrouw Doortje aan de deur deed komen en uitzien.
‘Dat 's de oude mevrouw Verschoren nog,’ zei ze halfluid en liep langzaam
afwachtend tot aan den rand van het terras.
Meestal eens in de veertien dagen kwam de oude barones Verschoren Adeline
Terlaet bezoeken; zij kwam zelden meer van haar buiten, Zonheuvel, dat halverwege
Laren lag, maar dit was een vaste gewoonte, winter en zomer. De
twee-ennegentig-jarige vrouw, geknakt in 't verlies van haar eenigen zoon, bleef
diens ongelukkige verloofde naast haar dochters als een eigen kind beschouwen.
Soms nam zij Lien, die haar wel herkende, doch niet meer wist in welke betrekking
zij eens gestaan hadden, mee uit rijden, maar meestal gaf zij er de voorkeur aan,
rustig bij haar te zitten.
In vroeger jaren was in de oude vrouw altijd de hoop geweest, dat Lien haar
verstand zou terugkrijgen, zij samen Charles zouden kunnen herdenken en betreuren.
Maar in later tijd had zij ook dit niet meer gehoopt, bleef zij alleen met een
aanhankelijke trouw, vreemd aan haar trotsch een-
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zelvig karakter, voelen voor haar, die haar zoon eenmaal het liefst was geweest.
‘Kijk eens Lien, wie er aankomt!’ moest Doortje waarschuwen.
Lien keek - - - dan, het rijtuig herkennend, dat zeer langzaam opreed en waarin
de oude vrouw in haar zwarte kleeren zat als een bleeke, stille pop, stond zij op, liep
met haar onvasten gang erheen.
Doortje aan de eene zij, de palfrenier ter andere hielpen mevrouw Verschoren
uitstappen; zwaar steunend met haar bevende handen op hun arm, wachtte ze een
oogenblik.... dan met een hoogheid van gebaar en houding nog in haar krachteloozen
ouderdom, wendde ze even het hoofd.
‘Over een half uur,’ zei ze klankloos kort.
Een zwak, weemoedig lachje om den fijnen, ingevallen mond, boog ze zich tot
Lien, kuste haar.
‘Kindje - hoe gaat het - -?’
Juffrouw Doortje schoof snel een leunstoel aan.
‘Het is - - héél warm,’ zei de oude vrouw, den zijden handschoen afstroopend, en
zij schutte de oogen met de hand, die als oud-ivoor geelde tegen 't dofzwart van haar
sluier. ‘'t Is te warm - Lientje - om te rijden - -’
‘Zoo warm,’ prevelde Lien na.
‘Gaat 't haar goed, juffrouw Doortje?’ Liefkoozend gleden de koude gladde vingers
over Liens hand; het oude gezicht, waarin de sombere oogen treurden, zag stil voor
zich uit.
‘Ja mevrouw, heel goed; 't is gezellig, hè Lien, met zooveel logés?’
‘Zoo - veel,’ knikte Lien, en haar oogen, een oogenblik opmerkzaam, zochten.
Doortje ging weer naar binnen. Ze wist, mevrouw vroeg nooit naar iemand,
wenschte nooit iemand te zien, haar eenige belangstelling nog gaand tot het meisje,
levenslang ongelukkig door een smart, die ook de hare was.
Zij zwegen beiden, zaten stil onder den broeienden middag; Lien met een halven
glimlach, haar vingers in elkaar vlechtend en weer omstrengelend.
De oude vrouw ook wist geen woord; zij leunde afgemat in haar stoel, verplet
onder die volle middaghitte, te zwaar voor haar brozen ouderdom.
En als altijd, wanneer ze hier zat in den zomer, zag zij in haar verbeelding het
ongeluk gebeuren; daar voor 't hek op
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den weg had het hollende paard hem afgeworpen, en hier langs hadden ze hem
gedragen, Charles, haar zoon, bloedend, dood al voor ze hem nog in de kamer hadden
neergelegd. Zij waren haar komen waarschuwen, verschrikte stalknechts, de koetsier
- het paard was alleen de plaats opgerend.... een ongeluk.... de tuinman van mevrouw
Terlaet met een boodschap.... En zij was gevlogen zonder meer te wachten, te luisteren
naar iemand, den stoffigen heeten weg langs, naar Hogher-Heyden - Juist zoo'n dag als vandaag.
O nu nog - nu ze als zoo oude machtelooze vrouw den weg langzaam reed, zàg
zij het - - zág alles weer.
Dit herinnerde zij zich tot in de kleinste bizonderheden - maar het latere niet. Zij
kon dikwijls niet goed meer scheiden de dingen van verleden en tegenwoordig - vandaag ook was ze niet helder - Haar dwalende hand beroerde haar zwart zijden taschje, en opeens herinnerde zij.
‘Ik heb iets, Lientje - voor jou.’ Met langzaam bewegen zocht ze een klein rond
etui te voorschijn; bros knipte het open onder den druk van haar kleinen voorvinger
- een fijn goud kettinkje lag op het vergeeld fluweel.
Begeerig strekte Lien er de hand naar uit.
‘Mooi,’ prevelde ze met haar glimlach, en ze hield het op in de zon, de losse
schakeltjes bewegelijk trillend in haar bevende hand.
‘Doe het maar om,’ knikte mevrouw, en ze probeerde te helpen met haar koude
stramme vingers. Doortje, die 't getob zag, kwam even naar buiten, haakte het slootje
dicht.
‘Ben je er blij mee, lieve?’ vroeg de oude vrouw pijnlijk. Lien, één hand aan haar
kettinkje om den hals, knikte, keek toen om naar Doortje, wéés.
‘Mooi Lien!’ bewonderde die. ‘Het ringetje dat u haar laatst hebt gegeven, draagt
ze ook altijd, mevrouw.’
De oude vrouw knikte, keek vaag naar het ringetje, dat ze vergeten was.
‘Het is héél warm,’ zei ze, en haar oogen, vermoeid, zochten.
‘Wilt u liever binnen zitten, mevrouw?’ vroeg Doortje.
‘Het is warm,’ prevelde ze, zonder antwoord - ‘het is te warm voor zulke oude
menschen als ik.’
Ze zag naar Lien, die verdiept in 't bekijken van haar kettinkje, niets anders meer
scheen op te merken - en haar
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oogen rustten verdoffend op den gladden gouden ring aan Liens vinger.
Ze schudde droef het hoofd, tuurde naar het rustige groen van het eikenboschje,
waarachter langzaam het rijtuig terugkwam.
Er naast liep meneer Terlaet; toen hij mevrouw Verschoren zag, verhaastte hij zijn
stap.
‘Mevrouw! dat mogen we wel zeer apprecieeren, in die afmattende hitte!’
Zijn stem klonk jeugdig helder; hoffelijk, met aangeboren zwier boog hij voor de
oude vrouw, die was opgestaan, toen zij 't rijtuig speurde, hem nu met een zwak
glimlachje haar hand reikte.
‘Ik wilde Lientje toch zien,’ zei ze.... ‘'t is heel warm.’
Een oogenblik stond ze, een afmatting loodzwaar voelende wegen in haar leden;
dan kuste ze Lien op de wang, die verstrooid even opkeek van haar kettinkje.
De oude vrouw wendde zich, met een beving om den mond, een troebeling in haar
donkere oogen; het bezoek aan Lien deed haar altijd zeer aan, vooral den laatsten
tijd - en ze wist niet goed meer, wànneer het met Charles gebeurd was, dacht het met
lang geleden nog....
Ze reikte vriendelijk, maar met een gebaar van hoogheid, een hand aan Doortje,
schreed toen langzaam aan den arm van meneer Terlaet naar het rijtuig.
‘Het is heel treurig - zoo heel treurig voor ons beiden, nietwaar - onze kinderen,
allebei - -’ zei ze, zich vergissend, meenend Lien een dochter van hem.
Hij merkte het, praatte mee.
‘Ja, ja zeker, het blijft altijd vreeselijk.’
En terwijl zij, gestut door hem en den lakei, moeizaam insteeg, de sidderende
handen steunklampend aan 't portier, dacht hij, met een plotselinge vreugde om zijn
eigen, nog jeugdige, frissche kracht:
‘Ze is buitengewoon verminderd.’
Licht hijgend van inspanning zonk ze in de kussens.
‘Terug,’ gebood ze kort.
Zich even oprichtend dan, groette ze meneer Terlaet, haar schemerende oogen
over hem heendwalend naar Lien; en in 't volle licht zag de oude vrouw, hoe grijs
zij was, grijzer dan Doortje....
Een trage traan gleed over haar dorre wang in haar sluier, toen zij zich vermoeid
achterover liet zakken.
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Langzaam, om schokken te vermijden, draaide het rijtuig de laan van Hogher-Heyden
uit.
En ze vergat te kijken en nog eens te groeten, zooals zij altijd deed, wanneer zij
langs het hek reed.
Zij vergat dit voor de eerste maal.
***
Boven was Jet juist uit Amsterdam gearriveerd, blazende en puffende, vol
avontuurlijke verhalen.
‘Hèb je 't?’ vroeg Amelietje, zóó als zij alleen waren.
‘Den goddelijken heer Bornstein draag ik hier in mijn zak’ - en Jet gaf een klap
op een uitpuilend deel van haar rok. ‘Maar ik ga nooit meer in dien winkel - ze lachten
me d'r uit, allemaal jonge ventjes - en ze konden 't eerst niet vinden - ze verdraaiden
expres tegen mekaar den naam, zeiden Bormstein - tot ik kwaad werd en hardop
spelde B-o-r-n-s-t-e-i-n - toen begon de heele winkel te lachen. Nou, dat is ook een
katje, zei d'r een. Eindelijk kwamen ze met twee tegelijk - -’
‘Heb je d'r twee?!’ viel Amelietje ademloos in.
‘Bèn je! Eén was toch al mooi genoeg, dacht ik.’
‘Laat kijken Jet, gauw! Je bent een schat hoor, ik vind 't zielig voor je, dat ze zoo
lam deden in dien winkel.’
‘O dat 's alweer voorbij - wacht, ik heb nog meer in m'n zak, - o hemel, m'n
flaconnetje is opengegaan!’
Onder bange vermoedens haalde ze het portret in rood en blauw gestreept vloei
te voorschijn.
Maar Amelietje, het vloei afscheurende, uitte een kreet.
‘Jet! hij is blauw en rood doorgeloopen!’
‘Dat kan niet!’ riep Jet, maar over Amelietjes schouder heen de verwoesting ziende:
Bornstein met een rose en een blauwe plek op z'n wang, vlak onder zijn oog, zijn
baard met blauwe strepen, barstte ze in lachen uit.
‘Stakkerd - 't lijkt Blauwbaard wel - wàt een ongedistingeerd uiterlijk, met zoo'n
gezwollen oog, of hij gevochten heeft!’
‘Jet, schei uit! Wat heb ik er nu aan!’ riep Amelietje, toch lachend ondanks
teleurstelling.
‘Laten we 'm afwasschen,’ stelde Jet voor, van ongeduldige pret popelend.
Ze kwam niet verder, een hand bewoog den deurknop en
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meteen mikte Jet Bornstein, blauw en wel onder haar sprei, gooide den nachtzak er
boven op.
Door de deurkier verscheen onthutst Diens gezicht.
‘O freule Jetje, neemt u me niet kwalijk, ik dacht dat de kamer leeg was! Ziet u,
d'r zijn twee doozen voor u gekomen. Ik geloof - ik gelóóf met wat moois erin,’
grapte ze, haar oud dun stemmetje schalksch hoog, de oogjes glunder om het jonge
goedje, dat ze op de Keizersgracht al zoo lang miste. ‘Ik kom es om een hoekie kijken
hoor, als u zoo mooi bent.’
‘Dat's goed Dien, dan zullen we je roepen hoor!’
Dien verdween, knikkend en lachend. Maar op de gang, toen Amelietje haar iets
nariep van strijkgoed, verloor ze dadelijk haar familiariteit, deed ze correct: ‘ja zeker,
freule’, om de tweede meid, die daar aan 't werk was.
En haar gezicht in effen plooi, de oogen scherp blikkend, lette ze in het voorbijgaan
nauwkeurig op, of alles in orde was.
Als een slagboom stond Dien tusschen de ‘booien’ en ‘binnen’. Wat er ook binnen
gebeurde, zij wist het, maar verder kwam het niet.
Doortje was haar ieder jaar, dat zij hier kwam, een ergernis. Zij, die op de
Keizersgracht het heele huishouden bestierde, vond zich niets minder dan zoo'n
huishoudster hier, die zich aanstelde of ze een dame was. En Doortje, in alles
verdraagzaam, kon toch niet lijden deze oude meid, die naijverig en scherp haar doen
en laten naging, en het bleef tusschen hen een onuitgesproken, maar duidelijke
vijandschap; van Doortje's kant geuit in koel hoogachtig zwijgen, bij Dien door
stekelige opmerkingen, voortdurende speldeprikken.
‘Kinderen!’ riep Louise's stem aan de deur, ‘zijn jullie jurken gekomen?’
‘Ja moeder, kom gauw kijken!’
‘Hier heb ik een schaar, wacht - neen Méli, nooit zoo'n vuile doos op een bed
zetten - hier, en bij den knoop doorknippen, dan kan je het touwtje nog eens
gebruiken.’
Amelietje volgde gedwee-onverschillig de moederlijke wenken, lichtte het deksel
af, het vloei.
‘O, dat's mijne,’ riep Jet, ‘laat gauw kijken.’
‘Pas op, Jet! wie pakt nu een lijf bij die dunne kant!’
Jet had 't alweer losgelaten, schopte haar rok uit, haar blouse nog aan één mouw
meeslierend.
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Amelietje, geknield voor haar doos, lichtte het lichtgeel japonnetje voorzichtig uit.
Jet had inmiddels haar rok aan.
‘Oh! maar die rok is veel te lang, nee, daar kan ik niet mee uit - kijk maar, ik val
erover, ik trap erop!
‘Jet, overdrijf niet zoo, hij komt net tot op je laarzen.’
‘Niet waar! O ik zie d'r idioot mee uit, en ik kan gewoon niet loopen, Méli, kijk
jij nu eens!’
Amelietje, een en al aandacht voor haar eigen toiletje, keek even.
‘Niets te lang, je bent zoo groot, ik vind die korte rokken bepaald gek voor jou.’
‘Ik moet toch m'n voeten kunnen verzetten! 't fladdert gewoon om m'n beenen nee, die rok doe ik niet aan naar die malle partij, dan doe ik mijn daagsche rok erbij
aan.’
‘En dit lijf? Jet ben je nu mal?’
‘Dank je, nee. Wat kan 't mij schelen voor die Benslo's, hoe ik eruit zie; iedereen
weet toch wie ik ben!’
‘Maar mij kan 't wel schelen, als je voor schande loopt,’ zei Louise driftig.
‘Moeder, doet u mijn rug eens dicht,’ riep Amelietje.
Met een zucht begon Louise aan haar tweede dochter.
Amelietje, met soms even een blik naar Jet, die grimassend en brommend voor
den spiegel met haar beenen stond te zwaaien, keek tevreden toe; tegen het zacht
geel kwam haar donker kopje heel mooi uit.
‘Mag ik binnenkomen?’ Ammy stak haar hoofd door de deur.
‘O tante! wat ziet u er nù jong uit, beeldig!’ riep Amelietje, en Jet een oogenblik
haar beenen vergetend, staarde mee bewonderend Ammy aan, die heel jeugdig leek
in haar dunne witte japon.
‘Hè Amme, ga liever daar staan,’ verzocht Louise, warm, moeite doend haar
geprikkeldheid te verbergen. Ze kon nooit bijzijn van anderen velen, als zij met de
meisjes bezig was.
‘Het is beeldig, Amelietje,’ zei Ammy, zonder op Louise's ergernis te letten,
tevreden het mooie poppetje voor haar bekijkend, ‘Laat jouwe ook eens zien, Jeppie.’
‘Och tante, ik zie d'r bespottelijk uit, kijk eens wat een rok!’ en Jet deed een
verwoeden schop in de lucht.
‘Maar lieve kind!’ Ammy schoot in een lach, ‘wat mankeert er aan? Hij staat je
allerliefst in je gezicht.’
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‘Och m'n gezicht! maar m'n beenen! Ik kan m'n beenen niet bewegen.’
‘Jet, heusch, die jurk is niets te lang,’ zei Ammy op haar zachten, bedaarden toon,
die Jet voor 't eerst wat overtuigde.
‘Ik kan er ook niet over oordeelen in dat malle groene halflicht - ik kan hier niet
zien,’ bromde ze.
‘Ja moeder, 't is hier ook niet om uit te houden.’
‘Jullie doet, of ik die zon laat schijnen!’ riep Louise, en ging àf op den rand van
het eene bed zitten.
‘Moeder zit op Blauwbaard,’ lach-fluisterde Jet tegen Amelietje.
‘Kom jullie dan ook op mijn kamer, daar is 't koeler,’ zei Ammy.
‘Dàt doen we, kom moeder!’ en ten spijt van den gesmaden rok, holde Jet ieder
vooruit.
Amelietje, even achtergebleven om Bornstein te redden en secuur op te bergen,
dwaalde dadelijk af naar Ammy's toilettafel, stond begeerig-bewonderend al die fijne
mooie dingen te bekijken.
‘Moeder, kijk u toch eens! tante, wat hebt u alles prachtig!’
Louise knikte even. ‘Ammy was ontzettend luxueus,’ dacht ze afkeurend, terwijl
ze even vluchtig overzag de kristallen flacons, de zilveren borstels - Maar Ammy zag er de buitengewone weelde niet van in: het was haar zoo'n
natuurlijke behoefte, dat zij dit vanzelf sprekend vond.
Dat alles had Henri haar in 't eerste jaar van hun huwelijk gegeven....
Zondag was de Brière er den heelen dag geweest, vroolijk en prettig met iedereen,
ook met haàr. Maar iets begon aan haar scherpe waakzaamheid op te vallen: na hun
maandenlange verkoeling was hij den laatsten tijd weer voorkomender, vriendelijker
- vriendelijker, maar ook onverschilliger, dit voelde zij met vlijmscherpe
onderscheiding.
En zij dacht:
‘Om Jopie komt hij. Jopie trekt hem - niet ik - niet ik meer - -’
‘Ja kinderen, wij hebben geen geld voor al die kostbare dingen, verdiep je er maar
niet in,’ lachte Louise, schijnbaar luchtig, maar ze dacht: ‘'t was eigenlijk niets goed,
dat de meisjes al die weelde zagen, bij de De Cortes was alles altijd degelijke
eenvoud.’
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De deur vloog open, Lot, warm-rood, haar haren geplakt, stond in de kamer.
‘Hemel, wat is hier te doen, zijn jullie aan 't passen om op te frisschen? Marinus
loopt wanhopig in de gang naar zijn familie te zoeken.’
‘Kom maar binnen, Marinus!’ riep Ammy.
‘Vader, hoe vindt u me?’ vroeg Amelietje coquet.
Maar Jet, in haar onderlijfje, een blooten arm om zijn hals slaand en hem zoenend
in 't voorbijgaan, vloog naar haar eigen kamer, gooide de verwenschte jurk in de
doos.
‘Heel lief - heel mooi!’ prees hij. ‘Lou, die naaister blijf je nu zeker houden, hè?’
‘Misschien,’ knikte Louise - warm.
‘Ja, ik vind, als iemand zijn best doet, moet je dat ook verder aanmoedigen,’ preekte
hij.
Lot grimaste achter zijn rug tegen Ammy; maar ze was niet in een opstandige bui,
en op zijn vriendelijk informeeren, hoe ze gefietst hadden, waarbij hij niet laten kon
geleerde tirades over het terrein uit te kramen, praatte ze vrij geduldig met hem mee.
‘Tante,’ vroeg Amelietje, ‘wanneer mogen wij uw plattuin eens komen zien?’
‘Wanneer jullie willen.’
‘Heb je al gehoord Lou, van Lots tuin?’
‘Neen,’ zei Louise zonder belangstelling. - ‘Amelietje, ik vind het ceintuur wat
laag opgezet.’
‘Moeder!’ riep Tom's stem aan de deur, ‘is u daar? Geef u een paar andere kousen,
d'r is een groot gat in m'n knie.’
‘In die nieuwe!’ ontsnapte Louise.
‘O, die Tom, hij viel een gat in zijn kous, zoo groot als mijn hand,’ lachte Lot
baldadig.
Louise zei niets, ging de kamer uit - de Friesche klok beneden in de gang sloeg
zes.
‘'t Is eettijd!’ riep ze waarschuwend.

XXII
Op een morgen vóór het ontbijt, - hij was altijd van iedereen het eerst beneden, - zat
meneer Terlaet met een brief van Bernard voor zich in de waranda.
Een lange brief, waarin Bernard, met koele, zakelijk gekozen woorden nauwkeurig
en precies uitlegde, wat hem deed besluiten tot een huwelijk met Lena Boot. Hij
verzocht
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Papa het den anderen te willen meedeelen; het zou hem spijten, wanneer het
onaangenaamheden en verwijdering tusschen hem en de familie moest te weeg
brengen - het zou hem echter nooit van besluit kunnen doen veranderen.
‘Neen, daarvoor kende hij zijn oudsten zoon.’
Meneer Terlaet wierp den brief op tafel en een vloek van woede brak zich door
tusschen zijn opeengeklemde tanden. Er was niet veel bij machte hem uit zijn
evenwichtig goed humeur te brengen, vooral hier niet op Hogher-Heyden, maar dit!
‘Hoe kwam de jongen erbij! Zoo iets mocht niet gebeuren! - in hun aller belang,
en zeker niet in 't zijne! Ze moèsten en zoùden hem eraf brengen!’
Toen Paul beneden kwam, kreeg die de eerste laag.
‘Wist jij daarvan?’ Zijn hand sloeg driftig op dien brief.
‘Ja.’
‘O, en hadt jij daar niets op tegen, hadt jij mij dat niet kunnen vertellen, - dat we
hem van 't idee af hadden kunnen brengen, eer 't zóó ver was?!’
‘O hemel daar begint het,’ dacht Paul verveeld. Maar medelijden stak hem toch
met zijn vader. Nog nooit had hij den ouden man zóó ontdaan gezien, zijn handen
beefden, zijn stem sloeg over, hij had tranen van ergernis in zijn oogen.
‘Hadt jij daar dan niets tegen?’
‘Er is veel tegen, natuurlijk, dàt zal niemand ontkennen, maar 't meest voor Bert
zelf.’
‘Nooit, nooit van mijn leven zal hij dat mensch bij mij in huis brengen, als hij dat
denkt - en dàt Bernard! Waarom heb je 't me niet gezegd, dan had ik er bijtijds tegen
in kunnen gaan!’
‘Ik dacht, u hoort het vroeg genoeg. En u kunt hem er tòch niet afbrengen.’
‘Maar jij, jij dan! voor jou doet hij meer dan voor ons allemaal. Waarom in
godsnaam heb jij dan je invloed op hem niet gebruikt! Dàt begrijp ik niet!’
‘Omdat ik dat niet wil! Als hij denkt, dat hij op die manier nog een beetje geluk
kan krijgen, zal ik hem waarachtig daar niet van terughouden. Daar hebben wij ook
niet het recht toe, gesteld dat we 't konden. Die vrouw is na Ella's dood meer voor
hem geweest dan wij een van allen.’
‘Wat 'n wansmaak, wat een wanbegrippen!’ raasde de oude heer. ‘Is dàt een kind
van mij en van je moeder! Uit dankbaarheid trouwen met je maitres - hij in zijn
positie!
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Maar dat is 't ook niet! 't Is - hij, op zijn leeftijd is er ingevlogen als een onnoozele
jongen! Dat wijf heeft hem omgepraat, ze heeft hem aan zijn hoofd liggen zaniken
tot hij eindelijk toegegeven heeft - zóó is het gegaan.’
‘Vindt u dat iets voor Bernard? Me dunkt, als er iemand zich niet laat ompraten
is hij het.’
‘Dat weet je niet, in zulke gevallen is iemand soms niet toerekenbaar. Maar ik zou
dan wel eens willen zien, of voor een flinke som die juffrouw zich niet bedacht,
desnoods een lijfrente - -’
‘Papa, stelt u u daar niets van voor - u kent de heele situatie niet - noch bij Bernard,
noch bij haar zou u daarmee opschieten. Bovendien is zij totaal onderworpen aan
hem; van haar, dat weet ik, gaat dit absoluut niet uit.’
‘Och kom!’ smaalde meneer Terlaet woedend, ‘wees jij nu toch ook niet gek!’
Paul zweeg maar. ‘Hoe lang zou dit nu nog zoo door moeten gaan? hij had 't wel
gedacht. Papa en de Brière zouden 't felst verontwaardigd zijn, in de overtuiging dat
zij altijd netjes den toestand hadden weten te regelen - -’
De oude man zweeg, zat verdrietig voor zich uit te kijken.
Hij mocht het minst intiem zijn met Bernard, het meest van allen was zijn oudste
zijn trots geweest. Zooals Ammy om haar schoonheid, was Bernard om zijn positie
zijn glorie geweest, de knappe zoon, zoo jong professor, die bovendien nog altijd
door zijn huwelijk geliëerd bleef aan de eerste families; een kinderlijk plezier had
hij gehad in Berts bekendheid.
Vertrouwelijk, hartelijk zelfs waren zij nooit samen geweest, maar hij had tegen
hem opgezien. Niet om zijn eenzaamheid had hij hem meer genegenheid geschonken,
maar om zijn positie, zijn geëerden naam, die hem altijd weer nieuwe vreugde gaven.
Nu - wat zou hij nu nog kunnen zeggen van zijn zoon Bernard! Hoe kon hij nu
nog ooit over hem praten, openlijk en met blijden trots! Nu zat daar voortaan het
ellendige achter, dat iedereen zou weten, en al werd het niet uitgesproken, toch altijd
gedacht zou worden.
Hoe ze smoezelen zouden en fluisteren en ginnegappen onder elkaar, de kennissen
achter zijn rug, en tegenover hem een gewoon-onnoozel gezicht zetten, of ze het heel
natuurlijk vonden zoo - - 't eigenlijk niet goed wisten.
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O, dat zoo'n jongen d'r heelemaal niet aan dacht, wat hij je daarmee aandeed!
Na het ontbijt, waarbij de kinderen hem tegen zijn gewoonte zwijgend en in zich zelf
gekeerd vonden, wenkte meneer Terlaet dadelijk Lot naar buiten. Hij verlangde bij
haar zijn hart uit te storten; voor 't oogenblik kon hij niemand anders bij zich velen,
zelfs Berry niet, dien hij met een kort woord afscheepte.
Haastig liepen zij beiden den tuin uit, staken het paadje over naar het bosch. En
hier, in een van de nauwe, tusschen hoog eikenhakhout ingegroeide laantjes, vonden
ze een plekje om te zitten, gaf hij haar zonder een woord den brief.
Terwijl zij las steeg langzaam een warme blos over haar gezicht, tot in haar hals;
dan, sprakeloos van verrassing, liet ze den brief op haar schoot vallen, keek met
groote oogen haar vader aan.
‘Mooi hè?’ zei hij met een bitter lachje.
Ze gaf geen antwoord, keek uit, zonder iets te zien, in 't groen.
‘Bert - Bert haar broer - trouwen met - -’
Ze bleef stom van verbaasden schrik; dat was zoo iets ongedachts - een van die
dingen, waarvan je wel hoorde bij anderen, maar die in je eigen familie niet
voorkwamen - en dan Bert nog wel! En hoe zou alles dan moeten gaan - werd dat
nu hun schoonzuster? - en dat was al jaren zoo geweest - En wat voor 't oogenblik het sterkst, verbijsterend bijna, op haar inwerkte, was:
Hoe weinig ze van elkaar geweten hadden, hoe weinig hem gekend! Zoo dikwijls
liep Bernard bij haar op, praatten zij samen over alles, vertelden zij elkaar van allerlei.
Zoo tevreden schijnbaar had hij bij haar gezeten - en achter dit leven, dat zij allen
van hem kenden, waarmee zij alles van hem meende te weten, had gestaan een ander,
dat een veel grooter deel van zijn eigen ik had ingenomen.
‘Wist u het papa?’
‘Ja - ik wist 't wel, - - Paul ook - -’
‘Maar ik toch niet - wij anderen niet - -’ zocht ze voorttobbend op haar gedachten
van daareven.
‘Nu ja, dat doet er ook weinig toe,’ viel haar vader in
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met ongeduldigen wrevel ‘Het is 't geval zelf wat ons aangaat, daàr zitten we nu
mee.’
Hij greep den brief, keek hem opnieuw door, schudde driftig het hoofd. Hij zag
rood, zijn vriendelijke oogjes nijdig klein getrokken, en de hand, waarin hij 't papier
hield, beefde. Hij dacht aan de Verschorens, aan Ella's familie, aan al de kennissen
in Amsterdam, en het leek hem of een zware, zwarte schaduw was gevallen over hun
zonnig onbevlekt familieleven.
‘Arme vader, vindt u 't zóó erg?’
Ze keek hem aan en streek door zijn pluizige witte haren, die dunnetjes even
opwoeien in den zoelen wind.
‘Niemand hoeft het te weten immers, wat ze geweest is - -’ troostte ze, kortzichtig.
‘Over een week roepen de musschen het van de daken! Wat denk je, hoe wou je
daar nu nog een waarschijnlijken uitleg van geven! Dat mensch komt toch niet uit
de lucht vallen! Neen, 't is niet te redden, op geen manier.’
Lot keek zwijgend neer op den brief.
‘Dat was zoo zijn korte stugge wijze van schrijven. Als zij erover praten konden,
zou 't beter zijn,’ dacht ze.
‘Je neemt 't nogal kalm,’ zei meneer Terlaet bitter.
‘Ja - nee - niet kalm - 't heeft me zoo overrompeld - ik kan me d'r niet goed in
denken - - 't is zoo verward - -’
Hij zweeg. Voor 't eerst in zijn leven was hij in haar teleurgesteld. Hij voelde: zij
stond niet geheel aan zijn zij - - zij trok ook naar Bernard - net als Paul.
Een moeë neerslachtigheid zonk in hem. Hij stond op, verlangde opeens alleen te
zijn.
‘Vertel jij 't maar aan de anderen, laat hun den brief maar lezen,’ zei hij, den weg
naar huis inslaand.
Zwijgend stak ze haar arm door den zijne en wandelde met hem terug.
***
Iedereen wist het nu.
Niemand praatte of dacht over iets anders; de kinderen werden met een voorwendsel
uit de buurt gestuurd en het geval telkens weer van voren af aan bekeken en besproken.
Ammy zei heel weinig erin; zij, die zelf door dergelijke verhoudingen van de
Brière zooveel geleden had, zag het
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nóg weer met andere oogen; het walgde haar en deed haar tegelijk te veel pijn, om
er over te kunnen spreken.
Maar Louise maakte zich heel boos; rood en driftig voer ze uit tegen zóó'n wijze
van handelen, geheel op de manier van haar vader, en deze vond een soort troost in
deze sympathie.
De Corte, het eerst gekwetst in zijn naam, zijn zoo hoog gehouden, onbesmetten
naam van edelman, praatte voornaam rustig hoe 't mogelijk was een man van de
gaven, de ontwikkeling van Bernard - en dan een vrouw, waar je geestelijk niets aan
hadt, zonder beschaving - ònbegrijpelijk!
Hij had de voldoening, dat ze dezen keer hem eens niet tegenspraken, integendeel
met instemming naar hem luisterden; in den algemeenen schrik zwegen de kleine
grieven.
Bets alleen, die toch vond dat hij zeurde, viel hem ongegeneerd in de rede, en haar
grove stem schamperde, blij met deze gelegenheid om haar lang opgekropte ergernis
te kunnen luchten: ‘dat zoo iets in ieder geval niet te verwachten was geweest van
Bernard, die zich altijd voor iedereen te hoog vond. Nu konden de hekken wel eens
verhangen worden, nu had hij hen noodig! Nu zou hij dankbaar mogen zijn, als ze
hem nog wilden ontvangen.’
Maar Lot kon niet velen, dat Bets zoo schimpte op Bernard, en hoewel zijzelf nu
al duidelijk de bezwaren der anderen was gaan zien, kibbelde ze toch dadelijk driftig
ertegen in:
‘Dat Bert niet de man was, om ooit bij iemand te gaan soebatten, dat hij ook hun
genade absoluut niet noodig had, hij zou zich wel alleen kunnen redden; en in ieder
geval was hijzèlf er niets minder om geworden.
‘Ben jij dan zoo blij met je schoonzuster?’
‘Dat zeg ik niet, maar daarom hoeven jullie, jij en Lou, niet zoo op Bert af te
geven!’
Peter zweeg geheel. Zelf buiten familieleven opgegroeid, kon hij niet zoo voelen
voor het schandaal.
‘Als Bernard hield van die vrouw, waarom zou hij haar dan niet trouwen? Om zijn
broers en zusters niet? Mijn hemel, wat konden de menschen toch mal denken! Hoe
kon je daarover je zoo warm maken en je dag bederven?’
Maar toen hij vanmorgen, omdat het hem al dadelijk zoo verveelde, iets dergelijks
zei, had hij wel aan hun gezichten gezien, die koel verstrakten:
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Zij vonden, hij kon daar niet over oordeelen. Een burgerjongen van origine, wat
voelde die voor zoo iets in je familie! Hemzelf hadden ze maar ampertjes geduld
indertijd. En nu mochten ze je wel lijden, alles was goed en best - maar bij zoo iets
lieten ze toch, zij 't ook onbewust-bijna, duidelijk merken:
‘Daar kan jij niet over meepraten, want jij bent niet een van ons.’
Met een spot achter zijn brilleglazen keek hij den kring rond, dan naar zijn vrouw.
Zij wond zich op, maakte zich driftig, geheel één met de anderen.
Scherper flitste het in zijn oogen, maar nu stak er ergernis achter; Lot hoorde bij
hèm.
‘Kom,’ zei hij, ‘ga jij nu eens mee een frisch eind fietsen, anders mocht onze
schoonzuster al te veel van onze krachten vergen.’
Lot keek hem aan met iets van onwil om zijn toon; maar ze stond op, ging met
hem mee.
De anderen hadden het wel opgemerkt, maar namen koel geen notitie.
Toen Hein 's middags kwam met Paul, wist die het al. Hij vond 't geval gewoon
beròerd, maar kon evenmin als Lot het gekrib erom op Bert velen.
‘Hè, die ruzie, dat lamme gezanik! Hij wou er niets mee te maken hebben, met de
heele historie niet, maar hij wou er ook niet van hooren. Bets zou natuurlijk 't nu
dubbel en dwars op Bernard verhalen. Hij wàs ook lang niet aardig tegen haar, en
zij liet zich toch zoo makkelijk winnen met wat hartelijkheid. Hè, dat er altijd en
eeuwig haken en oogen moesten zijn, dat ze mekaar niet beter verdroegen! En nu dit
weer - hij ging maar liever wat met de kinderen de hei op - hij moest ook weten, hoe
Berry's les gegaan was.’
Maar ook dit liep niet mee vandaag.
Hij kon wel aan Berry's manier van antwoorden merken, dat het niet in den haak
was geweest.
‘Was meneer niet tevreden, Berry?’ drong Hein.
‘Och - ik weet niet,’ schokschouderde de jongen, onwillig om te liegen èn de
waarheid te zeggen.
Maar Hein merkte alleen, gauw tevreden, het eerste op.
‘Hoe kwam dat dan? Je werk was toch af?’
‘'t Was zoo warm,’ prevelde de jongen wrevel, ‘en ik had hoofdpijn - -’
Hein, bezorgd, zweeg een oogenblik. Berry scheen nog
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dikwijls hoofdpijn te hebben, maar 't kwam wel altijd gelijk met de lessen! Wat moest
je d'r nu van gelooven? Als hij maar eens ronduit zei: ‘Vader, ik kan onmogelijk
werken, ik heb te veel hoofdpijn,’ dan wist je waar je aan toe was. Maar hij twijfelde
altijd, of 't niet over zou gegaan zijn van een pretje. Hemel, wat was 't moeilijk een
kind op te voeden; hoe deden andere menschen dat toch!
‘Je moet me je opgaven laten zien voortaan en je werk, eer je er heengaat,
begrepen?’ zei hij streng, met een poging tot vertoon van gezag, die hem al
bespottelijk voorkwam, eer de woorden er nog uit waren.
Maar Berry zei kalmpjes: ‘Ja,’ en begon meteen te vertellen over een nieuw soort
vulpenhouder, die hij gezien had bij Perry.
‘Ik dacht, dat zou iets voor u zijn!’
Hein liet 't maar weer - voor dezen keer nog maar eens niet brommen - zoo'n enkele
maal kon het toch den beste wel gebeuren - Aan tafel bleef de stemming stil en gedrukt. De kinderen, merkend dat er wat gaande
was, fluisterden nieuwsgierig onder elkaar.
Doortje, bescheiden, hield zich volkomen onwetend. Zij wist ook feitelijk niets
dan een enkel toevallig opgevangen woord, en zij combineerde, vermoedde, begreep
bijna - -Maar haar gezicht verstrakte koel als Dien in de kamer was, zij de oogen der
oude meid onderzoekend scherp, met iets van schamperen spot op zich voelde.
‘Hoe wist die meid,’ tobde Doortje; ‘luisterde zij eeuwig aan de deuren - en wàt
wist zij - - meer dan zij toch - meer dan zij? - -’
Amelietje had toevallig een gesprek opgevangen tusschen haar vader en moeder,
die niet wisten dat zij in 't kleine kamertje was, en suite met hun slaapkamer.
Onverschillig had zij in 't begin wel hun stemmen gehoord, maar geen acht erop
geslagen, tot op een waarschuwend sst van Louise, wijzend naar haar, zij, plotseling
opmerkzaam geworden, zich had herinnerd de laatste woorden, die haar anders
voorbij zouden zijn gegaan:
‘Hij leefde al jaren met d'r - - zoo'n mensch - -’
‘Dat is tot daaraantoe, maar trouwen - -’
Geprikkeld door wat blijkbaar niet voor haar ooren be-
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stemd was, zon en vorschte Amelietje, lette scherp op.
‘'t Wàs iets met oom Bert - ging die trouwen? - zoo'n mensch - - Wàt voor 'n
mensch? - - dus daàr zaten ze allemaal zoo over in - - hè, aan haàr had moeder 't toch
wel kunnen vertellen, ze was toch al zestien! Wat 'n onzin om haar bij de kinderen
te rekenen, ze wist meer van alles af dan ze dachten - en ze vertelde nooit iets over
- -’
En terwijl ze innerlijk smachtte om te wèten - het geheim - van oom Bert, dien ze
altijd interessant vond om z'n mooien kop, met dat zilverige krullende haar - - hèt
geheim - - borg haar trotsch stil gezichtje hoogmoedig haar verlangen, en haar oogen,
als altijd rustig, staarden.

XXIII
Iederen dag om half vijf stapte De Brière den Amstelveenschen weg op, een eind
voorbij den uitgang van het Vondelpark, waar hij Ada Vervoort vond.
Dit, dacht hij, was een tijd van geluk, als hij, sinds zijn dolle verliefdheid op Ammy,
niet meer gekend had. En hij vond zichzelf, blij verwonderd, een jongen, een
verliefden jongen, zooals hij telkens weer zich jachtte naar hun plaats van
samenkomst, waar altijd en opnieuw ze hem verrukte met haar juichende, stralende,
openlijk getoonde liefde.
O - was 't niet heerlijk dit! Wat anders was er, dat zóó'n fleur gaf aan het leven dat je deed gaan als in een roes - wat heerlijk ook, dacht hij dikwijls, dat hij dit geluk
nog zoo echt jong kon genieten! Een enkelen keer slechts bezwaarde hem in zijn luchthartigheid de gedachte:
‘Wat, als de zomer voorbij is? als Ammy weer in de stad komt, en dit niet langer
zoo voort kan gaan.’
Maar hij verjoeg het dadelijk: hij wilde niet denken, wat verder gebeuren moest hierin ook ontweek hij Ada. Hij wist wel wat zij hoopte, waartoe zij hem drééf bijna
met al de kracht die in haar was:
Een breuk tusschen Ammy en hem.
Nooit. Dàt nooit. Hoewel ze hem op 't oogenblik onverschillig was, zich van haar
scheiden kon hij toch niet. Alleen al om Jopie niet. Hij wist niets, dat hem 't verlies
van 't kind zou kunnen vergoeden. Hoe dikwijls was hij t rotsch en gelukkig geweest,
als vrienden, kennissen riepen
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over zoo'n pracht van een kind, - hoe dikwijls maakte hij zich illusies als ze groot
zou zijn, hij genieten zou in haar triomfen - en ook - - als zij zèlf mensch en van zijn
natuur, hem begrijpen zou, beter dan Ammy.
Nee, 't was voor Ada ellendig, arme lieve meid, hij vond 't ook erg genoeg,
waarachtig, 't was een harde strijd dikwijls.
‘Och maar niet verder indenken, 't was nu nog zoo heerlijk - nu voelde hij zich
vrij, dacht aan niets dan aan 't genot van 't oogenblik.’
Hij keek scherp uit, zijn aandacht gevat; kwam zij daar al aan - nù al?? Lieve,
liève meid! en hij was nog wel een half uur te vroeg bijna.
't Was stil op den weg; aan weerszijden lagen de landen in de felle middaghitte te
stoven, de enkele boomen stonden roerloos, de bladen slap.
Hij glimlachte voller, en liep haar snel, in jachtend verlangen tegemoet.
‘Ada - kindje - -’
‘Ben ik niet vroeg?’
‘Prachtig, maar wat onvoorzichtig, schat! Als ik er nu nog niet geweest was, had
je hier alleen op dien naren weg moeten schilderen. Je kon toch niet weten, dat ik te
vroeg zou zijn?’
‘Niet?’
Haar mond lachte, haar oogen zagen stralend in de zijne.
‘Ik had zoo'n verlangen,’ zei ze diep ademend, ‘zóó'n ontzettend verlangen naar
je - ik kòn het niet meer uithouden, en ik wist, dat jij òok zoo naar mij verlangde.
Dat voelde ik, dat kon niet anders. Ik wist, dat je d'r zijn zou.’
Hij vatte haar hand - de weg was leeg en stil - en zoende even haar vingers.
‘Lieve, liève schat.’
Langzaam liepen ze verder, tusschen de groene weiden. Hij keek aanhoudend naar
haar gezichtje; hij vond haar mooi den laatsten tijd met die lichte afgematheid van
uitdrukking, de oogen in verlangen wijder open.
Die wonderlijke oogen.
‘Kijk me nog eens aan,’ zei hij stilstaand, ‘neen zóó - làng - - ja!’ Hij keek snel
om zich heen, dan bukte hij zich, en haar gezicht tusschen zijn handen houdend,
kuste hij lang en innig haar rooden mond.
Hij voelde haar lippen branden op de zijne. Toen hij haar
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losliet duizelde ze een oogenblik doodsbleek, greep zich met gesloten oogen aan
hem vast.
‘Wat is er? wat scheelt er aan?’ vroeg hij glimlachend.
‘Niets,’ hijgde ze heesch, ‘dit is geluk - dit alleen is geluk - bij jou alleen - ik kan
niet meer buiten je - - begrijp je dat?’
Haar oogen, plotseling open, staarden fel, dreigend bijna in de zijne, haar handen
nepen zijn vingers.
‘Ik immers ook niet zonder jou,’ zei hij zacht, ontroerd; en op dit oogenblik meende
hij het.
Hij dacht, dit was het, waarmee ze zich zoo sterk aan hem bond: haar totale
overgave. Geen valsche schaamte weerhield haar vrijuit haar liefde te zeggen. En
hij zag terug den eersten, tijd, toen hij haar leerde kennen, haar tallooze, coquette,
kleine kunstgrepen, haar uitgelatenheid, haar booze buien. Het was alles veranderd.
Er was alleen uit haar geworden een stille vrouw, niets vragend, niets denkend dan
liefde.
Haar kleur was langzamerhand teruggekeerd, een blosje brandde nu op haar wang.
Een wijle gingen zij zwijgend naast elkaar: zij voelden zich veilig in deze
zomerweken, nu al de kennissen buiten waren.
Zij voor zichzelf vreesde eigenlijk niets. Zij lachte om haar goeden naam en al die
dingen. Wat beteekende dàt! Zij zou niet eens voorzichtig hebben willen zijn. Want,
als zij eens samen gezien werden, op een oogenblik als straks bijvoorbeeld, dan zou
dit leiden tot een catastrofe; dan zou hij niet meer terug kunnen, maar gedreven
worden tot de daad waarvoor hij nu altijd beredeneerd terugschrikte.
Zij dacht dikwijls en veel over Ammy, maar altijd in fellen haat. Dat die groote,
koele, stroeve vrouw haàr geluk en het zijne willens en wetens in den weg stond!
Dat zij hem niet meer liefhad en toch niet wilde afstaan aan een ander! - Niet liefhad neen, zij verbeeldde het zich wel, maar dat wàs geen liefde, dat had
die vrouw niet in zich met haar teruggetrokken hoogmoedigen aard.
En dan weer kwelde haar het bitterste:
Hij had haar niet lief, als zij hem. Hij beteekende voor haar alles, en hij zou van
haar geweest zijn, als niet 't kind er hem van terughield. Waarom - waaròm? Dat
kind van die vrouw, waar hij niets meer om gaf!
‘Waar denk je aan?’ vroeg hij - ‘ben je moe?’
‘Neen, maar 't is heel warm.’
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‘Ik vind 't zoo armoedig, dat we hier altijd op zoo'n weg moeten loopen!’ viel hij
plotseling uit. ‘Veel knusser en gezelliger zou ik onze bijeenkomsten willen hebben
dan hier zoo op straat! En nu is 't nog mooi weer, maar als 't regent en koud wordt - waarom zouden we eigenlijk niet in mijn huis gaan?’
Zij zag op, een vlam in haar oogen.
‘In zijn huis! Zij samen daar - - zóó gevaarlijk, woù hij dat?!’
‘De buren?’ glimlachte ze tartend; haar hart bonsde.
‘Allebei gesloten. We kunnen achter het tuinhek in - wie ziet dat? Een beetje
voorzichtig natuurlijk, maar dat is juist wel pikant. En wie loopt er in dat laantje durf je?’
‘Ik??’
Zij zette haar scherpe witte tandjes in haar lip en lachte. En hij begreep:
Zij wou wel, zij was niet bang, en zóó kende hij haar nu al, ze hóópte waarschijnlijk
zelfs gezien te worden, maar geen gekheid hoor, hij zou voorzichtig zijn.
‘Donderdag dan?’ vroeg hij - ‘dan zal ik eerst 's ochtends mijn kamer wat gezellig
maken.’
Ademloos en zacht tripte Ada bij tante Truus de trap op naar haar kamer, om zich
wat op te frisschen voor het eten.
Zij was hier thuis, voelde zich vrij als een vogel; van weggaan werd niet gesproken.
De nichtjes waren nog in het buitenland en haar tante, Indische van geboorte, een
zuster van haar moeder, verlangde alleen 's avonds iemand bij zich te hebben; overdag
begeerde zij geen gezelschap, bleef in haar eigen kamer opgesloten.
En de broeiende stadshitte van dezen warmen zomer, die haar in den Haag naar
Schevingen zou hebben doen snakken, deed haar nu in 't vrije huishouden van tante
Truus, waar ieder, onverschillig voor regel of orde, zijn eigen weg ging, de ochtenden
werkeloos verdroomen op haar kamer, waar de zon stoofde achter de groene
jaloezieën, die slechts een gedempt, schemerig licht naar binnen lieten. En zij
droomde, glimlachend op de bank, over De Brière, over alles wat weer komen zou
- haar armen boven haar hoofd, haar fijne vingertjes frommelend aan de bladen van
den palm achter haar. Als ze het hoofd wendde, kon zij zichzelf in den spiegel zien:
ze was mager geworden den laatsten tijd, maar
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't stond haar goed, maakte haar mooier met die matte tint, en deed haar oogen grooter
en warmer schijnen.
Als iemand haar sprak over haar slecht uitzien, verdroeg zij het zwijgend, met een
glimlachje, denkend aan hèm -Henri. - En langzaam ontzenuwden haar deze ochtenden, die zij verdroomde op haar bank;
eindeloos haar fantasieën over hem uitspinnend, levend alleen in herinnering aan
hun laatste samenzijn.
Na de lunch, die, overvloedig en zeer uitgezocht, altijd lang duurde, ging zij zich
heel minutieus kleeden voor haar wandeling, zei: ‘Tegen half vijf, als de grootste
hitte voorbij was, had zij behoefte aan wat frissche lucht,’ en tante Truus sloeg er
niet eens acht op, vond Ada zoo'n makkelijke, prettige logée - Tegen het diner kwam Ada dan altijd geéchauffeerd terug. een geteekend blosje
op haar matte wang. En ze glimlachte met ver afwezenden blik, antwoordde maar
vaag op tante's conversatie, voelend haar opwinding zinken, een loome zwaarte
wegen in al haar leden - in haar hoofd. En onder het eten al, kostte het haar moeite
zich op te houden in die doffe apathie, waarbij ze stil glimlachend staren bleef naar
het beeld in haar herinnering - eindeloos herhalend en zich voor den geest roepend
alles wat Henri gezegd had - en hoe - en wat zij geantwoord had - Dan, den verderen avond bij de thee, met tante Truus in de luchtige waranda, die
uitzag op het Vondelpark, bleef zij liggen in den lagen rieten stoel, verplet onder die
telkens weerkeerende opwinding - het uitgaan in die hitte, waar ze niet tegen kon.
Het knakte haar. Ze bleef verloomd liggen staren in het groen, over 't gazon,
waarachter de hooge boomen van de laan bij het Melkhuis donkerden tegen den
lichten, parelgrijzen avondhemel.
Uit het stille park stegen geluiden op: voetstappen, schuifelen over het grint van
late wandelaars, - stemmen, die gedempt, half vervaagd in de lucht, visioenen gaven
van een geheime innigheid daar in die donkere lanen.
En ze glimlachte - - Hoe het eindigen zou, wilde ze niet denken; ze kon niets dan
zich lijdelijk laten meevoeren door dit soort leven, dat altijd verlangen was zelfs in
bevrediging, genot in 't altijd kwellend begeeren.
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Buiten in het park sliften de stappen over het grint. Ze wist instinctmatig het langzaam
loopen van twee menschen, dicht gedrongen tegen elkaar. En het bloed klopte
brandend in haar wangen, met een rilling sloot ze de oogen - - terwijl zij luisterde, - luisterde, naar de geluiden, die opstegen in den warmen zomeravond uit het zwoele,
zwarte park. - -

XXIV
Meneer Terlaet had een langen brief geschreven aan Bernard, waarin hij hem met
krachtige bewoordingen aanmaande om toch dat onzalige plan te laten varen. Als 't
hem niet convenieerde op 't oogenblik om door een groote geldelijke opoffering die
vrouw zich van den hals te schuiven, zou hij, zijn vader, bereid zijn tot elke hulp in
dit geval.
Er was geen antwoord gevolgd, alleen na een dag of tien een berichtje, dat Bernard
den volgenden Zondag zelf over zou komen.
Den heelen morgen al heerschte er groote spanning.
Peter, die niet verlangde bij het onderhoud tegenwoordig te zijn, was 's morgens
uitgegaan op een grooten fietstocht - er werd vroeg koffie gedronken omdat de
kinderen eveneens gingen fietsen, en Hein in de ongedurigheid van dit wachten Bernard zou eerst na drieën komen - trok met De Corte naar 't bosch, waar zij nog
een anderhalf uur lui konden liggen.
Met Hein kon Marinus 't altijd vinden. Er was in Heins vriendelijke, zich weinig
in anderen verdiepende natuur, nooit geïrriteerdheid om De Corte's eigenaardigheden.
Zoo gingen zij dezen zomer dikwijls samen en er ontstond een wel
kameraadschappelijke vertrouwelijkheid tusschen hen.
‘Zoo'n Zondag, je weet niet hoe ik daàr van geniet!’ en Hein, op zijn rug liggend,
rekte zich met jongensachtig behagen.
‘Ja - na zoo'n heele week in stad - -’
‘Weet je wat 't is, jullie ambtenaren, jullie hebt je vacantie - je stapt eruit en alles
gaat zijn gangetje, het werk wordt gedaan; maar in zaken, eigenlijk neem je nooit
ongestraft vacantie.’
‘Maar wàt je doet is ook geheel voor je zelf. Wij werken hard met de hoop op
promotie, maar onmiddellijke voldoening geeft 't eigenlijk nooit En dan, zooals ik
nu, je
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houdt zoo bitter weinig tijd voor jezelf. Aan je eigen ontwikkeling kan je niets meer
doen, je bent te weinig in je gezin. Ik zou bijvoorbeeld veel met Louise willen lezen,
van alles op de hoogte blijven, - je zakt zoo licht beneden je niveau, vindt je dat ook
niet?’
Hein, met glimlach, schudde het hoofd.
‘Neen, ik hou niet van die dingen,’ zei hij eenvoudig. ‘Ik heb er geen hersenen
voor, nooit gehad ook. Bets leest veel, Bets heeft een vlug verstand, zie je, Berry
heeft in dat opzicht veel van haar. Ik heb alleen maar een zakenhoofd. Als ik thuiskom
van kantoor, zou ik er niet van houen een ernstig boek te moeten lezen. En dàt is zoo
aardig van mijn vrouw, ze ziet nooit op me neer, omdat ik zoo niets weet van al die
dingen waar zij van houdt. Ze weet wel, dat er voor mij geen grooter plezier is dan
's avonds stilletjes bij mijn thee mijn krant te zitten lezen, of een beetje te soezen
over m'n sigaar - - en dan zoo wat met 'r te praten over huiselijke dingetjes, over
Berry - over den tuinman - over wat ze op straat gezien heeft; - Bets heeft altijd wat
gezien als ze thuiskomt! Zie je, dat vind ik nu prettig, ik kan niet meedoen aan al die
geleerde conversatie, dat weet Bets ook wel, en ze vergt 't nooit van me.’
Marinus knikte, in gedachten.
't Was of iets van zijn eigen diepste innerlijk, zóó verscholen, dat hijzelf 't haast
niet meer kende, daar uit Hein sprak; alsof hij verwonderd, iets terugvond, dat hij
làng was kwijt geweest, vergeten was, maar toch onbewust gemist had. En een
weemoedig verlangen kropte in hem, ook zoo te kunnen zijn als die eenvoudige goeie
kerel naast hem, die zich niet opschroefde om meer te schijnen dan hij was. Een
oogenblik hèftig verlangen zijn pose, die Louise vereerde, die hem poids gaf in zijn
werkkring, die zijn kinderen geleerd was te beschouwen als iets verhevens, àf te
schudden, en zich maar te toonen het eenvoudige, onbelangrijke mannetje, dat hij
inderdaad was; om zich te geven in al de naaktheid van zijn geestelijke armoede,
maar in 't geruste weten dan ook, dat wie hem aanhingen hemzèlf liefhadden, niet
den schijn, waarachter zijn eigenlijk ik zich verborg. Want als in een bliksemflits,
zoo zag hij één oogenblik scherp-helder, dat niet zijn grootste armoede was gelegen
in zijn kleinen geest, maar in de poovere, schamele tooisels, waarmee hij dien poogde
te bedekken.
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En hij benijdde Hein, dat hij dit alles van zichzelf zoo rustig wist, en zoo
eenvoudig-weg durfde zeggen, zonder eenige vrees voor geringschatting van een
ander. Er wàs in Hein geen bekommernis ooit over wat de menschen van hem zeiden
of dachten; niets kon hem schelen dan zijn eigen recht, kalm leven en de enkelen die
hij liefhad.
Als jongen al had hij zich verdraaid, verwrongen, om maar een beetje
belangwekkend te zijn. Hij had wat gelezen, wat bovenop-wijsheid vergaard, en
eenmaal aan zijn zelfgekozen pose gewend, kon hij er niet meer buiten. En eerst zijn
ouders, zijn familie, later zijn vrouw, zijn kinderen zelfs, dwòngen hem door hun
eerbied erin te blijven.
Hoe kon hij nu op een dag thuiskomen en zeggen, als Louise riep; ‘'t Boek ligt al
klaar, Marinus, laten we gauw na het eten beginnen’ - brieven van Goethe of iets
dergelijks - - hoe kòn hij dan zeggen, zooals zijn hart hem ingaf:
‘O, ga weg met dat boek; ik heb geen lust om me in te spannen, om m'n
middelmatige hersenen, al moe van bureauwerk, nog te gaan breken op lectuur, die
me niet ontspant, niet eens genot geeft, mij langzamerhand eigenlijk een kwelling
wordt. Wat kan 't mij schelen wat of aan wie Goethe schreef! Laat me stil zitten en
kijken naar jou en de kinderen, en vertel me kleine onnoozele dingetjes van hen en
van jezelf, maar die mij aan mijn hart gaan, die ik mee kan voelen. - - Dàt is wat ik
noodig heb, waar ik eigenlijk naar gehongerd heb. Laten we meer van elkaar zien ons niet in dingen verdiepen, die òns leven niet raken.’
Ja zóó. Maar - en dit was de straf - hij zèlf had Louise eenmaal dien weg
opgedrongen, ook haar aard had hij verwrongen en nu drong zij hèm! Hij kon nu niet
meer terug. En hij wist ook wel, zoo wilde hij nu hier, onder den invloed van 't
oogenblik. Maar eenmaal thuis, zou hij zich weer laten gaan, bleef hij in den
tredmolen, dien hij zelf eenmaal in gang had gezet.
Hij dacht aan Bernard.
Dat was ook zoo iemand, die recht en vastbesloten zijn eigen weg ging, onbevreesd
niet gaf om het oordeel der menschen.
En hij wist nu ook: zijn eigen argumenten tegen Bernards daad waren valsch en
hol. Als hij maar één oogenblik durfde doordenken het warme menschengevoel, dat
de drijfveer ervan
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was, dan moèst hij Bernard bijvallen. Was 't dan al zóó erg in hem, als een ziekte,
dat zich-verstoppen-moeten? dat, waar hij armelijk en klein stond, hij zich verborg
achter hoogdravende, edeldoende theorieën, maar waar hij werkelijk nu eens gezond
en goed voelde, hij dit weer verstak achter voos en wereldwijs geredeneer?
En gek, dat ook dit tegenstrijdige niemand in hem scheen te merken. Alleen, hij
had het dikwijls met iets als pijn gevoeld, en misschien juist daarom wel had hij haar
zoo lief: Jet, zijn zonneschijntje, dat hartelijke, eenvoudige, eerlijke kind, zij hield
van hem op een andere wijze dan Tom en Amelietje - dan Louise. - Het was of dat
kind met haar klare, scherpe oogen, met haar zonnig, onbedorven hart, schouwde
dóór zijn komedie heen, die niet eens opmerkte, alleen maar zag zijn ware zelf; zij
toonde ook nooit eerbied voor zijn wijsheden, 't ging haar volslagen voorbij. Maar
zij zat op zijn schoot, gaf hem poezige liefkoozingen, vertelde hem, terwijl zij zijn
gezicht verknuffelde tusschen haar zachte handen, grappige kleine gebeurtenisjes
van school, uit haar kinderleven, zij betrok hem in haar eigen kinderlijke malligheden;
zij deed dit alles volslagen onbewust, maar telkens was 't hem, of hij uit hàar doen
zichzelf in zijn ware gedaante als in een spiegel zag.
‘Kom zeg, we zullen eens moeten opstaan hè?’ zei Hein opschrikkend uit zijn
halven dut. Maar hij moest zijn vraag herhalen, en toen hij, zich overeind werkend,
verwonderd omkeek, zag hij Marinus zitten, leunend op zijn arm, met een vreemde
uitdrukking in zijn gezicht.
‘Ben je - moe?’ vroeg hij, zoekend naar 't goede woord.
Maar de ander sprong op, trok zijn gezicht al in de plooi.
‘Nee, welnee, wou je gaan? 't Is mij best.’
Hij liep al vooruit. Hein nog iets verwonderd volgend.
‘Wat had die? Och een strubbeling met Lou misschien - of met de kinderen - maar
't leek daar toch altijd alles zoo makkelijk te gaan.’
Niemand wist precies hoe laat Bernard komen zou, maar Paul ging zonder iets te
zeggen naar de tram van 10 minuten over drie. Hij wou hem niet zoo alleen laten
aankomen, 't zou toch al een beroerd middagje worden voor hem. Voor de zooveelste
maal vroeg hij zich af: Houdt Bert heusch zóó veel van haar, dat hij met zijn
veeleischende, gauw ge-
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ïrriteerde natuur haar onbeteekenendheid zal kunnen blijven dulden? Was 't niet een
soort bravoure tegen beter weten in, die hem later berouwen zou?
Maar och, houen van iemand - - hield je van iemand om zijn ontwikkeling, of
omdat hij je gelijke was? Neen zeker met, hijzelf tenminste niet. Misschien was er
nooit grooter verschil tusschen twee menschen geweest dan tusschen Kitty en hem,
en toch had hij Kitty nooit Willen missen voor een, die gelijkvoelend was met hem.
Hij liep in gedachten voort - - Kitty - - hij voelde zich zooveel beter - al was hij
de oude nog niet - maar de angst was weggebleven. Dat was dus mets geweest, zijn
vrees voor waanzin malligheid. Mijn hemel, wat 'n winter had hij toch achter den
rug; en eerst leek de zomer zoo kalm voorbij te zullen gaan, nu hadt je dit weer met
Bert. Want al die dingen van Bert trok hij zich aan; hij kon er niet van slapen, toen
Bert 't hem pas had verteld. En nòg, en nòg, 't liet hem geen oogenblik los - hoe dàt
nu gaan moest.
Aan oom Jan, die in Bentheim een badkuur deed, had hij het maar geschreven;
later zou die gegriefd zijn als hij er buiten gelaten was.
Aan de tramhalte ging hij even voor 't huisje zitten: dat deed hij graag, het lag er
zoo vriendelijk verscholen in 't groen, als maar met die onuitputtelijke juffrouw daar
hem altijd verveelde met haar gesprekken.
Het was drukkend; een trieste, dompige dag, vreemd voor 't midden van den zomer
- - het deed denken aan najaar - - en plotseling juichte de vreugd in hem op, dat hij
in 't najaar weer in stad Kitty zou ontmoeten. Zoù ze na zijn raadselachtig gedrag,
hem dan nog weer als vanouds ontvangen willen?
Ja - als hij haar alles uitlegde - O, kon hij haar nu, op 't oogenblik maar eens even zien, zooals van den winter,
met haar liefde en verlangen zoo duidelijk in haar gezicht - - als hij haar zóó nog
terugvond wanneer hij weer geheel beter zou zijn, dàn - Maar hij wist diep in zijn hart nu al, dat hij haar dan toch met alles van het
doorgestane leed zou kunnen zeggen.
Hij kòn er met over praten.
Maar oh! dat 't voorbij was, werkelijk voorbij, deze ellendige winter; dat zijn liefde
hem weer hernemen ging! zoodat het geledene nu al bijna een booze droom begon
te lijken.
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Weer te mogen denken aan haar stralende vroolijkheid, haar jonge zachte liefde dat alles voor hèm - De juffrouw van het tramhuisje, een gelegenheid openziende, kwam naast hem
staan.
‘U wacht zeker op een van uw broers, meneer?’
‘Hoe weet u dat zoo?’
‘Ja dat raai ik nou zoo maar!’
Hij glimlachte goedig, den langzamen melancholieken lach van zijn grooten mond,
die alle vrouwen aantrok en keek haar aan met zijn altijd moeden oogopslag.
‘Wat 'n stumper,’ dacht hij - ‘zoo leelijk, geen haar en geen tanden meer, en een
kraaistem, en dan hier den heelen dag in zoo'n huisje moeten zitten -’ en hij praatte
buitengewoon verveeld, maar toch vriendelijk in zijn medelijden, wat met haar mee,
tot de tram er was.
‘Bernard niet meegekomen. Dan zou hij zeker aan 't station een rijtuig nemen.’
Hij slenterde langzaam terug, om 't stof van den weg te ontgaan, in 't lager gelegen
met mos begroeide pad bijzijden, onder de beukenboomen.
Ammy was uitgegaan, al vroeg in den middag, met Jopie. Ze had geen reden
opgegeven, en niemand had iets gevraagd. Maar zij vermoedden wel, hadden haar
oogen steeds meer zien versomberen tegen den Zondag, toen er nog geen bericht
was, of De Brière zou komen. Eindelijk Zaterdagmorgen, een kort, vriendelijk briefje,
dat hij tot zijn spijt dezen Zondag den gezelligen kring zou moeten opofferen om
een plicht van barmhartigheid te gaan vervullen bij Van der Schraaf, die nog niet
hersteld was.
Het had Ammy gestoken, de vroolijke bonhomie in dit briefje, en erger nog het
wantrouwen. Hij blééf niet den heelen dag bij Van der Schraaf zitten, daarvoor kende
ze hem te goed - en wàt dan de rest van den tijd?
Oh! Dat wantrouwen, dat ellendige, altijd wroetende wantrouwen! Dikwijls was
ze op 't punt terug te keeren, kon ze 't niet meer uithouden hier - dan zou ze tenminste
wèten!
Maar voor Jopie was 't hier zoo goed en zoo noodig. En ook haar energie zonk
dadelijk weer in haar neer. Meer dan ooit vreesde ze nu haar eigen huis, waar de
misère weer van voren af aan beginnen zou.
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't Was hier toch beter.
Maar nu dit met Bert! Al wàs 't een ander geval, hij die kind noch kraai had, die
vrij was om te doen wat hij verkoos - - toch instinctmatig beleedigde het haar van
haar eigen broer. In haar eigen sombere ongelukkige stemming kon ze hier niet zacht
over oordeelen. ‘Die mannen,’ dacht ze in sterken weerzin - ‘al die mannen, de een
zoo goed als de ander - bah, wat onkiesch van Bernard, zoo'n schepsel in de familie
te willen dringen.’
Toen Hein en De Corte aankwamen zagen zij de familie achter 't huis zitten. In 't
laantje naar den koepel liepen meneer Terlaet en Bernard pratend heen en weer.
Meneer Terlaet, driftig gesticuleerend, bette telkens zijn rood gezicht met den
zijden zakdoek; Bernard, schijnbaar beheerscht, kalm, zonder gebaar, ging naast
hem, den grooten grijnzenden kop gebogen.
En hij antwoordde weinig, liet lang den stroom van woorden over zich heen gaan;
hij zag strak voor zich uit, met slechts nu en dan een even opflitsen in zijn blauwe
oogen.
‘Och Papa,’ zei hij eindelijk, ‘'t is werkelijk nutteloos, dat u zich zoo opwindt, er
is niets, wat mij eraf kan brengen. Ik heb er lang genoeg over gedacht en de bezwaren
overwogen.’
‘O, dus je erkent toch zelf bezwaren!’
‘Natuurlijk. 't Is maar de vraag, of die overwegend zijn.’
‘Ik moet je zeggen,’ zei de oude man driftig den witten zakdoek bewegend, ‘ik
kàn er niet in komen. In zoo iets kan ik mij niet indenken. Je zult van mij ook niet
kunnen verwachten, dat ik die vrouw in mijn huis ontvang in gezelschap met je
zusters.’
‘Ik geloof ook niet, dat ik u dat verzocht, heb,’ zei de zoon koel, ‘alleen verwondert
't me, neem me niet kwalijk, dat u dit onder ons zoo te berde brengt, u met uw
antecedenten moest dunkt me minder geschokt zijn door mijn leefwijze.’
‘Ik hèb 't niet tegen de verhouding!’ viel meneer Terlaet uit, ‘dat is gewoon
menschelijk; ik zal de laatste zijn om zoo iets te gispen - maar je troùwt niet, dat doèt
men niet.’
‘Ja men - men - ik nu wel.’
‘Je begrijpt, dat je je positie vergooit!’
‘O neen.’
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‘Niet? dat zal je eens zien!’
Bernard glimlachte hooghartig.
‘Den eersten tijd zullen ze misschien gechoqueerd zijn - dat gaat voorbij. Ze hebben
me nog noodig. Enfin -’ hij keerde zich om in de richting van 't huis, ‘'t spijt me, dat
u 't u zoo aantrekt Papa - maar ik heb geen andere bedoeling gehad dan 't u mede te
deelen. Iets vragen doe ik niet, noch van u, noch van de anderen.’
Maar meneer Terlaet hield hem staande. ‘Weet je,’ zei hij, bijna barstend van
ergernis, ‘wat mij zoo hindert in dit? Dat jij, op jouw leeftijd, en in jouw positie, je
hebt laten ompraten door dat wijf: dat je er in bent geloopen als een onnoozele jongen
van twintig.’
Het bloed vloog Bernard naar 't hoofd. Deze beschouwing van 't geval zoo
bespottelijk ver van de waarheid, maakte hem driftig.
‘Dan moet ik u toch zeggen, dat u 't mis hebt. Niet zij, maar ikzelf heb 't gewild.
Met geen woord heeft zij er ooit op aangedrongen, ik dacht zelfs altijd, dat 't haar
vrij onverschillig liet, maar ik, ik wensch het, omdat ik dit leven niet meer voortzetten
kan en wil’
‘Als dat waar is, dan ben je gek. Zijn er dan geen andere vrouwen te krijgen?’
‘Neen - voor mijn smaak niet.’
‘Dan is jouw smaak al een miserabele moet ik zeggen. En dan neem ik 't je nòg
meer kwalijk.’
‘Daar hebt u geen recht toe - ik heb alleen met mijzelf te maken.’
‘Dat heb je niet: jij dupeert ons allemaal! Ik heb ook niet als een heilige geleefd,
daar kom ik rond voor uit, maar ik heb 't nooit mijn familie lastig gemaakt.’
‘Wàt zegt u daar! U hebt 't heele leven van uw vrouw ermee vergald! Ik moet
zeggen, de moraal is prachtig! Ik kwets alleen een beetje familietrots, maar dat is in
uw oogen erger, dan een voortdurende ontrouw tegen uw vrouw; erger dan dat uw
schoonzoon uw eigen kind ongelukkig maakt - want daàr hebt u altijd een
verontschuldiging voor - -’
Woede stak in hem op, maar hij beheerschte zich nog, met moeite.
‘We zullen 't nu maar staken,’ zei hij heesch - en liep 't huis langs naar achteren,
waar de anderen bij elkaar zaten.
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Ze begroetten hem gewoon vriendelijk, praatten er over dat deze trein zoo slecht
aansloot, dat hij gelijk had gehad een rijtuig te nemen - - maar de stemming was te
duidelijk geforceerd. En terwijl hij warm in den rieten stoel lag, en den kring gezichten
rondzag, die poogden gewoon te kijken, viel het hem op, dat Ammy er niet bij was.
Waar was die? Wou ze hem soms niet ontmoeten? 't Stak hem, dat ieder een gesprek
over ‘het geval’ ontweek, niemand eens probeerde iets vriendelijks te zeggen, dat ze
daar alleen maar zaten te broeien in de gekrenktheid van hun familietrots. En drift
nog steeds in hem doorziedend na 't gesprek met papa, viel hij scherp uit:
‘Wel, en wat heb jullie allemaal tegen me in te brengen?’ Een oogenblik was er
stilte, schouwde zijn glimlach smalend over hen heen; dan, geïrriteerd door zijn toon,
zei Louise hoog:
‘Ik dacht, dat je geschreven hadt, Bernard, dat niets je van je plan kon terugbrengen
- dan is 't ook onnoodig over zoo iets onverkwikkelijks nog te praten; dat verlangt
niemand.’
Ze schrikten allen. Wat Louise zei wás waar, maar haar toon klonk zoo vijandig,
en in huis, en altijd later nog, werd Bernard ontzien als een autoriteit.
Bernard vloog 't bloed naar zijn gezicht, zelfs zijn voorhoofd werd rood. Hij sprong
op en ging heen en weer loopen.
Toen zei Hein:
‘Laten we in godsnaam niet op zoo'n toon beginnen.’
Iedereen zweeg weer, de stilte werd drukkend. Lot had een rood kleurtje van
agitatie, Bets keek norsch, of 't haar niet aanging. De Corte zat dwars op zijn stoel,
aandachtig een anderen kant op te kijken; Paul zag misnoegd voor zich uit, maar
toen hij eindelijk Bert aankeek, wist hij meteen, dat nu kwam, wat hij gevreesd had!
Bernard, meestal kalm, zelfbeheerscht, kon een enkelen keer als iets hem scherp
kwetste, onverwacht in blinde woede uitvallen. Het gebeurde hoogst zeldzaam, maar
dan was het ook zóó, dat wie het bijwoonde, het niet licht vergat.
En terwijl hij nog zocht een bezwerend woord, erover dacht Bert maar kortweg
mee te nemen naar zijn kamer vóór erger voorviel, barstte al Bernards stem,
overslaand van woede, opeens uit, ontvielen hem de woorden in toomelooze drift,
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raffelend over elkaar, terwijl zijn hand op het zwakke rieten tafeltje sloeg, dat krakend
omzonk.
‘Dàt verdraag ik niet, die gezichten van jullie! Denk je, dat ik me zoo door jullie
laat behandelen?! Ik heb er nu al genoeg van, ik wéét 't al wat me te wachten staat
van jullie - en ik zèg je, nooit zet ik een voet bij jullie, bij niemand. - Zoolang niemand
je iets in den weg legt, hè? dan ben je lief en goed, maar jullie schijnheilig gedoe
over dingen waar je in je onnoozele hersenen geen begrip van hebt, dàt verdraag ik
niet - ik heb jullie niet noodig, begrijp je, niemand, ik zal alleen mijn weg wel
vinden!!’
‘Bert - -’
Paul was opgestaan, greep zijn arm.
‘Bert, toe, kalmeer je, schei uit!’
‘Bert - -’ snikte Lot.
Meneer Terlaet zat roerloos in zijn stoel. Alle kleur was uit zijn gezicht geweken,
zelfs zijn lippen waren wit; zijn hand omklemde trillend de stoelleuning. Maar zijn
verontwaardiging, zijn ergernis waren sterker dan zijn schrik.
‘Dàt is hier dunkt me de verkeerde wereld!’ begon hij gramstorig.
‘Papa toè - Bert - -’
Maar Bert luisterde niet.
‘Hoe dùrf jullie oordeelen!’ raasde hij voort, zijn blik minachtend op Louise, ‘hoe
durf je! zonder het flauwste begrip, wat er in een mensch kan omgaan, - behalve in
je eigen stumperige ziel - moet ik voor 't plezier van jullie fatsoen nòg eenzamer
leven? - wie van jullie heeft er ooit de moeite genomen eens te bedenken wat dat
eigenlijk voor een leven voor mij was - niets heb jullie gedacht! Je vondt 't maar
gemakkelijk je niet in een ander te verdiepen! En zou ik nu voor 't plezier van jullie
fatsoen dat schamele beetje - geluk wil ik 't niet eens noemen - moeten vergooien?
Die arme meid, die meer voor me is geweest dan jullie een van allen, op straat zetten
zeker, ter wille van m'n broers en zusters, die zich zoo geneeren voor 't geval!!! Maar
ik zeg je dan, als ik me er niet te goed voor reken, hoef jullie dat stellig niet te doen.
Zij, zij heeft een hart, zij houdt van me - jullie, jullie geven om niets dan om jezelf
- jullie zijn een troep ellendige egoïsten - stùmpers zijn jullie!!’
Hij zweeg plotseling, hijgde. Het haar van zijn verhit
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voorhoofd strijkend, keek hij zoekend om naar zijn hoed.
‘Ik heb er genoeg van,’ zei hij kort, ‘ik ben hier voor 't laatst geweest. Adieu.’
Maar met een snik sprong Lot op hem toe, hing aan zijn hals, eer hij zich kon
afwenden.
‘Bert toe - ach Bert, zeg dat niet, ga niet zoo weg - alles komt wel in orde - wees
niet zoo boos, Bert, blijf nog - -’
Hij trok haar handen los van zijn hals, schudde grimmig het hoofd.
‘We willen toch immers niet naar tegen je zijn,’ schreide ze, ‘niemand, we houen
toch allemaal van je - -’
Hein opgestaan, kwam er ook bij.
‘Kom kerel,’ prevelde hij; in zijn gezicht trok het zenuwachtig, en opeens, nijdig,
viel hij in 't wilde uit:
‘Dàt geklets ook! wat hoeft er zoo'n bombarie over gemaakt - 't is eenmaal zoo.’
‘Net een kind altijd,’ dacht Bets, terwijl zij zachter gestemd naar haar man keek.
Louise, koel voornaam, den mond minachtend neergetrokken, zweeg. 't Stak haar,
dat Marinus niets zei, haàr niet bijviel. Even nog wachtte ze, toen nam ze rustig,
maar innerlijk heel boos, haar sleep op, ging zonder een woord of groet Bernard
voorbij het huis in.
De Corte zei niets. Zijn weeke stemming van daareven in het bosch werkte nog
in hem na, en hij vond niet zoo gauw zijn door gewoonte behendig gevormde
redeneeringen. Hij kon niets zeggen, maar hij wou ook niet. Met iets als pijn had hij
Louise's scherpe woorden gehoord en ‘vreemd,’ dacht hij, ‘in zijn hart voelde hij
meer voor Bernards dan voor Louise's opvatting.’ En hij was de eenige, die onder
Bernards uitbarsting niet geleden had. Integendeel, hij had met ademlooze
belangstelling zitten luisteren, hoe vrij Bernard zich uitsprak. Hij dacht alleen:
‘Zou ik dat ook kunnen zoo? Zou ik dat ooit doen? Ja, als 't me ging om het liefste,
jawel zeker - maar dan toch op een andere manier -’
Er viel een oogenblik stilte; Bernard liep met snelle ongedurige stappen voor hun
oogen heen en weer.
Op het dak boven hun hoofd sjilpten de zwaluwen - een vlinder wiekte onzeker
voorbij hun gezichten.
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En zij hoorden niets dan dat ééne, nog naklinkende in hun ooren:
‘Ik ben hier voor 't laatst geweest.’
Zoo iets hadden zij niet verwacht. Dat hij werkelijk in goeden ernst hèn zou
opgeven terwille van die vrouw! Dat dit gebeuren kon: een van hen, die zich
koelbloedig, uit vrijen wil van de anderen afscheidde! Hadden zij hem dan zóó
gekrenkt?
Meneer Terlaet was de eerste die sprak.
‘Bernard,’ zei hij, en poogde kalm te zijn, ‘we hebben elkaar niet goed begrepen.
We zijn allebei driftig en voorbarig geweest. Iedereen is wat overprikkeld - maar
niemand wenscht een breuk. Jij bent begonnen - - of we haar wilden ontvangen of
niet, daar heb jijzelf niet naar gevraagd. Maar ik bedoel - - ik bedoel - - in ònze
verhouding hoeft 't daarom toch niet opeens zoo'n verandering te brengen....’
Mat en afgebroken klonk de stem van den ouden man in de stilte. Het sneed Lot
door de ziel. Niets van zijn eigen verbittering en teleurstelling meer uitte hij; hij
bracht alles in zich met geweld tot zwijgen in de vrees voor hèt ergste, wat hij niet
verdragen kon:
‘Een kind van hem, dat zijn huis meed.’
Bernard gaf geen antwoord. Nog altijd liep hij met groote stappen heen en weer;
zijn drift was over, een harde wrok alleen kropte in hem na; maar onder dien wrok,
die hem 't spreken van een enkel verzoenend woord belette, voelde hij diep in zich:
‘Hij had ontelbare malen in zijn hoogmoed gedacht, dat hun opvatting hem
onverschillig liet, en toch had hij nu niet kunnen velen, dat zij zijn handeling
beoordeelden als iets minderwaardigs.’
Zijn gezicht verzachtte niet, en plotseling was weer zijn stem scherp en smadelijk
in de angstig-wachtende stilte, uitte hij, wat hem als de eerste steek getroffen had,
zóó als hij aankwam:
‘Waar is Amme? Wou zij me niet ontmoeten?’
‘Daar begint 't weer!’ dachten ze.
Niemand kon een leugen verzinnen, te leeg en machteloos scheen hun dit na alles
wat gebeurd was.
Toen vond De Corte in een oogenblik van helder fijn voelen het juiste woord.
‘Ammy is op 't oogenblik niet in staat over iets als dit
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onbevangen en zuiver te oordeelen; ze heeft dit zelf wel gevoeld, en daarom is ze
liever weggebleven. Maar daarmee is absoluut geen vijandelijkheid bedoeld.’
Zij waren hem allen in stilte dankbaar, al moest Bets even in zichzelf lachen om
zijn retorischen zinsbouw. Ze zag Lot aan, maar deze merkte dit zelfs niet op, zat
alleen, telkens ter sluiks een traan wegvegend, van Papa naar Bernard te kijken.
Bernard zweeg weer, liep als te voren met zijn stormpas voor hen heen en weer.
Ze hadden allen zoo graag gewild, dat hij tenminste was gaan zitten; zóó was praten
onmogelijk, maar niemand durfde iets te zeggen, noch vertrouwde zijn eigen toon.
Toen brak plotseling de spanning door een stem aan 't hek, die juichend riep:
‘Oom Bert! Dàg oom!’ en Jet van haar fiets springend, vloog op Bernard toe.
Amelietje langzamer achter haar.
Hij keerde zich om bij 't hooren van stemmen, zich tot een glimlach dwingend.
‘Zoo kinders - -’
‘Oom, gaat u net weg? Omdat u staàt?’ riep Jet teleurgesteld.
Werktuigelijk ging hij zitten.
‘Ja,’ zei hij, ‘ik ga eigenlijk net weg.’
‘Blijf je niet eten?’ deed meneer Terlaet gewoon.
‘Neen, ik kan niet goed vandaag.’
Ze voelden allemaal sterk het belachelijke van dit plotseling zoetjes-gewoon-doen
na den storm, maar 't had tegelijk de starheid gebroken. Er was nu een gekke
onzekerheid voor in de plaats gekomen, en eigenlijk kon niemand zich nu meer goed
in zijn gewaarwordingen van daareven invoelen.
‘Hoe moest het nu verder gaan? Het was nòg niet uitgepraat.’
‘Hoe gaat u dan, oom? Er is nu toch geen tram naar Bussum voor vijf uur - hebt
u dan aansluiting?’
Hij keek op zijn horloge.
‘Ik loop naar Bussum.’
‘Zullen wij u brengen, oom?’
Het was voor 't eerst dat Amelietje iets zei. Haar oogen fluweelig zagen Bernard
aan.
Gewoonlijk merkte of zag ze weinig om zich heen, maar
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eenmaal haar belangstelling sterk gewekt, kon zij scherp en snel gevolgtrekkingen
maken.
‘Nu was er over gepraat,’ dacht zij, ‘ze keken allemaal zoo vreemd - en tante Lot
huilde, en grootpa zag bleek - en waar was moeder? - zeker allemaal kwaad geweest
tegen oom Bert; wat zag die er warm uit - zielig, hij alleen tegen allemaal - - wat had
hij toch een mooi, lief gezicht - -’
‘Neen, jullie zijn pas thuis, ik ga oom brengen,’ besliste Paul. ‘Dan moeten we nu
ook gaan, Bert, als je den trein van half vijf halen wil. Ik ga een paar andere schoenen
aandoen, dan vind ik je wel.’
Bernard stond op.
Even vocht een aarzeling in hem, vréésde zijn trots; toen stak hij zijn vader,
iedereen, de hand toe.
‘Adieu Papa - - Hein - Lot - Marinus - -Bets -’
‘Dag Bert -’
Niemand waagde iets meer. Hij tikte Jet, die hem zonnig toelachte, op de wang.
‘Dag Amelietje -’
Ze keek hem aan, haar oogen zacht, in vereering - - dan sloeg ze plotseling haar
arm om zijn hals en gaf hem een zoen.
Hij werd donkerrood. Zóó spontaan, zoo fijn begrepen van dit jonge kind, dat op
een oogenblik als dit, waarvan zij de bitterheid vermoedde bij intuïtie, geen beteren
troost wist dan den zoen van haar frisschen onschuldigen mond op zijn gloeiend
gezicht.
‘Lieve kind -’ zei hij zacht, en wendde zich ontroerd af.
Zij beet op haar trillende lip; bijna zonder te zien, in de emotie om haar eigen daad,
liep ze het huis in.
Haastig, zich nog niet geheel meester, liep Bernard de laan af.
Zij zagen hem na. Iedereen vond het ellendig, dat hij daar ging zoo alleen,
onhartelijk van zichzelf niet met hem mee te gaan tot aan 't hek zooals anders. Maar
een schroom weerhield hen: Bernard had geen verzoenend woord gezegd.
Toen plotseling stond meneer Terlaet op uit zijn stoel, en ging hem na.
Hij moest hard loopen, en de zachte grasrand op zij van het pad dempte het geluid
van zijn stappen. Eerst bij het hek haalde hij hem in.
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Bernard had zijn hand al op de klink, toen zijn vader naast hem stond. Onwillig hield
hij in.
De oude man hijgde, zijn woorden kwamen kort en afgebroken.
‘Je hebt gezegd - nooit meer wou je hier komen; je hebt me geen antwoord gegeven
daarnet, toen ik je vroeg....’
Hij stokte. Bernard stond zwijgend en keek over hem heen, zijn oogen somber.
Zijn vaders bevende hand vatte de mouw van zijn jas; de oogen van den ouden
man werden troebel, zijn mond, die zoo makkelijk en graag lachte, vertrok in smart.
‘Dat moet je niet doen,’ zei hij, ‘we hebben mekaar daareven harde dingen gezegd
- soit; maar dit moet je me niet aandoen, daar ben ik te oud voor.’
Bernard zweeg. Hij zag nu zijn vader aan, maar hij vond geen woord.
‘Ik zal probeeren -’ zei de oude man, en zijn handen beefden sterker, ‘als ik er jou
mee verliezen moet, dan wil ik er overheen stappen. Dan zàl ik haar ontvangen als
't moet.’
‘Ik dwing u niet, Papa.’
‘Je dwingt me wèl,’ zei meneer Terlaet, zijn gezicht trilde; ‘je laat me geen keus.
Je dwingt, omdat ik jou niet verliezen wil. Daar ben ik te oud voor. Dan zal ik bukken.’
Bernard schudde het hoofd. Hier, alléén met zijn vader, die zich voor hem
vernederde, hem sméékte in bijna nooit getoonde aanhankelijkheid - brak zijn
hoogmoed.
‘Neen,’ zei hij vermoeid; zijn hoofd was gloeierig dof na zijn opwinding, niet
duidelijk kon hij het nu meer doordenken - ‘ik wil werkelijk niet forceeren - en ik
wil niets vragen. De tijd doet veel; ik begrijp ook wel - - laten we alles maar zooveel
mogelijk bij het oude laten.’
‘Ik zàl probeeren,’ zei de oude man. ‘Het is een groot verdriet voor me - ik moet
den tijd hebben.’
Bernard knikte.
‘Ja - ja - maar nog eens; ik vraag niets, en - zij ook niet.’
Even, buiten zijn wil, grimaste een ongeloovig smadelijk lachje over meneer
Terlaets gezicht; dan stak hij zijn hand uit. Koud en zenuwachtig beefden zijn tengere
vingers in Bernards warmen, sterken greep.
‘Dag Papa.’
‘Tot ziens,’ antwoordde meneer Terlaet. - ‘Tot ziens dan - -?’ herhaalde hij,
wachtend - -
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Bernard aarzelde, dan met een licht schouderophalen gaf hij toe:
‘Tot ziens dan.’
Hij liet de klink vallen, terwijl nog eens zijn vader hem stil en dringend aanzag,
toen zich langzaam omwendde.... langzaam terugliep.
Bernard stapte den weg op. Toen hij voorbij het hek liep, omvatte even snel zijn
oog alles: zijn vader klein en tenger, daar gaande met gebogen hoofd, - het huis, den
tuin - en het vaste weten schoot door hem heen, als een pijn en een ergernis tegelijk:
Lena had hij gekozen, maar tòch, met al zijn grieven, zou hij nooit den moed
hebben geheel en voor goed met dit alles te breken.
Op den weg, bij den anderen uitgang, wachtte Paul.

XXV
Toen De Brière uit een brief van Ammy Bernards trouwplannen gehoord had, was
hij 's middags nog op den trein gegaan naar Hogher-Heyden. Een driftige
verontwaardiging ziedde in hem; hij vond, hij moèst er heen. Wat hij eigenlijk
verwachtte van zijn komst, was hem zelf niet duidelijk; hij had een flauwe verwarde
voorstelling: met zijn allen, door vereende krachten, Bernard er zien af te brengen.
‘'t Is een làmme historie,’ zei hij bij zichzelf, toen hij in den trein zat. En daarmee
uitte hij onwillekeurig tegelijk wat hemzelf betrof. Hij was, tegen zijn gewoonte in,
den laatsten tijd gedrukt; 't weer, somber, regenachtig, vroolijkte ook niet op - nu dat
slechte nieuws over Bernard - goeie hemel, 't was geen kleinigheid zooiets in je
familie! maar dat was niet 't ergste.
Zijn verhouding met Ada begon hem te drukken.
Het hinderde hem, het zichzelf te moeten bekennen. Zóó vol verwachting, met
zulk een vreugde was hij het begonnen, zoo was het nog een week of drie geleden toen hield hij toch van haar, vond iederen keer weer een nieuwe charme in haar.
Och, de fout was, hij had nooit moeten beginnen in zijn eigen huis! Die
wandelingen buiten, dat was wat anders, maar hier, hier ging het te ver. En zoo
gevaarlijk nog boven-
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dien. Hoe had hij toch zoo stom kunnen zijn! Ja, zijn eigen dolle verliefheid had hem
ertoe gedreven, maar dat kwam, altijd bleef het verlangen naar méér, hij had gedacht
haar niet meer te kunnen missen....
Die eerste keeren was 't ook allemachtig leuk geweest; de bekoring van 't gevaar
maakte het pikanter nog. Als twee kinderen hadden ze geslopen door het overal
gesloten, donkere stille huis, eindelijk op zijn kamer een festijn aangericht - van alles
had hij meegebracht: perziken, fijne bonbons - - En opgewonden door de heele
situatie, had zij hem omhelsd met een kracht en een vuur, die hem verrukten, bijna
ontstelden. Hij had wel gezien, zij was zichzelf niet meer, tot elken dollen streek in
staat, en dat had hèm voorzichtiger gemaakt dan anders.
Toen hij haar tenslotte nog een eindje wegbracht, was ze stil geweest, moe van
haar woeste opwinding; mat onverschillig bijna was ze van hem weggegaan.
Daarna had hij het een paar keer verschoven, een reden gezocht, waarom het niet
ging in huis, maar eindelijk dreef zijn eigen verlangen hem er weer toe. Toch, voor
't eerst in deze dagen begon hij zich rekenschap te vragen van zijn gevoel voor haar.
Tot nog toe had hij zich laten gaan in zijn verliefdheid, niet verder gedacht, nu begon
zorg voor de toekomst hem te benauwen.
Hij was verliefd geweest, maar zij had geen diepgaande passie in hem gewekt; en
hij voelde, na de bevrediging haar in zijn armen te hebben omhelsd, begon 't alweer
in hem te verflauwen, zooals al zijn vlammen ten slotte weer uitdoofden. Hij hield
ook wel van haar, zeker, maar stellig niet genoeg om zijn positie in de waagschaal
te stellen, een breuk te maken tusschen Ammy en hem. Al die maanden was zijn
vrouw hem onverschillig geweest, nu begon het oude gevoel voor haar, dat altijd
zijn rechten bij hem hernam, weer boven te komen.
Hij kon zich in 't geheel niet voorstellen, hoe dit eenmaal afloopen moest. Zich
ervan afmaken? Hij zag er waarachtig geen kans toe. Nooit had hij vermoed, wat
een furie eigenlijk in dat meisje stak. Ze zou hem kunnen vermoorden, liever dan
hem loslaten, dacht hij soms.
En 't was voortgegaan, telkens weer hadden zij elkaar ontmoet in 't huis, maar 't
was geen genot meer voor hem. Langzamerhand werd 't bijna een strijd, een harde,
pijnlijke strijd.
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Ze was niet meer tevreden met zijn zoenen, zijn omhelzingen, zij geloofde niet meer
zijn betuigingen dat hij van haar hield, ronduit verweet zij hem, dat hij haar bedroog,
haar aan 't lijntje hield en toch niet een scheiding wilde tusschen Ammy en hem.
Maar als hij dan, ongeduldig en narrig, zei dat het dan ook maar meteen voorgoed
uit moest zijn tusschen hen, maakte ze hem een scène, schreiend, woedend, dreigend
zelfs - altijd daarmee eindigend, dat zij snikkend aan zijn hals zich klemde; ‘hij moest
niet zulke dingen zeggen, en ze kòn hem niet missen....’ Dit alles werd, nu zijn eigen
verliefdheid verminderde naarmate de hare toenam, hem een last. Hij wilde niet te
ver gaan, hij was voorzichtiger geworden met de jaren, en hij liet niet zijn heele
positie in de war sturen om een malligheid. En hij mòest geducht oppassen, want zij,
in haar halven waanzin, zou niets ontzien om hem te drijven tot een daad, waardoor
hij zich voorgoed van Ammy, van iedereen afscheidde. Was ze niet eergisteren opeens
de voorkamer aan de straat ingeloopen en had 't gordijn opgetrokken, zoodat zij
beiden naast elkaar voor 't raam zichtbaar waren? Toen, om haar duivelschen lach,
waarmee ze hem aanzag, radende haar opzet, had hij een woede in zijn keel voelen
kroppen, en ruw had hij haar van 't raam weggesleurd, met een smak het gordijn
laten vallen. Later, weer met hem op zijn kamer, had ze aan zijn hals gehangen, hem
gekust en gevleid, niet boos op haar te zijn; ‘mocht ze niet eens meer een gekheidje
hebben?’ En hij was weer goed geworden, had haar dien dag verder kalmer, liever
gevonden dan lang te voren, als tot bezinning gekomen.
Maar toch - ze boeide hem niet meer. Dat wilde, dreigende bijna, dat hem haast
smoren in haar omhelzingen - - er was geen gratie, geen charme eigenlijk zoo meer
aan haar. Juist op de grens, lokkend, grillig, had hij haar aanbiddelijk gevonden; nu,
die grens overschreden, gaf ze hem dikwijls weerzin.
Hij zag geen uitweg!
Ontstemd stapte hij het hek van Hogher-Heyden binnen, maar zijn heethoofdige
drift kilde dadelijk op de gereserveerde, weinig zeggende houding daar.
Na dien Zondag, toen iedereen had gezien hoe makkelijk tegenstand tot een breuk
tusschen hen en Bernard zou kunnen leiden, had niemand meer een tegenwerping
beproefd. Ze
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namen het aan - 't was nu eenmaal zoo - 't zou nog het beste zijn bonne mine à mauvais
jeu te maken, ook tegenover de wereld.
Alleen Louise bleef scherp vijandig ertegen. ‘De manier waarop Bert was
opgestoven, voornamelijk tegen haar’ - zei ze - ‘kon ze niet zoo gauw vergeten.
Evenmin als zijn arrogance, nog beleedigd te zijn, dat zij er zich niet verheugd mee
toonden.’
't Gaf nòg meer verwijdering tusschen Lot en haar.
‘Daar heb je 't weer,’ zei deze tegen Peter. ‘Lou denkt alleen om zichzelf, aan
Berts moeilijkheden absoluut niet. Ammy was er toch eerst ook fel tegen, maar nu
heeft ze Bert zelf geschreven.’
Toen nu De Brière kwam met zijn kersversch opgediepte argumenten, en zijn
verontwaardiging, konden zij, behalve Louise, dit van hem, den aangetrouwde, op
wien zelf zooveel viel af te dingen, in 't geheel niet verdragen, en ze deden stroef en
onvriendelijk, echt ‘Terlaetsch’, niet te genaken.
Met Ammy alleen raasde hij uit.
‘'t Was plezierig, een zwager, die je zoo iets bakte, 't zou 't praatje van de heele
stad zijn!’ Maar Ammy, al buitengewoon geprikkeld door 't heele geval, met altijd
nog een wroeging in zich, dat ze toen dien middag was weggegaan, kon zijn toon,
zijn smalende woorden over Bernard niet dulden.
‘Bedenk eens een beetje Henri, Bert is mijn broer - ik hou te veel van hem, om
hem niet meer te ontvangen.’
‘Wàt blief je! Denk je dan, dat ik die twee in mijn huis ontvangen zal? Hoe bedènk
je het!’
Ze gaf niet dadelijk antwoord. - Ze had op dit oogenblik wel tegen hem kunnen
uitbarsten, zeggen, dat hij jaar in jaar uit haar leven vergiftigde met heel wat erger
dingen - ze bedwong zich met moeite. En ze verdedigde nu tegen Henri, wat ze in
haar hart toch veroordeelde. ‘Ik wil Bert het huis niet ontzeggen. 't Is geen misdaad!
Als hij nu toch van die vrouw houdt! En ik wil mijn eigen broer niet van me
vervreemden, zooveel heb ik niet meer te missen.’
Hij zweeg, trommelde ongedurig op de stoelleuningen.
Onwillekeurig had hem dàt in zijn goedhartigheid getroffen; ‘Zóóveel heb ik niet
meer te missen.’
‘Och ja, 't was ook beroerd voor haar, soms zag hij dat zelf wel in - maar hij had
nu eenmaal zoo'n natuur mee-
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gekregen; 't zou zeker voor hemzelf ook heel wat makkelijker zijn, als hij anders
was.’
Hij zag haar aan, zooals zij stil naar buiten stond te kijken; in zijn neerslachtigheid
deed hem opeens weer bizonder weldadig aan de gedistingeerde schoonheid, de rust,
die haar nooit verliet.
‘Kom eens bij me - geef me eens een zoen,’ vroeg hij, klein.
Zij kwam verwonderd, licht verward - streek zwijgend met haar hand door zijn
haar. In lang had zij zoo iets niet gedaan. Maar zijn stem had het weeke, veroverende,
dat nooit zijn uitwerking op haar miste.
‘Ammy,’ dacht hij, terwijl hij naar haar opzag en haar hand in de zijne hield, ‘was
toch eigenlijk een vrouw, zooals je er maar weinig zag, vandaag was ze weer
buitengewoon mooi.’
En na zijn maandenlangen roes van overspannen verliefdheid, waarin hij blind,
voor niets anders oogen had gehad, na de teleurstelling, den weerzin bijna, die er op
volgen moest, scheen het samenzijn met zijn vrouw en zijn kind hem plotseling een
reine verfrissching.
‘Laten we nu eens met ons drietjes naar 't bosch gaan, hè?’ zei hij.
‘Ja, dat's goed - - blijf je dan zoo lang?’
Haar stem beefde even.
‘Ik blijf den heelen dag bij jullie.’
Een vreugde sloeg door haar heen om zijn toon, dreef een blos op haar wang. De
zware last van wantrouwen viel van haar af.
‘Voorbij!’ dacht ze, met een diepen zucht van verlichting.
Ze ging heen om haar hoed te halen, onderwijl met verwondering bedenkend:
‘Wat zou ze nu weer voor een periode met hem gaan beleven? Geen staat viel er
op te maken - maar voor het oogenblik was 't toch goed - -’
Ze kwam gauw terug, den grooten slappen witten hoed op 't donkere haar.
‘Prachtig,’ zei hij bewonderend.
Ze glimlachte tegen hem, haar oogen zacht.
Hij dacht:
‘'t Is gek, maar 't kan me toch altijd schelen hoe Ammy tegen me is. Je kunt haar
nooit over 't hoofd zien’
--------------
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Met De Brière praatte meneer Terlaet na het eten ronduit. Beter dan tegen een van
zijn eigen kinderen, beter ook dan tegen Peter en De Corte, kon hij zich luchten tegen
dezen schoonzoon, in wien hij altijd verwantschap voelde met zichzelf.
Samen liepen ze heen en weer in de laantjes, waar het nu om acht uur al bijna
donker was, en De Brière begreep levendig al die bezwaren van papa - vond 't ook
een hard ding voor den ouden man.
‘Begrijp je nu zooiets? nietwaar, jij en ik kennen de wereld - maar hoe verzint de
jongen het!’
‘Absurd. En hij is er bepaald niet af te brengen? niet voor rede vatbaar? als ik
bijvoorbeeld eens - -’
‘Neen,’ zei meneer Terlaet, en hij moest in stilte lachen, dat iemand als Bernard,
zijn zoon Bernard, vatbaar zou moeten zijn voor de egoïste, oppervlakkige
redeneeringen van iemand als De Brière. Gebrek aan zelfkennis.
‘Neen - en nu hij hier is geweest, kant ik er mij ook niet meer tegen - wat jullie
doen, de anderen, dat moeten jullie weten, maar ik wil Bernard mijn huis niet
ontzeggen. Ik had altijd zoo gehoopt, dat hij nog eens een goed tweede huwelijk zou
doen. Bernard had ieder meisje kunnen krijgen.’
‘Wanneer trouwt hij?’
‘'t Eind van deze maand.’
‘Goèie hemel! Wie moeten getuigen zijn?’
Meneer Terlaet trok de schouders op. ‘Paul natuurlijk en verder - -’
‘U is dus geen getuige?’ vroeg De Brière ronduit.
‘Neen, ik niet,’ zei de oude man stil.

XXVI
Over de heele stemming op Hogher-Heyden lag een druk. Het was er niet meer het
onbezorgd, haast kinderlijk genieten van de eerste maanden.
Langzaam sleepte Augustus met al donkerende avonden voort. De Corte's verlof
was om, hij kwam nu alleen van Zaterdag tot Zondagavond en Louise sprak al van
weggaan.
Zeven September begonnen de scholen, ook Amelietje's vioollessen, en ze wilden
de kinderen liever een week aan 't stadleven doen wennen, dan ze zóó van buiten in
de bedompte school te sturen.
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Louise nam het Paul, maar vooral Peter zeer kwalijk, dat die getuigen bij Bernards
huwelijk wilden zijn.
Peter deed alsof hij het niet merkte; er was een dwarse, harde wil in hem, om zich
door niemand van zijn schoonfamilie te laten influenceeren. Hij zou doen wat hij
goed vond, en daarmee uit.
Stil, eenzelvig, onverschillig, ging hij in deze dagen zijn weg. Ook Lot zocht hij
niet. Hij had danig het land! Zóó als die heele historie met Bert begon, had hij al lont
geroken: nu zou je de poppen aan 't dansen hebben, als hij en Lot vijftien Augustus,
zooals het plan was, weg wilden gaan. - En 't was nèt zoo uitgekomen. Hij zag al een
paar dagen Lot zenuwachtig, stil, Papa telkens aankijken, maar eindelijk had ze het
te berde gebracht:
‘Nu zouden volgende week, zooals afgesproken was, Peter en zij nog veertien
dagen samen uitgaan - -’
De oude man had zóó ongelukkig gedaan.
‘Ga jij nù van me weg, in dezen tijd nu ik je net zoo noodig heb?’
‘Peter kan hier toch ook immers alleen met je zijn, wanneer hij maar wil, daar
hoeven jullie toch niet voor weg te gaan! Gunt hij me dàt nu niet eens? Enfin, gà jij
maar - het is nu eenmaal zoo: je kinderen breng je groot voor een ander.’
Ze was schreiend bij Peter gekomen, geheel overstuur, ze zag het niet door. Die
veertien dagen samen, waar zij zich zóó op verheugd hadden, opgeven, dat kon toch
niet - dàt wou ze ook niet. Maar zóó neerslachtig en ongelukkig had ze vader nog
nooit gezien!
Peter, hoewel hij innerlijk kookte over zulk verregaand egoïsme van den ouden
man, had bijna niets gezegd. Hij was, toen Lot met erge hoofdpijn tenslotte naar bed
moest, met haar naar boven gegaan, en den verderen avond op het balcon bij haar
blijven zitten. Dat gaf haar rust, zoomaar stilletjes naar hem te liggen kijken, tot ze
in slaap viel.
Maar 's avonds laat, toen ze wakker werd, had hij zich over haar heen gebogen,
haar een zoen gegeven, en stil gezegd:
‘Ze moest er maar niet langer over tobben, als zij 't erg graag had, wilde hij wel
hier blijven.’
Zij had hem gekust, schreiend om zijn teleurstelling, maar een last was zichtbaar
van haar afgevallen.
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‘Maar volgend jaar, dan gaan we stellig samen, hè?’
Hij maakte zich, half lachend, half wrevel los.
‘Daar zullen we nog maar niet over denken.’
Hij had er verder niet meer van gerept, maar was te pijnlijk-eerlijk, om instemming
te veinzen, toen Papa hem vriendelijk zeide, dat hij hem zoo'n plezier deed met te
blijven.
En Lot zag ze uit elkaar gaan: de oude man verdrietig gegriefd, Peter strak,
plichtmatig zich schikkend, en ze schreide in stilte, omdat haar heele bestaan zoo
ellendig gekneld zat tusschen de twee menschen, die haar het liefst waren op de
wereld.
Paul merkte wel, hoe zij er onder gebukt ging, en dit weerhield hem haar te spreken
over de door haar begane onredelijkheid tegenover Peter. Hij had zich bepaald
geërgerd, toen hij hoorde, dat ze niet op reis gingen, nerveus als hij was door al 't
gedoe om Bernard.
Die was zoo gejaagd en prikkelbaar, als hij hem nog zelden gekend had. Expres
in zijn vrije oogenblikken, zocht hij hem zooveel mogelijk op, maar hij kon toch ook
niet de tallooze bezwaren wegnemen, die zich telkens weer voordeden.
Bernard had een moeilijken stap gedaan voor zijn trots, toen hij, op Pauls raad,
Peter verzocht de andere getuige te willen zijn voor Lena. Van Sollem en De Booi,
twee oude ongetrouwde vrienden van hem, zouden zijn getuigen zijn. 't Had hem
een langen strijd gekost, maar Peter, sterk voelend het lastige, enerveerende van
Bernards heelen toestand, stemde dadelijk toe, of 't vanzelf sprak. - Bernard was hem
hier in stilte heel dankbaar voor geweest.
Maar 't dankbaar moeten zijn op zichzelf was al zoo'n kwelling voor zijn
onafhankelijke, egoïste natuur. Hij had zich eigenlijk nooit een voorstelling gemaakt
van alles, waar hij doorheen zou moeten, éér hij goed en wel getrouwd was. Soms
dacht hij: als hij alles vooruit geweten had....! Och neen, want dan bleef 't zooals 't
was, en dàt kon hij ook niet meer volhouden.
Lena was hem nog het eenige rustpunt. Zij had haar gewone bedaardheid
herwonnen, was weer de oude geworden: kalm, zacht, meegaand. Hij was zóó
buitengewoon prikkelbaar en humeurig in dezen tijd, dat hij zelf dikwijls dacht:
‘Geen vrouw behalve Lena zou dat zoo geduldig hebben verdragen.’
Maar haar geluk van diepe tevredenheid, van eindelijk be-
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reikte rust en ook haar lakse natuur deden het haar op de verstandigste wijze dulden.
Zij vroeg nooit iets van zijn familie, van het trouwen, zij wist, dat hij dit nu absoluut
niet hebben kon; gewillig wachtte ze, tot hij uit zichzelf haar vertelde, en ze schikte
bedaard, zonder tegenwerping, al de dingen, die zij zelf geregeld had naar haar beste
weten, herhaaldelijk om voor zijn wispelturige, telkens veranderende inzichten.
Louise sprak er tegen Peter niet van, maar Paul trachtte ze tot het laatst toe heftig
en dringend te overreden toch geen getuige te zijn. Het was ook zoo beleedigend
voor Papa, die er zelf niets mee te maken wou hebben - en waàrom probeerde Paul,
die meer dan iemand op Bernard vermocht, niet hem eraf te brengen - nòg!
Paul, meest zwijgend-onverschillig tegenover haar ergernissen, sprak er eindelijk
eens ernstig over met haar.
‘Kòn zij dan in 't geheel niet de zaak bekijken van Berts standpunt? Zij was
bekrompen eenzijdig in veel dingen! Net als met dat vioolspelen van Amelietje,
waarom werkte zij het kind daarin altijd tegen, prikkelde haar, door opzettelijk die
neiging in haar te ridiculiseeren! - -’
En toen zij, wat verwonderd, van haar stuk gebracht, hem aanzag, was hij zachter
overredend doorgegaan:
‘Heusch, ze deed niet verstandig, met altijd Amelietje's spel als iets prulligs te
behandelen; het was integendeel iets bizonders.’
Maar Louise, wel graag eens vertrouwelijk met Paul, had tegen hem geklaagd op
haar oude oppervlakkige manier, waarover hij onwillekeurig moest glimlachen.
‘Dàt wist zij wel, dàt hadden zij haar genoeg gezegd. Maar juist daarom ging zij
er zoo tegen in, zij vond 't naar genoeg! Hoe zou Amelietje ooit een goed huwelijk
kunnen doen met die dwarse neigingen, die alles opzij-zettende liefhebberij? Zij wou
't er uit hebben, 't was niet voor 't geluk van 't kind, en zij, als moeder, was verplicht
daarvoor te zorgen.’
En Paul weer: ‘Of ze er dan 't geheel niet in kon komen, dat dit juist voor Amelietje
geluk was; het kind zou er haar later dankbaar voor zijn, als zij het nu haar zin liet
volgen.’
‘Ach neen - onzin! Een goed huwelijk, gefortuneerd, dat was 't eenige in de wereld
voor een meisje; later zou Amelietje 't haar verwijten.’
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‘Maar Lou, jij beschouwt altijd alles van je eigen standpunt!’
‘Ja zeker, want ik weet heel goed wat er in 't leven te koop is. Ik ben practisch,
maar jullie anderen zijn fantasten, jullie drijven maar op je gevoel.’
‘Marinus is 't toch niet met je ééns,’ zei Paul, ‘evenmin in dit, als in Bernards
geval.’
‘Marinus,’ antwoordde ze, gewillig volgend in 't oude gareel, maar toch met een
tintje ergernis:
‘Marinus, diè kan over zulke dingen eigenlijk niet oordeelen. Die staat zoo hoog,
dat hij 't verkeerde in een ander niet ziet, dat begrijpt hij niet eens.’
Hij keek haar eens aan, bij dit aangeleerde zinnetje, zijn oudste zuster, waar ze
allen thuis als kinderen zoo tegen op zagen: een frissche, knappe, kloeke vrouw, met
haar kalme oogen en beslisten mond, niet vermoedend ooit, dat ze het mis kon hebben.
Och, en tòch hield hij van haar, omdat hij wist, in haar hart voelde ze wel zacht, en
ze meende 't zoo goed, al was ze onverstandig.
De Corte verkeerde dezen ganschen tijd in een wonderlijken toestand.
Hij was omgeslagen over 't geval ‘Bernard’; en al wilde hij er zich niet in mengen,
niet zoo openlijk zich aan Bernards zijde stellen, als Peter dat deed, toch praatte hij
er nu toegevend en milder over - maar hij ondervond pijnlijk, dat als hij er over
wijsgeerde, waaronder ditmaal stak zijn eerlijke overtuiging, ieder dit aanhoorde met
dezelfde onverschilligheid als anders zijn vooze theorieën; terwijl Louise dan zweeg,
met de duidelijke gedachte:
‘Jij ziet 't niet in. Zelfs voor dit vindt jij in je blinde goedheid nog een
verontschuldiging.’
En hetzelfde vereenzaamde gevoel kromp in hem, als dien middag met Hein in 't
bosch, tegelijk met het besef, zóó pijnlijk, dat hij met zijn aangeboren
struisvogel-politiek, het zichzelf haast niet bekennen wilde:
Dat Louise en hij niet in waarheid één waren, eigenlijk maar leefden achter een
zichzelf opgedrongen schijn van innige eenheid. In deze dagen was hij zich voor 't
eerst helder bewust, dat Lou in veel dingen vreemd tegenover hem stond.
De kinderen wisten nu ook allen, dat oom Bernard ging trouwen. Tom was te
gezond geabsorbeerd in eigen lief-
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hebberijen, met te veel van zijn moeders onverschilligheid voor de aangelegenheden
van anderen, om er zich in te verdiepen; maar Berry, wien zelden iets ontging, vatte
door combinatie van wat hij nu en dan opving, met zijn vluggen geest wel wàt. En
hij dacht: ‘eenmaal weer in Amsterdam zou hij er wel meer van te weten komen;
vader zei niets, dat had hij al geprobeerd, maar vader praatte tegen niemand erover.’
Hij vischte nog eens bij Tom, toen ze op een middag samen door de boschjes
slenterden.
‘Zeg - weet jij 't precies wat dat is, met dat trouwen van oom Bert?’
‘Nee,’ zei de ander onverschillig.
‘Nou zeg, maar 't is toch niet gewoon, dat er niemand bij komt.’
‘Wat zou 't?’ zei Tom. 't Kon hem niets schelen, hij kende oom Bernard haast niet,
en wat dan nog! 't Liet hem koud, wat ze deden.
‘Ik ga morgen eens naar Huizen fietsen, als je er toch niet bent,’ zei hij.
‘Jij hebt 't maar goed,’ zuchtte Berry, ‘ik moet weer voor die lamme les naar
Amsterdam - ik heb veel meer zin om lekker hier te blijven.’
Tom bukte zich belangstellend over een mierennest - ‘Ik wou maar dat ik er af kon....’
Berry's geest putte zich al den heelen morgen uit in 't zoeken naar een reden om
niet naar die les te hoeven. Maar wat? Grootpa ervoor spannen was nog het eenige,
maar die zijn hoofd stond nergens naar. En gisteravond had hij al geprobeerd,
gelamenteerd bij zijn vader, maar Hein was barsch uitgevallen, dat hij dat
lessengezanik nu heelemaal niet velen kon. Hij ging, en hij moèst maken dat hij er
kwam voor dat examen, daarmee uit.
Berry was toen afgetrokken met die eigenaardige expressie in zijn gezicht, als
altijd na een uitval van Hein: half onverschilligheid, half medelijdende spijt.
Berry zeurde verder:
‘Die lessen ook altijd - en die vent is zoo lastig - en 't is er zoo warm - en je krijgt
zoo'n boel op - -’
Tom liep door, fluitend.
Leeren - school, och ja, soms wel vervelend, maar ook wel lollig - 't waren dingen,
die nu eenmaal moesten, niet om over te denken verder!
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‘Waarom ben je zoo stom, om niet te zorgen, dat je in de vacantie geen lessen hebt?’
zei hij.
In zijn hart vond hij Berry een verbazend leuken vent - en die gewoon nergens om
gàf, van alle scholen weggestuurd! Maar dat niet-leeren vond hij kinderachtig.
‘'k Zou maar maken, dat 'k er kwam,’ zei hij; er was veel van de degelijke soliditeit
van de De Cortes in hem, en hij voèlde zich: een De Corte van Weverswerven. ‘Je
bent toch al te laat voor die klas, ik ken twee jongens van die school, die zitten al in
de derde klas - zùlke jongetjes -’
Berry stak dit; dat Tom niet alleén bewonderde, maar geringschatte dat achteraan
komen; - - èn den laatsten tijd was hij dit voor 't eerst van zijn leven zèlf hinderlijk
gaan vinden. 't Gebeurde meer tegenwoordig, dat iemand zei:
‘Hè, die of die is er ook op, maar die is al een klas hooger.’
't Begon zijn ijdelheid te kwetsen. Eéns, toen weer zoo iets gezegd werd, stond
Hein er bij. Die had toen zoo'n ongelukkig gezicht gezet, of 't zijn schuld was. Dàt
had Berry gevoeld.
‘Nee, hij moest maar maken, dat hij er kwam, dat was 't eenige. Als hij er maar
eenmaal op was, dan kon hij wel weer wat meer zijn gang gaan. Alleen oppassen,
dat hij niet werd weggestuurd, want waar moest je dàn heen!’
Drie-en-twintig Augustus zou Bernard trouwen.
Niemand was het een oogenblik uit de gedachte, al werd er niet veel meer over
gesproken. Alleen Jopie en Lien, de nog onwetende en zij, wier geest al afgesloten
was, waren de eenige vredig en onbewust voortlevenden.
Ammy, opgefleurd door haar eigen omstandigheden - De Brière kwam dikwijls
en was warmer, inniger dan lang te voren - leefde weer meer mee met de anderen.
Er ging een kalme opgewektheid van haar uit, die ieder goed deed. Bert had met een
paar woorden slechts op haar brief geantwoord, maar zij kon nu, bevrijd van eigen
zorg, veel ruimer en zachter het geval beoordeelen. Zij voelde zich hoopvoller, lichter
dan sinds langen tijd. Want nog nooit, dacht zij, had hij zóó zich gehecht aan een
ander als aan Ada; en dat hij toch even gemakkelijk zich ook daarvan weer scheen
te hebben losgemaakt, was haar een waarborg te meer, voor wat zij altijd in haar
overtuiging behield: tot haar kwam hij toch altijd terug; ook dit bleek tenslotte geen
waarlijk diepgaande liefde te zijn geweest.
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Meneer Terlaet sprak haast niet meer over Bernard, hij was in 't bijzijn van anderen
schijnbaar luchtig, vroolijk als vroeger; maar dikwijls vonden zij hem alleen ergens
zitten, stilletjes voor zich uit kijkend, met een diepe mismoedigdheid in zijn gezicht.
Lot was zooveel mogelijk met hem; zij had hem gevraagd, of hij 't kwalijk nam, als
Peter getuige was, en hij had gezegd, tòch een beetje bezeerd dat zij dit zoo duidelijk
voorstond:
‘O neen - d'r zullen nog zoovéél dingen komen, waar ik overheen moet.’
Tegen den drie-en-twintigsten Augustus zag hij op als tegen een berg. Nòg, zoolang
Bert niet getrouwd was, bleef hij onaangetast in zijn geëerden staat; daarna zou hij
iemand zijn, waarover iedereen babbelde en fluisterde, en de schimp en de praatjes
van de heele stad zouden over hem komen.
Er was nog iets dat hem deze dagen bovendien somberder maakte: de oude
mevrouw Verschoren was stervend. Na haar laatste bezoek aan Lien had zij niet meer
uit kunnen gaan, was zij steeds verzwakt; de vorige week had een beroerte haar
geheel verlamd. Doortje was met Lien nog éénmaal bij haar geweest.
De oude vrouw had niets gezegd, zij had alleen gekeken met haar donkere
smartoogen, die moeilijk meer onderscheidden, en even met krachteloos gebaar haar
linkerhand bewogen.
Lien, onrustig, had Doortje's vingers niet losgelaten, tòt zij weggingen.
Na dien keer was niemand meer bij haar toegelaten. En meneer Terlaet voelde
smartelijk ook deze oude jarenlange vriendschap verloren gaan, die hem bovendien
nog lief was geweest als glorieuse connectie.
En voor 't eerst in deze dagen wist hij zichzelf ook oud geworden; er was iets in
deze drukkende, zwoele dagen zonder zon, dat hem vreemd afmatte. Voor 't eerst
ook zag hij er tegen op naar Amsterdam terug te keeren, waar hij eerst recht door 't
gebabbel van kennissen en zoogenaamde vrienden zou ervaren, hoe de kroon van
zijn huis weg was.
Amelietje had Jet verteld wat zij vader en moeder had hooren spreken.
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Jet, verbaasd in haar onschuld, begreep er niets van, vroeg herhaaldelijk:
‘Maar wàt dan - wat is dan zoo erg - waaròm mocht oom Bert niet met 'r trouwen?’
‘Omdat het een raar mensch is - begrijp je?’
‘Maar wàt dan - wat voor 'n mensch?’
‘Och dat weet je toch wel - - zoo'n mensch als je er el ziet - -’
Ze kon het zelf niet goed uitleggen, omdat ze het geval toch niet geheel
doorgrondde, alleen maar een vaag begrip had van zulke vrouwen, die ze wel zag in
rijtuigen op Scheveningen, in 't Kurhaus - - in opzichtige, kostbare toiletten met
gepoeierde, geverfde gezichten.
Ze hoorde er ook wel van fluisteren op haar moeders jour, soms in verband met
een bekenden naam, en ze peinsde en fantaseerde in gretige nieuwsgierigheid erover
door, het stond voortdurend achter haar andere gedachten; en ze wist wel, je hóórde
het slecht te vinden, maar zij vond 't in haar hart vreeselijk interessant. Ze wou, dat
ze haar eens zag met oom Bert!
Jet, koel en helder, vond het alleen maar gek, besloot het vader eens ronduit te
vragen, als ze met hem alleen was.
Zondagmiddag ging ze met Marinus fietsen. Louise zou met Ammy een paar
visites maken en Amelietje verzocht oom Paul die Romance van Svendsen nog eens
met haar door te nemen.
‘U accompagneert zoo heerlijk oom, zoo gevoelig. Jet doet altijd of ze op een
hakbord timmert.’
‘Kom,’ zei Louise, ‘ga maar liever met òns mee naar de Van Klaverens, zij hebben
al zoo dikwijls gevraagd of je kwam; er zijn altijd jongelui, logé's, dat is heel wat
beter voor een jong meisje dan zoo'n mooien middag te verknoeien met fiedelen.’
Ammy en Paul, die erbij zaten, dachten beiden verwonderd, hoe Amelietje nooit
iets scherps zei, als Louise haar spel aanrandde. Het kind kon zwijgen met een diepen
blos van gekwetstheid, maar ging er nooit op in. ‘Hààst’ - vond Paul, - ‘of 't haar niet
de moeite waard was. Amelietje was heel hooghartig.’
Louise zweeg, spijtig. Ze had zoo graag eens met haar mooi dochtertje gepronkt,
en 't kostte haar telkens teleurstelling op teleurstelling in haar moederlijken trots.
Maar
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dit wist zij al lang: Amelietje, met haar sloome zachtheid, wàs niet te dwingen.
Zuchtend ging zij heen.
‘'t Was moeilijk dochters te hebben. Tom had meer haar natuur.’
Op Pauls kamer musiceerden Paul en Amelietje ongestoord; het was stil in huis, en
beiden gaven zich rustig over aan 't genot zoo naar hartelust te kunnen spelen. Paul
zelf was het een verfijnd genoegen met Amelietje te spelen, en zij, sterker nog dan
Ammy, die het alleen in haar uiterlijk had, herinnerde hem in haar smaak, haar
eigenaardigheden, haar artistiek gevoel, voortdurend aan zijn moeder. ‘Zij zou nog
heel wat te strijden hebben, om haar wil door te zetten,’ dacht hij - ‘maar zij zou niet
opgeven, daarvoor kende hij haar nu al.’
Het was uit; zij waren beiden even stil, Paul neuriede zacht een motief na.
Amelietje was opgewonden. ‘O 't zalige van zoo maar te spelen, al die heerlijke
dingen - en er was nog zooveel-zooveel moois, dat zij nog niet kende - - muziek muziek - -’
In ongecontroleerden overgang vielen haar gedachten langs Bornstein terug op
oom Bernard.
‘Wanneer trouwt oom Bert?’ vroeg zij opeens.
‘Donderdag.’
Ze zweeg, bladerde in haar muziek; toen Paul zich omkeerde, zag hij iets in haar
gezicht dat hem trof.
‘Waar denk je aan, Amelietje?’ vroeg hij zacht.
Ze kleurde diep met den warmen blos van haar zuidelijke tint.
‘Oom - toe - zeg u eens - kent u haar? hoe ziet ze er uit - u weet wel, waar oom
Bert mee trouwt - is ze mooi?’
Paul begreep opeens. Dit was het gevolg van 't zwijgen, 't fluisteren, het opvangen
van halve zinnen. Domheid! maar Lou was er bij Amelietje nu eenmaal altijd naast.
‘Och,’ zei hij vertrouwelijk gewoontjes, ‘ik wil 't jou nu wel vertellen, jij bent al
wijs genoeg en zult er niet over praten. Ook niet tegen Jet, beloof je me dat?’
Ze knikte heftig.
‘Nu dan, oom Bernard en dat meisje, Lena Boot heet ze, kennen elkaar al heel
lang, en ze houden heel veel van elkaar. 't Eenige verschil met een gewoon huwelijk,
zooals
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van jouw vader en moeder bijvoorbeeld is, dat ze niet voor de wet getrouwd zijn,
niet getrouwd op 't stadhuis, begrijp je. Nu wil oom Bernard dat nog doen. En dat
vinden nu de andere ooms en tantes en grootpa ook, niet goed - die hadden liever
gewild dat oom Bert met een ander zou getrouwd zijn. Dit is maar een gewoon
burgermeisje.’
Ze keek hem aan, haar kleur gezonken, vol teleurstelling.
‘Is dàt alles?’
‘Ja, wat dacht je dan allemaal?’
‘Een gewóón mensch....? zooals de naaister bijvoorbeeld hier?’
‘Ja, bijvoorbeeld. Maar veel aardiger om te zien.’
‘Heelemaal niet zoo'n mensch als je....’ ze aarzelde.
‘Nou toè maar....!
‘Als je wel ziet op 't Kurhaus, in prachtige toiletten?’
‘O welnee, 't lijkt er niets op; ze is doodeenvoudig.’
‘Is ze ook niet gepoeierd en zoo....?’
‘Neen. Ze heeft wel een lief gezicht, heel blond. Ze is ook niet zoo heel jong meer.’
‘Hoe oud?’
‘Drie of vier-en-dertig.’
‘Wat oud! Kent u haar ook?’
‘Ja, ik heb haar wel eens ontmoet.’
‘Oh - maar wat is er dàn aan?!’
‘Nee niets, dacht je dat dan?’
Ze antwoordde niet, verdiept in haar eigen overwegingen.
‘Dàn vind ik er niets aan!’ zei ze nog eens halfluid, als tot zichzelf.
Paul lachte, tòch verwonderd, dat het idee van het burgerlijke zoo weinig vat op
haar scheen te hebben.
‘Kom -’ zei hij, ‘nu nog eens die sonate van Händel?’
Ze knikte willig.
Op haar kamer zat ze voor het eten alleen te soezen, toen Jet binnenstoof.
‘Zeg Méli, ik heb 't maar ronduit aan vader gevraagd van oom Bert, maarweetje,
't is een burgermensch, vindt je dat niet gek?’
‘Ach neen -’ zei Amelietje droomerig, - ‘als je van iemand houdt - -’
‘Nou maar zèg!’ riep Jet met een kleur, getast in haar trots, ‘ik vind 't toch ook
wèl gek hoor, zoo'n tante.’
‘Vader heeft haar niet alles verteld,’ dacht Amelietje rap,
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‘zij is nog te veel kind, daarom mocht ik van oom Paul 't haar ook niet zeggen.’ Zij
voelde opeens zichzelf mensch nu.
‘Daarom zijn ze er allemaal zoo tegen -’ babbelde Jet. ‘Maar weet je, vader vindt
't in zijn hart niets erg, dat kon je dadelijk merken.’
Amelietje gaf geen antwoord - 't verzwegene, opzettelijkgeheime had haar
getrokken in hongerige nieuwsgierigheid - maar het door Paul zoo nuchter verklaarde
verloor meteen haar belangstelling.
Ze dacht alleen:
‘Oom Bert had gelijk, als hij van haar hièld - -’
‘Bornstein is ook maar een arme jongen geweest, z'n moeder was appelvrouw,
zeggen ze -’ kwam ze plotseling.
‘Jakkes!’ lachte Jet gul, ‘wat naar! daar heeft hij zeker die rare ooren van. Maar
wat doet er dàt nu toe! Jij wil toch niet met Bornstein trouwen!’
Ze lachte uitbundig om 't kostelijk idee: zwager Bornstein!
‘Denk je, dat ik niet - -’ barstte Amelietje uit, maar ze hield meteen op om Jet, die
midden in haar lach stokkend, haar in angstige verbazing aanstaarde.
Jet, in haar onschuld, vermoedde nooit, dat er iets van ernst stak onder Amelietje's
gedweep en portrettenmanie. Ze dacht alleen maar voor de pret. Maar Méli deed
ineens zoo opgewonden als ze haar nog nooit gezien had.
‘Wat zou je niet?’ vroeg ze.
‘Niets - och niets -’ zei Amelietje, Ze was bleeker na haar zeldzame opwinding,
verzonk meteen weer in haar loome onverschilligheid - Aan tafel zag Paul, die ongemerkt op haar lette, dat zij weer aandachtloos als
vroeger in zichzelf te droomen zat.

XXVII
Het was de twee-en-twintigste Augustus.
De meubels, die Lena wilde houden, waren dien dag naar de Vondelstraat verhuisd.
Bernard was er zelf bij geweest, toen de kruiers ze opdroegen volgens zijn aanwijzing
naar de leege bovenkamers.
Het was een groote kamer met twee ramen, die op den tuin uitzagen, en een klein
kabinetje en suite. Hij bleef erbij, terwijl de mannen den boel plaatsten, in 't
wantrouwen, dat ze dadelijk, zóó als hij zijn rug keerde, zouden fluisteren en
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ginnegappen met de meiden over deze mooie vertooning.
De keukenmeid had haar dienst opgezegd zonder reden op te geven, en hij had
die niet gevraagd. Maar hij begreep best, dat de huishoudster gebabbeld had, en
overal verder zoù babbelen. Op den morgen, toen hij haar kort had meegedeeld, dat
hij ging hertrouwen en zij dus een andere betrekking moest zoeken, had zij hem
nijdig uitvorschend aangezien: en heel gauw scheen zij er achter gekomen, want
sinds dien liet zij zooveel geringschatting blijken omtrent alles wat de nieuwe
mevrouw betrof, als zij tegenover hem maar durfde.
De tweede meid bleef; een zenuwachtig, gedwee meisje, dat voor hèm vloog, niet
te bewegen was geweest den dienst bij den professor, voor wien ze een half bange
vereering had, te verlaten.
Lena had de nieuwe keukenmeid gehuurd bij hèm aan huis, om dadelijke praatjes
te voorkomen. Elk van zulke maatregelen kwetste en hinderde hem opnieuw; het
was hem, sinds hij het besluit tot dit huwelijk genomen had, of hij een langen weg
moest afleggen, en telkens als er iets gedaan was, dacht hij: ‘weer een mijlpaal
voorbij.’
Nu, Lena's meubels eenmaal in huis, leek het hem een heel eind opgeschoten. Het
gaf hem een vreemde gewaarwording, al die dingen, zoo keurig onderhouden, hier
te zien. Hij wist, dat ze er in de laatste dagen nog aan gewreven en gepoetst had, eer
zij ze dekte en inpakte. Haar eigen gedweeë, zorgende persoonlijkheid zag hij erin.
Hij ging een oogenblik zitten temidden van den rommel, en keek er naar; aan ieder
stuk, al was hij persoonlijk er niet aan gehecht, had hij toch herinnering.
‘Was 't goed, wàt hij ging doen?’ dacht hij dof, ‘waarom had hij 't maar niet zoo
laten blijven?’ En wat hem dien nacht in slapeloosheid gekweld had: de gedachte
aan Ella, kwam nu overweldigend terug.
Hij dacht terug aan den tijd vóór zijn eerste huwelijk, toen hij alles met zoo'n
stralend geluk in huis had zien komen, toen hij iederen dag een andere verrassing
voor zijn bruid bedacht had.
Nu, de laatste weken, was hij niet meer in Ella's boudoir, dat altijd afgesloten
tegenover zijn werkkamer lag, geweest. Hij kòn niet. Als hij alles van Ella weer zag,
de plaats waar zij aan 't raam zat, knutselend met haar fijne vingertjes aan
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een borduurwerkje, haar lachende oogen opstralend naar hem als hij binnenkwam,
als hij zag al die grappige kleine snuisterijtjes, bijna alle geschenkjes van hem,
waarmee ze kinderlijk blij was geweest, - dàn - als hij aan dat alles dacht, was 't of
er iets in hem instortte; dan zag hij dit tegenwoordig bestaan zoo grof, zoo
vreugdeloos, zoo dor, bij al het fijne, sierlijke, jonge dat hij eens bezeten had.
Morgen was zijn trouwdag met Lena - en terwijl hij, in elkaar gekrompen in den
leunstoel daar zat, de handen tegen de oogen geperst, dacht hij in stomme, vertwijfelde
ellende:
‘Ik wou, dat ik kon gaan slapen om niet meer wakker te worden.’
Hij was van plan geweest Lena's boeltje zooveel mogelijk te plaatsen als in haar
oude woning, bij wijze van verrassing bij haar komst hier in huis. Maar hij kòn op
't oogenblik niet meer zien; hij sloot de deur en ging naar zijn eigen kamer.
Hij had een gevoel, alsof tot nog toe Ella niet geheel van hem weg was geweest.
Nu eerst, nu hij zelf uit vrijen wil een ander stelde in haar plaats, nu was 't hem, of
hij haar voor den tweeden keer en voorgoed verloor.
‘Niet uit vrijen wil,’ kreunde hij, ‘toch niet uit vrijen wil - - Ella - -!’
Bijna ziek van een barstende hoofdpijn ging hij een paar uur liggen.
Dien avond ging hij vroeg naar Lena. Zij zou dien laatsten nacht in het
American-hotel logeeren, waar Bernard haar den volgenden morgen vandaan zou
halen. Iets dreef hem naar haar toe, het sterk voelen: zij en hij, in den grond een paar
wrakken, pasten bij elkaar, er was niemand bij wie hij méér hoorde dan bij haar.
Loom liep hij in den warmen avond langs den Amstel, waar het nog druk was van
wandelaars en fietsers. Er was een vreemde kalmte in hem gekomen. Al het getob
om zijn familie scheen ver achter hem te liggen; alles, de heele lange weg, dien hij
voor zich gezien had, lag nu ook achter hem en morgen - morgen, dan zou 't zijn of
hij met al het oude, vroegere had afgerekend.
Tot nu toe had hij er zich nog altijd sterk mee verbonden gevoeld; morgen was hij
aan de andere zijde, dan begon een ander stuk van zijn leven.
De gedachte eraan deed hem niets; 't bleef stil in hem,
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hij voelde niets. Hij dacht alleen, hij was moe, zoo moe, als hij zich niet herinnerde
ooit geweest te zijn.
Lena deed hem open, voor hij nog den sleutel uit zijn zak had.
‘Wat ben je heerlijk vroeg,’ zei ze.
Hij merkte de vreugde in haar stem niet op, liep door naar de achterkamer. In de
gang bukte hij uit gewoonte voor de lantaarn; die hing er niet meer, maar hij merkte
het niet.
Lena, achter hem loopend, zag hem zijn hoofd buigen - tranen kwamen in haar
oogen. Dit had zij hem zoo ontelbare malen zien doen, hij was zoo lang, de ketting
raakte altijd even zijn haar. Er was haast geen beweging van hem, die zij zóó goed
kende, als dit haastig, even kregel opzijtrekken van zijn hoofd - misschien wel omdat
het zien daarvan zich altijd verbond met haar blijdschap om zijn komst.
Vandaag, alleen in 't nu leege huis, was voor 't eerst een bang, droef gevoel van
eenzaamheid over haar gekomen, nadat ze haar meubeltjes, die ze dagen te voren
zorgvuldig had ingepakt uit vrees voor beschadiging, had zien wegdragen; de
meubeltjes, die haar zoo'n geluk waren geweest, toen zij ze van Bernard kreeg,
waartusschen ze haar leven gesleten had. Er was geen stuk, of 't had voor haar een
lieve herinnering. Waar zij 't meest aan gehecht was, had zij mogen houden, en zij
had gezift, gekozen, veranderd weer, omdat ze ten slotte toch eigenlijk van niets kon
scheiden. Zelfs dingen, die ze altijd onverschillig had beschouwd, keukengereedschap,
een oude latafel, riepen, nu zij ze in vreemde handen moest overgeven, herinneringen
op, en met verdriet, zelfverwijt bijna, had ze het rommeltje, dat ze niet kon en wilden
houden, zien wegbrengen. En haar mooie meubels, ja die mocht ze daàr meenemen,
maar wie weet, hoe ze daar moesten staan; als de leunstoel niet meer stond in den
hoek bij 't raam, waar zij naar hem had zitten uitkijken, dan was het dezelfde niet
meer. En als zijn stoel niet meer wachtte hier aan de tafel op hèm, dan zou die haar
ook vreemd geworden zijn.
Dat groote huis - zijn huis - zij kon maar niet begrijpen, dat zij er zich ooit echt
thuis zou voelen. Hier, al hing ze van hem af, al had ze alles van hem gekregen, hier
had zij zich toch meester gevoeld. Hièr was hij bij haàr; daàr zou ze bij hèm zijn.
Nee, al mocht ze haar oude meubels daar nu boven zetten, het zou toch nooit meer
lijken op haar eigen huishoudentje,
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waarin zij den heelen dag knus bezig was, waarin alles altijd scheen te wachten op
hem. Haàr boeltje had afgedaan - 't zou daar niet meer van dienst zijn.
Bernard was in gedachten doorgeloopen naar de achterkamer, nu opeens zag hij,
dat alles weg was. Alleen in 't midden stonden een rieten driepoot en twee gewone
keukenstoelen.
‘Leeg hier, hè?’ zei ze.
Hij knikte.
Zij beet op haar lippen, keerde zich snel om naar het theeblaadje, dat op den
schoorsteenmantel stond. En terwijl zij lang treuzelde met inschenken, vocht ze met
zichzelf om haar tranen in te houden, die al den heelen dag op uitbreken hadden
gestaan.
Vanmorgen was ze moe en zenuwachtig wakker geworden, na een slechten nacht
vol benauwde droomen. De laatste was geweest: zij liep met Bernard, en opeens
stonden zij voor een hoogen grijzen muur. En toen zij terug wilde en omkeek, was
vlak achter haar een groot zwart water, dat op haar aandrong. Met een gil was ze
ontwaakt, toen ze zich stootte tegen den muur.
Den heelen dag had ze niet over dien indruk van angst en benauwdheid heen
kunnen komen.
Hij zag wel, dat ze zenuwachtig was, begreep, wat zij moest voelen. Hemzelf, hier
in die leege kamers, beroofd van alles, waar hij jarenlang op gekeken had, hem ook
in zijn melancholieke stemming, bekroop een gevoel van weemoed. Het was iets
goeds in zijn leven geweest, maar hij had nooit vóór dezen avond bedacht, dat het
hem verdriet zou kosten ervan te scheiden.
Nu was 't hem, of hijzelf met geweld iets uit elkaar rukken ging, dat te zamen
hoorde. In déze kamers paste zij: haar ranke figuur, haar zangerige stem, zelfs haar
plat accent; het had hem dikwijls gesneden in zijn oor, 't was leelijk, feitelijk 't eenige
dadelijk uitkomende onbeschaafde in haar, maar 't was tegelijk, met haar eigenaardige
stembuiging, door jaren gewoonte, geworden iets liefs. Hier! Maar hoe zou 't zijn in
zijn eigen huis - -?
Zij kwam met de thee bij hem terug, zette de kopjes neer op het rieten tafeltje.
‘Je zit zoo neergegooid aan zoo'n klein tafeltje, hè?’ zei hij.
‘Ja kijk - mooie bediening! 'n paar ouwe keukenkopjes -’
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wees ze met een poging tot lachen, maar 't eindigde in een snik. Ze keerde haar hoofd
om, veegde de tranen weg, die nu aanhoudend langs haar gezicht liepen.
Hij nam haar hand, die blank en blauw geaderd op haar zwarte japon lag.
‘Maak je nu niet overstuur -’ zei hij, zoo zacht als hij maar zelden tegen haar was
- ‘ik begrijp 't best, maar als eenmaal alles achter den rug is, zal 't je wel meevallen.’
Ze beet op haar zakdoek om zich goed te houden.
‘Ik heb nooit geweten hè, dat ik er zoo van hield - je moet niet denken, dat ik niet
graag met je meega - dat weet je wel, hè Bert? maar - -’
‘Ik begrijp 't best -’ zei hij - ‘ik voel het zelf ook -’
‘Jij ook?? Jij toch ook?’ - - ze lachte zwak verheugd door haar tranen heen - ‘geef
jij d'r toch ook nog om?’
‘O ja zeker.’ En terwijl hij stil voor zich uit keek, dacht hij opeens, hoe weinig hij
haar altijd van zijn innerlijk gaf. Hoe hij toch nooit van zichzelf verkrijgen kon, tot
haar af te dalen, en zijn gevoel aan haar te toonen; terwijl hij wist, dat zij fijn voelde
en in aangeboren bescheidenheid nooit meer vroeg dan haar verteld werd.
Een oogenblik zaten zij zwijgend in de donkerende kamer, tot plots een gele
lichtschijn de voorkamer binnen viel; op straat was de lantaarn aangestoken.
Zij kon nu zijn gezicht onderscheiden en ziende zijn sombere oogen, giste ze
jaloersch snel:
‘Hij zou nu wel aldoor denken aan zijn eerste vrouw. Dat ook; daar in huis zou
hij haar altijd vergelijken met Ella. Was morgen maar voorbij! Als ze nu nog terug
kon, was ze liever maar zoo gebleven; Bernard zou d'r toch nooit in den steek hebben
gelaten. - Jawel, zoo dacht ze nù, maar vroeger. - - Ze wist zèlf niet wat ze had gisteren was ze nog zoo in d'r schik geweest - - Naar ook, om straks naar dat hotel
te moeten, ze was veel liever hiervandaan getrouwd. Afijn, maar dat ging niet om
Bernard, die kon dat natuurlijk niet doen - -’
‘Je hebt geen licht meer, hè? geen lamp?’ vroeg hij.
‘Alleen een paar kaarsen. Opsteken?’
‘Och nee, laat maar. De lantaarn geeft genoeg,’ liet hij moe. ‘Ik wil nog wel een
kopje.’
Ze stond op, schonk in.
‘Heb je nu alles ingepakt?’
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‘Ja, wat er nog in huis is; die stoelen, dat tafeltje, en nog wat klein gerei - krijgt Mietje
allemaal.’
‘Is Mietje je schoonmaakster?’
‘Ja.’ Ze schoof dichter bij hem, legde haar koude hand op de zijne.
‘Dat 's voor het laatst, hè?’
‘Ja kind - -’
‘Ik heb 't hier zoo goed met je gehad - -’
‘We zullen 't daar ook goed hebben, nog beter,’ zei hij, iets hartelijks willende
zeggen, maar 't wekte geen weerklank in hem zelf.
Ze keek rond in de kale, donkere suite en rilde.
‘Als we eens een eindje omwandelden en dan zoo langzaam naar American,’ zei
hij, ‘'t is zulk goed weer.’
Ze knikte, stond willig op, kreeg haar mantel en hoed.
‘Heb je geen bagage meer?’
‘Nee, alles wat ik hebben moet voor morgen is er al - ik heb alleen dit taschje.’
Hij zag haar handen beven, toen ze haar hoed opzette.
‘Zou je wel een mantel aandoen, 't is warm,’ zei hij.
De woorden drongen niet tot haar door, werktuigelijk gleed ze in haar mantel.
‘Ik ben klaar,’ zei ze schor.
‘Dan gaan we maar.’ Hij liep vooruit de gang in.
Ze kwam, maar op den drempel kon ze niet verder. Ze hield zich vast aan de
deurpost en barstte in snikken uit.
‘Nou kom ik er nooit meer in - -’ schreide ze.
Haar droefheid maakte hem week, brak iets van zijn strakke dofheid. Ze schreide
niet gauw. ‘Wat is ze trouw en sterk gehecht aan alles, wat in verband staat met mij,’
dacht hij.
Ze keek hem aan door haar tranen; ze wilde wat zeggen, maar kon 't niet uitbrengen
door 't beven van haar lippen. Eindelijk verstond hij:
- - ‘Als je d'r maar nooit berouw van hebt - -’
Hij sloeg zijn arm om haar hals, gaf haar een zoen.
‘Onzin,’ zei hij, maar 't was hem of een ander sprak -‘dat weet je wel beter.’
Ze lachte eventjes getroost, streek haar haren uit haar oogen; langzaam liep ze de
gang door.
Bij de voordeur stond ze een oogenblik stil, beiden aarzelend om weg te gaan, zóó
de jaren achter zich te sluiten.
In 't donker tastte haar hand onzeker naar 't koperen deur-
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knopje. ‘'t Was haar altijd zoo'n punt van zorg geweest, dat 't mooi glom, net als de
schel - -’
‘Ga jij maar,’ zei ze, opentrekkend.
Ze keek hem aan toen hij langs haar ging, hem ziende als met andere oogen. Aan
haar voeten voelde het vreemd - er lag geen mat.
Ze trad naar buiten, trok de deur, die klemde, dicht. Het bekende geluid.
‘Uit - afgedaan - -’ zei ze in zichzelf.
Toen ging ze naast hem de straat op.

XXVIII
Het was een bloot toeval, maar dat ieder voelde als iets bijzonder lugubers; de
begrafenis van Mevrouw Verschoren viel samen met Bernards trouwdag.
Meneer Terlaet was op de begrafenis genood.
Hij ging. Hij kòn immers, op Bernards bruiloft zou hij niet zijn!
De Brière was den vorigen dag komen eten, deels als betuiging van sympathie aan
zijn schoonvader in deze moeilijke dagen, deels als afleiding voor hemzelf. De
kwestie met Ada benauwde hem meer en meer. Hij kòn er niet tegen zich zoo
gebonden te gevoelen, en deze verhouding, waarmee hij gemeend had, zijn vrijheid
te hebben, knelde en wrong hem nijpender dan ooit zijn huwelijk gedaan had.
Ieder keer wanneer hij naar Hogher-Heyden was geweest, maakte zij hem een
scène in haar woedende jaloezie, die hij niet nalaten kon nog dikwijls tergend in haar
op te hitsen.
Amuseeren deed zij hem niet meer; ze was nooit geestig meer of vroolijk, ze was
melancholiek aanhalig, of heftig verwijtend.
Maar tòch, terwijl het geen geluk meer heeten mocht, uit zichzelf te breken met
haar, daarvan schrikte hij terug; dan voelde hij weer, dat zij te veel voor hem geweest
was, zijn gevoel voor haar te warm, om zoo maar losjes haar van zich af te schuiven.
Hij hóópte - misschien gebeurde er iets, dat het tot een vredige oplossing bracht - zij
zou toch eindelijk eens moeten thuiskomen om de een of andere reden, of tante Truus
kon haar niet langer hebben - - Maar de dagen sleepten voort - er gebeurde niets.
En hij verschoof het, trachtte het als vroeger luchtig op
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te nemen, maar in zijn tegenwoordig inniger verhouding tot Ammy weer, begon het
hem te drukken als een last, wist hij niet meer hoe er zich uit te redden.
Hogher-Heyden - Jopie - was hem de beste afleiding - hier kon hij meestal het
getob erover wel een paar uur vergeten.
‘Maar 't einde moèst komen en gauw ook,’ trok het onophoudelijk hinderend door
zijn gedachten - ‘Als Ammy terugkwam.’
Ditmaal kòn hij er zich niet van losmaken, de algemeene stemming was ook te
gedrukt om hem te verstrooien; en te ongedurig om te blijven, te veel gekweld door
deze zorg - hij, die nooit zorg kende - was hij neerslachtig 's avonds teruggegaan besluiteloozer dan ooit, hoe hier uit te komen
De drie-en-twintigste Augustus brak op Hogher-Heyden aan met een fijnen
motregen.
De oude man was dien morgen al heel vroeg wakker. De begrafenis zou pas om
elf uur zijn, maar hij kon het in bed niet uithouden. Hij lag te woelen, en te tobben;
vandaag trouwde zijn zoon, en hij ging naar een begrafenis.
Toch, een oude vriendin was de doode hem geweest - - haar verlies had hem pijn
gedaan, maar 't ging onder bij dat andere kwellende verdriet, de misère om zijn eigen
zoon.
Hij bleef boven op zijn slaapkamer voor 't raam zitten, beneden zou hij de
kleinkinderen al vinden, en hij, die zich altijd alleen maar beklaagde over
eenzaamheid, had deze laatste dagen liever niemand om zich heen.
‘Dit was een slag,’ dacht hij, ‘die hem dieper knauwde dan zelfs het sterven van
Amelie. Want dood was iets, dat lag in de natuur.’
Maar dit, dit had iets in hem gebroken. Hij kon er niet overheen, hij kon er zich
niet over troosten. Zijn kinderen, dat was zijn glorie, daar alleen leefde hij in, dat
geluk had hij onaantastbaar gedacht; daar was nu iets van vernield.
Nu straks, als hij kwam bij de Verschorens, zou hij er ontmoeten de neven Latérus
Craaienstein, die Bernard goed kenden.... Armzalig zou hij nog probeeren zich groot
te houden - achter zijn rug zouden ze lachen.
‘Vroeger,’ dacht hij bitter, en hij voelde het als 't begin van een reeks vernederingen,
die hij door zou moeten, ‘vroeger was hij zoo graag in gezelschap, hij wilde wel
heusch en beminnelijk zijn jegens ieder, zijn oude charme ten toon spreiden, en
vertellen van zijn kinderen, zoo losjesweg, luchtig,
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dat 't nooit teveel werd, maar iedereen toch wel duidelijk zag, hoe alles in zijn familie
voorspoed was.’
Nu, voor 't eerst in zijn leven, vreesde hij de menschen, had hij wat te verbergen.
Aan 't ontbijt zag hij bleek, zóó dat Ammy tweemaal hem vroeg, of hij wel goed
was. Van den altijd lachenden, jongvroolijken vader, die alle droefheid, ook de hare
wegschertste, trok zij zich koel terug; de oude man, die daar bleek en stil in zijn stoel
zat, deed haar in innig medelijden hartelijk en zorgzaam zijn. En haar zeldzame
vriendelijkheid voelde hij op dit oogenblik als 't meest weldadig.
‘Ik ben koud,’ zei hij huiverend, zijn stramme vingers wrijvend, ‘'t is een koude
ochtend.’
Het vooruitzicht van de begrafenis ook drukte hem. Hij kon niet tegen somberheid.
Hij zag tegen den heelen dag zoo vreeselijk op, dat hij zich wee en ziek voelde.
't Was bijna een verlichting, toen het rijtuig voorkwam.
‘Tot straks,’ zei hij even knikkend in 't algemeen; zij merkten op, hoe bij 't instappen
zijn hand beefde op den portierrand, en hoe veel ouder hij in zijn manieren geworden
was de laatste weken.
‘Dit is een harde dag voor Papa,’ zei Bets. Ze had tranen in haar oogen.
Niemand zei iets. Ze zagen het rouwrijtuig het hek uitrijden, en voelden iets zwaar
beklemmends, iets van onberedeneerden angst.
***
Paul was den vorigen avond in Amsterdam gebleven, hopend dan rustiger te zullen
slapen. Maar de oude kwellende angst, die meestal in 't sleurig gewoontebestaan den
laatsten tijd weg bleef, was hem dien nacht komen besluipen; den heelen dag moeten
optrekken met vreemde menschen, eerst op het stadhuis, waar 't zoo vol kon zijn,
dan nog lunchen samen bij Riche en niet weg kùnnen. Hij betrapte zichzelf op de
oude overwegingen, dat hij als 't heel erg werd, aan den lunch tenminste best weg
kon, dat hij 't immers maar aan Bernard hoefde te zeggen - - Maar hij kende zichzelf,
dat deed hij toch nooit, zag dan, als 't zoo ver was, altijd weer te veel op tegen de
consternatie die 't zou geven.
In Amsterdam was 't druilig weer, zonder zon. Paul stond
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laat op, kleedde zich op zijn gemak - onderwijl luisterde hij naar de stilte in huis.
‘Hè, genoegelijk weer hier te zijn, zoo rustig.’
Op den duur prikkelde 't hem toch, altijd zooveel menschen om zich heen te hebben
als op Hogher-Heyden. Hij kon er dikwijls naar verlangen, dat ieder maar weer rustig
in stad, in zijn eigen huis zou zitten.
Het trouwen was om twaalf uur. Tegen half twaalf ging Paul het huis uit, liep
langzaam in zijn fantasiepak met stroohoed de Hartenstraat door - de Paleisstraat den Dam - de Hoogstraten naar 't stadhuis.
Hier, in de wachtzaal, vond hij onder andere paren Bernard en Lena al, met Peter
en Van Sollem; De Booi kwam even na hem.
Paul begroette het bruidspaar en de anderen. De Booi kende hij van de Beurs en
omdat hij ook in de koffie was: lange gedistingueerde figuur, met een koel-voornamen
glimlach op het mager afgeleefd gezicht; zijn smalende oogen fixeerden rusteloos
ieder om hem heen, keerden telkens van Lena, die onrustig bewoog onder zijn blik,
naar Bernard, met een dieper expressie: half genegenheid, half spottend medelijden.
Bernard en hij waren schoolvrienden geweest; Van Sollem was een vriend uit
Bernards studietijd, maar hij had nooit afgestudeerd toen hij in 't bezit kwam van
zijn groot vermogen; de maanden die hij niet buiten doorbracht, woonde hij op zijn
buiten bij Loenen; gemoedelijke, goedaardige materialist, luchtig levend, de dingen
nemend zooals ze nu eenmaal waren, met weinig aandacht of belangstelling voor
alles wat buiten zijn kring viel.
Dicht bij elkaar met z'n zessen wachtten ze, in de volte van ander bruidsparen.
Paul praatte wat met de twee vreemde getuigen op zijn langzame, hooghartige,
achtelooze manier, die hij onbewust altijd aannam tegen vreemden. En De Booi, die
dit nooit goed van ‘dien jongen Terlaet’ zetten kon, maakte scherp-sarcastische
opmerkingen, die de ander nauwelijks beantwoordde.
Paul lette op, Lena zag heel bleek, ze sprak haast geen woord, keek alleen van tijd
tot tijd vluchtig Bernard aan; in 't koud-heldere ochtendlicht zoo vlak bij het raam
zag zij er sterk verouderd en moe uit.
Bernard zag rood geagiteerd, en in zijn oogen, toen hij
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Paul aankeek, was het diep-in broeiende, dat hij nog eens zoo had gehad - na Ella's
dood.
Hij werd hoe langer hoe meer geprikkeld door dit wachten, dat hem een kwelling
was; hij verstond of hoorde niet eens als iemand iets tegen hem zei. En hij kribde
ongeduldig tegen Lena om een kleinigheid - was een oogenblik later weer zoo zacht,
als geen van allen hem eigenlijk ooit gekend hadden.
‘Goed dat 't uit is,’ dacht Paul.
Hij probeerde wat afleidend vriendelijk te praten tegen Lena, maar ze gaf niet veel
antwoord; hij zag hoe verlegen en zenuwachtig ze was, en raadde dat zij eigenlijk
veel liever niet werd aangesproken. Maar Peter voegde zich bij hen, nam 't over.
‘Je zal wel moe zijn van zoo'n verhuisdrukte -’ zei die gewoontjes, en Paul merkte
op, hoeveel beter Peter ineens den toon tegen haar vatte. Hij wou wel graag vriendelijk
zijn, want hij voelde waarachtig voor haar, maar hij kwam zoo moeielijk uit zijn
aangeboren stroefheid.
Lena vocht met tranen bij Peters gezegde. Ze dacht nog altijd aan haar huisje, en
ze tobde ook over haar meubels. Of die nu maar al dien tijd, dat zij op reis waren,
zoo ingepakt zouden blijven staan - als er maar niemand anders met z'n vingers
aankwam!
Maar ze zweeg hierover, dàcht er zelfs niet aan iets van haar bezwaren aan zoo'n
vreemde te gaan zeggen. Het kwam ook geen oogenblik in haar op, dat een ander dit
met haar zou kunnen meevoelen. 't Kon haar evenmin iets schelen. Ze was 't volkomen
ontwend van iemand behalve Bernard wat te verwachten.
Maar Peter redeneerde gemoedelijk door: over 't vervelende van verhuizen - en
of ze nogal geschikte verhuismannen had gehad - niet ruw met den boel - en dat het
gelukkig droog weer was, met de vuile straten lag er tenslotte net zooveel modder
binnen als buiten....
Paul verwonderde zich met een innerlijken lach, hoe kranig Peter binnen haàr
gedachtensfeer wist te blijven.
Lena kwam nu ook wat los, praàtte een beetje terug op haar stille manier, steeds
hinderlijk geïntimideerd door de genadelooze oogen van De Booi.
Bernard, door een geforceerd gesprekje met Van Sollem heen, hóórde ieder woord
dat Lena sprak, merkte op Peters goedige pogingen.

Ina Boudier-Bakker, Armoede

275
En hij dacht bitter: hij léérde. Hij leerde dankbaar zijn voor iedere vriendelijkheid,
waaronder de adder stak van het medelijden. Eerlijk en goed bedoeld wàs het, o
zeker!
Maar daarom nog niet licht te dragen - voor hèm.
Om hen heen drongen de andere paren met hun stoeten: schreiende bruiden, en
ernstig-flinkdoende bruigoms - plechtige vaders, luidruchtige ooms, zenuwachtige
moeders en glimlachende zusters en tantes.
‘Wat zijn alle menschen bij zoo'n trouwgelegenheid burgerlijk! Iedereen komt
hier op z'n ongunstigst uit,’ critiseerde Paul.
Zij werden vrij gauw afgeroepen naar de trouwzaal.
Bernard ging, zijn gezicht strak. Lena aan zijn arm. Hij voelde zich belachelijk en
ellendig. Er waren menschen, die hem herkenden, fluisterend omkeken.
Hij was zóó gevoelig, dat het hem zelfs kwetste, als iemand hem maar aanzag; 't
was een verlichting, toen zij eenmaal alleen met de getuigen in de trouwzaal waren.
Den wethouder, die hen trouwde, kende hij: hij had hem eens op zijn spreekuur
gehad, en hij hoorde in de accenten van de toespraak, welke hem overigens geheel
voorbij vaagde, de zeurige neusstem terug, die toen voor hem had zitten klagen. Hij
herinnerde zich zelfs, zijn klok was dien middag blijven staan en het was zonderling
stil in de kamer geweest.
Eenmaal keek hij naar Lena; zij zat stil voor zich te kijken, de handen in den schoot.
De gedweeë, berustende zachtheid in de lijnen van haar bleek gezicht ontroerde hem.
Even maar, want meteen weer dacht hij aan Ella, en de herinnering aan haar, hoe hij
eens hier naast haar gezeten had, zonk als een last van ellende in hem.
Hij hoorde verder niets meer, alles ging hem als in een nevel voorbij; het moeten
opstaan, elkaar de rechterhand geven - - hij zag alleen op een oogenblik bewust Lena,
die naast hem zenuwachtig rukte en tobde om den handschoen uit te krijgen - - en
in een weerzin, een afkeer van alles, een nerveus verlangen om er nu àf te zijn, zei
hij ongeduldig: ‘laàt maar!’ en hield geïrriteerd haar hand met den half afgestroopten
handschoen vast.
Dit was 't eenige, wat hij zich ook later ervan herinnerde. De rest - formaliteiten
- het weggaan eindelijk, was hem alles een droom. Maar eenmaal in de gang, waar
frissche tocht hem tegenwoei, voelde hij plotseling Lena's vingers op
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zijn arm drukken; hij keek haar aan, zag haar vochtige oogen, en een matte kalmte,
een tevredenheid zonk over zijn opgewonden nerveusheid van daareven.
‘Zoo kind - -’ zei hij stil.
Ze glimlachte, een zachten blijden lach. Ze kon niets zeggen, scheen niet te hooren
het feliciteeren der getuigen. Zij zag ze niet, ze wist alleen het wonderlijke,
onbegrijpelijke, dat haar plotseling overstelpte:
‘Ze was Bernards vrouw. Ze was getrouwd - getrouwd met Bernard!’
En er was iets kinderlijk-juichends in haar, dat ze nauwelijks kon bedwingen. Ze
dacht aan niets of niemand om haar heen, ze had wel willen snikken - willen bidden
of zooiets - - van geluk.
De uitdrukking in haar gezicht trof Paul.
‘Wat er van komt,’ dacht hij, ‘er is dan toch aan deze schipbreukeling wat goeds
gedaan.’
‘Zullen we gaan?’ vroeg De Booi.
Bernard knikte, wendde zich naar den uitgang, maar hij stond stil, verrast, bijna
ontsteld.
‘Oom - -!’
Oom Jan. Hij scheen wat rechter, wat minder zwaar te steunen op zijn stok. Hij
stak Bernard de hand toe, maar zijn stem beefde zoo, dat hij geen verstaanbaar woord
kon uitbrengen.
Getroffen hield Bernard zijn hand vast.
‘Oom - hoe komt u in de stad - u is toch niet - overgekomen?’ vroeg hij zacht.
De oude man knikte, hij had zijn kalmte herkregen.
‘Ik ben een week vroeger thuis gekomen - ik wou je op je trouwdag persoonlijk
alles goeds toewenschen,’ zei hij met zijn zware, heesche, nadrukkelijke stem; zijn
oogen zagen opmerkzaam van Bernard naar Lena. ‘Alles goeds,’ herhaalde hij ook
tot haar, knikte met den droefgeestigen, grijzen kop. Toen wendde hij zich, groette
de anderen.
Langzaam liepen ze naar den uitgang. Bernard met Lena en oom Jan vooraan.
‘Oom,’ zei Bernard, ‘u weet niet, hoe ik dat waardeer - dat u is gekomen voor mij
- -’
't Klonk vreemd uit zijn mond, zoo'n gezegde, maar 't was gemeend.
Oom Jans oogen staarden over den Oudezijds-Voorburg-
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wal, het mooie grachtje, dat met zijn al verflensend groen somberde in den grauwen
dag.
‘Je hadt geen vreemde hoeven te nemen voor je eene getuige,’ zei hij, ‘ik was er
ook nog.’
Ellendig, beroerd had hij het gevonden toen Paul het hem schreef, - maar een zoon
van Amélie liet hij niet aan zijn lot over op zoo'n dag; 't kwetste hem, dat de jongen
dit niet begrepen had.
‘Ik wou u niet lastig vallen - het was zoo'n reis - en dan wist ik ook niet - -’
De oude man schudde het hoofd.
‘Dat hadt je toch moèten weten -’ zei hij - ‘ik ben voor niet veel meer nut, maar
hier had ik nog van dienst kunnen zijn - -’
Bernard zweeg ‘Hij was zoo moe in zijn kop, hij kòn niet meer. Dit van oom Jan
deed hem gewoon pijn - -’
‘Nou -’ zei de oude man haastig, ziende een ongewoon vermoeide uitdrukking in
Bernards gezicht - ‘ik verwijt niet en neem ook niets kwalijk - we begrijpen mekaar
toch goed -?’
Bernard knikte.
‘Och zeker - natuurlijk -’ zei hij mat. Lena stond er stil bij, met haar figuur verlegen.
‘Gaat u mee lunchen, oom?’ vroeg Paul.
‘Ja, doet u dat -’ drong ook Bernard.
Maar oom Jan bedankte, hij gevoelde de reis nog in zijn gebeente - ging liever
naar huis.
‘Adieu - als jullie terug zijn, kom ik je opzoeken.’
Hij drukte Bernard de hand, Lena eveneens, maar zwijgend, hij wist absoluut niet
meer hoe ze heette, - groette de anderen.
Van den Dam speelde het kwart.
Het begon zachtjes te regenen.
‘Laten we doorloopen -’ drong Lena schuchter aan bij Bernard, die stond te soezen
- ‘anders bederf ik m'n heelen hoed -’
Hij lachte kort en heesch.
‘Welja! Kom je?’ vroeg hij aan Paul. Met z'n drieën wandelden ze op. Peter met
de beide anderen een eind achteraan.
Bij Riche hadden ze hun lunch.
Hier, in 't verlichtend weten dat de vervelende formaliteit
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achter den rug was, en wel gezellig zich voelend nu met z'n zessen, leefde een
oogenblik de stemming op.
De Booi vroeg Bernard naar zijn reisplan en die legde uit; ze gingen eerst naar
Brussel, daar zouden ze logeeren, dan den volgenden dag over Luxemburg door naar
Zwitserland. Daar bleven ze een tijd.
Peter vertelde een paar aardigheden van zijn huwelijksreis, hoe zij eens bij ongeluk
in een veel te duur hotel waren beland en hun angst en pret tegelijk, als van een paar
ondeugende kinderen, hoeveel al die weelde hun wel kosten zou.
De Booi en Van Sollem vonden ‘dat leeraartje’ nogal naïef, om zoo te zitten
vertellen van je geldgebrek, en dàn als je getrouwd was met een dochter van Terlaet.
Peter merkte het wel, maar 't kon hem niets schelen, die lui lieten hem koud.
De Booi bedacht, hoe hij ook nog een poos Lot Terlaet het hof had gemaakt; ze
was wel lang zoo mooi niet als de twee anderen, maar toch verduiveld aardig, pittig
en geestig toen. De familie was er wel vóór, dat had hij best gemerkt. Toen was 't
ineens beklonken met dezen meneer. Later had hij haar nog eens gezien, kolossaal
verminderd, ze zei geen woord haast, toen was hij maar weer blij geweest, er niet te
zijn ingeloopen. Enfin! 't was toch niks gedaan, trouwen, dat ging hij hoe langer hoe
meer inzien; je mooiste liefste meisjes werden vervelende moekes, of verwelkte
vrouwen - de charme ging er af.
Allemachtig, wat stak die Bernard zich toch in een wespennest met die meid. En
dat voor de Terlaets, die hun hoofd zoo hoog droegen. 't Schepsel was oud - och och!
Lena had weer haar gewone kalmte herkregen, haar zenuwachtigheid was ze te
boven. Voor dien oom was ze een beetje bang geweest, blij-toe, dat die niet meeging
hierheen!
Om Bernard plezier te doen, praatte ze nu en dan een beetje mee, vroeg wat van
de reis - - In den grond kon 't haar niets schelen, waàr ze heen gingen, ze wist toch
van al die dingen niets af. 't Was overal heerlijk met Bernard alleen. Dien De Booi
vond ze naar, wat 'n oogen had die vent! Hè, ze had honger, gisteren haast niets door
d'r keel kunnen krijgen en vanmorgen in dat hotel ook niet.
‘Bernard was erg stil, zeker moe - ze moesten op reis
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maar net doen skoals hij 't gemakkelijkst vond - als hij maar tevreden was.’
Bernard vertelde: ‘terug wou hij langs den Rijn gaan - voor Lena - de mooiste
plekjes daar aandoen - -’
Hij betrapte er zich op, dat hij veel teederder tegen Lena was in gezelschap van
anderen dan alleen met haar: het was de angst, die hem voortdurend prikkelde, dat
De Booi en Van Sollem niet vriendelijk genoeg tegen haar zouden zijn. Hij vreesde
dit als een beleediging aan hem en tevens, of hij Lena voortdurend moest forceeren
zich zoo gunstig mogelijk voor te doen. Die twee dingen agiteerden hem eindelijk
zóó, dat hij zijn felle hoofdpijn van gisteren terug kreeg.
Dit was weer iets, waar hij zich nooit te voren in gedacht had: al zulke kleinigheden,
maar juist die maakten 't hem zoo moeielijk.
Peter sloofde zich af, om er wat gezelligheid in te krijgen - ook Van Sollem,
goedhartig, deed zijn best.
Paul kòn zich niet opschroeven. Hij vond toch eigenlijk alles ellendig en het deed
hem pijn te zien hoe rusteloos Bert was. Nu het reisplan-thema was uitgeput, verviel
die weer in zijn broeiend zwijgen; maar onderwijl zat hij geagiteerd op te letten, hoe
't klonk als Lena zoo praatte met anderen - hoe ze zat, hoe ze at. - - ‘'t Was niet
hinderlijk -’ dacht hij - ‘en ze zou wel wat aanleeren ook - misschien zou later Lot
zich haar wat willen aantrekken - misschien - - Wat 'n ezel was hij geweest, dat hij
gedacht had met niemand te maken te hebben in dit geval dan met zichzelf.
Voortdurend betrapte hij zich erop, dat hij iets hoopte, iets verwachtte van zijn
familie....’
Ze zaten nog wat na te praten, met moeite en quasi opgewekt schertsend, luchtig
vertellend.
Tot Bernard op zijn horloge keek, zag dat het twee uur was, en zijn gejaagdheid
dreef hem het nu maar òp te korten. Hij wenkte den kellner om de rekening - liet een
rijtuig telefoneeren.
Zij gingen allen mee naar den uitgang.
Bernard, handengevend, zei tot ieder in 't bijzonder:
‘Ik dank je zeer -’ niets anders, maar met die bijzondere intonatie waarmee hij
soms een enkel woord van beteekenis wist te doen zijn.
Uit 't portier zag hij hen nog even staan, vóór ze wegreden - De Booi superieur
glimlachend, Van Sollem luid-
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ruchtig joviaal, Peter kalm-hartelijk, en Paul, zijn melancholieke oogen strak-diep
in de zijne - Terug aan hun tafeltje babbelden de vier nog een poosje na onder een sigaar; maar
de Booi wilde weer naar kantoor, hij had bovendien geen lust langer dan noodig was
op te trekken met dien Waals, en dien jongen Terlaet, die stikte in zijn hoogmoed,
deed alsof ieder woord dat hij sprak hem te veel was.
Van Sollem, joviaal en vriendschappelijk, noodde Paul en Peter mede te gaan in
zijn auto naar Loenen. Maar Paul verontschuldigde zich, hij had nog werk; hij snakte
om eraf te zijn.
Peter had Lot beloofd op Hogher-Heyden te komen, en hij vond hierin een reden
om de invitatie af te slaan van Van Sollem, dien hij wist goedhartig en gastvrij, maar
met een onverholen geringschatting voor al wat niet rijk en luxueus was. ‘Later, met
zijn vrienden, keek hij hèm toch niet meer aan - -’
Op kantoor vond Paul Hein alleen.
‘Hoe was 't?’ vroeg die.
Paul viel neer in zijn stoel met een zucht van verlichting.
‘Och - beroerd vond ik 't eigenlijk. Oom Jan is nog gekomen.’
Hein streek nerveus door zijn haar.
‘Nou - ik niet. Ik heb er genoeg 't land over gehad, maar je weet dan waarachtig
ook niet, wat je doen moet. Hij heeft me ook nooit iets gevraagd; misschien zou ik
dan - -’
‘Beter zoo.’
‘Hoe was Bert?’
‘Gejaagd.’
‘Was die kwast er, die De Booi?’
‘Ja en Van Sollem.’
Ze keken zwijgend naar buiten, de regen had nu doorgezet, motterde dreinig uit
de grauwe lucht.
‘Gekke dag, hè?’
‘O -!’
't Leek zoo iets onmogelijks, dat zij hier zaten met z'n beiden in 't stille kantoor dat de anderen buiten waren, Papa uit begraven - - en dat het de trouwdag van Bert
was.
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XXIX
Nu de dag eindelijk voorbij was, waartegen allen zoo hadden opgezien, het ergste
eenmaal gebeurd en zij, wat er nu verder nog komen mocht, maar te aanvaarden
hadden, bedaarde vanzelf op Hogher-Heyden de nerveuse onrust der laatste weken.
Zij begonnen zich in het geval te schikken. Ook meneer Terlaets natuurlijk
optimisme kon zich niet zóó lang laten onderdrukken; hij wilde de zorg voor 't
oogenblik wel weer van zich afschudden, en ofschoon er een schaduw bleef, hij onder
alles 't gevoel behield, dat hem iets ontbrak, iets onherstelbaar vernield was, tóch
neigde zijn hart weer naar de oude vroolijkheid, wilde hij deze laatste weken nog
van zijn andere kinderen genieten, zooveel hij kon.
De Cortes zouden den tweeden September weggaan, meneer Terlaet en de anderen
een week later. - Hij kon dan geen zijner kinderen meer houden, en alleen hier met
Doortje en Lien verkniesde hij, dan was hij veel liever in Amsterdam.
Peter had àlle illusie, om er nog eens, al was 't maar een paar dagen, samen uit te
breken, opgegeven. Papa kwam iederen dag met een plannetje - en als Lot er uit
zichzelf niet over begon, als zij er niet naar verlangde, wàt wilde hij dan eigenlijk!
Dat zij 't niet wenschte, sloot immers meteen alles uit.
En hij schikte zich maar weer, 't was nu toch haast gedaan. Hij dacht: den laatsten
tijd kon hij zich beter erin voegen dan vroeger - maar ook het gevoel van desillusie
werd sterker. Hij streed niet meer, gaf toe, maar hij hoopte of verwachtte ook niet
veel. Het was kalmer zoo, maar vreugdeloozer, Paul was de eenige, die merkte, dat
Peter langzaam veranderde. Hij was niet minder zorgzaam voor Lot dan vroeger,
niet minder tactvol tegenover haar moeilijke ongedurigheid, integendeel, maar 't
scheen overtuiging, gewoonte geworden, In zijn plagerijen was iets scherps soms,
zijn scherts klonk wrang. En 't verwonderde Paul dikwijls, dat Lot dit wel telkens
even opmerkte, maar zonder ooit naar de oorzaak ervan te vorschen.
Paul was er veel van vervuld. Hij hield van Peter als van een eigen broer en hij
dacht: zóó lang had Peter altijd maar gegeven, gegeven, zonder naar evenredigheid
terug te ontvangen, nu kwam de tijd, dat Lot zou moeten geven,
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làng en véél, wilde het ooit tusschen hen gelijk worden, In Peter was nu de desillusie
gekomen, dezen heelen zomer had hij het al gezien, het zou tijd vorderen eer hij er
iets anders voor in de plaats gewonnen had, en het zou nu aan haàr zijn, dat nieuwe
in hem te wekken.
Zoo zij het ooit inzag! En dan nog, zou Lot in staat zijn, zoo iets moeilijks te
volbrengen? Zou Lot zóó haar eigen, dikwijls abnormaal willende natuur kunnen
beheerschen, haar eigen verlangens ten onder brengen ter wille van hem? En dat in
den moeilijksten tijd van hun beider leven, terwijl zijn macht tot geven op 't oogenblik
uitgeput scheen - niet uitlokte.
Hij vreesde - Hij wist, had dikwijls gezien, hoe het altijd wegloopen uit eigen huis naar Papa,
Peter hinderde en kwetste. Juist hèm, die nooit ouderliefde gekend had, en alles wat
ooit aan genegenheid in hem was, schonk met volle handen, met onbeperkte overgave
aan zijn vrouw; Peter, die logisch redeneerde: Papa is oud, heeft ten volle zijn
huwelijksleven gehad - moet ik nu nog het mijne ook aan hem offeren?
Ach, hij begreep het zoo, èn van Lot èn van Peter. Van Lot omdat zij zijn zuster
was, en zij in zooveel dingen gelijk voelden. Is het niet tragisch, oud te worden, en
al de kinderen zijn heen - en als voor een aalmoes dankbaar te moeten zijn, wanneer
zij nog eens willen komen in het ouderhuis? Zóó kort is het leven, en zóó schaarsch
de maat van geluk en liefde afgemeten, dat wat den ouden nog geschonken wordt,
al gaat ten koste der jongeren. - ‘Ja, hij begreep 't; het zou bij hem hetzelfde zijn geweest, als moeder was blijven
leven. Tusschen haar en Kitty zou zijn leven rusteloos zijn voorbijgegaan, in zorg
aan beiden even veel te willen geven. Kitty had die verdeeldheid van gevoel absoluut
niet en dit was wat hem juist zoo sterk altijd onder haar bekoring had gebracht: dat
zij zoo heftig, zoo egoïst bijna, met voorbijzien van al 't andere aan hem hing. Als
kind al, kon zij Lot met haar spelletjes in den steek laten om hem.
En telkens en telkens, in deze laatste Augustusdagen, waarin na den langen heeten
zomer de herfst al vroeg goudde in de kastanjeboomen, en het loof dunde, dacht hij
aan Kitty, en waàrom hij zich nù niet haastte zijn geluk te nemen. In deze stille dagen,
die windloos vergingen in den blauwen najaarsnevel, nu de hei paars en als neigend
naar rust, onder
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den wijden wazigen hemel te stoven lag in de lage zon - waarom nu niet?
Waarom dan was altijd de aarzeling in hem, het terugtrekken op het oogenblik als
hij de hand al tot grijpen had uitgestrekt? Hij wist het niet, 't was sterker dan hijzelf:
de onoverwinnelijke neiging, het nemen van het lang begeerde nog een oogenblik
te verschuiven - uit te stellen.
Het altijd terugweifelen van de daad.
Het denken eraan, het weten: nu kàn ik het doen - het is in mijn bereik - ik hoef
de hand maar uit te steken en 't is van mij - - dàt was geluk.
Maar tusschen het strekken van de hand en het grijpen, mengde zich reeds het
bittere: vrees voor desillusie. Desillusie, die komen moest, wanneer illusie
werkelijkheid werd.
En nu - nu opnieuw zijn geluk voor hem lag, nu de hindernis van dezen winter
verdwenen was, nu weer kon hij niet dadelijk prijsgeven dat heerlijk zich zonnen in
de weelde der gedachte. En hij stelde uit, wilde niet verstoren nog - bang voor eigen
teleurstelling.
Neen, hij wilde nog dezen schoonen tijd genieten zooveel hij vermocht; het was
als de vooravond van een feest, die immers altijd zooveel heerlijker was dan het feest
zelf.
En zijn geluk straalde zóó uit hem, dat allen het zagen. Hij musiceerde met
Amelietje, wandelde met Jet, interesseerde zich voor Toms jongensbelangen, en
speelde met kleine Jopie. En 's avonds was 't Paul, die na de gewone afzonderlijke
avondwandelingetjes, iedereen verzamelde in de hal. Er ging een opgewektheid van
hem uit, die zijn vader met vreugde vervulde; de wrevelige moeheid was geheel weg
uit zijn gezicht, en ieder voegde zich graag naar zijn wenschen.
Die avonden, - als zij in groepen zaten in de gezellige hal, waar bij kil weer Jet en
Berry al een blokkenvuurtje stookten in de schouw, en Jopie denappels mocht
opgooien, die ze overdag vol ijver met haar kruiwagentje in 't bosch ging zoeken gaven ieder het gevoel van iets goeds, dat zij moesten vasthouden.
En in later jaren nog, toen al veel veranderd was, zagen de kinderen Terlaet, ieder
voor zich, die avonden in hun herinnering terug, zoo vol een rustig geluk, als zij
zelden in hun leven gekend hadden.
Want in het weten, dat over van paar dagen dit samenzijn alweer voor een jaar
gedaan zou zijn, bracht ieder eigen
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grieven tot zwijgen, wilde niets dan goede herinneringen meenemen en achterlaten.
Meneer Terlaet bedacht met innige spijt hoe hij in Amsterdam Louise en de
kinderen zou missen, en den laatsten avond vóor het vertrek gaf hij Doortje order
voor een schitterend souper tot afscheid. En al was hier ook telkens even de gedachte
aan Bernard hinderlijk, met vriendelijk en dankbaar herdenken aan dezen zomer viel
ieder Papa bij, die, zijn champagneglas hoog, allen toeriep: ‘tot volgend jaar!’
Zelfs Jopie, uit haar bedje gehaald, mocht op Ammy's schoot haar deel hebben
aan de pret.
Den volgenden morgen gingen zij.
Wat ook hun aller verwijten dikwijls dezen zomer tegen Louise geweest mochten
zijn, hoe zij gespot hadden met De Corte - nu was er niemand, wien het niet speet
hen te moeten missen uit den kring; wie het niet als een leegte voelde, morgen Lou's
levendig gezicht, haar heldere stem, haar oppervlakkigen maar vroolijken praat niet
meer om zich te hebben; niet meer De Corte te zien wandelen de laantjes in en uit,
alleen of met Jet aan zijn arm; niet meer Amelietjes viool in den warmen middag
door de gesloten jalouzieën te hooren klagen; niet meer te hooren Toms stampen en
hollen op de trappen, zijn gezond onbedaarlijk lachen met Jet en Berry schateren
door 't huis. Zelfs Lot, in de beklemming van het naderend afscheid, wogen de grieven
niet zwaar meer. En 't scheen haar nu, of ze veel tijd en goede gelegenheid om elkaar
nader te komen, verspild had in nuttelooze ergernissenen haarkloverijen.
Zoo ging het eigenlijk iedereen. Toen den volgenden morgen het rijtuig voorstond,
- De Corte met Louise en de meisjes erin, Tom op den bok - toen Louise, overstuur
om 't afscheid-voor-een-jaar van Hogher-Heyden, door haar tranen heen met haar
lief gezicht tegen ieder in 't bijzonder nog eens glimlachte en knikte - Marinus hartelijk
gemeend wuifde en de frissche kindergezichten lachten en nog voor 't laatst alles
door elkaar riepen - - toen dat alles voorbij was, het rijtuig door hen nagestaard,
verdwenen, scheen het ieder der broers en zusters, dat zij beter gebruik hadden kunnen
maken van deze maanden samenzijn, in plaats van dikwijls wrokkend te mokken
over dingen, die nu nietig schenen en onbeduidend bij 't herdenken.
't Huis leek leeg - de stemming aan de lunch was droefgeestig en stil. De oude
man, terwijl hij de kleiner ingeschoven

Ina Boudier-Bakker, Armoede

285
tafel langs keek, vijf gezichten miste, die hij daar in 't begin van den zomer met zoo'n
vreugde begroet had, at traag en zonder eetlust.
Altijd dat weggaan! altijd weer het ijle leegworden van zijn huis, dat hem in
beklemmende verkilling om 't hart greep; altijd weer afstand doen van de gezelligheid,
die hem zoo'n behoefte was. Hij kon ze wel krijgen voor een poos, o ja, maar altijd
toch weer eischte het eigen leven hen op, en zij vertrokken welgemoed naar eigen
omgeving, want daar hoòrden zij, en niet meer bij hem.
Hij dacht ook aan Bernard - wanneer die hier weer zou komen - De anderen, onder gewoon praten door, waren eveneens met hun gedachten nog
voortdurend bij de vertrokkenen. Er was telkens iets, dat aan hem herinnerde, iets
eigens van ieder, achtergelaten in huis of tuin.
Daar was Louise's kopje, waar alleen zij uit dronk op Hogher-Heyden, - er lag een
boek over Hegel in de waranda, dat Marinus altijd onder zijn arm meedroeg, maar
waar niemand hem ooit in had zien lezen. Er stond verstopt onder de bank in de hal
een paar versleten tennisschoenen van Tom, die hij van Louise niet meer mocht
dragen, maar toch als hij 't maar even ongemerkt kon doen, aantrok, omdat ze zoo
lekker liepen. Boven zwierf een prentbriefkaart van Jet, waar zij zelf opstond met
een verdraaid been, stikkend van 't lachen. Die staken ze tusschen den spiegel.
Van Amelietje bleef er niets; te zorgvuldig had zij alles nàgekeken. Maar als zoo
iets uitheemsch in hun onmuzikale familie hadden de viooltonen gezongen door 't
huis, dat ieder die de eerste dagen nog telkens meende te hooren.
De laatste week ging snel voorbij. Bets moest zich met geweld inhouden om Papa
niet te laten merken, hoe blij ze was naar huis te gaan: ze was dànkbaar, dat aan deze
zomersche verveling een einde kwam.
‘Zalig - zalig, om weer met Hein en Berry in eigen huis te zijn, zonder zwagers
en schoonzusters!’
Ammy ging niet dadelijk mee naar Amsterdam. Zij zou nog eerst een week met
Jopie in Amersfoort gaan logeeren bij oude vrienden.
Lien, die weinig merkte van wat er om haar heen gebeurde, de vertrokkenen nooit
miste, bespeurde wèl altijd wanneer er drukte en onrust om haar heen was, als in
deze dagen,
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en zij bleef schuw dicht bij Doortje, voegde zich weinig meer bij de anderen.
Den laatsten avond liepen Lot en Ammy door de laantjes, die deze week dunner
van loof waren geworden. Overdag kon Doortje van haar plaats in de kamer al de
hei blauw zien schemeren door de boomen; dit was voor haar het teeken dat de zomer
voorbij was.
Zwijgend dwaalden de zusters door den tuin: het kostte hun beiden veel van hier
en elkaar te scheiden. Zoo goed toch was de zomer met z'n allen in 't lieve oude huis
geweest, al wàren onverwachte treurige dingen gebeurd - Wat zou de winter brengen - -?
Zij liepen gearmd als schoolmeisjes, de kragen van hun mantel opgezet, want de
avond was kil. Daarginds in huis stonden de koffers gepakt, waren de slaapkamers
met de openstaande, leege kasten, vreemd en kaal. Alles sprak van weggaan; iedereen
liep heen en weer, bedacht nog telkens iets, dat hij had vergeten.
‘Alweer voorbij voor een jaar,’ zei Ammy. Ze dacht; wat zou het dezen winter
worden tusschen Henri en haar? 't Leek nù hoopvol, hij kwam ieder oogenblik - maar toch - - 't was haar, of ze morgen een veilige haven achter zich liet, en weer
zwerven ging in verre duistere oorden - ‘En ieder jaar,’ antwoordde Lot, ‘begin je den zomer hier zoo vroolijk - maar bij
't weggaan denk je: zouden we 't volgend jaar hier nog weer zijn: allemaal? Vader
wordt oud.’
‘Hij is nog flink en gezond - -’
‘Dat wel - -’
Zij liepen langs de bank, waar zij op warme dagen zoo dikwijls gezeten hadden,
waar Jopie met ingehouden adem gewacht had of de muizen, waarvan oom Paul haar
verteld had, niet uit de twee holletjes zouden willen te voorschijn komen....
Door 't nauwe, geheel overgroeide laantje kwamen zij weer bij het huis, een breede
lichtschijn viel uit de openstaande deuren op het pad.
Iemand kwam naar buiten. 't Was Hein.
‘Zoo meisjes -’ riep hij, - ‘zijn jullie bezig laatste geheimen te behandelen?’
De wind stak plotseling op, woei dwarrelend onder hun mantels.
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Hij bleef voor ze staan, keek naar de lucht.
‘Lekker hier, hè? Zoo koel en frisch; in stad zit je maar weer te puffen -’
‘Te weinig had hij er aan gehad -’ dacht hij, - ‘alleen 's avonds na het eten en
Zondags. - Hij zou er nog wel eens een paar dagen willen uitbreken - in October
bijvoorbeeld - zou wel niet lukken -’
‘'t Gauw hè, die maanden -’ zei Lot - ‘'t is zóó om.’
‘Zeg eens!’ lachte Hein - ‘maar Peter heeft toch anders geduld hoor - ik zou 't niet
moeten hebben, mijn vrouw zoo lang van huis -’
‘En jij zelf dan!’
‘Dat 's heel wat anders. Wij zijn eerst samen op reis geweest, en ook veel later
gekomen - maar Peter heeft eerst nog zoo'n tijd alleen gezeten, toen jij al weg was -Met Ammy is 't ook een ander geval, die deed 't om Jopie - maar jullie! Wat heeft
die man nu aan zijn vacantie gehad!’
Lot voelde haar gezicht gloeien - 't overblufte haar een oogenblik, ook om den
toon van Hein, die zeer zelden zich mengde in eens anders zaken.
‘Wat wou je daar eigenlijk mee beweren?’ Haar stem klonk scherp, geïrriteerd.
‘Dat je wel eens te veel aan Papa en te weinig aan je man denkt!’ Hij zei 't kalmweg,
met een frons van zijn dikke blonde wenkbrauwen.
Ammy schrikte: 't was onvoorzichtig zoo iets te zeggen, vandaag, nu Lot al
zenuwachtig was - zij had al lang hetzelfde gedacht, maar gewikt en gewogen, hoè
het misschien eens te kunnen laten doorschemeren. ‘Dank je voor je zorg,’ bitste Lot; haar stem beefde.
‘Kom - kòm -’ zei hij, knorrig dat ze 't zóó opnam.
Maar door Lot duizelde iets heen, als op dien avond, toen ze plotseling een
verandering in Peter had gezien. Wàs 't waar, wat Hein zei, wat ze hem kwalijk nam,
maar haar toch aan 't weifelen bracht - vergde ze ook op diè manier te veel van Peter?
Nooit kwam ze eruit! Ze was gebléven om Papa, maar gaf feitelijk al haar
gezelschap aan Peter, om dièn ook tevreden te stellen, - - wie had er wat aan haar
opoffering? Niemand. Peter had zijn reisje ervoor opgegeven, maar zóó weinig
trachtte hij zijn mismoedige onverschilligheid te verbloemen, dat Papa wel moèst
zien welk een groote
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teleurstelling 't voor hem geweest was. Oh, hoe haar dat geagiteerd had, ze had soms
wel kunnen schreien, Peter smeeken:
‘Wéés toch een beetje vriendelijker, Papa merkt het zoo.’
En ze zag haar heele huwelijk terug, één lange reeks moeilijkheden van dezen
aard - onafgebroken. Ze holde 't huis uit naar Papa, omdat die alleen zat, en had er
niets aan, omdat ze vreesde, dat Peter in dien tijd zou thuiskomen; of ze bleef thuis
bij Peter en kon niet van hun samenzijn genieten, omdat ze dacht aan Papa, die
vergeefs op haar komst zat te hopen. Geen rustig geluk had zij ooit kunnen hebben
en toch nooit iets ermee behaald. Was dan alles wat ze haar vader gaf, ontnomen aan
haar man? Moest haar eigen broer haar dat komen verwijten?
Een doffe drift begon in haar te broeien.
‘Ze bepraatten haar achter haar rug - ze gispten haar doen en laten - in plaats dat
ze begrépen, medelijden hadden, haar eigen broers en zusters, verweten ze veroordeelden ze - ze beklaagden haar man - - en aan haàr dacht niemand - -’
Ze trok haar arm uit dien van Ammy.
‘Ik ga naar huis’.
‘Waarom ben je - -’ begon Hein, maar ze liep zonder te luisteren, hem rakelings
langs, de kamer in.
‘Ze kon niet opblijven meer - ze kon niet meer met hen allemaal zijn - ze wou
alleen wezen - -’
Binnen was haar vader bij een kaars voor zijn schrijftafel bezig papieren te ordenen.
Ze ging naar hem toe, kuste hem met koude lippen.
‘Ik heb zoo'n hoofdpijn, vader, ik kan niet meer opblijven.’
Hij keerde zich ontsteld om; in 't flikkerend kaarslicht zag hij haar bleek rillen.
‘Kindjelief, wat scheelt je ineens? Je ziet zoo wit - -’
‘Hoofdpijn - -’
‘Kan je niet opblijven dien laatsten avond met ons?’
‘O neen vader! laat me alsjeblieft gaan!’
‘Wel kindje - dan beterschap - 't is jammer.’
Haar hand raakte even de zijne, toen ging ze naar 't achter-terras, daar zaten Paul
en Peter nog, in hun lage stoelen beschut tegen den wind, die van tijd tot tijd gierend

Ina Boudier-Bakker, Armoede

289
om 't huis vloog. De avond was donker, zonder een enkele ster, maar de lucht
buitengewoon zuiver.
‘Toch mooie avond,’ zei Peter.
‘Ja, ik hoor graag den wind; gek, 't ergste windgebulder vermoeit me niet, en
lawaai van menschen hindert me altijd zoo. Soms wou ik wel eens voor een poos op
een onbewoond eiland zijn.’
‘Dat wou ik altijd,’ zei Peter.
Paul keek even snel terzij; Peter zat onbewegelijk, zijn sigaar in zijn hand, te staren.
En hij zei niets, hij dacht alleen: dat wàs vroeger niet in Peter; hij kende zelf zoo
goed die kregele begeerte eens van iedereen af te zijn maar in Peter had hij dit nooit
te voren opgemerkt.
Lot kwam in de deur.
‘Ik ga naar bed, Peet, ik heb hoofdpijn - goeden nacht - nacht Paul.’
Ze was meteen weg, de kamer in. Maar Peter had haar heesche stem gehoord, bij
de trap in de hal haalde hij haar in.
‘Wat is er?’ vroeg hij zacht, haar terughoudend, ‘je was toch heel goed, wat scheelt
er nu ineens aan?’
Een oogenblik was de opwelling in haar als vroeger zich te laten gaan, in zijn
armen te gillen, te snikken in een crisis van smart en woede. Ze bedwong zich, maar
met zoo'n inspanning, dat ze wankelde op haar voeten.
‘Niets,’ hijgde ze.
‘Wèl iets - onzin, wàt is het?’
Met een gesmoorden kreet duwde ze hem opzij met zoo'n kracht, dat hij haast zijn
evenwicht verloor, en vóór hij haar kon inhalen, was ze de trap opgevlogen, wierp
de deur van hun slaapkamer in 't slot.
Hier - alleen - bràk 't los, niet meer te temmen - niet meer te smoren - alles, wat
de laatste weken haar zenuwen zoo getergd had: 't staan tusschen Papa en Peter - ze moèst uitrazen - o god ze moèst!! ze werd gek van dat inhouden!!! - en ze tastte
in 't donker met dolle handen - greep iets - haar karaf - - smeet 'm in gruizels tegen
den grond - In 't portaal wrong Peter machteloos aan de kruk, de deur was gesloten. Daarbinnen ging het woeden voort - een slag - een stoel, die viel - een lang krakend
scheuren - -
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Hij zette zijn volle gewicht tegen de deur, razend in zijn onmacht om te helpen, te
bedwingen - er moèst iets gedaan!
‘Lot!’ riep hij, maar toch zacht, uit vrees, dat beneden iemand hem hooren zou ‘doe open, dadelijk! ik wil 't - Lot!’
Hij scheurde zijn nagels in 't radeloos pogen; hij liep om naar de badkamer, in de
hoop die deur open te vinden - - gesloten.
Op zijn teenen liep hij terug; dat stil moeten zijn ook maakte hem dol, maar hij
vergat het geen oogenblik - al wisten ze het allemaal, niemand nog behalve Bernard
had het ooit bijgewoond - en hij kòn niemand erbij velen - de gedachte alleen maakte
hem woedend.
Daar kwam iemand snel en zacht de trap op; 't was Ammy. Hij liep haar tegemoet,
bleef op de bovenste tree staan om haar te beletten verder te gaan - te hóóren.
‘Viel er iets? Er was een slag - -’
‘Ja - ik - heb een glas gebroken -’
Ze zag hem aan - geloofde niet - In de kamer klonken doffe snikken - Ze begreep, en hij zag dat ze begreep, maar toch duldde hij niet haar medeweten.
Bleek, onverzettelijk stond hij op de bovenste trede.
Ze dorst niets te zeggen. Een ontzettend medelijden deed haar huiveren. Zwijgend
keerde zij zich om, ging langzaam weer de trap af; haar knieën knikten.
Beneden in de huiskamer keek iedereen om, toen ze binnenkwam; zij merkte alleen
snel op: haar vader was er niet. Ze zagen haar gezicht bleek, haar lippen trillen.
‘'t Was een glas,’ zei ze. ‘Peter liet een glas vallen -'t is niets. Peter is boven.’
Niemand antwoordde. Niemand geloofde - -------------Geruischloos onder hun zwijgen kwam Dien het avondeten opzetten. Haar oude
oogen zagen niet op onder de gerimpelde oogleden, schijnbaar in volkomen aandacht
gericht op haar bezigheid - maar haar hart bonsde: zij wist - ze had goed gezien meneer Peter voor de deur, tobbend, wringend - en daarbinnen dingen, die vielen gerinkel - ach god....
Slechts toen Doortje binnenkwam, vorschten één oogenblik de oogen der oude
meid vijandig-scherp in de hare. Maar
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de huishoudster, wat bleeker, keek recht voor zich uit, scheen niets te merken.
Bets ging Papa roepen, die in de waranda zat.
Onder geforceerd-opgewekt praten schikten allen aan tafel. Alleen meneer Terlaet
at met gezonden eetlust.
De anderen - luisterden....
Peter kwam niet terug - Om 't huis gierde een rukwind, sloeg de glazen tuindeuren kletterend dicht.
***
Paul en Hein vertrokken den volgenden morgen met hun gewonen trein. Ammy
en Jopie gingen gelijk met hen naar 't station. Zij spraken weinig: Hein gedrukt,
landerig, dat hij de aanleidende oorzaak was geweest van de scène gisteravond, Paul
bezorgd stil, nadenkend, Ammy had weinig geslapen; ze had gisteravond een blik
gekregen in Peters leven, en ze leed in groot medelijden met hem en Lot.
Om half negen ontbeten de anderen; Lot kwam gelijk met Peter beneden. Meneer
Terlaet vriendelijk, vroeg of haar hoofdpijn beter was, - ‘Ja zeker, vader -’
Een doffe afmatting, zonder zorg, zonder verdriet, zonder een enkele
gewaarwording eigenlijk, woog zwaar over haar heele wezen. Het weggaan liet haar
onverschillig.
Peter was nog bezig een valies dicht te snoeren.
‘Dat's voorbij -’ was zijn eenige gedachte.
Dit laatste ontbijt samen, rommelig en onderbroken, maakte ieder het afscheid
lichter. Ook meneer Terlaet. 't Was regenachtig en guur, Hogher-Heyden trok hem
zóó niet meer. Hij verlangde naar zijn eigen groot huis op de Keizersgracht.
En toen 't oogenblik van vertrek gekomen was, ging hij heen, zonder zorg, zonder
spijt:
‘Dag Door, tot volgend jaar. Lien, kind, adieu.’
Nog eenmaal keek hij rond, Vroolijk was 't hier geweest en goed - leeg en verlaten
zou 't nu worden zonder zijn kinderen. Niets hield hem meer als zij weggingen voorbij! voorbij alweer voor een jaar!
Doortje stond het rijtuig na te kijken tot het met een laatste handen-wuiven van Berry
verdwenen was.
Dorre bladen dwarrelden neer in 't gras, een gure wind
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deed haar grijze haren opwaaien; uit de grauwe lucht tikten de eerste regendroppels.
Even stond ze, luisterend in de vreemde stilte, die viel, nadat het laatste geluid
van de vele stemmen, welke zoolang het huis vervuld hadden, verklonken was. Zij
dacht terug aan deze maanden - Paul ziek hier - toen dat met Bernard, ja die getrouwd
nu, ach - ach - - en gisteravond met Lot - en dan altijd Ammy en d'r man - - Ja zooveel
dingen, die ze in gewoontedoen van jaren, als ongeweten langs haar scherpe oogen
had laten voorbijgaan....
Binnen wachtte nu nog alleen de ontredderde ontbijttafel; als die was weggeruimd,
het servies in de kasten, de bedden afgehaald en gedekt, de kamers schoongemaakt
en gesloten, werk voor een paar dagen nog, - dàn was hier weer de stilte van den
winter, al zouden nog mooie zomersche dagen komen in het najaar.
Lien kwam naast haar staan.
‘Ze zijn weg, Lien -’ zei ze halfluid. Lien keek met haar aandachtloozen blik over
den vreemd-verlaten tuin; zij scheen het niet te merken dat het wonderlijk stil was
om haar beiden heen - miste niemand.
Toen, één oogenblik voelde de kloeke, oude vrouw de beklemming van deze
volslagen geestelijke eenzaamheid; en zij zag den winter voor zich, lang en zonderling
on-onderbroken, nu ook de oude mevrouw Verschoren hier niet meer komen zou op
haar vaste bezoekdagen.
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Derde boek
XXX
De Brière liep ongedurig heen en weer in de kamer van zijn pension, zijn eene hand
driftig wapperend met een brief van Ammy, waarin zij hem schreef nog tot den
twaalfden weg te blijven; eenmaal in Amersfoort, hadden nog andere kennissen haar
gedrongen ook bij hen een paar dagen te komen. Zij had de meiden geschreven den
elfden in huis te komen, om alles op orde te maken. Juf was den twaalfden weer
besteld.
‘Nu moèst het uit zijn,’ dacht hij, ‘nu was er geen ontkomen meer aan, maar hoè?
Ada rondweg zeggen, dat het een onmogelijke verhouding was geworden - - - hij
dat zeggen, die het zelf zoo vurig eens gewild had?!’
't Was een ellendig geval - en hij zag op, al wilde hij zich dat nog niet bekennen,
tegen de scène, die zij maken zou. Hij kende dat: razen, snikken, schreien, dreigen,
smeeken, alles door elkaar. - - O - hoe kwam hij eruit, en wat was hij toch begonnen.
Haar maar ineens voor 't feit stellen, dat zou nog het beste zijn; probeeren redelijk
met haar te praten - - uit te leggen, te overreden, haar wijzen op 't gevaar voor haár
ook - maar ze liet zich niet met een kluitje in 't riet sturen, daarvoor hield ze te veel
van hem.
Deze laatste gedachte maakte hem weer week; ja ze hield van hem, dat was waar,
en hij hàd ook van haar gehouden - en daárom, daarom was het zoo moeilijk.
Vandaag zou zij komen om zes uur. Dit had zij zoo gewild. Tante Truus ging voor
twee dagen uit de stad, zij zouden vroeg eten, en zij moest tante naar den trein
brengen. Dan had zij den tijd aan zich.
Hij had 't goed gevonden, al vermoedde hij dat zij zelf dit alles wel zoo geforceerd
had, om nu eens niet aan het etensuur gebonden te zijn.
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Hij zou vandaag naar Den Haag zijn gegaan, dat had hij uitgesteld, en den heelen
dag was hij prikkelbaar en opgewonden, verstrooid en humeurig. Hij gaf den schrijver,
een blooden jongen, een geweldigen uitbrander over een onbeduidende vergissing,
zoodat Van der Schraaf, die het lachend in de andere kamer had aangehoord, hem
vroeg of hij een ongelukkige liefde had, en hij hem ook soms van advies kon dienen.
Maar hij had dit, tot groote verbazing van den ander in 't geheel niet als een grap
opgenomen; was, wat onverstaanbaars mompelend, weggeloopen, de deur achter
zich dichtkletsend.
***
Het begon al te schemeren, toen Ada het stille Vondelpark doorging, het laantje
naar het huis van De Brière. Ze opende het hekje, liep den tuin om naar de deur, die
de benedengang afsloot.
Ze liep langzaam, met loome voeten; er hing iets beklemmends in de stilte van
het wijde park, dat al donkerend zich in de verte verloor. En zij was moe; zooals
altijd tegenwoordig. Dit leven - het voortdurend hopen, verwachten, jaloersch
bespieden, dat geslingerd worden tusschen opjubelende zaligheid en felle teleurstelling
- den eenen dag denkend, dat zij hem had gewonnen, en den volgenden terugvallend
in de diepste, grauwste ontmoediging en wanhoop - - dit leven sloopte haar geestelijk
en lichamelijk. Het kon geen geluk meer heeten, het was kwelling van begin tot eind,
maar die zij toch niet missen wou. Want dàn was er de leegte, die ze vreesde als haar
ergsten vijand.
En ze sloot de oogen, ze wilde niet zien, dat hij onverschilliger werd, wilde niet
hooren, wat in haar zelf onophoudelijk sarde:
Dat ook zij alweer afgedaan had, evengoed als Ammy. Eenmaal hem nog niet
kennend in al zijn wispelturigheid, had zij zoo zeker geloofd, hem te kunnen binden.
Maar nu wist zij, niet verlangen naar warme liefde, naar voortdurende algeheele
toewijding van een vrouw had hem gedreven, want zoo iemand zich bereid getoond
had tot iedere opoffering, was zij het. Hij had zoo iets niet eens begeerd. Niets dan
een afwisseling verlangde hij, hij was bang voor een schandaal; net zóó veel wilde
hij van haar, dat hij zich zonder
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gevaar voor zichzelf weer van haar ontslaan kon, wànneer hij dat wenschte.
Er was maar één gevoel hecht en sterk in hem, zijn liefde voor Jopie, en daarop
leed alles schipbreuk; maar 't kind was tevens de band, waardoor hij aan Ammy
geklonken bleef, en zij haatte Ammy met te feller haat, dat zij door dit middel hem
vasthield.
‘Oh -’ dacht zij, - ‘zij was moe, zij was òp. Het vernielde haar, dit ellendig gespeel
- vroeger had zij Ammy verachtend beklaagd. Ammy die jaloersch was. Zij zou wel
maken, dat zij zeker was, niet zoo armzalig hoefde te wantrouwen; en zij voelde nu
haar eigen jaloezie gewassen tot zoo'n furie, dat die al het andere in haar verdrong,
haar tegen haar wil hatelijk en scherp deed zijn.
Ja - hèm ook haatte ze soms - en toch, toch had zij niet de kracht met hem te breken.
Altijd weer dreef haar schreiend verlangen haar naar hem toe. En voor wat? Voor
deze schamele liefde die ten einde was!
Zij vond de deur open. Het greep haar kil om 't hart; dat nonchalante open laten,
terwijl hij zelf er niet was. Oh, die eerste keeren, als hij haar al tegemoet kwam, haar
binnen trok, en niet wachten kon tot zij boven waren, maar haar hier kuste met de
innigheid, die ze nu altijd miste.
Zóó sloeg dit haar stemming neer, zoo weinig voelde zij zich opgewassen tegen
nieuwe bittere teleurstelling, dat zij, stilstaande in de nauwe benedengang, overwoog:
Als zij maar weer eens heenging: als zij de kracht had zich terug te trekken, zou
hij dan niet weer uit zichzelf haar zoeken?
Maar opeens hoorde ze hem al de trap afkomen, en meteen, zóó als zij hem zag,
was haar kracht gebroken.
‘Ik kwam net kijken of je er al was,’ zei hij, haar kussend in gewoontedoen. Maar
toch trok hij teeder en in spelende zorg de spelden uit haar hoed, streek over het
donkere haar, dat hij zoo dikwijls geliefkoosd had.
Nu hij zoo dicht voor het feit stond, kon hij niet verjagen de herinnering aan dien
eersten tijd, die ook voor hem een geluk was geweest, een groot en zeldzaam geluk.
En in die zachter stemming kwelde hem innig medelijden met haar; bedacht hij nu,
dat de laatste tijd onder zijn dikwijls nurksche ongedurigheid voor haar ook
vreugdeloos moest zijn geweest,
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zag hij haar gezichtje vervallen, afgetobd, zonder dien open stralenden glans van
vroeger.
‘Arm kind,’ dacht hij, ‘waren we het nooit begonnen.’
Zij zag hem aan, verontrust door dat peinzende, droefzachte in zijn oogen, waar
hij stil en zonder spreken naast haar stond. En als bij ingeving vermoedde ze de
waarheid.
‘Wat is het?’ zei ze - en haar stem brak - - ‘is er iets? - -’
Hij gaf niet dadelijk antwoord.
Nu, nu het gebeuren ging, voelde hij opnieuw, dat hij, ondanks alles, ondanks zijn
verlangen er een eind aan te zien, zich aan haar gehecht had; dat zij, terwijl ze hem
kwelde en hinderde, hem toch in zooveel dingen nog lief was.
En plotseling, in een onberedeneerde opwelling van het oogenblik, iets terug
willende uit dien eersten tijd - voor 't laatst - trok hij haar naar zich toe, kuste haar
hartstochtelijk.
Ze liet hem begaan, bedwelmd door het onverwachte.
‘Wat ben je koud,’ zei hij, ‘we zullen naar boven gaan. Je gezicht is koud - en je
handen, hoe....’
Hij stokte - ze keken beiden om.
In de stilte hadden zij duidelijk het ijzeren hekje hooren neerklikken - nu klonk
een lichte stap op het grint.
De Brière hield Ada's hand nog vast. Hij verwachtte eigenlijk niets bijzonders - ‘een landlooper’ dacht hij, knorrig door de storing - en stiet de glazen deur open om
te zien.
Toen, alsof hij een slag had gekregen, deinsde hij terug.
‘Henri, ik breek in; ik wist niet, dat jij thuis was - je hadt toch gezegd, dat je naar
Den Haag moest - wij zijn onverwacht teruggekomen, omdat de kinderen bij Brongers
kinkhoest kregen. Jopie is op de Keizersgracht - ik moet even wat goed krijgen maar zeg, dan gaan we straks samen naar Papa - -’
't Was Ammy's stem, opgewekt met een lach erin; het volgend oogenblik stond
haar lange gestalte in de deuropening - Het duizelde De Brière - hij dacht dat hij gèk werd een oogenblik! - het bloed
vloog hem tot barstens toe naar zijn hoofd, suisde in zijn ooren.
Ammy er uit - Ada verbergen - redden den toestand - rèdden in 's hemels naam!!
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Hij trad vlak op Ammy toe, zóó dicht dat zij een stap terug moest gaan, tastte
werktuigelijk naar haar hand en zij zag zijn gelaat nu vreemd-bleek, de oogen star
blinkerend.
‘Ben jij het - - g - ga - -’
Hij kon niet uitspreken, de woorden bestierven hem op de lippen. Hij begreep uit
de verandering in haar gezicht, dat zij, nu gewend aan den schemer hier, Ada moest
gezien hebben. Onwillekeurig zag hij om.... Zij stònd daar nog, gedrongen bijna
tegen het raam, - in haar gezicht, in haar oogen lichtend een dolle triomf.
Een verlammende ijskou, na zijn schrik, zonk in hem. Hij zag geen uitweg. Maar
een woede kropte in zijn keel. Zij hàd weg gekund, als zij gewild had - de keuken
in - en dan later, als Ammy naar boven was, naar buiten. - De gedachte, dat dit zonder
eenige moeite had kunnen gebeuren, en zij niet gewild had, maakte hem razend.
Een oogenblik was er stilte; stonden de drie menschen dicht bij elkaar in de nauwe
halfduistere gang, zwijgend, maar hun gedachten gingen scherp en snel.
Het was Ammy of zij een slag had gekregen, een scherpen houw, vlak op haar
hoofd, zij voelde dit als een lichamelijke pijn. - En het dreunde zwaar door haar
hersenen: dat dit den heelen zomer zoo geweest was.
Eén oogenblik was de aanvechting in haar naar buiten te vluchten, - te gillen - iets
- om uiting te geven aan den afkeer; de woede, die trilde in haar polsen, klopte in
haar hoofd met felle slagen - Dan plotseling bezonk het, stond haar hooghartigheid in haar op, ongenaakbaar,
deed haar instinctmatig handelen.
Zij wendde zich tot De Brière, zóó uitsluitend tot hèm, dat de beide anderen een
oogwenk twijfelden of ze Ada wel gezien had.
‘Wil je het licht voor me aansteken boven - we kunnen hier toch niet blijven staan.’
't Klonk alleen kort-bevelend. Hij weifelde, meende haar misverstaan te hebben;
maar ze trad langs Ada op hem toe, dwong hem op die wijze naar de trap; zóó vlak
ging zij Ada voorbij alsof daar niemand stond, dat deze opzij moest gaan, wilde ze
niet tegen den muur gedrukt worden.
Bij de trap zag hij Ammy bukken om haar japon op te nemen, en dit, wat hij haar
zoo honderden malen had zien doen, was zóó gewoon, zoo vertrouwd, en daarom
hier op
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dit oogenblik zoo ellendig, dat 't hem een wee, flauw gevoel gaf in zijn hoofd.
‘Als jij vóór wilt gaan - hier is het donker -’ zei ze koud.
Nòg stond hij: het daverde in zijn hersenen, dat hij nù iets doen moest; over Ammy
heen zag hij naar Ada. Zij leunde sidderend onder de vernedering tegen het raam,
haar oogen, brandend in de zijne, hielden hem vast.
‘Ammy!’ kwam als een noodkreet zijn stem - ‘in godsnaam - laten we het - - laat
het niet zoo - -’
Hij kon niet zien, hoe bij zijn woorden een brandend rood vloog over haar star
gelaat; haar mond trok strak en wreed. Ze legde haar hand op de leuning, als had hij
niets gezegd, zette een voet op de tree - en in het duister, waar zij elkaars gezichten
niet meer onderscheidden, was scherp en smalend haar stem:
‘Ik vraag je alleen het licht op te steken - dan kan jij weer naar beneden gaan - en
- sluiten.’
Een heesche klank wrong zich uit Ada's keel; De Brière hoorde het.... onwillekeurig
maakte hij een beweging om iets te zeggen - maar hij vond geen woord; toen, zijn
tanden op elkaar, in machtelooze, radelooze woede, ging hij zijn vrouw vóór de trap
op. - Even later flapte in de bovengang het gaslicht.
Zich overwinnend - zij beiden alleen hier, - keek hij Ammy aan. Zij stond voor
hem, kaarsrecht, bijna even groot als hij; zij was nu doodsbleek, zelfs haar lippen
waren wit. Met een langen, harden minachtenden blik zag zij hem aan; toen keerde
zij zich om, zonder een woord, ging de huiskamer binnen en sloot die achter zich.
Hij stond - verdwaasd. Zijn sterkste gewaarwording op dat oogenblik was, dat hij
een belachelijk, stumperig figuur had geslagen. Het bonsde en klopte in zijn hoofd,
terwijl hij daar stond in 't gezwijg van 't stille huis rondom hem, waar beleedigde
trots en scherp verwijt hem buitensloten.
En beneden - Ada - Hij begreep, haàr moest hij eerst nog spreken; dan boven bij Ammy de zaak
uitleggen - - voor zoover dat kon - - o god - wie had nu ook aan zóó iets gedacht!
Hij ging met loome schreden de trap weer af; daar vond hij haar nog staan op haar
zelfde plaats, geleund tegen 't raam.
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Zijn woede stak weer op; verwijten drongen hem naar de lippen, hij mòest zich koelen
-‘Hòe - in 's hemelsnaam!’ - - begon hij, bijna barstend.
Zij zag hem aan, even nog kon hij bij 't licht van den helderen avond haar gezicht
onderscheiden als een strak, wit masker, waarin de oogen donker-hard stonden.
‘Je kwam me nu zeker verwijten, dat ik me daareven niet als een misdadiger
verstopt heb, hè? - terwille van jou.’
‘Het zou tenminste heel wat wijzer geweest zijn,’ zei hij barsch.
Een kleur vlamde op in haar bleeke wangen.
‘Jij bent een lafaard - een ellendige egoïst - jij kùnt niet van iemand houden - je
begrijpt niet eens wat het is - nu heb ik je pas leeren kennen - ik walg van je - van
zóó'n man - ik heb hier alleen nog gewacht om je dat te zeggen.’
Zijn woede vièl plotseling tegenover haàr kalme verachting, zóó in strijd met haar
gewone opvliegendheid, haar heftige verwijten, maar waaronder altijd haar liefde
voor hem duidelijk school; hij zag, hier was iets in haar veranderd - gebroken.
Hij kon niets zeggen.
‘Je hoeft je om mij niet meer moeilijk te maken,’ ging ze voort op dienzelfden
snijdenden toon, ‘je moet 't maar zien te draaien in je eigen voordeel. Ik bèn,’ haar
lippen trilden en haar stem begaf haar een oogenblik, ‘ik bèn in 't begin gelukkig
geweest - maar dat kwam uit mezelf - niet door jou - dat zie ik nu heel duidelijk. Wat
is die vrouw van jou een stumper, dat ze na zooveel jaren om jou nog strijden wil!
Bah!’
‘Ada!’ heeschte hij, op haar toe stortend.
‘Adieu,’ zei ze, hem afwerend. Maar ze kon niet laten hem nog ééns aan te zien,
met zoo iets gewonds in haar oogen, dat hij de zijne afwendde.
Haar mond vertrok in een moeilijken, smadelijken glimlach.
‘Ga nu maar - sluiten,’ zei ze.
Een snik brak in zijn keel; ze hoorde het, glimlachte opnieuw.
Even stònd ze - dan ging ze hem voorbij de deur uit.
Een oogenblik bleef hij versuft - verbijsterd - begréép hij niet - - verwachtend tòch,
dat zij wel zou terugkeeren. 't Was zoo iets onmogelijks - - Ada, die zich van hem
afkeerde - hem met schampere woorden verliet. Zóó sterk
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was, ondanks al 't gebeurde, zijn ijdelheid in hem, dat hij 't eenvoudig niet gelóófde.
Dat zij nu scheiden moesten voorgoed - dat ja - maar niet zóó - niet op die manier
-Maar 't bleef stil in den tuin - er was geen voetstap in 't donkere park - alleen de
wind huilde klagend door de hooge boomen.
‘Weg - zij was wèg - -!!’ hij deed instinctmatig een stap naar buiten, maar tegelijk
zonk verlammend in hem de gedachte aan Ammy.
‘Wat moest hij toch - hoe was alles toch zóó ellendig geworden opeens - -?’
Op de bank naast de deur zakte hij neer, zat verwezen, zijn hoofd in zijn handen.
Het warde in zijn hersenen, alles van 't laatste half uur - Ammy, zijn ontzetting - Ada
- wat hij dikwijls verlangd had, dat was nu gebeurd - 't was uit tusschen hen - oh,
maar niet zóó - De pijn om Ada, zooals hij haar had zien staan, sidderend, doodsbleek, hem
smeekend met haar oogen toch voor haar op te komen, - die herinnering was hem
bijna te veel - hij kreunde hardop - hij wist, dit zou hij nooit kunnen vergeten Op dit oogenblik vond hij zich in vernietigend helder zelfinzicht, zooals Ada hem
genoemd had: een egoïste lafaard Hij kromde zich bij de herinnering aan haar gezicht, haar stem. Van haar, wier
liefde voor hem hij zóó onwankelbaar, niet te schokken had gedacht, van haàr trof
hem de verachting, het uitspreken van wat hijzelf in zijn diepste innerlijk voelde, het
vernietigendst - Nu naar Ammy - hij miste er op 't oogenblik den moed voor.
Een geluid boven trof zijn oor; maar hij ontleedde niet wat het was - 't vaagde
zonder begrip langs hem. Hij wist niet hoe lang hij daar zat, tot hij opeens voelde,
dat hij koud was geworden naast die open deur. Hij stond op, rillend over zijn heele
lichaam; 't was buiten donker.
Machinaal reikte hij naar de deur, om die dicht te doen - ‘Ga nu maar - sluiten.’
Hij schokte, alsof hij de schampere woorden nòg eens hoorde, en een oogenblik
talmde hij, niet kùnnende overgaan tot deze laatste daad: het omknarsen van den
sleutel.
't Was of hij Ada daarmee een laatste onrecht aandeed.
Een poos nog stond hij - en dacht - dacht alles terug
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van dezen zomer - en het besef van schuld woog als een last al zwaarder en zwaarder
op hem.
Hij kòn opeens niet meer alleen zijn - al zag hij op tegen een gesprek met Ammy,
het zou beter zijn dan dit zelfverwijtend tobben en wroeten - hij moèst haar uitleggen
- in vredesnaam alles vertellen - met haar, met haar moèst hij in 't reine komen - dàt
moest - Langzaam, zwaar liep hij de trap op; het licht stak hem pijndoende in zijn oogen.
Er was geen enkele heldere gedachte in hem; dof, als gehoorzamend aan een dwang,
ging hij naar de huiskamer, waar hij Ammy verlaten had.
Hij stelde zich voor, dat zij aan de tafel zou zitten, haar hoofd in haar handen, den
rug naar hem toe - Hij deed de deur open; 't licht brandde. Langzaam gleden zijn oogen de kamer
door - de suite - zij was er niet. Hij stond even stil, het langzaam in zich opnemend,
maar verwonderde zich niet.
‘Boven,’ - dacht hij toen, moeilijk zijn gedachten verplaatsend. Hij wou niet roepen,
liep met dezelfde loome zwaarte in zijn lichaam de tweede trap op naar de slaapkamer.
Hij verwachtte de deur gesloten te vinden - - ze week dadelijk voor zijn hand. En bij
dit lichte, onverschillige wijken bonsde plotseling zijn hart op.
Het licht brandde ook hier - zij was er dus geweest. Hij stootte de deur open naar
de badkamer - opeens viel zijn dofheid van hem af; een vrees, die helderheid in hem
opzweepte, dreef hem nu snel door naar Ammy's kleedkamer - onderwijl stak hij
gejaagd met bevende handen overal het licht op - naar Jopie's kamertje - Er was niemand - ‘Amme!!’ riep hij opeens hard en schor, en het klonk als een schreeuw van angst
- ‘waar bèn je?!’
Niemand antwoordde; zijn stem schalde vreemd in de stilte.
Hij voèlde, dat hij alleen in huis was.
En toèn opeens - en toen pàs, wist hij wat het geluid was geweest, dat hij beneden
gehoord had:
Het dichtslaan van de voordeur.
Zij was weg.
Zóó ongeloofelijk, zoo vernietigend trof hem die tweede slag op dezen rampzaligen
avond, dat hij zijn hoofd vastgreep, de oogen sperde - - ‘Was hij gek geworden?!’
Een oogenblik stond hij verbijsterd stil, toen rende hij de
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trap weer af naar beneden, in de onwaarschijnlijke hoop haar daar tòch nog te vinden
-Niemand.
Hier, in de lichte gang, in de stilte der witte muren, met het suizende gaslicht boven
zijn hoofd, waar hij haar geen uur geleden nog tegenover hem gezien had, stond hij
een poos stom te staren.
‘Weg - zonder hem te hebben willen hooren - zonder te wachten - - waarheen?’
Een schel, dicht bij zijn hoofd, schrikte hem op.
Hij vloog naar de deur, rukte die open.
Een agent. Hij ontstelde zóó in onberedeneerden angst, dat hij zich vastgreep aan
de deur. De man sloeg aan, toen hij De Brière herkende.
‘Neem me niet kwalijk, meneer - ik wist niet, dat u thuis was - ik zag licht branden,
en meende, dat 't huis gesloten was - - nee dan is 't in orde - -’
‘Ja - alles in orde, dank je.’
‘'n Avond, meneer!’
‘Goeienavond.’
Hij sloot de deur zacht, zijn knieën knikten, een oogenblik was de mogelijkheid
van iets vreeselijks voor hem opgedoemd - Ada - Ammy.... hij liep terug naar de
huiskamer, schuw voor 't geluid van zijn eigen stappen in de vijandigheid van 't leege,
zwijgende huis. En hier, in die kamer, vreemd in zijn ontredderden staat, de meubels
gedekt, de ornamenten geborgen - met een duffe lucht van naftaline en lang gesloten
zijn - hier viel hij neer in een stoel, trachtte te denken, te overzien wat hem midden
uit zijn luchtige zorgeloosheid had neergeploft in al deze ellende.
Hij probeerde argumenten te vinden, te verontschuldigen, te verklaren - - er bleef
niets over dan altijd het bitter besef, en sterker nu nog dan te voren; wat een
verregaand miserabel figuur hij hier sloeg. Die twee vrouwen allebei handelden - en hij - hij vond zich verlaten aan twee kanten.
Hij voelde zich gebroken, vernederd, een bange bedelaar hier in zijn eigen huis;
en gaandeweg, hoe langer hij hier zat, dreigde een angst àl erger in hem:
Waàr was Ammy heen - wat wou ze -? hem niet zien, hem niet hooren, daarom
was ze weggegaan - wáárheen - -?
Een angst, die hem bij de keel greep en hem 't zweet deed uitbreken:
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Als ze eens weg was, voor goed - als ze niet terug wilde komen - als hij - Jopie moest
afstaan - - en hij - zou hier zoo moeten zitten alle dagen - zonder vrouw - zonder 't
kind!
Hij vloog op: hier kon hij niet blijven - hij moest haar vinden, haar spreken - nù 't moest - ze zou èrgens zijn - op de Keizersgracht - of bij Lot - - hij moest haar
spreken, vóór erger dingen gebeurden, vóór iedereen er zich mee bemoeide - 't Volgend oogenblik holde hij het huis uit, sprong op den Parkweg op de tram.
Eerst naar de Keizersgracht - -

XXXI
Meneer Terlaet en Paul zaten na het eten op de zaal.
Het was vandaag nog warm geweest in de stad; door de opengeslagen ramen kwam
de avond zoel naar binnen. Zij zaten stil met z'n beiden, uitgepraat, 'n weinig mat
door dit zwoele Septemberweer. Van de plaats beneden en uit de keuken klonk
bordengerinkel - een teil of emmer werd hard op de steenen gezet - - soms praatte
even luider de stem der tweede meid, die jachtte om uit te komen op haar avondje tegen Dien die pruttelde....
Meneer Terlaet was wèl tevreden geweest de eerste dagen weer in zijn huis, in
stad. Zijn hart van oud Amsterdammer genoot in de wandeling van zijn Kalverstraatje,
hij vond 't aardig om weer op de Groote Club aan te gaan, kennissen te ontmoetten,
zijn whistje te spelen als vanouds. Er was heel wat gebeurd in zijn lange afwezigheid,
dat zij genoegelijk op oude-heerenmanier hadden zitten uitpluizen. Het was gezellig
geweest, maar de wrange gedachte neep hem telkens, hoe zij, als hij er niet meer zou
zijn, evenzeer zouden babbelen en praten over Bernard. En meneer Terlaet hield zich
groot, deed nog fleuriger en vroolijker dan anders, maar soms voelde hij als een steek
een vluchtig-nieuwsgierigen blik naar hem heen.
Thuisgekomen kon hij het niet van zich afzetten, zat hij in de eenzame uren erover
te piekeren, en voor 't eerst in zijn leven vond hij, dat er toch veel moeilijks in de
wereld was.
Als een blijde verrassing kwam tegen het eten onverwachts Ammy met Jopie.
Haar eigen huis was nog niet op orde,
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nu ze vier dagen vroeger kwam dan ze verwacht werd - en Henri had haar geschreven
dat hij vandaag in Den Haag was.
Ze moest even na het eten wat goed halen uit de Van Eeghenstraat voor Jopie en
haar. Of ze dan hier mocht logeeren....?
Zij was nog niet teruggekomen.
Dien had Jopie naar bed gebracht, wat tengevolge had tallooze ontsnappingen van
het weer vroolijk-gezonde kind en gebrom van de inwendig genietende oude meid.
Om kwart over zeven werd gescheld.
't Was Lot.
‘Ik had je al afgeschreven voor vandaag -’ zei meneer Terlaet, half verwijtend,
half verheugd.
Ze lachte, maar er was iets wrevel-vermoeids in haar gezicht.
‘Peter heeft zijn cursus, ik kon net een uurtje komen. Om negen uur moet ik weer
weg, dan ben ik nog vóór hem thuis.’
Ze keek tweemaal op de klok, terwijl zij sprak.
‘Vroeger zorgde ze niet vóór Peter thuis te zijn,’ dacht Paul. En hij herinnerde
zich, hoe Hein hem vandaag nog verteld had, dat het na dien laatsten avond op
Hogher-Heyden tusschen Lot en hem niet weer goed was geworden. Hein hinderden
zulke dingen.
‘Kom,’ pruttelde meneer Terlaet - ‘zoo gauw alweer weg - vroeger bleef je veel
langer. Je man heeft je altijd. Mag ik je nu niet eens voor een paar uurtjes hebben?’
‘Och, wat 'n idee, om dat zoo precies uit te rekenen,’ zei ze korzelig.
Ze kon 't niet helpen, 't ontviel haar, al trachtte ze het dadelijk goed te maken met
een lach. Maar het gelukte haar niet, haar wrevele gejaagdheid te overwinnen.
‘Waàrom, als ze nu hier was, kwam Papa dan nog met verwijten! Met moeite had
ze dit uurtje eruit gebroken, en ze was al zoo moe. En nooit was 't goed, al maakte
zij zichzelf bijna ziek met dat gejaag!’
Pijnlijk paste ze op tegenwoordig, zei het zelden meer tegen Peter als zij naar huis
ging of er geweest was. Hij merkte wel haar mindere vertrouwelijkheid en begreep
de oorzaak. Hij had dan medelijden met haar, maar kon toch zijn wrevel over Papa's
egoïste veeleischendheid niet tot zwijgen brengen. Zij was na hun thuiskomst veel
in zichzelf gekeerd en stil, en hij voelde het àl moeilijker worden tusschen hen, nu
hij ook haar zonnige vroolijkheid, die hem
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altijd over zooveel grieven had heengeholpen, missen moest.
Paul vertelde aan Lot, dat Ammy was thuisgekomen.
‘Lot!’ riep meneer Terlaet, ‘zet jij nu eens van alles klaar - - wijn, limonade, jullie
zijn hier in zóó lang niet samen geweest. Eigenlijk moesten we ook nog wat gebakjes
hebben of iets anders lekkers voor jullie meisjes - jammer dat Henri in Den Haag is,
anders konden we er een heele partij van maken.’
Lot stond op, kreeg glazen uit 't buffet. Ze deed het zonder animo, maar dwong
zich wat te praten tegen Papa over 't weer.... over de club!.... of hij meneer Van de
Voorde en meneer Bruskens alweer gezien had - - maar zij voelde zijn oogen
teleurgesteld-bevreemd op zich.
Toen Paul even de kamer uit was, zei hij, haar hand grijpend, terwijl ze langs hem
liep:
‘Wat is er toch, kind? Scheelt je wat?’
Ze stond een oogenblik stil naast hem; ze had wel aan zijn hals willen vallen en
eventjes uitschreien bij hem, haar ouden vader, haar besten vriend - eens uitklagen
over al die dingen, kleinigheden, maar die haar leventje zoo moeilijk maakten.
Maar ze kòn hem niet bedroeven.
‘Niets vadertje, heusch niets! Ik voel me wat moe, dat is het.’
‘Was je liever thuisgebleven?’ vroeg hij verdrietig, in zijn liefde voor haar snel
en juist radend.
‘Neén, lieve vader! natuurlijk niet! Maar ik ben moe, en dan moet ik altijd een
beetje brommen en kwaad zijn.’
Ze lachte, gaf hem een zoen. En hij lachte mee, wou wel graag gauw tevreden
gesteld worden.
Daar werd gescheld.
‘Daar zal ze zijn,’ zei Paul, die met de flesch wijn binnenkwam. Hij bleef staan,
luisterde scherper met verwondering naar een haastigen, onvasten stap op het trapje.
Een hand tastte tweemaal mis aan de kruk.
Hij trok de deur open - toen, ontsteld, ging hij terug.
't Was Ammy, maar Ammy, zoo beangstigend, zoo verwilderd wasbleek, zich
sleepend met weigerende voeten de kamer in, dat de oude heer en Lot ontzet
opsprongen.
‘Wat is er - wat is er gebeurd?’
Ze keek rond, verwezen; stond een oogenblik stil met haar hand tegen haar
voorhoofd gedrukt als om zich te be-
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zinnen - hier - in de oude kamer, waar de bekende goede gezichten haar omringden
in angstige zorg - - dan plotseling brak uit haar keel een snik, een diepe, schorre
klank als de kreun van een gewond dier.
‘O gód!! in mijn eigen huis! - - en de heele zomer - dat ik weg was - - zij en hij - ik - vond ze samen - - in ons huis - o - oh! neè!!’ haar stem sloeg gillende over ‘kom niet aan me, Papa - u lacht - u zegt, dat het niets is - - u wil 't altijd weglachen
- - Paùl!’ - ze sleepte zich, haar vader voorbij, naar haar broer, stortte zich in zijn
armen, haar hoofd neerbonzend tegen 't zijne - - ‘ik kan niet meer léven - ik kan niet
meer terug in dat huis - ik heb geen huis meer - ik heb niets meer - ik kan niet meer
leven met die schande - die schande, dat ze zoo makkelijk me hebben bedrogen - o - o -’
Haar stem met dien diepen, schorren klank sloeg uit over hun hoofden, sloeg uit
als een woeste schreeuw van ontzetting en smart in de kamer, waar àlles verstard
scheen; sloeg uit door de open ramen naar de plaats, waar de oude meid, haar
boezelaar voor haar gezicht, schreiend te luisteren stond....
Deze stem, die Ammy's stem niet was, zoo rauw en scherp, alsof hij diep zich
scheurde uit haar borst, sneed hun door de ziel, deed hen stom blijven dicht om haar
heen, haar als dekkend met hun medelijden, hun liefde.
‘De ramen,’ wenkte Paul, moeilijk het hoofd wendend naar Lot, terwijl Ammy
hing aan zijn hals.
Ze vloog met trillende knieën, sloot de ramen dicht.
Meneer Terlaet steunde met beide handen op de tafel, zijn oogen staarden
verbijsterd, zonder te begrijpen, naar Ammy, die steeds zich klemde aan Paul,
uitsnerpend altijd dezelfde woorden.
‘In ons huis - m'n eigen huis - - ik wil niet terug - - ik heb gedacht daar in die gang
- in die gang - in 't donker met ons drieën - en niemand zei iets - dat ik gek werd dat ik - een ongeluk zou doen - -’
Ze kreunde, snikkend zonder een enkelen traan.
Paul, met de eene hand, greep den fauteuil dien Lot aanschoof, en nog hangend
in zijn arm, liet Ammy zich willoos neerzetten, bleef zij zoo, gezakt in elkaar, haar
hoofd diep neergezonken.
‘Amme,’ smeekte Lot, ‘Amme, och, drink eens - toe -’
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Haar sidderende hand hield het glas met wijn en water aan Ammy's strakke lippen.
Ze dronk, als onbewust, haar oogen voor zich uit blikkend, in doffe verstarring.
Meneer Terlaet greep de slap afhangende hand; zij lag als ijs, zwaar en koud in
de zijne. Trillingen liepen over zijn verbleekt gezicht: ‘wat was het voor onheil, dat
daar plotseling stortte in zijn veilig, gelukkig, zeker huis - zijn mooi dochtertje - -’
Zij zag hem niet, voelde alleen de kou van haar eigen hand bij zijn warme
aanraking.
‘O ik ben zoo koud,’ kreunde ze, ‘o god wat ben ik toch koud - of ik nooit meer
warm word - - zoo'n pijn in mijn hoofd -’
‘Ga boven op ònze kamer,’ schreide Lot, - - ‘of wil je liever -’
‘Oh, 't kan me niet schélen immers!’ Haar hoofd, geklemd in haar handen, keerde
zich af, in weerzin - ‘vraag me niet - als ik maar warm word -’
Lot ging. - ‘Een warme kruik,’ dacht ze, radeloos; ‘'t eenige wat te doen scheen,
haar lichamelijk verzorgen - -’
Binnen zonk nu, na den kreet van wanhoop, die opgeslagen was tegen de muren
der vredige kamer, zwaar en zwart de stilte. Stom bleven Meneer Terlaet en Paul bij
Ammy, die roerloos zat; slechts doorliep haar telkens een lange rilling van het hoofd
tot de voeten.
Toen - door die stilte - scheurde een haastige, harde bel. Even later tikte Dien,
wenkte Paul buiten de deur.
‘Meneer De Brière,’ fluisterde de meid met vijandige intonatie; ‘om u te spreken
- meneer is op kantoor - ik heb licht opgestoken.’
‘Ik kom.’
Hij zag even om naar Ammy; zij scheen niets gehoord te hebben, zat onveranderd.
Langzaam liep hij de lange gang door naar kantoor; zijn zenuwen, strak gespannen,
lagen als onder een ijzeren band van koele helderheid.
Toen hij de deur opende, vond hij De Brière gejaagd heen en weer loopen. Zoo
als Paul binnenkwam, stond hij pal voor hem stil. Hij zag bleek, zweet parelde op
zijn voorhoofd.
‘Is Amme hier?’ stootte hij uit.
‘Ja.’
Hij zuchtte verlicht, droogde zijn slapen. Toen òp, viel hij neer in een stoel.
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Geen van beiden sprak.
Eindelijk zei Paul:
‘Zij is hier gekomen, een drie kwartier geleden - buiten zichzelf.’
De Brière schokte in wanhoop de schouders, wreef nerveus met zijn zakdoek heen
en weer over zijn voorhoofd.
‘Zij was weg,’ zei hij, zijn adem ging kort. ‘Zij is meteen weggeloopen - ik heb
niets kunnen uitleggen.’
Paul zat hem aan te kijken met een scherpen, harden trek in zijn bleeken kop; voor
zijn geest zag hij Ammy, zooals zij thuis gekomen was. Hij moest even slikken, eer
hij kwam tot de vraag:
‘Wat is er gebeurd?’
‘Niets!’
‘Niets??’
‘Op mijn woord. Een flirt, meer niet - alleen.... bij mij aan huis. Ik had Amme nog
niet verwacht - -’
‘Amme heeft dat meisje - Ada Vervoort toch zeker, of was 't alweer een ander? ontmoet?’
‘Ja - als ze mij maar gelegenheid gelaten had te verklaren - ik wist dat Amme over
een paar dagen thuiskwam, en ik was bezig Ada te zeggen, dat alles uit moest zijn ik had er trouwens al lang een eind aan willen maken - -’
Paul beet op zijn lippen. Zijn oogen, kleingetrokken in weerzin, staarden langs
zijn zwager. ‘'t Zou wel waar zijn, wat hij zei - hij kende hem in zijn egoïste
voorzichtigheid - maar Ammy, op dat oogenblik juist gekomen, - Ammy, in wie een
vlam smeulde onder haar lakse loomheid, was plotseling overgeslagen tot het uiterste.’
De Brière, in zijn overspanning, was weer gaan loopen; een tijdlang was er geen
geluid in het stille kantoor, dan het geslif van zijn voeten op het zeil. Eindelijk bleef
hij voor Paul staan.
‘Ik verzoek je, Paul, als het je mogelijk is - ik vrees, dat Ammy niet te bewegen
zal zijn - ze zal naar mij niet willen luisteren - - wil jij haar niet uitleggen - geloof
me Paul, niets dan een flirt tusschen Ada en mij, die wat verder geloopen is dan ikzelf
bedoelde’ - hij maakte een gebaar van wanhoop, beet op zijn knevel, ‘ik ben eenmaal
zoo - 't is natuurlijk, dat voel ik wel, dat 't bij mij aan huis - - maar, ik kon er niet af,
't heeft me gedrukt den laatsten tijd - ik zag geen kans - -’
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Het trilde zenuwachtig om zijn oogen, hij zag opeens Ada voor zich, zooals ze van
hem weggegaan was - 't leek hem jaren geleden.
‘En dat spelletje was den heelen zomer al aan den gang?’
Pauls stem werd scherper. Hij voelde bij zichzelf den terugslag van de
gewaarwordingen, die Ammy moesten hebben doorschokt. Hij voelde het te sterker,
omdat ook hem dat meisje altijd antipathiek was.
‘Je liègt,’ zei hij koud, vóór De Brière 't vergoelijkend antwoord, dat hij pijnlijk
wikte, had kunnen uitbrengen - ‘een onschuldige flirt wàs dat niet meer, je hebt wel
degelijk van haar gehouden, of doet 't nog - anders had de gedachte aan je vrouw en
je kind je wel weerhouden die rendez-vous te doen plaats hebben in je eigen huis denk je dat die verklaring Ammy zachter zal stemmen?’
‘Ze denkt iets ergers,’ mompelde De Brière.
Paul schokte driftig de magere schouders.
‘Hoè ver zoo iets gaat, wat doet dat eigenlijk tot de kwestie af! Voor joù ja! Jij
zult wel gezorgd hebben buiten schot te blijven, dat is voor jou hoofdzaak. Maar
voor een vrouw scheelt dat niet zooveel. Als 't begin er is, als het gevoel, de neiging
heeft bestaan, dàt geeft haar den slag.’
‘Ik had me dus niet tot jou hoeven te wenden, om 't geval beter te doen begrijpen,’
viel de Brière bitter in.
De gang naar Paul, dit heele gesprek was hem onnoemelijk zwaar gevallen. Nu
berouwde 't hem, verhardde zich zijn trots.
‘Ik zal niet langer -’
‘Wànneer ik 't Ammy tracht uit te leggen,’ sneed Paul af, als had hij niets van De
Brière's woorden gehoord; dièns gekrenktheid, of wat ook, gleed onverschillig langs
hem af; ‘aanstellerij,’ dacht hij, ‘wees gewoon, kerel.’
‘Als ik 't doe, dan is het terwille van Ammy. 't Zou zeker voor haar het beste zijn,
als zij deze gelegenheid aangreep om te kunnen scheiden. Dan zou ze misschien
eenmaal in haar leven nog een beetje geluk kunnen krijgen, wat jij haar nu door je
voortdurende buitensporigheden onmogelijk maakt. Maar ik zal niet influenceeren
in die richting; ik zal alleen trachten haar iets te ontnemen van de vernederende
gedachte, door de zaak zoo zuiver mogelijk voor te stellen.’
De Brière zei niets meer. Hij kon niet meer redeneeren; een dof, hopeloos gevoel
vervulde zijn hersenen. Hij zag het
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niet door, wist niet, wat hij nu eigenlijk nog gedaan wou hebben - Paul zag hoe verbijsterd en verslagen hij was.
‘Laat de nacht er over heen gaan,’ zei hij zachter. ‘We zijn allemaal opgewonden,
zij is nu ook niet in staat redelijk te denken of te spreken.’
Zijn drift stak weer in hem op, het lag hem op de lippen te zeggen: ‘Als je haar
zag, zoo gebroken, zóó ellendig, zou je je schàmen -’ maar trots weerhield hem.
‘Kom morgen even op kantoor, als je zelf kalm bent.’
‘Hoe kàn ik kalm zijn!’ zijn hoofd zonk in zijn handen, hij brak, klein nu plotseling
onder Pauls anderen toon; zijn gedachten, hulpeloos, klemden zich aan Paul vast als
zijn eenige redding: ‘Als ze eens niet wil - - ik kan 'r niet missen - ik kan toch immers
niet zonder haar - - als ik 't kind moest missen - -’
Paul knikte, ‘'t kind, dat was het punt.’
Ze zwegen beiden; toen stond De Brière op, moedeloos.
‘Tot morgen dan,’ zei hij gesmoord.
Hij liep de Keizersgracht af, versuft; zijn hoofd klopte, zijn oogen gloeiden, hij voelde
zich armzalig als een verjaagde hond gaan uit dat huis waarheen zijn vrouw was
gevlucht, waaruit ze hem wegwezen.
En in zijn angst, zijn afgetobtheid, zijn verslagenheid, zoo ongewoon voor hem,
den ijdelen, schitterenden De Brière, zag hij zichzelf als een beeld van opperste
ellende, kon hij zich niet voorstellen, dat er één schepsel zóó rampzalig zou zijn als
hij.
‘Waarheen? - niet naar huis - naar zijn kamer maar - Goddank dat Van der Schraaf
van avond en morgen uit de stad was - dat hij alleen kon zijn - om te dènken, wat er
nog te redden viel en hoe - - maar zijn hersenen wilden niet voort; hij zag maar twee
dingen: zichzelf verwezen staan in het leege huis - en Jopie, zooals zij lachend en
blij naar hem toegevlogen was den laatsten keer op Hogher- Heyden.
Jopie! Een snik hijgde in zijn keel, als hij aan zijn kind dacht. Hij voelde haar
frissche lipjes op zijn mond, haar zachte krullen kriebelen in zijn gezicht - hij dacht
aan haar juichend stemmetje: ‘Vader!’
Hij zette zijn tanden op elkaar - hij vervloekte zichzelf om zijn stommiteit, om
zijn zorgelooze zwakheid - om alles -
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't Leek hem, of hij dezelfde niet meer was als vanmiddag. Toen had hij een thuis,
een vrouw, een kind, Ada - - ja haar toch ook - - nu had alles zich van hem afgekeerd
-Hij was te moe om ergens moed uit te putten, of te redeneeren.
Als een wezenlooze slofte hij de trap naar zijn kamer op, viel daarbinnen neer op
de sofa Aan licht opsteken dacht hij niet. De juffrouw, die klopte om te vragen wat hij
wilde voor souper, kreeg geen antwoord.
***
Toen Paul weer binnenkwam, vond hij alleen zijn vader. Lot had Ammy overreed
naar bed te gaan, bleef met haar boven.
‘Henri was daar,’ zei hij.
Meneer Terlaet richtte zich bevend op in zijn stoel; Paul zag hetzelfde zwak
verouderde in zijn gezicht, als vóór Bernards trouwen.
‘Henri? Waar is hij! Laat ik met 'm spreken - het moèt in orde komen. Het moèt laat ik naar 'm toe gaan.’
‘Hij is al weg,’ zei Paul bedaard.
Er was altijd bij groote emoties iets in hem, dat hem, tegen het zenuwachtig doen
van anderen in, dwong tot bijna tergende kalmte. ‘Ik vond het beter hem nu niet bij
Ammy te brengen.’
Hij vertelde in 't kort zijn onderhoud met De Brière.
Meneer Terlaet klopte geagiteerd op de tafel.
‘Het moèt gesust,’ herhaalde hij, ‘het moet hier in huis blijven; geen schandaal
meer in de familie, één is al veel te veel. Ammy weet niet wat ze doet; de wereld
hoeft het niet te weten.’
Hij zweeg, verwarde zich in zijn eigen gedachten, die beangstigend in hem
opstormden.
Dit nieuwe ongeluk, dreigend over zijn huis - de schrik om Ammy, weggeloopen
van haar man, zóó hier binnengevallen - - verbijsterde hem, in doffe vreeze, wat er
nu nog meer zou kunnen gebeuren.
Paul zag hem, dezelfde niet meer als 't kittige, vergenoegd levende oude heertje.
Hij zat er, aan dezen onheilsavond, kleintjes in zijn grooten stoel verzakt, zijn
gezond-kleurige kop vervallen en vaal onder 't witte haar. De tijd scheen gekomen,
dat hij niet meer alles kòn weglachen, dat hij de
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moeilijkheden, waartusschen hij zoo lang blind-zorgeloos had geleefd, moèst zien.
En dat zien had hem oud gemaakt. Zijn oogen hadden nooit de smart verdragen,
zij hadden altijd ernaast de vreugde gezocht; nu de zorg zóó groot voor hem opstond,
dat hij haar niet over 't hoofd kòn zien, brak 't hem. ‘Morgen - morgen zullen we
verder praten,’ zei Paul ook hier.
Ze zaten zwijgend, als zooveel avonden tevoren, in de kamer, die veranderd scheen,
waar nog een echo hing tegen de wanden, van de stem, die radeloos hier haar wanhoop
had uitgesnikt.
De oude man keek op de klok.
‘Ik dacht, dat het later was,’ zei hij moe.
‘Gaat u naar bed, Papa - u kunt er toch niets aan doen - ik blijf op?’
‘Blijf jij dan op.’
‘Ja. Gaat u nu maar. Morgen zien we alles anders.’
‘Ja ja -’ zei meneer Terlaet - ‘morgen moet ik met Henri spreken.’
Hij klom traag de trap op, Paul achter hem aan; bij Ammy en Lots oude kamer
bleef hij staan, klopte licht.
Lot kwam aan de deur.
‘Nacht kind - is Ammy daar niet?’
‘Ze is in bed vader, zij is net even ingeslapen.’
Ze stond dwars voor de deuropening, vreezend voor hèm Ammy's afwering.
‘Goed,’ zei hij droef, ‘goeiennacht dan kind, Paul zal je thuisbrengen, zoo lang
blijf ik nog op.’
Ze sloeg haar armen om zijn hals, hield even zijn koude wang tegen de hare.
‘Nacht vadertje - nacht!’
Ze wachtte tot meneer Terlaet in zijn kamer was.
‘Ik blijf hier,’ zei ze toen tegen Paul, ‘ik laat haar niet alleen.’
Hij fronsde.
‘Ik blijf op en jij moet naar huis. Spreek nu niet tegen alsjeblieft, wees geen kind;
Peter zal ongerust zijn, en hier heeft niemand je noodig.’
Hij was onopzettelijk hard tegen haar om de gedachte, die hem, gevoed door zijn
zorg om Ammy, irriteerde: ‘Laat ze gaan in haar eigen huis; zij ziet niet, dat zij zelf
ook hard bezig is haar leven in de war te sturen.’
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Zij ging, klein onder zijn toon, na nog even Ammy goedendag te hebben gekust, die
lag met gesloten oogen in strak bleek gezicht, roerloos.
Toen ze beneden in de gang waren, werd gebeld. Paul deed open, 't was Peter.
‘Ik wist 't niet, waar je blééf, ik ben al over 't uur thuis, je hadt me niet eens
gewaarschuwd, dat je uit zou gaan.’ Hij was ongerust geweest onder 't vergeefsch
wachten; nu, in de reactie haar nog kalm hier te vinden, werd hij kwaad.
Paul voorkwam meer, door te vertellen wat gebeurd was. Met hun drieën dicht bij
elkaar, fluisterend om de meiden, stonden ze in de stille witte gang; Peter, ontsteld,
vroeg bijzonderheden Paul en Lot beiden, met Ammy's stem nog in hun ooren, haar wanhoopsfiguur in
hun herinnering gegrift, scheen het, of hun woorden mat en kleurloos slechts vertelden
een gewone geschiedenis, niet het verschrikkelijke, dat zij om zich voelden hangen
in het zwijgende huis. En hun oogen zelfs, zagen strak en vreemd naar Peter, als naar
een, die niet weten kòn de ontzetting van dezen avond - verwonderd haast, dat hij
zóó onder den indruk scheen.
‘Wil jij niet liever hier blijven?’ vroeg hij Lot met de oude inschikkelijkheid.
Zij aarzelde een oogenblik; zij had wel willen blijven, maar iets hulpeloos
vermoeids deed haar toegeven aan zijn stil-geraden wensch.
‘Neen, ik ga mee, Paul blijft op.’
Zijn gezicht verhelderde, terwijl hij zorgzaam den kraag van haar mantel opzette
om haar bleek gezichtje.
Paul zag het. In snellen gedachtensprong schoot het door zijn hoofd, dat hij om
beurten eigenlijk met al zijn zwagers medelijden had.
-------------Hij zuchtte verlicht op, toen hij de voordeur achter hen gesloten had.
‘Wat 'n avond,’ dacht hij; ‘wat 'n avond - en als je dan tenminste nog maar alleen
bent.’
Hij keek op de groote staande klok: vijf minuten over elven. Op de zaal brandde
het licht nog; beneden hoorde hij de meiden naar bed gaan.
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Hij ging naar de zaal, deed het licht uit. Toen trok hij de gordijnen open en keek even
naar de lucht. De maan stond helder. Rillerig huiverde hij, liep het trapje af, de gang
in.
Daar stond Dien en wachtte op hem; haar oude oogjes, rood-omrand, keken hem
angstig-vragend aan, haar ingevallen mond beefde.
‘Meneer,’ zei ze, en begon te schreien - ‘och meneer..’
Hij legde de hand op haar schouder en stond een oogenblik bij haar stil, terwijl zij
zenuwachtig snikte in haar zakdoek, telkens haar tranen afveegde.
‘Ja,’ zei hij eindelijk alleen. Toen: ‘Nou - wel te rusten Dien.’
‘Nacht meneer - wel te rusten.’
Langzaam liep hij naar boven; voor Ammy's deur, die aanstond, luisterde hij, dan
ging hij zacht naar binnen.
Op een hoektafeltje brandde laag een lampje; het verlichtte flauw haar gezicht als
een strak-wit masker in 't kussen. Ze hield de oogen gesloten, maar hij zag, dat ze
niet sliep.
Hij boog zich over haar.
‘Amme - -’
Ze sloeg even de zware oogleden op, schoof dan dieper onder 't warme dek, met
een expressie van weerzin om den mond.
‘Ik kan niet praten - die pijn boven in mijn hoofd maakt me wee - ik wil slapen.’
‘Dat moet je ook.’ Hij stopte zorgzaam de dekens om haar schouders.
Ze keek hem stil aan, haar lippen beefden.
‘Geef me een zoen,’ zei ze, ‘en ga dan maar weg, dat ik kan slapen.’
Hij kuste haar, ging zacht heen.
In zijn eigen kamer, vlak tegenover de hare, liet hij de deur open. Hij sleepte zijn
oude ligstoel naast de tafel, nam onverschillig een boek.... La faute de l'Abbé Mouret.
Hij wou wakker blijven; zoo vlak bij haar, zou hij hooren als ze iets noodig had.
Hij probeerde te lezen.
Maar voor zijn geest, nu geen afleiding van oogenblikkelijk moeten handelen hem
meer ophield, verdrongen zich rusteloos de beelden van dezen avond. Hij praatte het
heele gesprek
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met Henri over, bedacht dingen, die hij anders had moeten zeggen, beter; dan weer
zag hij Ammy, zooals zij in zijn armen gehangen had, en hij verweet zich nu, of hij
niet in 't begin van den zomer al had moeten ingrijpen, De Brière onderhanden nemen.
Maar zoo iets had hij toch niet vermoed!
Hij trachtte zich nu precies te herinneren, feiten, die hem daartoe deden besluiten
- maar 't verwarde, vervaagde zich - hij kon het niet meer uitmaken. Zijn strakheldere
gespannenheid van geest was weg, hij verloor zijn scherp onderscheidingsvermogen,
afgeleid ook, wijl zijn zenuwen gevoeliger door dit geforceerd waken, telkens iets
meenden te hooren in Ammy's kamer.
Hij vreesde een nieuwe uitbarsting na die vreemde, plotselinge kalmte - verwachtte
het eigenlijk zeker Maar beneden in de gang sloeg de zilveren ting der groote klok een voor een de
uren, die vergingen, zonder dat er iets gebeurde.
Eenmaal, om half drie hoorde hij haar kreunen - een snik. Hij sloop erheen, boog
zich over haar, of zij wakker was.
Maar zij lag roerloos, de oogen gesloten. Een poosje, twijfelend, wachtte hij. Zij
bewoog niet.
Toen ging hij weer weg, zat opnieuw. En langzaam, in groeiende vermoeidheid,
kwam zijn denken tot rust; sufte hij, toch oplettend, nu maar voort.
Zwijgend, zonder menschelijk leven, stond het oude huis om hem heen. Alleen
de geluiden van het huis zèlf: kraken der trappen - een langzaam zacht schuren of er
luchtig iets schoof langs den muur - een tikken, met wijde, regelmatige
tusschenpoozen, alsof zwaar een droppel lekte op hout.... hij kende al die geluiden,
herkende ze elk afzonderlijk: van kind af had hij ze gehoord, er naar liggen luisteren
in slapelooze nachten - in verwondering wàt het kon zijn, dat onzichtbaar de treden
bestapte der oude trappen, en lichaamloos beroerde den wand.... Op stille avonden
ook, als hij nog laat op het kantoor had zitten werken, was het geschuifeld tot aan
zijn deur, had gefrutseld in een hoek, ijl vervagend al, waar zijn oor het duidelijker
trachtte te vangen.
Dat was het leven van het huis. In de drukke dagen werd het door geruchtig doen
van veel menschen overstemd, maar het wàs er altijd. Want de oude man, die alleen
te wachten
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zat in de stille zaal op de voetstappen der kinderen, hoorde het; hoorde nu in zijn
ouderdom voor 't eerst de dingen, die ouder waren dan hijzelf.
Paul luisterde.... In de langzaam voortkruipende uren kwamen ze, ieder met eigen
herinneringen aan hun kinderjaren - aan zijn moeder, aan - - Kitty.
Tegen den morgen, toen vaal ochtendlicht door de gordijnen naar binnen zeefde, en
alles stil gebleven was, stond hij op, en ging nog een paar uur naar bed.

XXXII
De dag begon in gewoontedoen van alle dagen: maar een zware schaduw scheen op
het huis te liggen, drukte alles als onder een ijzeren band.
Meneer Terlaet en Paul ontbeten zwijgend samen, vermijdend, niet goed kunnende
uitspreken wat hen beklemde, bij 't melancholieke, grijze licht van den zonloozen
morgen, dat alles nog kouder en harder scheen te maken.
Lot was vroeg gekomen om Jopie mee te nemen, die door Dien aangekleed, joelde
en babbelde, schaterend om de onhandigheid waarmee de stramme vingers de haakjes
en knoopjes vastmaakten.
‘O, wat doe jij dat gek, zeg!’ Haar armpjes geslagen om Diens hals, staande op
een stoel, beschouwde zij verwonderd aandachtig het rimpelig gezicht.
‘Waarom zijn jouw wangen zoo geel Dien, en zoo met robbeltjes? - -’ haar vingertje
gleed onderzoekend langs de plooitjes in Diens wangen. ‘En zoo zacht, zeg, zoo raar
zacht - -’
‘Ja liefie, dat komt as een mensch oud wordt - -’ zei de oude meid met een kleur
van inspanning door 't ongewone werk. En ze dacht: ‘Ja nou kon ze met recht zien,
dat ze oud was. Vroeger, toen al de kinderen nog klein waren, was ze bij 't aankleeden
en wasschen mevrouws rechterhand - als jonge meid van zeventien was ze hier
gekomen voor de kinderen - ja, nou waren die kinderen al groote menschen en ach!
wat 'n verdriet - wat 'n narigheid....’
‘Gaan we nog niet naar beneden?’
‘Ja liefie, maar je mama is ziek hoor, je moet heel stil wezen, tante Lot is er om
je te halen.’
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Lot was even bij Ammy gegaan, die lag nog bleek en stil als den vorigen avond.
Ze keek op, toen Lot binnenkwam.
‘Sliep je, Amme?’
‘Ik heb in 't geheel niet geslapen, ik kan niet.’
‘Hier heb ik thee met een beschuitje.’
‘Dank je, zet maar neer.’
‘Wil je Jopie even zien - of wil je nog wat hebben?’
‘Neen, ik wil alleen stil liggen - - oh mijn hoofd -’
‘Ik zal Jopie meenemen naar mijn huis.’
‘Goed.’
Lot, beneden, vertelde het met toegesnoerde keel, fluisterend voor Jopie, die zonnig
babbelend door de kamer huppelde, aanhalig op Pauls knie klom.
‘Ik ga mee met tante Lot de heele dag op visite!’ Haar schaterend pret-stemmetje
zong als een verdwaald vogeltje door het sombere, zorgen-zware huis, kwetterde
hinderend in het droef nadenkend zwijgen der groote menschen.
Toen Lot met Jopie was weggegaan, Paul naar kantoor, bleef meneer Terlaet alleen.
Dien, die stil neerslachtig door het huis sloop, scherp vittend op de andere meiden,
als die in haar nabijheid kwamen, had de krant naast hem gelegd, toen overredend
gepraat, ‘of meneer nou niet nog één kopje thee wou, ze was zoo lekker, zonde om
weg te gooien.’
Hij had zwijgend geknikt, lusteloos de krant opgenomen, maar de ingeschonken
thee was voor hem blijven staan, en Dien had geen moed hem er nog eens op te
wijzen.
Ze wou zoo graag wat zeggen - - ‘als je zoó lang met de menschen op en neer
geleefd hadt, dan ging 't je immers aan of 't je eigen was - - en meneer keek zoo strak
- je zou 'm niet herkennen - -’
Ze draalde nog wat met opbergen, onwillig weg te gaan, maar eindelijk durfde ze
toch niet langer, en met een narrig gefluisterd: ‘Ben je gek, hond!’ tegen Bob, die
speelsch naar haar pantoffel hapte, trok ze af.
In de stille kamer zat de oude man te staren over zijn krant heen, niet in staat zich
één oogenblik van zijn zorgelijke gedachten te bevrijden.
En hij dacht mismoedig:
‘Kwam er maar eens iemand! Lot was gebonden door 't kind, en dat was goed ook,
wat moest die kleine stumper,
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hier! Maar vroeger kwam Berry nog wel eens aanhollen, dat was nu ook uit, die zat
weer opgeborgen op school. Ach, vroeger had hij wel geklaagd, maar toen was
alleen-zijn nog niet erg; toen kon hij allemaal vroolijke prettige gedachten hebben
over zijn kinderen. Maar nu! In die lange stille uren moest hij denken aan Bernard,
wat zou het geven als hij weer thuiskwam - - En nu dit weer met Ammy - Dat zij nu
maar stil alleen wou blijven liggen boven! Als ze maar eens hier zou willen zitten,
tegenover hem - -’
Om elf uur kwam Hein een oogenblikje binnen: dat brak. Hein, zelf ontdaan door
't geval, zei geforceerd bemoedigende dingen, waar hij zelf niet veel van geloofde,
gleed dan af op nieuwtjes van 't kantoor, die meneer Terlaet een oogenblik afleidden.
Maar zijn gedachten waren er toch niet bij - telkens luisterde hij, als de huisbel ging,
hopend dat Henri zou komen, hij met hem zou kunnen spreken.
Toen Paul kwam koffiedrinken, ging die even naar boven, naar Ammy. Hij kwam
met dezelfde berichten beneden als Lot. Alleen had zij gezegd: ‘Schrijf aan Henri,
dat ik hem morgen om twee uur hier wil spreken.’
Meneer Terlaet putte hieruit dadelijk moed.
‘Als ze hem eenmaal ontvangen wil,’ zei hij met doorbrekend optimisme, ‘dàn
komt het wel weer in orde.’
Paul knikte, maar hij vreesde; er was zoo iets hard beslotens in haar gezicht. En
hij dacht: haar wanhoop van gisteravond was nog niet zoo pijnlijk om aan te zien,
als dit strak, stom lijden zonder een woord.
Hij verzweeg voor meneer Terlaet, dat De Brière vanmorgen al op kantoor was
geweest. Hij zag er moe en afgetobt uit.
‘Kan ik haar spreken?’ vroeg hij.
‘Neen, ze ligt te bed, wil niemand zien -’
‘Is Jopie hier?’
‘Bij Lot -’
Hij had stil gestaan, broeiend in angst en twijfel. Hij, wien tegenspoed zoo vreemd
was, verdriet in zijn luchthartigheid onbekend, kòn de onzekerheid haast niet meer
dragen.
Paul, om 't kort te maken, had beloofd Ammy straks te vragen, en hem dan te
schrijven.
-------------Langzaam en stil kroop de middag.
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Om drie uur hield meneer Terlaet het niet meer uit. Op zijn teenen sloop hij naar
boven, opende behoedzaam de deur van Ammy's kamer. Uit het bed keken Ammy's
oogen groot en donker in 't wasbleek gezichtje hem aan.
De oude man ging voor 't bed zitten, nam haar hand.
‘Hoe gaat het, kind?’
‘Goed, vader.’
‘Heb je nergens eens trek in? Zou je niet beter beneden zitten, bij ons?’
‘Neen - -’
‘Ik dacht zoo, dan hadt je een beetje afleiding -’
Ze keek hem aan met iets in haar oogen, dat hem pijn deed.
‘Laat me in uw huis tenminste rustig liggen - - zelf heb ik geen huis meer.’
Zij merkte niet, dat hij even kromp als onder een slag, ze had de oogen gesloten.
Telkens trof haar die weeë pijn boven in haar hersenen.
Toen zij weer opkeek, zag ze langzaam een traan langs zijn wang glijden.
‘Doe dat niet, Papa -’ haar stem was hard, maar haar lippen beefden - ‘dat kan ik
niet hebben.’
Hij veegde haastig over zijn oogen.
‘Ik wou zoo graag wat voor je doen -’ zei hij.
‘Ik ben 't best alleen.’
‘Heb je dan liever, dat ik maar weer wegga?’
‘Ja vader.’
Hij stond beverig op, kuste haar hand, die hij nog tusschen zijn koude vingers
hield.
‘Dag kind -’
‘Dag vader.’
Hij liep onzeker, met troebele oogen naar beneden, zat daar weer stil en verslagen
in zijn stoel.
‘Ach, hij kon niets doen, ze stuurden hem weg, hielden hem er buiten - alsof hij
niet hun vader was, die immers altijd alles voor zijn kinderen ten beste had willen
schikken! Maar als je oud wordt, behandelen ze je als een nul. Nu Lot weer - hij zag
best, dat haar iets scheelde, maar zij vertelde het hem niet, zij ook al niet meer. Lot
en hij waren altijd samen geweest, en nu was zij ook niet vertrouwelijk meer.’
En dóór al zijn verdriet en zorg om Ammy heen was dit tenslotte een nog scherper
angel; wist hij, als hij Lot bij
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zich gehad had, als hij niet sinds hun thuiskomst voortdurend gebukt ging onder Lots
zwijgen, zou hij zich hierover beter hebben kunnen heenzetten.
***
Den heelen dag had Ammy gelegen, roerloos bijna, met dichte oogen.
Zóó liggen, zonder dat iemand bij haar kwam en tegen haar sprak.... ze verlangde
niets anders, naar niemand, zelfs niet naar haar kind. Na den slag, die alles in haar
als met een scherpen wreeden klauw had opengescheurd, na haar eerste behoefte om
haar ellende uit te jammeren, was een poos lang het bewust lijden in haar gestold tot
strak-koude onverschilligheid. Zij had zich hierheen gesleept, niets denkend, niets
willend dan rust en warmte; niets voelend dan physiek lijden: die pijn bovenin haar
hoofd en kou, kou - Den verderen avond en nacht had zij gelegen, bewusteloos bijna, met de vage
gewaarwording, of zij langzaam zonk al zwaarder en zwaarder in een donkere diepte.
Alleen was in haar een zieke angst voor bijzijn van anderen. Ze had geveinsd te
slapen bij het hooren van haar vaders stem aan de deur; en in den nacht, toen zij
plotseling opschrikkend, één oogenblik helder haar ellende zàg, en zij het uitkreunde
- - toen Paul dadelijk bij haar was en over haar heen gebogen gestaan had, had zij
zich ook slapende gehouden, in kwellende behoefte aan alleen-zijn.
Maar langzamerhand was de weldadige verdooving weggetrokken, stegen àl
helderder en martelender haar gedachten op; zag zij nu, bekomen van den eersten
slag, tot in de kleinste bijzonderheden alles van den vorigen avond terug: haar echte
blijdschap, dat zij onverwacht Henri vond, en vlak daarop het verbijsterend begrijpen,
waarom hij hier was en met wie. En toen, onder haar stom trotsch zwijgen, haar
vreeselijke woede, om op Ada aan te vallen, en haar met haar grootere lichaamskracht
te verworgen.
Eén oogenblik maar - daarna het alleen-zijn boven, terwijl hij nog naar beneden
ging - en het wild-krankzinnig denken: nu moet ik weg, ik kan hier niet meer blijven
- nu is alles uit!
Zij zag dit alles van zichzelf terug, alsof ze aandachtig het doen van een ander
beschouwde. Zij zag zich loopen naar de slaapkamer - - voor wat? Zij wist het niet.
Eén
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oogenblik had zij daar gestaan en gestaard om zich heen - - en dan opeens in een
walg, een afschuw, was ze gevlucht; met haar rokken bij elkaar, dicht langs den
muur, op haar teenen, in angst hèm te ontmoeten, was ze gevlucht de trap af, de gang
door; op de stoep ontglipte de deurknop aan haar bevende hand, viel met een slag
de deur achter haar dicht. Ze liep dadelijk het donkere park in, de Stadhouderskade
- ze ontweek het licht, nam de Leidsche kade - de Leidsche grachten - Dat was zij geweest, zij, Ammy Terlaet - Weg was ze uit haar huis, weg voorgoed.
En opeens, nu dit voor 't eerst scherp zich in haar bewustzijn drong, nu ze 't begreep,
in al zijn gevolgen, wat ze gedaan had - ontsnapte haar een kreet van machteloos
verweer, beet ze in het laken, om de wanhoop te smoren, die alleen al de gedachte
haar gaf.
O god - o god! hoe kòn ze! Niet om hemzelf meer - hij, hij was niets meer voor
haar - - maar om àlles, herinnering aan vroeger, het huis van hen samen toch! Wat
er gebeurd was, hoe ze geleden had, ze bezat toch een man, een kind; ze was toch
vrouw in een gezin. Waar moest ze nu wonen met haar kind - waar - hier? Weer in
bij haar vader? O neen! beter nog alleen - neen, dat kon ze toch ook niet. Ze werd
krankzinnig als ze aan zoo'n leven dacht: geen mannestap zou door 't huis gaan geen jonge vroolijke stem meer fluiten, zingen, praten - uit dat huis zou ze weg
moeten, eruit trekken met wat van haar was - en zij zou wonen ergens met Jopie, een
vrouwen-huishouden tusschen Jopie en haar, vreugdeloos, dof-eentonig. Ze gruwde,
de medelijdende afschuw van zulke levens had altijd zoo diep in haar geworteld,
neen, dan nog oneindig beter hier bij Papa en Paul - Oh, maar ze kòn niet - en haar trots zei haar, dat het moest - dat het moèst!
In die uren van eenzaam liggen, haar lichaam roerloos gestrekt, vocht zij den
onmenschelijken strijd: weg moeten en niet kunnen.
Van zijn persoon, dacht zij, kon zij afstand doen, maar in onlogisch vrouwelijke
gehechtheid niet van de duizend kleinigheden, die alle met hem in verband stonden:
zijn eigenaardigheden, zijn stem, zijn stap, hun verschillende gewoonten samen - -
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Maar dàn, als ze het opgaf, als ze uitgeput besloot: ‘ik kan dat alles niet missen,’ kwam weer met feller wrok het denken aan Ada, wist zij, dàt kon zij toch nooit weer
vergeten. Met die herinnering tusschen hen bleef 't samenleven ook een
onmogelijkheid.
En langzaam, langzaam in den eindeloozen kringloop van haar gedachten, scheen
de smart om het heengaan eindelijk uitgeput in haar te versteenen. In deze lange
uren, voortdurend en zonder afleiding van aangezicht tot aangezicht met die bitterste
kwelling, viel ten slotte haar leed als een dood ding van haar af. - En de hardheid,
die soms in haar zijn kon, stak stroef en onverzettelijk op. Dit was het bankroet van
haar leven. Wat woog daarbij nu nog het beetje verdriet, dat het weggaan zou kosten?
Ze had alleen haar trots nog te redden. Niet als haar moeder zou zij dulden.
Toen Paul 's avonds bovenkwam, vond hij Ammy op. Zij zat in een lagen fauteuil,
een sjaal om haar schouders geslagen.
Hij kwam bij haar zitten.
‘Ik heb Henri geschreven, Amme.’
‘Dank je.’
‘Hij was vanmorgen al op kantoor geweest.’
Ze zei niets, keek op in de wolkenlooze maanlucht; in de kamer, waar 't gordijn
hoog was opgetrokken, was het bijna helder licht.
Hij boog naar haar over.
‘Amme, zouden we niet eens praten, nu we zoo rustig alleen zijn?’
‘Er valt niet meer over te praten.’ Ze wachtte even. ‘Ik weet het.’
Hij zweeg een poos; een harde onverzettelijkheid lag om haar mond, haar oogen
somber, staarden.
‘Ik wou je nog vertellen,’ zei hij zacht, ‘Henri was gisteravond bij mij, kort na jou
kwam hij. Hij verzekerde mij op zijn eerewoord, dat tusschen hem en Ada alleen
een flirt had bestaan, waar hij zelf al lang een eind aan had zoeken te maken. Het
stuitende was, erkende hij, natuurlijk dat hij haar ontving aan huis, tijdens jouw
afwezigheid.’
Hij wachtte; toen zij niets zei, ging hij voort:
‘Ik verdedig niet, en ik wil vooral niet influenceeren; maar eer je tot het uiterste
overgaat - -’
Ze viel hem in de rede, zonder hem aan te zien, haar
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stem koud en dof zeggend de woorden; maar haar stem ging kort, soms stikkend in
een snik:
‘Wat dòet het er toe, hoe ver 't ging! De kwestie is: zij is daar gekomen bij hem terwijl ik weg was - van mij is hij naar haar gegaan - van haar naar 't kind - al dien
tijd heeft hij mij bedrogen òm haar. Die uren, die dagen als hij niet bij mij buiten kon
komen, was hij bij haar - ik herinner me honderd dingen, die ik nu begrijp. Wat zou
't nog ooit kunnen worden tusschen hem en mij! In al die jaren, dat ik met hem
getrouwd ben, in al de misère, die ik om hem gehad heb, heeft één ding me
opgehouden: dat al die neigingen van hem maar oppervlakkig waren, dat toch zijn
liefde voor mij bleef. Ik ben dikwijls bijna gestorven van jaloezie, maar toch wou
dàt nooit uit me.
Maar nu heb ik mijn grond verloren. Als hij iets om mij gaf, had hij dit niet gedaan
- bah, zoo laag - zoo gemeen!’
Ze rilde, trok de sjaal dichter om haar schouders. ‘Toen we daar stonden in die
donkere gang, hij en ik en - zij, - - dat was de hèl!’
Zij zweeg even.
‘Laàt hij werkelijk een poos liefde voor haar gevoeld hebben,’ zei hij toen, ‘wat
beteekent dan zoo'n liefde van hem nòg?’
‘Wat beteekende ooit zijn zoogenaamde liefde voor mij, kan je evengoed zeggen.
Niets, ik zie het nu. En daarom - ik ga niet bij hem terug.’
Hij gaf niet dadelijk antwoord; in zijn diep medelijden, zijn innige gehechtheid
aan haar, zag hij verder dan zij.
‘Heb je wel om 't kind gedacht?’ vroeg hij.
‘Ik denk om 't kind.’
‘Jopie hoùdt veel van hem, stellig evenveel als van jou. Als jij scheiding eischt,
en het kind wordt jou toegezegd, zou jij dan Jopie geheel het gemis van den vader
kunnen vergoeden?’
Zij schokte even, of een pijn haar trof.
‘Hij zal 't kind zooveel mogen hebben als hij wil, ik zal hem daarbij nooit in den
weg staan.’
‘Ben je niet bang, dat Jopie als ze ouder wordt, zal gaan partij trekken - - verwijten
misschien?’
‘Misschien.’
‘Dat zijn dingen, die je vooruit goed moet bedenken.’
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Zij zat dieper gebogen als onder een last, die haar te zwaar werd.
Hij dacht, als hij haar nu raadde, tegen haar eigen wil en recht in, dan was het
omdat hij haar beter kende, dan zij het zichzelf deed. Het wrokkende verlangen van
het kind naar hèm, zou op den duur een even groote kwelling voor haar worden als
de herinnering aan deze periode, wanneer zij bij hem bleef. Zij zouden niet bestand
zijn tegen zoo'n eenzaam leven. Nu zouden zij misschien nog iets kunnen redden;
dàn nooit meer. Hij wilde nog één poging wagen.
‘Amme, weet je nog, wàt we samen eens gepraat hebben, van den zomer op
Hogher-Heyden?’
Ze zweeg, keek voor zich heen.
‘Over Papa....’
Haar handen sloten zich krampachtig, ze gaf geen antwoord, maar haar blik,
onzeker, week den zijnen uit.
‘Ik zei toen, dat ik later al die dingen in de verhouding van Papa en onze Moeder
zoo anders ben gaan beoordeelen; omdat ik, toen ik zelf ouder werd, inzag, dat wèl
Moeders leven moeilijk is geweest, maar dat ook Papa veel heeft moeten missen.’
Haar lippen persten zich op elkaar.
‘Wat heeft dat met mij te maken....’
Hij zweeg, keek langs haar heen.
‘Wat bedoel je,’ herhaalde ze hard, ‘verbeeldt dat een raad - of een - - troost?’
‘Een sleutel misschien,’ zei hij langzaam.
Zij zat weer in haar vorige houding.
Hij legde zijn hand op de hare.
‘Nòg eens: ik wil niet verdedigen, niet influenceeren, ik wou alleen, dat je dit
bedacht: jullie naturen zijn zóó verschillend, dat de een bij den ander noodzakelijk
een groote leegte laten moèt; er zijn bij jullie twee, die te kort komen.’
Hij wachtte. Zij zweeg, keek somber-strak voor zich.
Hij stond op, en ging voor het raam.
‘De schuldelooze schuld, die we allen op ons geladen krijgen -’ zei hij zacht als
voor zich heen, opziend langs de donkere toppen van den kastanjeboom in de lucht;
‘de schuld van onze naturen, die niemand geheel in zich kan onderdrukken en
waarmee we elkaar soms rampzalig maken. - En toch hoèft dat niet. Als we maar tot
begrijpen kunnen komen.’
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Achter hem in de kamer bleef het stil.
Hij zweeg ook, en keek uit. De avond was windloos, scherp-donker stak de gevel
van het achterhuis af tegen de maanlichte lucht.
Eindelijk keerde hij zich om; zij zat onveranderd. Hij ging naar haar toe, legde
zijn hand op haar schouder.
‘Amme -’
Zij schudde langzaam het hoofd.
Hij wachtte nog even....
‘Goeiennacht -’ zei hij toen zacht.
‘Goeiennacht.’

XXXIII
De Brière had haast niet geslapen; hij stond op met een barstende hoofdpijn en
probeerde vergeefs op kantoor wat te werken; eindelijk om elf uur was hij met looden
schoenen naar Paul gegaan.
Onverrichter zake.
Hij ging terug naar 't Singel; hier op zijn rustig kantoor alleen, was 't nog het best,
kon hij denken; als er maar niemand kwam om hem te spreken.
Er kwam niemand, maar toch kon hij niet rustig uitdenken. De angst, die al
zwaarder en zwaarder in hem begon te wegen, verjoeg iedere andere gedachte. Hij
zag nu in haast smeekend terug-verlangen zijn leven, zooals het al die jaren geweest
was, waarbij hij ontevreden en onbevredigd, telkens naar andere dingen gehaakt had.
Nu, hij had goud gegeven, als dit een akelige droom was geweest, en hij straks wakker
wordend alles nog als vanouds zou vinden: zijn rustig gezellig thuis.
Zorg om Ada ook begon hem daartusschen te kwellen; hoe was zij toch gisteravond
wel thuisgekomen, zou zij meteen naar Den Haag teruggaan? Dit hoopte hij, maar
plotseling schoot de gedachte door zijn hoofd: hij wist toch eigenlijk niets! Verbeeld
je dat ze eens iets wanhopigs gedaan had - ja, je kon niet weten, je hoorde
tegenwoordig zulke gekke dingen, en zij wàs zoo opgewonden - maar dan zou je er
toch wel over gehoord hebben - och, dat weet je niet - De gedachte had hem vast, liet hem geen rust meer. ‘O god,’ steunde hij, ‘dat niet
óók nog, 't was ellendig genoeg
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zóó - als hij nu ook nog eens op zijn geweten moest hebben, dat Ada - -’
Hij kon 't niet meer van zich afzetten, hij moest zekerheid hebben. ‘Ada, arm kind
- zij had toch zooveel van hem gehouden, en hij had haar eigenlijk niets dan ellende
bezorgd. Ja, in vredesnaam, daàr nu maar niet meer aan denken, dàt was voorbij,
daar was toch niets meer aan te veranderen, als hij nu maar wist - -’
Erheen gaan? onmogelijk, wat moest hij zeggen? hij kon haar toch niet te spreken
vragen! Wacht, ze had eens een kanten das laten liggen, als hij die aan de deur afgaf,
dan zou hij meteen wel hooren - - idioot, àls zij er dan nog was, zou 't voor haàr wel
lijken of hij haar voor den gek hield ook. Een briefje schrijven, maar wàt - wat kòn
er nog gezegd worden tusschen hen tweeën -? Niets ooit meer.
Tòch, in zijn onrust, slenterde hij naar de Vondelstraat. ‘Als er iets gebeurd was,
zou het huis wel dicht zijn,’ bedacht hij plotseling en tegelijk begon hij harder te
loopen. Hij kwam langs het huis van Bernard en glimlachte bitter: daar ging het
tweede zwarte schaap van de familie.
Dichter bij de Anna Vondelstraat begon hij langzamer te loopen; en angst kneep
zijn keel dicht, het schemerde voor zijn oogen - - zonder te zien, een beving in zijn
knieën liep hij door, tot hij plotseling met een schok stilstond - - iemand had zijn
naam genoemd.
Het was tante Truus, die hem staande hield, dik en glimlachend als altijd.
‘Meneer De Brière, u ziet de menschen maar niet - hoe is 't met uw dochtertje?’
Hij stond verwezen, staarde haar aan, verslond met zijn oogen haar gemoedelijk
kalm gezicht.
‘Mevrouw -’ zijn keel was droog, hij moest slikken, ‘dank u, heel wel.’
‘Zij was immers in het voorjaar niet goed?’
‘Neen, toen was ze niet goed, neen - - ze is nu weer beter.’
‘Is mevrouw alweer in de stad?’
‘Neen - ja - mijn vrouw is er - is juist gisteren gekomen.’
Hij begon zich te herstellen; het daverde als een vreugde door zijn hersenen: ‘Er
is niets gebeurd - niets gebeurd!!’
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‘En ik ben ineens mijn logéetje kwijt; u weet wel, dat Ada bij mij gelogeerd was,
zoo lang al? Gisteravond is zij ziek geworden, o zij zag er fataal uit, en vanmorgen
wou zij weg. Maar beter ook ja, zieke menschen zijn 't best thuis.’
‘O ja - ja zeker.’
‘Nu ik kom mevrouw eens gauw opzoeken ja, de groeten.’
‘Dank u zeer - mevrouw!’
Hij bóog diep, zijn hoed in zijn hand, liep werktuigelijk een eind door, hij moest
even tot zichzelf komen.
Dus niets - niets! O goddank, dát tenminste niet en weer naar Den Haag, ook beter.
Zijn luchtige ziel, ondanks allen druk, ondervond het toch als een verlichting, dat
Ada weg was. Hier in de oude omgeving, kon hij haar zich niet anders voorstellen
dan treurende, diep ongelukkig, en dit verzwaarde zijn schuldgevoel. Nu zag hij haar
in Den Haag, vanzelf met veel afleiding. In elk geval kon hij er nu niets meer aan
doen.
Op kantoor teruggekeerd, vond hij Pauls briefje; zijn stemming sloeg meteen weer
neer. Dit zoo precies, officieel aangekondigde uur viel hem als lood op 't hart.
Nu nog deze heele dag moest voorbijgaan, zonder dat Ammy hem zien wilde,
begon zijn angst weer feller in hem op te steken, joeg hem àf door allerlei kwellende
gedachten. Als Ammy nu eens werkelijk scheiding wilde! Maar hij zou niet
toestemmen, nooit? Dàt zou hij toch wel eens willen zien, als hij niet wilde, dàt zou
een harde dobber zijn.
Neen, maar zoo iets waar de heele stad zich mee bemoeide, en jezelf in zoo'n
beroerd licht kwam te staan! Zoo iets, dat je vrouw, en een vrouw als Ammy, van je
af wilde met alle geweld! En je kon tegenstribbelen als een kwajongen. Die stomme
ouwe Truus zoo lief daarnet: Ik kom gauw mevrouw eens opzoeken - - en hij als een
pias meewauwelen. Ze moest weten!
O dat al dat tuig over je zou babbelen met hun vuile praatjes - - om gek te worden
gewoon!
Maar zou Ammy dan toch ook niet opzien tegen zoo'n schandaal?! Hij trachtte
zich te sussen: natuurlijk zoù zij dat, als het er eenmaal op aan kwam! Maar sterker
was de angst in hem: zij kòn hard en onverzettelijk zijn als iets haar beleedigd had
diep in haar trots. Haar trots was ongenaakbaar in haar, deed haar onverschillig zijn
voor de wereld.
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Hij verlangde vreeselijk naar Jopie, als naar iets totaal afgescheiden van heel dit
ellendig gebeuren, dat hem neerdrukte onder looden neerslachtigheid. Hij smachtte
in zijn vernederende uitgestootenheid naar de liefkoozingen, de aanhaligheid van
zijn kind.
Maar bij Lot kon hij niet komen nu - ònmogelijk.
Hij at weinig, ging na het eten, voortgejaagd door zijn onrust, dadelijk uit.
Hij liep de Leidsche straten, de Kalverstraat - - 't was drukkend hier in de volte
op Zaterdagavond; een warme dag nog in stad en haast geen wind.
Hij werd doodop door 't onophoudelijk voortschuiven van al die menschen langs
hem, en hij liep er tenslotte tusschen zonder iets bepaald te zien; zijn scherp-turende
oogen, die anders geen vrouw onopgemerkt lieten passeeren, nu stroef en overschillig
starend.
Moe, zijn goed onaangenaam voelend tegen zijn lijf geplakt, ging hij eindelijk
Polen binnen, sloot hier in een rustig hoekje even verademend de oogen, zijn
gedachten werkeloos suf.
Tegen negen uur stapte hij op, ging terug naar zijn kamer; hij herinnerde zich
opeens, dat Van der Schraaf vanavond thuiskwam.
Van der Schraaf was er al. Die plaagde hem dadelijk, terwijl hij hem lachend
onderzoekend aankeek, hoe 't met zijn avontuur was, waar hij gisteren zoo mee inzat.
‘Lach jij maar,’ steunde De Brière, terwijl hij landerig zich op de sofa gooide.
De ander keek verwonderd.
‘Kom zeg, 't was maar gekheid! Is er dan waarachtig wat aan de hand?’
‘Oh! wat ben jij gelukkig, dat je niet zoo'n ellende hebt als ik!’ En in zijn verlangen
om uit te klagen tegen iemand, die hem nu eens niet dadelijk met verwijten bestoken
ging, vertelde hij Van der Schraaf het geval.
‘Allemachtig!’ zei die, ‘kerel wat zit jij d'r in.’
‘Hoef je me niet te vertellen!’ snauwde De Brière - ‘zeg liever, hoe ik eruit kom.’
‘Als je d'ouwe heer eens in den arm nam....’
‘Neen - die begrijpt zoo iets wel beter en is toegevender, maar aan den anderen
kant, Ammy is absoluut niet toegankelijk voor hem. Als Papa in die dingen wat te
verontschul-
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digen vindt, is dat voor haar al een reden tot wantrouwen en tegenkanting - -’
Van der Schraaf bleef verbaasd zitten hoofdschudden; hij kon 't niet òp, zooals
diè er ingevlogen was! En hoewel hij waarachtig met 'm te doen had, kon hij toch
niet laten te lachen om zóó'n belabberd figuur.
‘Ik hàd me vanmorgen niet laten wegsturen, ik had haar willen spreken, dan hadt
je d'r kunnen overrompelen: nu heeft ze veel te lang tijd gehad alles uit te denken.
Je hebt een dag verloren laten gaan. Ik ging nòg!’
Maar De Brière verwierp het narrig. ‘Dan kènde hij Ammy niet, hij snàpte het
niet....’ En hij zat maar in zichzelf nijdig tobbend te staren, was voor geen reden
vatbaar.
In bed eindelijk bleef hij slapeloos liggen woelen. Hij kon zich zijn leven niet
indenken zonder Ammy en 't kind, eigenlijk had hij immers niets anders. Zijn baantje,
nou ja, hij moest wat te doen hebben, maar dat was geen levenskwestie voor hem.
Maar Ammy! Hoe hij haar dikwijls verwaarloosd had, hoe hij in het voorjaar ook
gewrokt had tegen haar, meenend toen, dat zij hem geheel onverschillig was
geworden, nu voelde hij, dat Ammy een onafscheidbaar stuk van zijn leven was, dat
zich niet eruit kon losscheuren, zonder hemzelf ongeneeselijk te wonden.
Hij dacht, terwijl hij daar lag, met droge brandende oogen, en verlàngde naar haar,
hoe dikwijls hij in vroeger jaren gewenscht had, dat zij hem zóó zou vasthouden
voorgoed, dat hij geen ander begeeren meer had. Het leek hem een rust, een groot
geluk zich zóó gebonden te weten. Maar niet kon zij dit in haar altijd trotsche,
fijn-sobere teruggetrokkenheid.
Toch, Ada had hem in 't geheel niet kunnen houden - wie wel? In zijn onrustige
verslagenheid klemde alles in hem zich vast aan Ammy. ‘Ach,’ dacht hij, ‘vrouw,
vrouw, als je me maar een beetje begrijpen wilde en naar me luisteren - als ik maar
wist, dat morgen het oude leven met jou en 't kind weer zijn gang zou gaan.’
***
Vóór tweeën schelde hij Zondagmiddag op de Keizersgracht.
Dien, die hem opendeed, hem goedendag zei, zonder hem aan te zien, met een
stommen hoofdknik, antwoordde op zijn
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vraag: ‘of mevrouw thuis was,’ bracht hem zwijgend boven op de voorkamer.
Dit officieel doen, alsof hij al een vreemde geworden wàs, deed zijn nerveusheid
toenemen.
In de kamer, waar het licht gedempt was door de zware gordijnen, zochten zijn
oogen, verblind van de schelle straat, gejaagd rond.
Zij zat in den hoogen rugstoel, naast de tafel.
‘Amme,’ zei hij, nog bij de deur staande, maar 't geluid bereikte haar niet, stokte
in zijn keel.
Zij wendde toch het hoofd en zag hem aan; het schokte als een pijn door hem heen
haar gezicht te zien, zoo versteend in smart met die droge, strakke oogen.
Onzeker, zichzelf niet meer meester, kwam hij naderbij, ging tegenover haar zitten.
‘Ik kwam je vragen,’ begon hij, ‘wat je - - wat je bedoeling was - - of je bedoelde
- - voor - - of je doel - -’
Zijn adem hijgde kort: hij kon zijn gedachten niet dwingen tot het uitbrengen van
een geregelden zin; en hij hoorde hinderlijk-belachelijk zichzelf voortdurend 't zelfde
woord zeggen.
Nerveus brak hij af, beet op zijn droge lippen. Ze zweeg, zag hem aan, strak en
bleek.
Hij had iets anders verwacht: harde, koele verwijten, drift misschien - - maar tegen
dit ontoegankelijk zwijgen, waarvoor hij stond als voor een muur, kon hij niet op.
Schor begon hij opnieuw:
‘Ik kwam je vragen of je - niet zoudt kunnen heenstappen over dit - wat gebeurd
is. Ik verzeker je, als je me alles laat uitleggen - -’
Koud en stil als ijs viel haar stem in zijn woorden:
‘Wat gebeurd is, kan je toch moeilijk wegredeneeren.’
‘Ach god, Amme!’ barstte hij uit, ‘ik vraag je alleen me te gelooven! Gelóóf me,
ik lieg niet; ik zal probeeren uit te leggen - - ik, ja ik heb om Ada gegeven, dat is
zoo, ik wil 't niet ontkennen, maar - er komen van die dingen in je leven - - die je
niet voorziet - die je vooruit ook niet zoo telt. Er is meer gebeurd tusschen Ada en
mij dan had moeten zijn, dat geef ik toe. Maar niet zooals jij denkt -’
‘Ik denk niets,’ zei ze hoog. ‘Ik ga niet verder dan wat ik gezien heb.’
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‘Wat je gezien hebt! Ik was bezig haar te zeggen, dat het een eind moest nemen
tusschen ons, 't had me al lang bezwaard. Ik heb verlangd naar een gelegendheid om
met haar te kunnen breken, maar ik kon zoo niet.... ik hoopte altijd, dat er vanzelf
iets tusschen beide zou komen....’
‘Je kon 't haar niet aandoen, wil je zeggen; maar mij wel de beleediging - - voor
mij was je gevoel zoo teer niet.’
Hij drong zijn vuisten tegen zijn hoofd, zat gebukt, zijn ellebogen op zijn knieën.
‘Hij kòn toch op dit oogenblik niet zeggen, wat hem gloeiend naar zijn kop drong:
dat zij hem had kùnnen houden, als ze gewild had.’
‘Wàt wou je dan,’ barstte hij uit, gesmoord.
Ze wachtte, vocht een oogenblik met zichzelf.
Toen zeide ze:
‘Ik kan niet meer terugkomen bij jou met het kind - in dat huis.’
Maar nu ze voor 't eerst zichzelf de woorden hóórde zeggen die ze in zich had
hooren klinken de lange nachten, den heelen dag gisteren, vrucht van haar ellendigen
strijd, scheen het haar opeens, of ze voor een onafwendbaar, vreeselijk gebeuren
stond. Haar vingers omklemden krampachtig de stoelleuningen, het werd een
oogenblik zwart voor haar oogen.
Hij vloog op, greep haar hand met een ruk.
‘Amme!’ heeschte hij, zonder geluid in zijn stem, ‘je weet niet, wat je me daarmee
aandoet!’
Ze werd nog bleeker, haar lippen bewogen, maar konden geen woord uitbrengen;
een oogenblik dacht hij, dat ze flauw zou vallen.
‘Waarom doè je dat!’ herhaalde hij in wanhoop, ‘om al die dingen, die jij niet
begrijpt in een ander! om me te fnuiken?’
Snikken van machteloos verweer, van ongekenden angst drongen naar zijn keel;
hij sprong op, liep een paar stappen heen en weer, probeerend zijn kalmte te
herwinnen: viel toen weer afgetobd in zijn stoel.
Zij zat onbewegelijk. Zij hoorde Pauls woorden, die haar den heelen nacht vervolgd
hadden, waartegen zij zich gekant had in scherp bezeerden trots:
‘Er zijn bij jullie twee, die te kort komen.’
Sinds Paul dat gisteravond gezegd had, toen zij zoo vast en zeker had meenen te
weten, wat haar goed recht was,
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wankelde alles, waarop zij gesteund had. Nòg drong zij zichzelf haar besluit op, als
noodig, het eenige mogelijke.... maar de innerlijke kracht van haar overtuiging was
weg.
Nu weer, wat Henri zei, - - dingen, die jij niet in een ander kunt begrijpen....
‘Was er dan niets? waren dit alles slechts gevolgen van jarenlang voortwoekerende
oorzaken? Dàn.... bestond er niets, in den grond bij hem geen schuld, bij haar geen
recht tot beschuldigen.... alleen maar een drijven van hun beider naturen? Maar....
wat dan!’ Ze verloor een oogenblik haar bezinning; haar hoofd knakte flauw
achterover tegen den stoelrug.
‘Ik wéét het niet,’ steunde ze, ‘nu weet ik het niet meer.’
Maar vlak daarop herwon ze taai haar zelfbeheersching, dwong ze haar kapotte
hersenen met alle inspanning tot denken, willen weten.
‘Wat bedoel je?’ zei ze, haar stem zoo sidderend, dat zij de woorden haast niet
verstaanbaar kon uitbrengen, ‘met wat ik in een ander niet begrijpen kan? Zèg me
nu, eerlijk, is dat alles bij jou méér dan een eeuwige zucht naar verandering? Als ik
anders was, zou je dan niet altijd opnieuw tot zulke dingen komen?’
Ze kon met haar afgetobde gedachten niet duidelijk formuleeren, maar hij begreep.
Hij begreep, dat ze op dit oogenblik dichter tot hem genaderd was dan ooit te voren,
dat er voor 't eerst een poging tot begrijpen in plaats van verwijten in haar was. Maar
de gedachte aan een wederkeerig zelfde pogen kwam niet in hem op. Wèl wekte 't
in hem een erkentelijk medelijden tegenover dat eerlijk voor eigen pijn onbevreesd
vorschen van haar, en hij had geen moed 't haar even eerlijk toe te stemmen.
‘Och - ik weet niet, dikwijls wel - - ik kan 't op 't oogenblik niet zeggen,’ zei hij
dof.
Zij zwegen beiden; maar hun gedachten stormden, pleitten, weerlegden in de stilte.
Zij keek naar hem, waar hij zat, in den lagen stoel tegenover haar, zoo geknakt in
zijn angst, zoo geheel verloren zijn gewone aplomb.
‘Niet om mij,’ dacht ze, ‘om het kind.’
En zelfs op dit oogenblik, waarin voor 't eerst begrijpen haar vervulde met
verbijsterende smart, drong zich déze gedachte scherp, als een pijn apart, op den
voorgrond.
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Hij tobde om woorden te vinden. Hij voelde dat hij nu strijden moest; dat als hij nu
verloor, hij voorgoed verloor.
‘Amme,’ begon hij, met geweld zich tot kalmte bedwingend, ‘vraag me wat je
wilt, ik zal je àlles inwilligen, als je maar dit onzalige plan laat varen.
Wat je me daarnet vroeg, dat zijn dingen, die kunnen we nu niet bepraten, geen
van beiden - gelóóf me Amme, heb een beetje vertrouwen in me - als je alleen maar
gelooft, dat het volkomen uit is tusschen Ada en mij, van mijn kant al lang; dat het
iets is, waarmee ik geheel heb afgedaan. Alleen jij en 't kind bestaan nog voor me;
geloof me, dat je me alles afneemt, als je dàt doorzet.’
Zijn oogen keken ernstig vragend in de hare, zijn stem, met een trilling van angst,
pleitte - En zij voelde het vast, zichzelf opgedrongen besluit ontglippen. Zij wist, wat zij
eigenlijk geweten had van het oogenblik af, toen hij hier binnenkwam: dat zij vergeefs
streed, dat zij tòch het niet doen kòn, dat alles in haar zich verzette tegen een
scheiding.
Langs hem heen ziend, zei zij:
‘Op één voorwaarde wil ik met Jopie terugkomen....’
Hij lichtte heftig het hoofd, een straal van hoop doorbrekend in zijn moeë oogen.
Hij wilde haar hand grijpen, maar zij ontweek hem, drukte zwaar haar vingers op
zijn mouw.
‘Dat je denkt aan Jopie, als voortaan.... dat je terwille van het kind belooft je in
zooverre te beheerschen, dat niet weerietsals dit gebeurt. Ik had Jopie bij mij kunnen
hebben....’
‘Neen, dat beloof ik,’ zei hij kort.
Iets trof hem in haar woorden onverwacht bitter:
‘Eergisteren was zij van hem weggevlucht in brandenden, ziedenden toorn; dat
was in haar de vrouw. Wat daar nu uit haar sprak, koel en streng, dat was alleen nog
maar de moeder van Jopie.
‘Voor zichzelf vroeg ze niets meer van hem, geen belofte - - zij eischte alleen voor
't kind, dat hij zich voortaan in eigen huis beheerschen zou. Een beperking, en tegelijk
een vrijheid, alsof zij als vroùw geheel met hem afgedaan had.’
Iets wilds vloog in hem op, om dien trots, dien vervloekten, prachtigen trots! Hij
zou haar nu, in de uitbarstende vreugde om de verlossing van zijn angst, wel hebben
willen breken in zijn armen! Hij greep haar hand, trok die naar zich toe....
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Zij zag het opstralende in zijn gezicht en wist: bij hem was het ergste alweer geleden.
Haar oogen, tranenloos, trokken even in pijn.
Hij bezon zich dadelijk, maar het jubelde in hem. Aan zijn ijdelheid klampte hij
zich als aan een hervonden, onmisbaren vriend.
‘Nòg was zij bezeerd, kon zij niet vergeven. Maar onverschilligheid had haar nooit
zoo kunnen doen lijden. Hij moést terugwinnen, hij woù!’
‘Ik beloof je -’ herhaalde hij zacht, ‘en ik dank je. Is er nog iets dat ik voor je doen
kan.... dat je graag zoudt willen?’
‘Neen - niets.’
Hij stond op, hij kon niet goed zoo heengaan, maar aarzelde toch schuchter terug
voor een poging tot iets meer; en hij voelde die eigen aarzeling hinderlijk kleineerend.
‘Tot morgen dan?’
Zij knikte.
‘Dag Henri.’
‘Tot morgen,’ zei hij schor.
Hij liep langzaam naar de deur. In de gang, terwijl hij zich 't zweet van zijn
voorhoofd wischte, dacht hij:
‘Zij gaf hem zijn afscheid als een vreemde.’
Binnen zat Ammy een poos verdoofd. Zij hoorde de voordeur zacht dichttrekken,
zag hem gaan in haar verbeelding, opgelucht, vol moed weer in 't leven.
Morgen ook zou zij dat oude leven weer voortzetten, of er niets gebeurd was. Maar
zij wist nu, zij zou nooit meer verliezen die pijn van begrijpen, alsof plotseling alles
om haar heel wijd en duister geworden was, en zij tastend en bang alleen stond.
Voortaan zou zij met zich meetorsen als een last het besef van haar armoede. Niet
meer de armoede-in-ontvangen, die haar vroeger had doen lijden in wrokkend,
eigengerechtigd verwijten; maar honderdmaal bitterder, en moeilijker te dragen het
begrip van haar armoede-in-geven, vernederend inzicht, dat tot verdragen dwong.
Het schemerde, toen zij daar nòg alleen zat....
En dàcht.
Voor 't eerst van haar leven begreep zij haar moeder.
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XXXIV
Na den schok, dien de catastrofe tusschen Ammy en De Brière in de familie had
teweeggebracht, viel, nu de moeilijkheden zich voor de buitenstaanden zoo licht
schenen vereffend te hebben, een herademende kalmte over allen.
Het hàd toch goddank niet tot het uiterste hoeven komen; en wanneer zij Ammy
als vroeger tusschen hen zagen, het gesloten mondje misschien wat strakker dan
vroeger, maar overigens geheel dezelfde, verloor voor de makkelijk levenden, als
Hein, Bets, Papa, de gebeurtenis veel van zijn schrikkelijke herinnering. En alleen
Paul besefte diep met wat een trots en stalen wil, Ammy de wond, die nog altijd in
haar bloedde, verborg en beheerschte; niemand dan hij vermoedde, hoe scherp de
pijn nog stak onder dat angstig verbergen, terwijl alles gewoon scheen te gaan als
vroeger.
Maar zelfs Paul kon niet geheel begrijpen, wat het leven die eerste weken voor
haar was; hoe zij zichzelf altijd geslingerd zag tusschen herinnering aan het gebeurde,
en den wensch, den eisch te vergeten; hoe haar natuur nu, in hevigste gekwetstheid
zich verzette tegen elke toenadering van zijn kant, maar tegelijk het weten, o het
vernederend weten, haar dwong niet terug te trekken. En terwijl zij schijnbaar kalm
haar gang ging, vocht zij een onophoudelijken harden strijd, wist ze, nog nooit was
haar leven zóó moeilijk geweest, maar ook nooit had zij beter gevoeld, dat zij hem
niet missen kon. Terwijl zij hem trok door een zachter, stiller overgave in heel haar
wezen, schrikte zij innerlijk schuw terug voor de vlam die zij zelf in hem ontstak.
Zij zag, sinds haar terugkeer, had ze een nieuwe charme voor hem, was soms in zijn
oogen, zijn stem de teederheid uit het eerste jaar van hun huwelijk. En zij dacht bitter,
waaròm zij hem niet op een andere wijze vermocht te binden, alleén op déze, die
zoo pijnlijk streed tegen haar eigen passielooze natuur.
De Brière, in een lastige gène, vermeed dien eersten tijd zooveel mogelijk zijn
schoonfamilie, vooral sinds Bets hem eens in 't oog loopend hatelijk bejegend had.
Dit had allen, Hein vooral, bijzonder gehinderd. De Terlaets toch wisten fijntjes in
hun spreektoon een koelheid te weven, die nooit onvriendelijkheid werd, maar
evenmin het zorgvuldig getrokken grenslijntje naar hartelijkheid overschreed; een
toon, die precies de houding afteekende, welke ze vooreerst tegenover Henri
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wenschten in te nemen. Vooral geen vijandelijkheid uit respect voor Ammy, maar
toch eveneens terwille van Ammy een kilheid, wijl zij niet vergeten wilden, wat hij
haar had aangedaan.
Nu was Bets daartusschen gekomen met haar grove woorden. De Brière had niets
teruggezegd, op zijn snor gebeten en gezwegen. Maar hij had 't haar niet vergeven.
Meneer Terlaet was een last van de ziel gevallen. Hij kon het geval, nu het zoo
goed terecht gekomen was nietwaar, luchtiger bekijken.
Wat was het tenslotte heelemaal geweest!
‘Een onvoorzichtigheid van Henri, een te erge opvatting ervan door Ammy.’
‘Ach,’ dacht hij, ‘over eenige jaren, als ze ouder werden allebei, zouden ze leeren
schikken, elkaar beter leeren verdragen. Goddank maar, dat zij het intijds hadden
ingezien, het tot geen breuk gekomen was.’
Zoo redeneerde meneer Terlaet, maar Paul, die het meest met hem omging, zag,
dat een onrust in hem geblèven was. Juist dat geruste, zekere, zoo sterk vroeger in
hem, was weg. Hij kon hem 's avonds zien schrikken van een ongewone schel, een
vreemde stem; hij werd gejaagd, als hij een van zijn kinderen een paar dagen niet
gezien had, een brief van Lou wat lang uitbleef. Dan vorschte hij dringend bij Paul:
‘Er is toch niets, dat je weet? Toch niets gebeurd?’
Berry was de eenige, die den ouden man geheel kon opfleuren tot de oude
zorgelooze vroolijkheid; als hij met Berry wandelde, aanhoorde diens leuken praat,
waartusschen zoo duidelijk uitkwam zijn kinderlijke aanhankelijkheid aan zijn
grootvader - als Berry dikwijls nog laat van zijn voetbalveld even kwam aanhollen,
gloeiend van plezier, vol verhalen, dan genóót meneer Terlaet in de blijde jeugd van
den jongen.
Maar het was ook zijn vorschende onrust, die Lot kwelde, als zij wat later dan
gewoonlijk kwam, vroeger heenging. Het was die half wrevele, half droeve
uitdrukking in zijn gezicht, die zij niet kon weerstaan, die haar naarmate de weken
vergingen, weer dreef in het oude spoor. Meer dan ooit holde ze gejacht uit haar huis
naar de Keizersgracht, om elk vrij oogenblik aan haar vader te geven; en 's avonds,
als zij moe was, schroefde zij zich met geweld op, om bij Peter vroolijk en gezellig
te zijn.
Maar zijn scherpe blik merkte best, dat 't haar eigenlijk te
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veel was; hij zag, ras gekwetst, dat zij nu bij hem moe en lusteloos was door 't
wandelen overdag met Papa, en telkens kregeler vroeg hij zich af, of dat altijd nu
zoo maar moest voortgaan. En hij kon zich soms niet weerhouden knorrig te zeggen:
‘Je zit je maar wat op te winden, maar je bent weer doodmoe van dat malle
heen-en-weergeloop.’
Dan kribbig, dat het haar niet lukte haar vermoeidheid te verbergen, wel voelend
dat hij reden had tot verwijt, en zij toch het geval niet kon veranderen, zei ze bits:
‘Ja natuurlijk kan je het weer niet uitstaan, omdat het voor Papa is!’
Maar soms ook, als zij samen wat lazen, of uitgingen naar een komedie, als zij
zoo ouderwets vroolijk geheel met z'n tweeën genoten, schenen al die grieven weg
te vallen. Dan dacht hij verteederd, dat het toch eigenlijk onredelijk en hard was om
daar altijd over te vitten, en hij zei 't haar 's avonds, in zijn armen, met een zoen en
een droefgeestige tinteling van zijn oogen. En zij, op dat oogenblik alles voelend
voor hem en zijn ergernis, gaf toe: ‘hij had gelijk, ach hij had gelijk, 't speet haar zoo
voor hem;’ en zoo'n avond gingen zij slapen, wèl in 't zorgelijk weten, dat toch niets
veranderd was, maar meer bevredigd en rustig, doordat ze ‘het punt’ weer eens
openlijk samen hadden uitgepraat.
Naar Ammy ging zij soms in behoefte en verlangen haar te zien. Maar eenmaal
daar, kon zij verwijtend en prikkelbaar doen, wat Ammy, wel ziende haar vermoeide
geïrriteerdheid en kennend de hartelijkheid, die eronder school, zwijgend langs zich
liet gaan. Dan, als Ammy zoo zachtmoedig verdroeg, kon Lot het soms niet uithouden,
snikte zij aan den hals van haar zuster, die zij had willen opbeuren, al de bezwaren
en 't getob van haar klein leventje uit; tegelijk zichzelf beschuldigend van egoïst
praten over eigen dingen.
En Ammy, haar tegen zich aan latende schreien, evenglimlachte stil over haar
heen: minder dan ooit verlangde zij met iemand over zichzelf te praten. Maar dan
wel overziend de moeilijkheden in Lots huwelijk, zei ze:
‘Ach, we hebben allemaal onze tobberijen - wees blij, dat het tusschen jou en Peter
alleen gaat om een jaloezie van zijn kant - - op je eigen vader.’
Het hinderde Lot ook, dat het tusschen Hein en haar nog niet weer in orde was
gekomen. Lang had zij tegen hem
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gewrokt, maar nu begon zij in te zien, dat hij het toch niet anders dan goed bedoeld
had. En zij dacht met verlangen terug aan hun hartelijke vertrouwelijkheid van
vroeger; zij miste hem dubbel, omdat haar nu ook ontbrak de krachtig leidende
omgang met Bernard, die haar altijd een bemoediging, een stootje vooruit wist te
geven.
Toch kon zij er niet toe komen naar Hein toe te gaan, het ronduit weer goed te
maken. Zij stelde uit, hoopte op een toeval.
Toen op een avond, dat Peter zijn cursus had, zij alleen thuis was, kwam hij
onverwachts bij haar oploopen.
Zóó verrast en blij was ze, toen ze hem daar als vanouds in de deur zag staan, dat
ze met een kreet van blijdschap haar armen om zijn hals sloeg.
Hij lachte goedig, zijn oogen even nerveus knippend.
‘Ja, ja,’ zei hij alleen, ‘we hadden mekaar in zóó lang niet gezien, dat werd te gek.’
Meer zeiden ze er niet van; maar hij zat op zijn oude plaats, vertelde van thuis,
van Berry; de directeur van zijn nieuwe school was een bijzondere kerel, die had nu
eindelijk eens den slag Berry te leiden. En zij luisterde, dacht medelijdend, hoe hij
't zelf gelukkig niet zag, maar dat zijn leven van man gebukt ging onder 't bezit van
dit eenig kind. Zij liet hem vertellen, voerde door vragen 't gesprek naar al die dingen,
waar hij graag over wilde praten, maar uit zichzelf niet licht toe kwam.
Toen hij een uurtje gezeten had, stapte hij op. ‘Ik heb Bets beloofd, niet zoo lang
weg te blijven,’ zei hij, en bij de deur met zijn goedige tevreden stem: ‘Dat's weer
eens ouderwets geweest.’
Op straat liep hij in gedachten voort. Hij was blij bij Lot geweest te zijn; op den duur
kon hij niet tegen dat wrokken, dit had hem al lang gehinderd - zij begreep hem altijd
zoo goed, ook over Berry. Maar hij dacht nu, terwijl hij langzamer liep, wat hij niet
had kunnen zeggen, en hem toch door zijn tevredenheid heen, dat het nu goed ging
op die school, kwelde:
Jaloezie, schrijnende, bittere jaloezie, dat een vreemde van Berry alles gedaan
kreeg, terwijl hij, die den jongen zoo gèk liefhad, niets op hem vermocht. Hij hoorde
nog de woorden van den directeur, toen hij een paar dagen geleden naar Berry was
gaan informeeren:
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‘Ik moet u zeggen, meneer Terlaet, ik mag den jongen graag, en ik heb tot nog toe
niet de minste moeite met hem gehad: hij is als was in mijn hand. Maar men moet
hem weten te vangen, voor mij doet hij alles.’
En hij, de vader, had het zitten aanhooren, zich forceerend tot begrijpend knikken,
alsof hij dit alles heel gewoon vond; en had zich al dien tijd gevoeld een stomme,
onbenullige kolos, die zijn eigen jongen niet vatten kon.
Maar was het niet onredelijk, dat hij daàrover tobde! Hij had wel andere tijden
beleefd. Och, kon hij maar zijn zooals Bets, tevreden, zonder dat eeuwige wroeten
in zichzelf over al die dingen, waarvan hij toch niet kon spreken tegen een ander.
***
Paul leefde den laatsten tijd in zichzelf gekeerd, al scheen hij veel gezonder dan
in het voorjaar. Hij kwam niet veel bij Hein en Lot; het meest nog bij Ammy en oom
Jan; daar zat hij dan wel een uurtje te praten, maar er was iets afgetrokkens in hem,
alsof hij telkens op het punt stond over iets anders te beginnen en dan tenslotte maar
weer zweeg.
Door al zijn medegevoel met Ammy heen, zijn zorg om haar toekomst - tusschen
de avonden door, de wintersche avonden al tusschen hem en Papa, leefde licht en
zonnig als iets aparts in hem, zijn denken aan Kitty. Hij wachtte.
Begin September was hij naar haar kamers gegaan, maar daar had hij gehoord,
dat de juffrouw het huishouden bij haar zus in Deventer, die ziek was, waarnam. Het
zou wel November worden, eer zij terugkwam.
Het was hem eerst een schok van desillusie geweest; wat hij eigenlijk gewild had,
gehoopt? alleen haar weer eens zien, haar spreken zooals vroeger, haar nù durven
laten merken, dat zijn gevoel voor haar niet veranderd was. En lichte, vreugdige
visioenen leefden in hem op van ontmoetingen dezen winter; hij zou haar weer zien
bij Lot, Ammy, haar spreken. Zou zóó het oude weer terugkomen, voor goed die
schaduw van ziekte achter hem liggen?
Hij dacht eraan haar te schrijven, maar hiervoor aarzelde hij terug. Nòg kon een
enkelen keer een lichte aanval van angst hem grijpen in gezelschap, op de beurs, in
een volle kamer - -
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Maar 't was een schaduw slechts van 't vroegere lijden, en hij kon zich nu niet eens
goed meer indenken, dat het zóó hevig was geweest, hem 't leven bijna ondragelijk
had gemaakt.
Den acht-en-twintigsten September aan 't ontbijt vond Paul een briefkaart van Bernard,
dat zij den dertigsten 's avonds om acht uur zouden thuis komen.
Hij weifelde even met de kaart in zijn hand, of hij er tegen Papa over beginnen
zou, maar meneer Terlaet had van verre al het schrift herkend, keek hem afwachtend
vragend aan.
‘Van Bernard?’
‘Ja, dat ze overmorgen thuiskomen.’
Meneer Terlaet zweeg; maar Paul zag de hand, waarmee hij zijn kop thee opnam,
licht beven. Hij wist niet goed, of hij nu aandringen zou, of 't aan het toeval overlaten.
‘Ik zal ze gaan verwelkomen,’ zei hij na een poos.
Meneer Terlaet werd rood, zijn voorhoofd fronsde zenuwachtig.
‘Dus jij begint de noodige stappen te doen om ze hier in huis te werken.’
‘Och Papa,’ zei Paul, ‘u weet immers best, dat het u altijd zal blijven hinderen,
als Bernard hier niet meer aan huis komt; en dat zal hij toch niet, zonder zijn vrouw.’
‘Bernard moet niet denken, dat hij mij op dat punt de wet kan voorschrijven,’ zei
de oude man verstoord-hardnekkig.
Maar een visioen van den winter trok hem voorbij. Hoe weinig aanrakingspunten
zij ook hadden, toch was hij er altijd zoo op gesteld geweest Bernard hier te hebben
‘Het stuit me, zoo maar of 't vanzelf spreekt, dat mensch in ons midden te hebben.’
‘Ja, wie vindt het prettig? Gelooft u, dat voor Bert het komen hier nog hetzelfde
zal zijn als vroeger? Evenmin, maar hij moet kiezen.’
‘Dus jij gaat erheen?’
‘Ja. Ik ga.’
‘Jullie moeten ook doen, wat je goedvindt, en je niet aan mij storen,’ zei meneer
Terlaet bitter.
Paul antwoordde niets: hij vond het hard voor den ouden man, maar hij kon hem
niet helpen.
Meneer Terlaet ging dadelijk na het ontbijt uit. Het was mooi stil weer, maar niet
warm. Hij wou eens naar het
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Vondelpark gaan, in het zonnetje wat op een bank zitten. Zijn huis drukte hem, en
wat nog nooit gebeurd was, wat hij zichzelf nauwelijks wrevelig wilde bekennen:
Zijn kinderen ergerden hem.
Hij nam de tram tot de Stadhouderskade, wandelde in het verlaten herfstpark
langzaam voort. In de groote laan achter 't melkhuis ging hij zitten, waar de
najaarsboomen roerloos hun gouden pracht hieven tegen den blauwen hemel.
Hij zag het met onverschillige oogen, dacht weer:
Sinds het begonnen was met Bert, had hij telkens hinderend gevoeld, dat zijn
kinderen niet één met hem waren, dat zij anders dachten, zelfstandig handelden,
zonder zich aan hem te storen. Uiterlijk was alles hetzelfde, kwamen en gingen,
praatten zij als vroeger; maar voor hèm was 't het oude niet meer. Hij voelde, hun
harten trokken partij voor Bernard en niet voor hem; het speet hun hoogstens voor
hem, maar zijn duidelijk misnoegen hield hen er niet van terug openlijk Bert tegemoet
te komen.
En terwijl hij zat, alleen op zijn bank, dacht hij dit alles droef en helder uit. Het
was stil; nu en dan bij een windje, daalden regentjes dorre bladen frutselend om hem
neer; en in die stilte viel een matte onverschilligheid over hem. Hij was vlak bij
Ammy, en hij dacht er niet aan door te steken en even bij haar op te loopen.
‘Ach, als je zoo oud werdt, dan kwam er een oogenblik, dat je begreep niet meer
mee te kunnen. Zoo lang hij zich nog jong en krachtig voelde, had hij dat alles niet
ingezien. Maar nù - kwam het door alles wat gebeurd was, of alleen omdat hij oud
was? Hij wist het niet, maar terwijl hij daar zat, kleintjes in elkaar gedoken, een oud
heertje, kwam een vreemde doode gewaarwording over hem, of het leven met alles,
waaraan zijn hart had gehangen, van hem wegweek.
De winter zou nu komen - een lànge winter, eer 't weer zomer kon worden. Zomer
- - Hogher-Heyden - - wat leek dàt ver, onbereikbaar, alsof een hooge zwarte muur
hem belette den winter voorbij te zien.
Hij zat een poos nog, mat-geleund, zonder verdriet of getob, alleen moe, dof. Toen
opeens, met een rilling over zijn rug, bemerkte hij, de zon was van hem weggegaan,
het was kil nu.
‘Dan maar naar huis.’
Langzaam stond hij op, wandelde terug. Aan de koffie
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vond Paul hem zoo bleek en weggetrokken, dat hij vroeg:
‘Scheelt u iets, Papa?’
‘Neen,’ zei de oude man onverschillig, ‘mij scheelt niets.’
***
Den twee-en-twintigsten waren Bernard en Lena op hun terugreis gegaan, langs
Zurich, Bazel, Mannheim, van Mannheim den dertigsten terug naar Amsterdam. Zij
verlangden allebei naar huis. Lena vooral had onder het afwisselende reisleven toch
telkens heimwee naar oude, bekende omgeving, verlangde in haar eigen huis te zijn.
Op den duur kon zij zich, verlegen als zij was, bang voor een flater, slecht in 't
hotelleven schikken.
Bernard was tot rust gekomen in deze natuur, die hem altijd tot kalmte stemde,
hem vervulde met een dankbare bewondering. Maar 't was een eenzaam genieten;
hij kon niet laten telkens te denken, hoe geheel anders hij dit met Paul zou hebben
gezien. Lena, met haar stil-tevreden gezicht kon naar het meest grootsche
berglandschap kijken en zeggen: ‘Heel mooi,’ met dezelfde intonatie, als wanneer
ze een blouse bewonderde.
Toch, al voelde hij, nu zij zoo den heelen dag samen waren zonder afleiding van
anderen, sterker de leemten in hun omgang, hij kreeg haar ook meer lief hier, en op
een andere wijze dan tot nu toe; en 't maakte hem rustiger, gelukkiger dan in langen
tijd.
Want nu ondervond hij dagelijks naast haar geringe belangstelling in alles wat
buiten haar kringetje viel, tevens voortdurend haar offervaardigheid, die alles wilde
schikken voor zijn genoegen; en dat zonder flemerigheid of onderdanigheid, maar
in den natuurlijken eenvoud van haar goed dankbaar hart.
De gebreken in haar spreken en manieren, die hem vroeger zoo konden irriteeren,
hinderden hem nu ook veel minder. Hier, buiten de agiteerende samenleving,
beschouwde hij haar meer met een natuurblik, zag hij de zuivere kern onder haar
gebrekkige beschaving.
En voor het eerst, na zijn besluit haar te trouwen, herkreeg hij zijn gewone rust,
zijn hooghartige zelfbewustheid, kwam hij met zichzelf in het reine, goèd gedaan te
hebben.
Hij zag haar opluiken, haar wangen gevulder, haar oogen helderder worden. In
Interlaken had ze een groen zijden
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blouse gekocht, die prachtig kleurde bij haar blonde haar. En op een middag aan tafel
viel plotseling het gevoel van hem af, dat leegte was: alleen gever, beschermer te
zijn; steeg warm in hem een blijdschap om 't ontvangen van de eigen vreugde: dat
hij haar bijna mooi vond vandaag. Zij kon als ze niet sprak, zoo maar stil voor zich
zat te kijken, in haar zuiver profiel, den vorm van haar zeer kleinen mond, iets hebben,
dat deed denken aan de madonna's der ouden.
En meer dan iets, hergaf deze bevrediging: van haar te ontvangen, hem de verloren
vastheid.
En zoo begon hij naar huis te verlangen, naar zijn werk vooral. Te lang voor zijn
rustelooze, arbeidgrage natuur, had hij niets uitgevoerd. In zijn eigen huis nu zou hij
dit beter, gezellig leven hebben.
De ergernis om zijn familie, de onzekerheid, hoe alles gaan zou, stond nog ver
van hem af. Paul hield hem van alles op de hoogte, had hem geschreven over Ammy.
Hij begon er langzamerhand toe te komen al die dingen ook aan Lena te vertellen.
Maar als zij hem zoo hoorde praten, weefde haar fantasie bij zijn woorden dadelijk
een atmosfeer van ongenaakbare ‘deftigheid’ om dien vader, die broers en zusters,
en het denkbeeld ze te zullen ontmoeten, beklemde haar. Zij had eigenlijk veel liever,
dat hij er maar niet van sprak, schelen konden die menschen haar toch niets; dat ze
op haar neerkeken, vond ze gewoon, trok zij zich ook niet aan, als ze maar niet
gedwongen zou worden bij ze op visite te gaan of zoo.
Maar als Bernard 't graag wou, dan zou 't toch wel moeten. 't Waren toch zijn
broers en zusters.
Jaloezie of vrees, dat zij Bernard van haar af zouden trekken, kende zij niet. Bij
al haar ootmoed voor hem, schatte zij met juistheid zijn gevoel voor haar; wist ze,
dat ze zeker van hem kon zijn, evengoed als zij overtuigd was, in alles, behalve in
haar liefde voor hem, zijn mindere te zijn.
‘Als hij me niet had willen hebben, had hij me niet hoeven te trouwen,’ was haar
simpele redeneering.
En daarmee wachtte ze gelaten af, wat de terugkomst in Amsterdam haar brengen
zou.
Het was 's avonds acht uur, toen zij door de Amsterdamsche straten reden naar hun
huis.
Lena zat zwijgend uit te kijken. Nog nooit was zij lang
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uit eigen omgeving weggeweest, nu leek haar alles vreemd in zijn bekendheid. Een
zenuwachtige vrees beklemde haar bij het denkbeeld daar straks in dat groote huis
te moeten optreden als ‘mevrouw’, en zij trachtte de gedachte eraan te verschuiven,
door al haar aandacht te bepalen op wat zij onderweg zag.
Een enkelen keer zei ze iets tegen Bernard, maar ze kreeg geen antwoord.
Hij zat in den hoek van het rijtuig gedoken; plotseling op de terugreis had de oude
melancholie, de weeë pijn hem gegrepen: dat hij daar nu thuis kwam met een ànder,
in die kamers, waar hij eens Ella gebracht had.... dat huis toch van Ella en hém! 't
Was, of voortdurend Ella's gezichtje hem verwijtend aanzag, dat hij zoo met ruw
geweld haar daar voortlevende herinnering wilde verjagen, haàr door een ander, een
vreemde, kòn doen vervangen.
Hij kon de wroeging dier gedachte niet meer overwinnen, al de moeilijk herkregen
rust en vrede waren weg, en het kromp telkens in hem met folterend zelfverwijt, dat
hij iets gedaan had, wat hij niet had moeten doen.
Het rijtuig hield stil.
Bernard stapte uit, hielp Lena; met gebogen hoofd, zijn gezicht somber, ging hij
naast haar de stoep op, trok met een ruk den sleutelbos uit zijn zak, maar eer hij nog
den sleutel in 't slot had kunnen steken, week de deur, stond Paul voor hem.
‘Welkom hoor, welkom.’
Bernards gezicht trilde even nerveus; hij had niemand verwacht. Hij begreep, dit
was een hartelijkheid van Paul, maar zijn slechte stemming overheerschte meteen
de onwillekeurige aandoening van blijde erkentelijkheid, die het allereerste oogenblik
hem vervulde. ‘Waarvoor?’ dacht hij - ‘waarvoor..!’
In de gang stonden de twee meiden. Jaantje kwam het eerst naar hen toe, prevelde
met een confuus gezicht een paar woorden tegen meneer - mevrouw; erachter kwam
de door Lena zelf gehuurde keukenmeid.
Lena deed onhandig; onder 't oog van Paul en Bernard, vond ze, verlegen, geen
woord tegen de meiden, die Bernard nu op een toon, waarin ongeduld onder gewilde
vriendelijkheid wrevelde, afscheepte.
‘Nou Jaantje - en hoe heet jij - Marie? Mevrouw is moe van de reis, zal jullie
morgen wel alles vertellen hoor - -’
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De meiden knikten lacherig, trokken af.
‘Kom, naar boven!’ riep hij dan, ongedurig.
Terwijl hij de trap opliep, zag hij even met een snellen blik de gang in.
‘Daàr was Ella op de bank gaan zitten, dien eersten avond, in haar kinderlijke
verrukking, alles willende onderzoeken..’
Hij wist niet, dat hij nog geen woord van welkom tegen Lena had gezegd.
Langzaam, somber, ging hij naast haar de huiskamer binnen. Hier brandden al de
lichten feestelijk; er stonden bloemen op tafel - wijn en glazen op 't buffet.
Er klaarde iets in hem op. Dit alles getuigend van hartelijke zorg, verdreef toch
iets van zijn smartelijk denken. En terwijl hij een oogenblik zwijgend over dit alles
rondzag, dacht hij in onbewuste hardheid voor zijn vrouw, die stil naast hem stond:
‘Was Ella hem minder lief, omdat hij Lena hier bracht? Nooit immers zou zij in
werkelijkheid haar plaats innemen. Aan zijn gevoel voor Ella kon Lena nooit raken.’
En in de verlichting van die gedachte, wendde hij zich opgewekter tot Paul.
‘Kerel, dat is aardig hoor!’
‘Ja ja,’ zei Paul met zijn halven glimlach, en hielp Lena haar mantel uittrekken.
‘Zoo, ik doe nu maar of ik hier baas ben; Lena, jij zal moe zijn, ga daar nu eens
makkelijk zitten, dan zal ik jullie verkwikken, menschen! Bert waar jij?’
Met welbehagen schoof Bernard zijn eigen stoel om. Toen keek hij voor 't eerst
naar Lena.
‘Wat zeg je ervan?’ vroeg hij, wijzend op de bloemen, ‘dat's ter eere van jou, hè
Paul?’
Zij kleurde licht onder de attentie.
‘Ze zijn mooi,’ zei ze schuchter.
Paul deed, of hij nog wat te verschikken had op 't buffet, maar innerlijk was hij
onrustig, vreesde hij het oogenblik, als zij straks met z'n drieën zouden zitten en niets
weten te zeggen. Hij had wel dadelijk Berts stemming opgemerkt, kwamen Lot en
Peter nu maar een beetje gauw!
Aardig van Peter; die had het doorgezet bij Lot, dat ze Bert even zouden gaan
verwelkomen; hij zou Bert toch vóór hij wegging nog een wenk trachten te geven
ten opzichte van Papa.
Hij was juist gaan zitten, toen er gescheld werd.
Bernard luisterde op, meenend een bekende stem te hooren.
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Stappen kwamen de trap op - - hij keek om, verwonderd, terwijl Paul naar de deur
ging, die opende.
‘Welkom!’ riep Peters stem, ‘we kwamen jullie even begroeten, even maar, hoor!’
Bernard was opgestaan; een oogenblik, verward, kon hij niets vinden te zeggen.
Zwijgend drukte hij Peter de hand.
Lot zag bleek, toen zij naar hem toe kwam.
‘Bert,’ zei ze zenuwachtig.
Hij bukte zich, gaf haar een zoen - - zijn jongste zusje. Dit ongewoon teedere doen
van hem bracht de tranen in haar oogen. Ze wendde zich snel naar Lena, reikte haar
een hand.
‘Ik ben Lot,’ zei ze.
Lena prevelde iets. Ze vond het vreeselijk.
‘Kom kinderen, gaat zitten!’ drong Bernard; zijn stem klonk zacht en diep, als
altijd wanneer hij werkelijk gelukkig was met iets. ‘We zijn nèt thuis; eerst Paul al,
en nu jullie - 't is hier misschien wat kil hè, zoo lang niet bewoond - -’
‘'t Is hier best, ik zit tenminste al heelemaal naar mijn zin,’ zei Peter met zijn
vriendelijke gemakkelijkheid. ‘En jullie zien er allebei patent uit. Lena is dikker
geworden.’
‘Lena, schenk jij ons nu eens voor 't eerst, als gastvrouw in, hè?’ riep Bernard.
Hij was geagiteerd, kon geen pauze laten.
Lena stond haastig op, in schrik van twijfel, of ze dit al niet eerder uit zichzelf had
behooren te doen.
‘Neen, dat wil ik vanavond overnemen,’ zei Paul.
‘Zal ik dan presenteeren?’ vroeg ze hem verlegen-zacht.
‘Nou, dat mag dan.’ Hij glimlachte, maar hij had medelijden.
Lot zag wel, hoe verlegen Lena was en dit verzachtte haar. Ze had, hoe dikwijls
Peter en Paul haar van het tegendeel trachtten te overtuigen, tòch niet anders zich
kunnen voorstellen dan een opzichtig dik mensch: triomfantelijk luidruchtig. Deze
stille tengere bescheiden figuur was zóó vreemd aan haar voorstelling, dat ze haar
aldoor in verwondering moest aankijken.
‘Ze ziet er heelemaal niet gemeen uit,’ besloot ze, ‘maar ik had tòch gedacht, dat
ze mooier was; wel een lief gezicht met dat wit-blonde haar - die blouse ook keurig,
nu ja natuurlijk, - wat 'n lange vrouw, niet jong meer - -’
Lena voelde Lots oogen telkens op zich; ze bewoog onrustig.
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Peter begon een praatje met haar over de bloemen. ‘Daar hou jij immers zoo veel
van?’
‘Ja heel veel.’
‘O, ze heeft altijd heele kweekerijen,’ vertelde Bernard voor haar.
‘Ik had daar een tuintje,’ zei ze, een beetje loskomend, ‘en ik heb alles
meegenomen. Ik hoop maar, dat ze goed zijn overgekomen, dat die mannen d'r niet
zoo ruw mee te werk zijn gegaan.’
‘Ze praat plat, zou Bert dat niet hooren?’ overwoog Lot, ‘maar haar stem is
zangerig, ik vind haar niet naar.’
Paul vroeg nu naar de reis, zoo werd het gesprek geforceerd algemeen.
Bernard had wat ansichten bij zich, liet die zien, vertelde druk door, bang voor
een stilte; Lena deed haar best, praatte wat mee, om Bernard plezier te doen.
‘'t Leken wel aardige menschen, - maar toch akelig zoo'n visite - veel liever met
Bernard alleen - zou ze alweer moeten inschenken, of deed hij dat, Paul?’
Maar Paul had juist van 't buffet een mand soezen genomen.
‘Wat ben jij toch huishoudelijk vanavond!’ riep Bernard met een lach.
‘Er moest toch ook iets speciaals zijn voor de vrouw des huizes,’ verontschuldigde
Paul. ‘Ik dacht dit nemen ze thuis ook wel; als je er maar van houdt! jullie moeten
mij er niet mee laten zitten.’
‘Nee, ik hou er wel van, dank je.’
Ze zei wel jij en jou, maar vermeed schuw zijn naam te noemen.
Lot wou wel wat met Lena praten, Peter had haar al tweemaal aangekeken, maar
hoe zij zich inspande, ze kon niets bedenken. Eindelijk kwam zij op de vraag, of het
eten op reis nogal goed was geweest.
‘O ja.’
‘En aardige hotels?’
‘Ja, meestal wel.’
‘Je kwam niet licht achter haar, enfin, beter dan dat ze ordinair maar uitflapte. Zoo
vreemd toch hier in deze kamer Bert te zien zitten naast haàr, of 't zoo hoorde. Bert
was wel blij en verrast, toen ze kwamen - gelukkig maar, dat ze het gedaan hadden,
ze zou toch niet in onmin kunnen
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zijn met hem - alleen moeilijk tegenover Papa, dien hinderde dit.’
Peter sloofde zich af; ze wàren gekomen, nu zou 't ook gezellig en goed zijn. En
hij ergerde zich, dat vrouwen zoo weinig toeschietelijk waren toch! Lot was nu
bijvoorbeeld wel vriendelijk, maar den waren toon om die Lena nu eens op haar
gemak te zetten, had ze niet. ‘Vrouwen zijn altijd lam tegen elkaar,’ besloot hij.
Bernard lette voortdurend op, door zijn praten met Peter en Paul heen, hoe het
ging tusschen Lot en Lena.
‘Ze zal wel aanleeren,’ dacht hij, ‘als ze maar een beetje minder stug wou zijn, ze
was omgang met anderen geheel ontwend; enfin, dan konden ze haar ook geen
opdringerigheid verwijten.’
‘Kom,’ zei Paul, op de klok ziend, ‘we blijven niet zoo laat, jullie zullen ook wel
moe zijn; een anderen keer komen wij eens langer, dit was maar even een welkom
thuis.’
Hij zag wel, hoe gejaagd Bert was, en het sloeg over op hem.
‘Ja,’ lachte Bernard, ‘op reis gingen we vroeg naar bed, want daar stonden we
vroeg op; dat zal hier anders worden, hè vrouw?’
Hij sloeg losjes den arm om haar schouder.
Lot voelde één seconde zich onwillekeurig gegeneerd.
‘Waarom? Zij zijn nu toch gewoon getrouwd!’ hield ze zich meteen voor.
Bernard ging mee naar beneden uitlaten. Lot en Peter namen hier afscheid, ook van
Paul; Lot was moe, wilde met de tram.
‘Hoe vondt je het?’ vroeg ze, zóó als ze alleen waren.
Hij gaf niet dadelijk antwoord.
‘Och,’ zei hij toen, ‘als 't van jouw kant zóó moet gaan!’
‘Waarom? ik ben toch vriendelijk geweest tegen haar?’
‘Ja vriendelijk!’ Hij lachte, uit zijn humeur, schudde het hoofd, ‘we zullen er het
zwijgen maar toe doen. Je bent een echte Terlaet.’
Ze zweeg, wou er niet verder over strijden, ze kon er toch ook niets aan doen.
Alleen met Bernard drong Paul erop aan, dat hij met Lena bij Papa zou komen.
Het vragen tenminste. De oude man zou nooit de eerste willen zijn en leed er zichtbaar
onder.
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‘Ik dring me niet in, en haar ook niet,’ zei Bernard stug, ‘ik wil niet gedwongen
ontvangen worden.’
‘Ach, als je verder geen lust hebt, om met Lena te komen, kan je het immers laten.
't Is maar, dat je ééns weer thuis geweest bent, om de spanning te breken. Dan is er
aan Papa's innerlijk verlangen voldaan, en zooals hij tegenwoordig is, hindert 't hem
na 't gebeurde met Ammy dubbel.’
‘Is Papa niet goed?’ vroeg Bernard plotseling oplettend.
‘Ik weet niet - ik denk dikwijls, dat hij niet lang meer leven zal.’
Ze zwegen een poos, stonden uit te zien in de donkere straat.
‘Hoe is Ammy?’ vroeg Bernard toen.
‘Best natuurlijk.’
Ze zagen elkaar aan, met hetzelfde smalend begrijpend lachje, dat hun gezichten
een oogenblik op elkaar deed lijken.
‘Nou, hou je taai, ik stap op,’ zei Paul.
‘Merci.’
Anders zei hij niet; maar al zijn erkentelijkheid lag in den sterken druk, waarmee
hij de smalle magere hand van Paul in de zijne kneep.
In gedachten sloot hij, liep naar boven.
‘De advertentie in de krant, dat ik terug ben - en Papa schrijven? of zelf gaan zouden de anderen iets laten hooren, Hein, Ammy? - - hij verwachtte niets -’
Boven vond hij Lena voor 't buffet.
‘Morgen zal ik alles eens nakijken, dat ik weet wat ik heb en waar het staat, ik
voelde me bij mezelf op visite - ik weet zoo heelemaal den weg niet in mijn eigen
boel.’
‘In Ella's boel,’ vloog hinderend door zijn denken. ‘Ach, kon zij dat helpen!’
Hij keek haar aan met een zachter trek in zijn gezicht; medelijden, berouwvol
medelijden, dat zij verkeerd verstond.
Ze kwam naar hem toe, streek door zijn haar.
‘Ik ben blij om jou, dat ze d'r waren vanavond; want jij zou het toch naar vinden,
als ze niet meer kwamen, hè? 't Zijn toch jouw broers en zusters.’
Hij zat te staren: iets voelde hij boven al het andere uit, pijnlijk, en toch kon hij
het niet verhelpen: dat haar liefde zooveel sterker en onbaatzuchtiger dan de zijne
was, en dat hij haàr voor méér te danken had, dan zij hèm. Het knakte zijn hoogmoed
en een oogenblik kon hij zich niet verzetten
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tegen zijn melancholie: zich klein en onzeker te voelen tegenover onbekende
gewaarwordingen.
Zij zag zijn gezicht en ging stil van hem weg. Alles kon zij in zich tot zwijgen
brengen terwille van hèm, alleen niet de jaloezie op zijn eerste vrouw, die haar
genepen had van 't oogenblik af, dat zij hier binnen was gekomen.
Maar hij riep haar terug.
‘Kom hier,’ zei hij, forsch zijn armen om haar slaand, zijn gezicht bleek en
zonderling ontroerd vlak bij 't hare, dat brandend opbloosde in plotselinge blijheid
- ‘ik heb je nóódig! ik heb je zoo noodig, vrouw!!’

XXXV
Bernard, met de terughoudende schuwheid van al de Terlaets, waar het eigen belangen
te bepleiten gold, had dagen lang overwogen, op welke manier Papa te polsen over
een bezoek. Zelf gaan? maar zijn trots vreesde een koele toestemming, waarna het
hem onmogelijk zou zijn te komen.
Een briefje schrijven vond hij zelf zoo stug; ten slotte koos hij den middenweg,
verzocht Paul het met Papa te bepraten.
Paul wachtte een geschikt oogenblik, maar het ging minder gemakkelijk, dan hij
gedacht had.
Het kwetste meneer Terlaet, dat niet Bernard-zèlf zich tot hem wendde. Zooals
hij Bernard nooit gekend of begrepen had in zijn eigenaardigheden, zag hij aan voor
beleedigende nonchalance, wat niet anders was dan vrees bezeerd te worden.
Paul sprak er toen maar niet verder van, liet Papa aan zijn eigen gedachten over.
Eigenlijk was het allereerste oogenblik in meneer Terlaet een vreugde van
verlichting geweest, dat Bert tegenover hem den eersten stap deed, hij zóó uit zijn
zorgelijk geslingerd worden tusschen verlangen en trots, vanzelf gered werd. Dat hij
zich toen vlak daarop weer beleedigd achtte, was voor 't grootste deel humeurige
halsstarrigheid, om niet dadelijk te willen toegeven, nu de ergste moeilijkheid uit
den weg was.
‘Ja, Papa was wèl veranderd,’ dacht Paul ook thans. ‘Vroeger was dat wrokkende,
tobbende, hem geheel vreemd. Maar van den zomer was hem een wond geslagen,
die uiterlijk schijnbaar genezen, naar binnen nog voortwoekerde.’
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‘Dus Papa, wàt wilt u nu?’ vroeg hij, toen ze 's avonds samen zaten.
‘Wat ik wil? Ik heb niet veel meer te willen. Jullie, Lot en jij, hebben in dit toch
al gehandeld, lijnrecht tegen mijn wenschen in. Ik had tenminste nog de eer van de
familie willen redden en haar absoluut buiten ons leven sluiten. Jullie hebt dat tot
een onmogelijkheid gemaakt.’
‘Maar vader,’ hernam Paul op den zachten toon, die den laatsten tijd immer in zijn
stem was tegen den ouden man, ‘maar vader, wàt wou u nu redden? de wereld weet
het immers toch al lang!’
‘Dan zou iedereen tenminste zien, dat wij ons niet met haar encanailleeren willen!
Nu denken ze nog, dat wij er blij mee zijn.’
‘Ach, wie zou dat in ernst gelooven? Wie zou er zijn, die dàt in zijn hart gelooft
- -’
‘'t Kan me niets schelen, wat ze in hun hart gelooven, dàt gaat me niet aan!’ riep
meneer Terlaet driftig. ‘'t Kan mij alleen schelen, wat ze achter m'n rug met elkaar
kletsen!’
‘Maar zeg nu eens eerlijk, vader, wàt geeft u persoonlijk meer bevrediging: 't
plezier, de wereld te kunnen toonen, dat u zich niet met zoo'n schoondochter inlaat,
òf als vanouds Bert hier de plaats te zien innemen, die hem toekomt? Het is een
‘Woord’ van u geworden, dat niemand van ons het recht op zijn eigen plaats hier in
huis kan verliezen. Dàt hebben we altijd iets moois gevonden, al uiten we ons weinig,
al hebben we het nooit gezègd, in ons hart hebben we het gevoeld - allemaal.’
Meneer Terlaet keek op. Er was verwondering in den blik, waarmee hij, zijn matte
wrevel op eens verdwenen, Paul aanzag. Afvallig had hij dikwijls den laatsten tijd
zijn kinderen genoemd; maar dit - -! Was dat Paul, die zoo warm zich daar uitte, over
iets, dat hij, nu ja, dikwijls gezegd had, maar zoo luchtig weg, als iets héel natuurlijks,
dat vanzelf sprak! En de jongen praatte erover als van iets buitengewoons. Allemaal
hadden ze dat altijd zoo mooi gevonden, zei hij? Och, och! wat zijn kinderen toch
anders waren dan hij! Wat zwaàr! Maar als ze hem nog zoo waardeerden, zijn huis
beschouwden als iets, dat hun lief was, dàn scheen 't toch nog wel de moeite waard
om te leven. En dan zou hij Bernard ontvangen als vroeger - met die Lena.
‘Wil u hem niet zelf schrijven?’
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‘Neen - hij heeft mij ook niet geschreven.’
Paul glimlachte.
***
Dit was nu voor Bernard het zwaarst van alles: te moeten komen als een benadigde
bij zijn vader, op wiens leefwijze hij altijd een hooghartige, schoon zwijgende kritiek
had geoefend.
Maar den laatsten tijd was zijn hoogmoed zoo herhaaldelijk gefnuikt; ook dit zou
voorbijgaan.
Den vorigen dag was hij in het Vondelpark Ammy tegengekomen met Jopie;
terwijl het kind aan den vijver de eendjes voerde, hadden zij een oogenblik zwijgend
bij elkaar gestaan. Zij, nerveus, pijnlijk aangedaan door dit ontmoeten, nu zij nog
niet bij hem geweest was, of iets van zich had laten hooren; hij in zijn eigen
geprikkelde stemming geen woord vindende, dat zijn medegevoel voor haar uitte,
zonder haar te bezeeren.
Toen had zij eindelijk gezegd, haar droeve oogen klaar in de zijne:
‘Bert je moet niet boos zijn, want daar is geen reden meer voor. Ik ben zelf zooveel
dingen den laatsten tijd anders gaan zien. Ik begrijp nu beter dit van jou.’
Hij keek uit door 't grijze park, waar najaarsmist wolkte boven de stille vijvers,
de leege, groene weiden, en hij zei zijn bitterheid:
‘Ik had, toen ik het begon, van jou zoo iets heel anders verwacht.’
‘Dan heb je mij toch slecht gekend,’ antwoordde zij. Ze wachtte even, een stroeve,
moeilijke glimlach trok over haar mooi gezichtje, dat in zijn berustenden ernst nog
zuiverder was geworden van uitdrukking.
‘Maar ik ken mezelf ook niet meer den laatsten tijd,’ ging ze voort; ‘er was van
den zomer zooveel, dat niet direct met jullie in verband stond, maar toch ten opzichte
van jou mij beïnvloedde. Enfin, 't is voorbij - - ik kom nu eens gauw bij jullie - bij
je vrouw.’
‘Dat moet je dan maar eens doen,’ zei hij, nog stug. Maar zijn oogen, toen hij
afscheid van haar nam, stonden zacht.
Bernard had verkozen na vieren te komen bij Papa: die tijd legde, door het aanstaand
etensuur, een natuurlijke verplichting tot spoedig vertrekken op.
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Lena kon haar zenuwachtigheid, haar opzien tegen dit bezoek, niet verbergen.
‘Wat moet ik zeggen tegen - tegen je vader?’ vroeg ze, ‘moet ik meneer zeggen,
of....’
‘Zeg - Papa,’ zei hij met een korzelige aarzeling.
‘Maar ik heb hem toch nog nooit gezien - ik durf zoo slecht!’
‘Zeg dan wat je wilt - of - och neen, iets anders dan Papa gaat toch niet!’ riep hij,
als altijd kregel, wanneer zij hem raad vroeg in dergelijke kleine moeilijkheden, die
hem bijzonder prikkelden.
‘Meneer op de zaal?’ klonk Bernards stem, forscher dan noodig was, toen zij
opengedaan werden.
‘Jawel meneer,’ zei onderdanig de tweede meid, maar haar nieuwsgierige oogen
monsterden fluks Lena van 't hoofd tot de voeten. ‘Zij wòu er beneden in de keuken
van vertellen; al liet die ouwe draak, Dien, niks los, zij wist best, dat er wat niet in
den haak was met die tweede mevrouw. Waarom was ze dan nooit te voren hier
geweest?’
Stil, met bevende knieën liep Lena over den dikken looper naast Bernard de lange
marmeren gang door. Ze zag vreeselijk op tegen de ontmoeting met Bernards vader,
dien zij zich voorstelde als een grooten man, onvriendelijk en streng. In Bernard was
een narrige bitterheid al van te voren tegen zijn vader, toen hij de deur van de zaal
opende, Lena binnenliet.
‘Dag Papa,’ kwam vlak daarop zijn stem, koel uitdagend in de stille kamer.
Meneer Terlaet was opgestaan; in zijn plotseling verbleekt gezicht brandden paarsig
de jukbeenderen. Met zelfbeheersching wendde hij zich het eerst tot zijn
schoondochter.
‘Dag Lena,’ zei hij enkel, met een welwillende, schoon kille intonatie, en reikte
haar de hand; ‘dag Bert, het doet me plezier jullie hier te zien.’
Hij schoof een lagen fauteuil voor Lena aan, en zij ging zitten, iets van dank
prevelend.
‘Wat 'n klein mannetje,’ dacht ze, ‘hij lijkt niks op Bernard.’
Meneer Terlaet vroeg naar hun reis, behendig verdeelend zijn vragen en
opmerkingen tusschen hen beiden.
‘'t Was moeilijk,’ merkte hij, ‘kwam Paul maar, of Hein.’
Bernard praatte losjes over een en ander, maar zijn gezicht verhelderde niet. Meneer
Terlaet, in den schijn geen bij-
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zondere aandacht aan haar te wijden, nam scherp en snel het heele beeld van die
vrouw in zich op; 't viel mee.
‘Wèl proefde je onmiddellijk, al was zij nu nog zoo bescheiden en onberispelijk
in haar optreden, haar afkomst, maar ze was niet heel hinderlijk. Een mooie meid
geweest - geweèst - toch nòg wel iets aardigs,’ en in zijn hart begreep hij dit van
Bert, het was de soort vrouw, die hem ook altijd aantrok; als 't nu maar niet net zijn
schoondochter had moeten zijn....
‘Maar dat Bernard hier nu toch weer zat als vroeger, dàt was goed, dàt bleef 't
voornaamste.’
En om hèm plezier te doen richtte hij meer bepaald het woord tot Lena.
‘Heb je Luzern mooi gevonden?’ vroeg hij.
‘Ja, heel mooi, we zijn er een week geweest.... niet?’ wendde ze zich plots in twijfel
tot Bernard.
Hij knikte maar ja, al was het met waar. Ze verwarde altijd alle plaatsen waar ze
geweest waren. Interlaken bedoelde zij.
‘Heerlijk stom,’ dacht meneer Terlaet die 't vermoedde uit Bernards gezicht.
Zij werd zenuwachtig onder zijn mondaine vriendelijkheid, waarachter zij zijn
scherp critiseeren wel voelde.
Toen, tot aller verademing, kwam Paul binnen. Dit gaf ook Lena even een
verlichting, ‘die kende ze nou zoo'n beetje’; maar vlak achter hem zag ze een nieuw
vreemd gezicht, den grooten blonden kop van Hein.
Zij voelde zich geagiteerd warm worden, toen hij naar haar toekwam.
Bernard deed heel koel tegen Hein, maar deze, in wien nu alleen het verlangen
was alles weer goed te doen zijn, had zijn gewonen hartelijken eenvoud. En toen hij,
zonder zich geforceerd veel met Lena te bemoeien, ging zitten vertellen van thuis,
van zijn jongen, hoe die Zondag een grooten fietstocht had gemaakt met zijn
vrienden.... voelde zij voor het eerst zich door hèm wat meer op haar gemak, zat ze
met plezier naar hem te luisteren.
‘Waarom praat Bernard nooit zoo over dezen broer als over Paul?’ dacht ze; ‘ik
vind dit zoo'n goeie, zachte jongen, zoo blond - met hem voel ik me ineens thuis.’
Met hun vieren sleepten ze het gesprek een half uur moeizaam voort, toen stak
Paul het licht op, en dit deed Bernard, die juist had willen weggaan, nog weer wat
blijven.
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Doch de gedwongenheid verdween niet; dit kwam voornamelijk door Bernard zelf,
die niet uit zijn stugge terughouding kon komen. Hij kon 't gevoel niet van zich
afzetten, dat hij daar nu met zijn vrouw te kijk zat, en het joeg een ziedende
nerveusheid in hem op.
Bij het weggaan alleen scheen iets in hem te breken, deed hij hartelijker, en hij
verwon zichzelf door te zeggen, dat hij hoopte Papa eens gauw bij hen te zien.
‘Dag Papa,’ zei ook Lena bij het weggaan.
Een bijna onmerkbare grimas vertrok even bij dien naam den mond van meneer
Terlaet.
‘Daàr moest hij nog aan wennen!’ Maar tegelijk voelde hij, in zijn goedhartigheid,
een soort schaamte onder den eerlijken, zachten blik uit haar wel lieve oogen; en zijn
handdruk was hartelijker.
‘Tot ziens,’ zei hij.
‘Wel?’ vroeg Bernard, toen ze op straat waren, met een snellen blik naar haar gezicht:
‘ze kreeg gelukkig nooit een kleur, als ze zich agiteerde - -’
Ze keek hem aan, even de wenkbrauwen optrekkend.
‘Ik had me je vader heel anders voorgesteld. - -’
‘Dat's geen antwoord,’ zei hij korzelig.
Zij zweeg met die kalmte, waarmee ze al zooveel jaren zijn humeur had verdragen.
Ze dacht: ‘Als ze daar maar niet dikwijls zouden moeten komen in dat deftige, groote
huis - zij vond 't er erg. Maar 't was Bernard zijn vader, als hij wou....’
‘Hein leek me aardig,’ zei ze plotseling.
‘Ja?’ Hij glimlachte, omdat zij zoo zelden spontaan over iemand haar meening
zei, en hij dacht: ‘Wonderlijk! Paul en Peter waren veel voorkomender tegen haar
geweest, haar uit zichzelf tegemoet gekomen, toch had zij zich nooit over hen
uitgelaten als nu over Hein. Maar dat eenvoudige van Hein scheen dadelijk tot haar
te spreken.’
***
De weken vergingen zonder buitengewoon gebeuren. Langzamerhand verloor ook
de omgang met Bernard het beklemmend-gedwongene weer, nu Hein en Bets bij
hen waren geweest, met Berry nog wel, en Ammy en De Brière eveneens.
De Brière had dit bezoek buitengewoon onaangenaam
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gevonden, maar hij kon het in zijn geval moeilijk weigeren. Hij wist wel, dat eenige
duidelijke afkeuring van zijn kant dadelijk de herinnering aan Ada weer heftiger zou
doen opleven, en ook Ammy het hem kwalijk zou nemen. Dus ging hij naar ‘onze
schoonzuster’, zooals hij sarcastisch zei; en zij was gegeneerd tegenover ‘die chique
man’, die met zijn wereldsche gemakkelijkheid haar geheel overblufte, maar niet
haar zuiver gevoel kon bedriegen. Zij was doodverlegen voor hem, maar in 't geheel
niet onder zijn charme. Voor die soort mannen voelde zij niets, en hij merkte dit, al
zag hij nòg zoo laag op haar neer, in een kregele gekwetstheid.
Toen Bernard haar de geschiedenis van De Brière en Ada verteld had, beschouwde
zij wèl daarna haar schoonzuster met medelijdende belangstelling, maar haar sterkste
medegevoel ging toch tot het onbekende meisje, dat, zooals zij zich tegen Bernard
uitdrukte, ‘er zoo gemeen met die vent was ingeloopen. Voor die stakker was 't het
ergst; die had niks over, Ammy had toch nog haar kind!’
En Bernard, bij haar ongewoon heftig redeneeren, dacht, dat er veel waars was in
wat zij zeide, dat zij het geval misschien zuiverder kon zien dan zij een van allen,
maar hij begreep tevens, dat onbewust het kwetsend besef der laatste weken, hoe zij
zelf maar amper in de familie geduld werd, haar zoo fel partij deed trekken vóór Ada.
De Brière deed alsof hij niet vond, dat iemand nog recht had hem iets te verwijten;
hij had geheel zijn oude zekerheid van optreden herwonnen. Maar innerlijk knaagde
de herinnering aan hem, kon hij somber en gedrukt zich verdiepen in het gebeurde.
‘Ada, wat was er van Ada geworden?’ dacht hij dikwijls, in een week verlangen,
vreemd voor zijn gewone luchthartigheid, om iets goed te mogen maken aan haar.
‘Maar nooit, nooit kon hij dat, het moest van een ander komen....’
En in zijn neerslachtigheid, die hij niet kon verzetten, zocht hij troost bij Ammy,
gaf hij al zijn vrijen tijd aan haar en Jopie, in een bijna kinderlijk berouwvol zoeken
naar gewetensbevrediging. In zulke dagen zocht hij van haar teederheid af te dwingen,
wilde hij met geweld doòr haar al het andere vergeten, en het maakte het leven voor
Ammy te moeilijker, omdat zij niet wist, wàt hem dreef.
Bernard en Lena waren bij ieder teruggeweest, en daarmee was de verhouding
geregeld. Niemand begeerde een
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drukken omgang. Bernard zelf het minst van allen. Hij had niets van vroeger willen
missen, maar wilde ook beslist niet méér. Hij had het heel druk, en dat vooral hergaf
hem de oude hooghartige zelfvoldoening, evenals de duidelijk getoonde sympathie
voor zijn persoon van collega's en studenten bij zijn terugkeer.
En in zijn huis had hij gevonden, wat hij zich had voorgesteld: een stille, ordelijke
vrouw, die een kalme gezelligheid wist te verbreiden. Als hij moe van 't gasthuis
kwam, verlangde hij alleen uit te rusten, wat te lezen, een beetje te praten desnoods,
terwijl hij tevreden haar zacht gezicht, haar rustige persoonlijkheid, om hem bezig
zag. Het was een totaal ander leven dan met Ella, maar het was goed zoo. Dan kon
het hem niet schelen, dat zij, weinig ontwikkeld, ook geen moeite deed wat meer te
leeren; hij nam haar in haar eenvoud, zooals zij was, opgaande in kleine zorgjes, haar
huishouden, haar planten, haar serre, haar poes....
Vooral de serre, 's winters verwarmd, met bloeiende planten als in den zomer,
vond zij nog altijd een ding van weelde, waarvan zij in haar nieuwen staat het meest
genoot.
Pijnlijk nauwlettend, nam zij zelf stof af op Bernards kamers. Daar was zij op
gesteld, stelde er een eer in, daar alles in orde te houden volgens zijn kleinste
wenschen. En zij was gelukkig, als hij haar zeide, hoe prettig 't hem aandeed, alles
zoo netjes te vinden en op zijn plaats.
Ella had er nooit op gelet, en hij had dit heel gewoon gevonden. Lena zou hij dit
verzuim kwalijk genomen hebben, maar tòch ondervond hij altijd haar zorg in bijna
onbewuste erkentelijkheid.
's Morgens prutste ze een poos op haar eigen kamer, waar een deel van haar oude
boeltje stond. Zij zat er eigenlijk nooit. Bernard wilde altijd beneden zitten. En alleen?
Och nee, ze hadden afgedaan, haar meubeltjes, maar wegdoen wou zij ze niet, zelf
wreef zij ze op, de meiden mochten er maar zelden aankomen. Alleen haar klok, de
koekoek, had ze van Bernard in de huiskamer mogen hangen. Dat was haar nog
iederen dag een stil plezier.
Het verzachtte de familie aanmerkelijk tegenover Lena, dat deze zoo absoluut
geen moeite deed zich in te dringen, zelfs niet op hun gezelschap gesteld scheen. En
dit alleen al was een reden haar wat hartelijker tegemoet te komen.
In het middaguur liep Bets, die eenmaal gewonnen, nu
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ook kloekmoedig alles op zij zette, wel eens bij haar aan, en zij kwam er eerlijk en
rond voor uit tegenover Papa, die zoo iets van haar wel hooren wou: dat zij Lena wel
lijden mocht. ‘Ze was geknipt voor Bernard,’ verklaarde zij op een familieavond,
ongegeneerd: ‘Want welke vrouw, dan eene, die sinds jaren door zoo'n soort
verhouding van hem afhankelijk was geweest, zou verdragen zijn zelfgenoegzaamheid,
zijn prikkelbaarheid, zijn afgetrokken kuren en zijn egoïste halsstarrigheid? Zij
bewonderde Lena dikwijls, zoo geduldig als die met hem omsprong.’
Zoo praatte Bets, maar in haar hart hàd zij niet zooveel grieven meer tegen Bernard,
waren zij zelfs den laatsten tijd goede vrienden geworden, nu Bernard dankbaar
waardeerde, dat zij Lena zoo tegemoet kwam.
Meneer Terlaet ook was tevreden. Eéns was Bernard met Lena op een
Donderdagavond gekomen, later nog een paar keer alleen. Van tijd tot tijd ook kwam
meneer Terlaet daar. Dan was 't hem toch wel telkens een bittere pil, Lena te zien in
de plaats van het aristocratische schoondochtertje, waar hij eenmaal zoo trotsch op
was geweest.
Oom Jan, die er met Bernards verjaardag gelijk met hem was, merkte dit op, en
de grimmige grijns, waarmee hij zijn broer beschouwde, werd er te breeder om. Hij
zou het hem gegùnd hebben, deze nederlaag, als het maar niet tegelijk een zoon van
Amelie gegolden had. Het was ook oom Jan een moeilijk te overkomen grief, maar
de beide broers vermeden zorgvuldig zich ooit hierover tegen elkaar uit te spreken.
Zij wisten, peilden het bij elkaar, maar hielden zich groot.
Tegenover oom Jan overdreef meneer Terlaet nog den schijn alsof hij het luchtig
opnam - maar hij voelde geïrriteerd, dat de ander er niet invloog.
En 't maakte den toon van Jans zware, nadrukkelijk stem nòg schamperder, terwijl
zijn scherpe oogen vorschten in boosaardigen argwaan over het in den laatsten tijd
opmerkelijk versmalde, verouderde gelaat van Evert, dat echter te glunderen wist
met den ouden spot.
***
Toen eind November zwaren hagel en sneeuw bracht, de winter dit jaar vroeg en
forsch inviel, begon meneer Terlaet, voor 't eerst van zijn leven, zijn club te verzuimen.
Hij had last van rheumatiek, en dat maakte hem naar zijn
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zeggen, het loopen moeielijk; maar Paul en Lot, die het meest met hem waren, zagen
hoe hij soms onder druk gepraat, moe in zijn stoel terugzakte, een oogenblik de oogen
sloot. En wanneer Ammy of Bets hem eenige dagen niet gezien hadden, moesten zij
zichzelf pijnlijk bekennen, dat sinds den laatsten keer zijn smal kopje nòg magerder
geworden scheen, de kleur, behalve de paarsig dooraderde konen, tot perkamentig
geel verslonk. Dan neep hen plotseling de vrees voor iets, wat zij zoo ver nog gedacht
hadden:
‘Papa, die de laatste weken zichtbaar verminderde....’
Meneer Terlaet zelf voelde dit zwakker worden wel, maar zonder eenige bepaalde
gedachte aan naderend einde.
Lot had altijd vroeger zoo gevreesd voor den tijd, als hij niet meer zou kunnen
uitgaan, zijn verzwakkend lichaam een rem zou blijken voor zijn nog vlug begeerigen
geest. Maar in de kalme stille tevredenheid, waarmee hij thans, zonder morren en
zelfs zonder veel spijt, afstand deed van al die kleine pleziertjes, waaraan zijn hart
had gehangen, wàs voor geen bitter betreuren plaats. Het scheen een bijna onbewust,
lijdelijk langzaam afdrijven.
Hij kon soms hebben in zijn oogen een vreemden, afwezigen blik alsof hij niet
meer met hen leefde, hen niet meer zag als vroeger, zijn kinderen, zelfs terwijl zijn
woorden getuigden van de oude hartelijke belangstelling. Het greep Lot bang om
het hart, als zij in innige, angstige liefde poogde zijn blik te ondervangen, die op haar
rustte, en toch over en langs haar scheen te staren naar iets in de verte.
‘Zou het kunnen,’ dacht zij huiverend, ‘dat, terwijl vader schijnbaar nog geheel
met ons leeft, er al iets in hem aan het veranderen is? Alsof iets, dat wij niet weten,
hem langzaam losmaakt van ons en wegtrekt naar het onbekende....?’
Ook zijn onrust was geheel verdwenen. Hij scheen nu nooit weer bang, dat iets
niet goed zou gaan. Het leek oppervlakkig zijn oùde verzekerde, blijmoedige
gerustheid, maar zonder zijn jeugdige vroolijkheid. Als hij zat in zijn stoel, Bob vlak
aan zijn voeten, richtte, als vroeger bij een stap in de gang, zijn blik zich naar de
deur, verwachtend een der kinderen; maar niet de vroegere felle vreugde blonk in
zijn oogen, slechts een kalm vriendelijk welkom. Had hij zich vergist, ging de stap
voorbij, dan was 't niet de oude wrevele teleurstelling, maar een berustend zich
schikken.
Louise was een paar keer met Amelietje gekomen. De Corte
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op een Zondag met Jet en Tom; maar hij ontving hen niet met de vroegere verlangende
blijdschap. Hij was zacht en heel hartelijk geweest, maar er lag over zijn stem, zijn
gebaren, een waas van matte afgetrokkenheid. 't Was met een zwaar hart, dat Louise
den laatsten keer terugging.
Bernard had Papa wat gegeven tot opwekking, dat de oude man met goedigen spot
slikte. Maar Bernard zelf zei tegen Paul: ‘Veel verwachtte hij er niet van. Papa beviel
hem niet, 't hart was niet meer in orde.’
En het deed hem een keer méér komen, alleen, zonder Lena, zijn trots nu eindelijk
zwichtend voor het pijndoend wezen:
‘Het kan niet voor lang meer zijn.’
Maar de sterke vreugde, die dit meerder komen van zijn zoon Bernard meneer
Terlaet vroeger zou gegeven hebben, kon hij nu niet meer voelen.
In dezen tijd toonde zich duidelijker nog dan ooit te voren de aanhankelijkheid
van Berry voor zijn grootvader. Altijd was Grootpa geweest zijn vroolijke kameraad;
zijn alles begrijpende, vergefelijk vindende vertrouwde; maar nu scheen er iets te
zijn in het stil afwezig staren van den ouden man, wat den jongen met sterke banden
trok. Hij liet er zich nooit met een woord over uit; als hij weg ging, zijn
postzegelalbum onder zijn arm, en Bets en Hein vroegen hem, waar hij heen moest,
dan zei hij onwillig, nonchalant-kortaf: ‘Grootpa.’
Vond hij iemand bij meneer Terlaet, Lot of Ammy, dan was er een korzelige
verlegenheid in zijn korte antwoorden, in den scherpen blik van zijn hard-blauwe
oogen.
Maar als de anderen die twee zoo bij elkaar zagen zitten, de jongen met een strakken
ernst in zijn hoekig gezicht, de oude man zachttevreden, dan voelden zij, dat daar
een innigheid bestond, die heel diep wortelde bij den knaap; en dat ze hem die
oogenblikken van samenzijn, waarin misschien het beste wat in hem was, onbewust
tot uiting kwam, làten moesten, zoo lang het nog kon.
En zij praatten stil samen - meest herinneringen.
‘Weet u nog wel,’ zei Berry eens, ‘verleden jaar ging ik haast naar Ede om deze
tijd.’
‘'t Was later, nà mijn verjaardag....’ antwoordde meneer Terlaet; hij stokte opeens
voor 't zonderling gevoel, dat hem telkens en ook nu weer overviel: alsof hij niet
over
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dezen winter heen kon zien, of er een muur was, die midden in, de dagen ophield.
Berry zag hem aan.
‘Goed, dat ik nou maar niet weg ben,’ zei de jongen kalm-wijs.
De oude man knikte.
‘Dat zou niet gaan.’
Wàt er dreigde hadden ze geen van beiden duidelijk voor zich zelf uitgemaakt,
maar den invloed ondergingen ze, en hun woorden zeiden het tot elkaar, zonder het
ooit te noèmen. Het was Berry niet eens helder, wat hem altijd hierheen dreef, hem
midden onder zijn schooluren in plotselinge onrust het gezicht van zijn grootvader
voor zich deed zien - dat veranderd gezicht van den laatsten tijd. Maar het werkte in
hem hetzelfde, als wanneer hij zijn vader verdriet zag hebben:
Hij wou bij hem zijn, in een sterke behoefte tot beschermen.
Als de oude man zich achteloos van het drankje-innemen wou afmaken, drong
Berry hem ernstig bestraffend behoorlijk het glaasje uit te drinken; en bij 't vies,
beklagelijk gezicht van meneer Terlaet, vroeg hij oolijk maar innerlijk medelijdend:
‘Of 't zóó lekker was - -’
Informeerde Hein bij zijn thuiskomst hoe hij Grootpa gevonden had, dan was
onveranderlijk het onverschillig antwoord: ‘Goed.’ En toen Bets eens het ongeluk
had te zeggen: ‘Aardig van je hoor, dat je zoo trouw naar Grootpa gaat,’ snauwde
hij woedend:
‘Hè, schei toch uit met dat idioot geklets!’
Toen had Bets begrepen, dat dit in den jongen te teer was, dan dat hij praten erover
kon velen, en voortaan regelde zij, in bijna eerbiedige zorg, alles zóó voor hem, dat
hij ongestoord en zoo lang mogelijk kon zijn op de Keizersgracht - en vroeg niet
meer.

XXXVI
Het was Donderdagavond, den zevenden December. De sneeuw, die al den heelen
dag uit de lage, grijze luchten gedreigd had, was in den vooravond stil beginnen te
vallen; gelijkmatig en zacht zonk het donzen dek op de grachten, plakte tegen de
boomen, de gevels der oude huizen; en tusschen al dat wit lag het water stil, rimpeloos
zwart en diep.
Al de kinderen Terlaet waren op den familie-avond ge-
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komen. Ammy alleen, zonder De Brière, die eenige dagen naar Berlijn was, waar
zijn moeder ziek lag. Zij vond het een rust, dat zij eens in haar huis alleen kon zijn
met haar gedachten, die zoo vermoeiend langzaam zich lieten ontwarren.
Toen zij kwam, was ze bij haar vader gaan zitten, had zacht en hartelijk met hem
gepraat. Evenals van den zomer, in zijn verdriet om Bernard, voelde zij ook thans,
nu hij zoo zwak scheen, haar liefde innig naar hem uitgaan. En haar charme boeide
een oogenblik zijn aandacht sterker.
‘Wat ruik je lekker, kind,’ zei hij, ‘een nieuw parfum?’
‘Dat ik van u gekregen heb, vader, van den zomer nog op Hogher-Heyden.’
Hij glimlachte bij haar eerste woorden, maar bij ‘Hogher-Heyden’ rees weer dat
wonderlijke vóór hem op, dat onoverkomelijke, waar hij niet over heen kon zien.
Zijn blik zwierf door de vroolijke kamer, waar het licht van de kroon speelde in de
bobèches der luchters op den schoorsteenmantel, in het kristal op het groote buffet....
de mooie zaal, waar hij zoo dikwijls al zijn kinderen had verzameld tot een feestelijk
maal. Vaag trok even de herinnering aan veel vroolijkheid en stemmen door zijn
hoofd - schoven voor zijn oogen dadelijk weer wijkende beelden voorbij....
Peter was met Lot vroeg gekomen; Paul merkte op, dat Peters gezicht hoekiger
was geworden den laatsten tijd, met een bitterheid van uitdrukking, en hij keek
onwillekeurig van hem naar Lot, die met Ammy bij Papa zat te praten. Zij voelde
den blik wel, maar veinsde niets te merken. Sinds zij zoo duidelijk Papa zag
verminderen, was een wrok in haar tegen haar man, wrok die haar zelf pijn deed, en
dien zij toch niet kon verbannen. Zij dacht er nù niet meer aan, hoe zij vroeger in
haar hart Peter dikwijls gelijk had gegeven: zij dacht nu alleen aan de tallooze keeren,
dat zij haar vader om hèm had moeten teleurstellen.
Als Peter vroeg: ‘Hoe was 't met Papa?’ zei ze koel: ‘Goed.’ En als hij verder
aandrong: ‘Wat kan het jou schelen, jij hebt immers nooit iets voor hem gevoeld!’
Dan zweeg hij gegriefd. De lust ontbrak hem, om zooals vroeger haar met zachte
kalmte tot rede te brengen, waarnaar zij in haar hart verlangde.
‘Wat zàl ik me nog verdedigen, waar zij toch niet anders dan kwaad wil zien!’
dacht hij. Ondanks zijn wrevel over
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veel had hij toch zijn schoonvader altijd wel mogen lijden, maar Lot was dit nooit
aan te praten geweest.
Oh, dat wrokken, dat eeuwige wrokken tusschen hen tegenwoordig! 't verlamde
alles in hem: zijn lust in zijn werk, zijn thuis.... hoe was dat toch in 's hemelsnaam
zoo gekomen! Had hij minder geduld dan vroeger? Ja, misschien was dat zoo - maar
toen, na haar ziekte, had het iets gegolden, waarvoor hij kon meevoelen.
En zij was ook niet gelukkig zoo, dat zag hij duidelijk: zij verbitterden elkaars
leven op die manier.
Bernard kwam gelijk met Hein en Bets; hij bleef niet lang, zei hij tegen Paul, Lena
was alleen.
Zij schoven allen in een grooten kring half bij de tafel, half om den haard; en
doordat zij zoo velen waren, was er een schijn van vroolijkheid in 't geroes van al
die stemmen dooreen.
Meneer Terlaet zat stil voor den haard. Onder het heldere licht vonden zij allen
hem dezen avond buitengewoon vervallen en zwak, met diepe wallen onder de
ingezonken oogen. Maar zijn mond lachte, en hij keek stil verheugd den kring rond.
Alleen Hein was echt vroolijk. Die vertelde anecdotes van de beurs, over
verschillende lui, die Papa nog wel kende; en de oude man lachte, maar zijn oogen
kregen langzamerhand dien verren, vreemden blik, alsof er iets, voor de anderen
onzichtbaar, zich om hem heenweefde, zijn aandacht onbemerkt van hem aftrok.
En langzaam - terwijl om hem nog het gewoon-doen der kinderen voortging,
weefde het zich strakker om hem, bewogen zijn gedachten, al nauwer ingespannen,
zich niet helder meer.
Nòg hield hij geforceerd rechtop zich in zijn stoel, met een onduidelijk, gelukkig
besef, dat allen zijn kinderen daar waren.. om hem heen....
‘Sneeuwt het nog?’ vroeg iemand, maar hij herkende de stem niet. Als in nevelig
droom-gebeuren gingen de geluiden, de gebaren langs hem heen - verloren zich
dadelijk in mistige verte.
‘Ja - de sneeuw ligt dik - je hoort geen kar - -’
‘Neen - 't is stil buiten.’
‘Heeft er iemand iets van Lou gehoord in kort?’
‘Ja - een brief - - Dinsdag - -’
Al nauwer spon zich het weefsel om hem - scheen hem
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steeds verder uit hun nabijheid weg te trekken; het legde zich op zijn borst, beklemde
zijn adem.... Soms nog drongen brokstukken van gesprek tot hem door:
....Amelietje weer beter....
....Tom.... ook mee....
....van den zomer.... Hogher-Heyden....
....vroeger verlof....
....Bert.... druk....
....Bert....
De oude man zat roerloos....
Paul schoof even de gordijnen opzij, keek naar buiten, waar 't sneeuwde, met
groote vlokken. De anderen ook zagen om.
Het was héél stil.
Toen deed een kreet hen allen opschrikken.
Het was Lot, doodsbleek gebogen over meneer Terlaet, hem in haar armen
ophoudend, waar hij lag, slap omgezakt in zijn stoel.
‘O vàder!!’
Haàr gezicht, hem het liefst van allen, kon nog één oogenblik zijn aandacht binden
- zijn oogen, angstig in onbegrepen lichamelijk wee, zochten als om hulp in de hare:
‘Kind.... ik voel.... me.... niet goed.... Lot....’
Hij zonk plotseling zwaar terug in zijn stoel, alsof hij zóó uit haar armen weggleed
in den dood - lag daar, klein, nietig, tusschen hun hooge, jonge gestalten, die zich
drongen om hem heen - onder hun angstige, bleek-verschrokken gezichten.
‘Wat is er met Papa!’
‘O god - Papa?!’
‘'t Is niet goéd....
‘Bert!!....’
Bernard was er al bij.... in een oogenblik had hij meneer Terlaet opgetild, droeg
hem naar de canapé.
‘Ga opzij dan,’ zei hij kort en schor.
Zijn vingers handig beslist, maakten de nauwe kleeren los, den knellenden boord,
het overhemd - eenige oogenblikken, terwijl het bloed hem in spanning naar 't hoofd
vloog, bleef hij gebukt, voelde - - toen bleek geworden, zag hij om naar Paul, beurde
opnieuw het tengere lichaam in zijn armen.
‘Ga voor naar boven, Paul, steek licht op.’
Hij hijgde, kort van adem: even overvloog zijn oog de
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anderen, die verlamd in den schrik, verwegen hem aanstaarden - hun stemmen bevend
en verward, roesden onbegrepen langs hem heen....
‘Wat is het, Bert?’
‘Is 't iets - erger....?’
‘Stil!.... o gòd....’
‘Bert.... wat ga je doen?’
‘Bert....??’
Hij schudde het hoofd zonder een woord: en zoo, strak en bleek, droeg hij zijn
vader weg uit den kring der kinderen; hij, die het meest zijn trots was geweest, en
het bitterst zelf dien trots gewond had - - droeg hij hem weg uit de zaal - de gang
door - de trap op - legde hem neer in het groote ledikant - in die kamer, waar hij niet
meer geweest was, sinds zijn moeders dood.
Hij lette niet op Paul, die naast hem stond; in dienzelfden strakken ernst deed hij,
wat noodeloos was, onderzocht nog eenmaal....
Niets meer.
Hij richtte zich op, en droogde het zweet van zijn voorhoofd. Een oogenblik stond
hij stom te staren, terwijl zijn hand rustte op de borst van den doode.
Dit was, wat hij lang verwacht had - en nu toch, in zijn plotseling gebeuren, sloèg
het hem.
Hij keek om, Paul raakte zijn arm.
‘Is - -’
Hij knikte.
Een lange poos stonden ze stil naast elkaar en zagen neer op 't kleine gezicht in 't
kussen.
Paul voelde niets - dacht niets - een ijskoude band scheen te wringen om zijn
slapen.
Eindelijk keek Bernard op, en zag hem aan - duwde hem toen zacht weg.
‘Ga jij naar beneden - en zeg het hun - ik zal alles doen hier - stuur Dien bij me
boven, anders niemand.’
‘Wil ik je niet helpen - of Hein - -?’
‘Neen, ik ben liever alleen.’
Hij duwde hem voort, de kamer af naar 't portaal, sloot de deur.
Buiten viel de sneeuw stil voort in den zwarten avond, legde zich dicht als een nauwe
lijkwade om het oude huis,
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waar voor het eerst een stem zweeg, die zoo lang er had weerklonken.
Het sneeuwde snel en dicht; de vlokken pakten zich hoog op tegen de ramen van
de zaal; soms viel een stuk sneeuw met een doffen klak op de vensterbank.
Daarbinnen zaten de kinderen Terlaet zwijgend en bleek bijeen op de wanordelijk,
in schrik door elkaar geschoven stoelen, en wachtten; hun blikken ontweken elkaars
ontdane gezichten, hun stemmen beefden, in onvaste fluistering. ‘Wàt was er - wàt....?’
En zij vermeden uit te spreken, wat elk voor zich in zijn hart wist.
Hein was het meest van streek; hij kon niet blijven zitten, liep hinderlijk
onophoudelijk heen en weer, vroeg dan telkens met zenuwachtig hòkkende stem: of
zij iets bijzonders vanavond aan Papa hadden gemerkt....
Niemand antwoordde. Lot, de handen in elkaar gewrongen, zat versteend voor
zich uit te staren. Plotseling stond zij op.
‘Ik kan 't niet uithouen - ik wil naar boven.’
‘Zoù je wel?’ vroeg Peter, ‘zou je niet even wachten -.’
Ze luisterde niet naar hem, niet naar Ammy, die doodsbleek maar heel kalm, haar
trachtte tegen te houden.
Ze duwde beiden op zij, ging de kamer uit.
De hond, angstig piepend, sloop haar na.
Binnen wachtten de anderen opnieuw. Hun gedachten gingen terug naar den dood
van hun moeder; dat was iets anders geweest. Hoe fel ook de smart om haar gemis,
‘het oude’ bleef nog voortbestaan, waar zij haar in hun herinnering zagen, betreuren
en beweenen konden.
Maar met Papa eindigde àlles. Dàn kwam de groote verandering.
‘Daar komt Paul!’ zei Hein; hij liep naar de deur, keek de lange leege gang in.
Daar was niemand, alleen de treden der oude trap hadden gekraakt.
Hij luisterde een oogenblik, sloot toen de deur weer; hij rilde, koud, ging dichter
bij 't vuur.
En weer zaten zij en wachtten....
Tot nu eindelijk duidelijk een stap in de gang klonk - -Paul - - langzaam hoorden
ze hem komen, tree voor tree, met onvaste hand naar den deurknop tasten. Even
stond hij stil; hij scheen vermagerd in zijn buitengewone bleekte, en terwijl hij het
woord nog niet had gezegd, zagen zij het in zijn gezicht:
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‘De verandering wàs gekomen.’
Eindelijk zei hij:
‘Papa -’
Zijn stem heesch, stokte; hij zag hen zitten, wanordelijk door elkaar, alsof ze daar
al niet meer hoorden, en het besef van wat gebeurd was, wat dit alles beteekende,
drong plotseling zoo scherp zich in zijn bewustzijn, dat hij een oogenblik tegen den
muur leunde, in een gevoel van lichamelijk wee.
Er viel een stilte, dadelijk verbroken door luide snikken van Bets.
Peter stond op; hij keek rond, of hij iets wilde zeggen.... toen liep hij zacht de
kamer uit om Lot te zoeken.
Paul ging naar Ammy; hij nam haar hand, die ze hem zwijgend toestak en kwam
naast haar zitten.
Haar oogen, dof van tranen, staarden voor zich heen.
‘Haar vader - weg.’
Een zwaar gevoel van eenzaamheid deed haar beven.
Paul vermoedde wat haàr bovendien nog lijden deed met een andere smart dan de
hunne; en om haar kromp zijn hart.
Hij boog zich naar haar over.
‘Amme....’
Zij knikte; langzame tranen gleden langs haar witte wang.
Hein was naast zijn vrouw op een stoel neergevallen, en met zijn hand in de hare,
snikte hij als een jongen - ‘Hoe zal ik 't Berry zeggen - -’ was zijn telkens keerende gedachte.

XXXVII
De dagen vergingen somber onder zware, grijze luchten; telkens vielen sneeuwbuien,
de zon kwam niet door.
In het donker gesloten huis, deed Paul met Hein de eerste dringende
beslommeringen af: het rondzenden van particuliere boodschappen, het adresseeren
der doodsberichten; daarna scheen de koude stilte van buiten, ook het huis van binnen
geheel te doortrekken.
De De Cortes, getelegrafeerd, waren onmiddellijk den volgenden morgen gekomen;
alleen Louise echter was gebleven, om met Ammy de condoleance-bezoeken te
ontvangen, waartoe Lot, geknakt, wezenloos van droefheid, niet in staat was.
Met dikke, roode oogen liep Dien op haar teenen rond. ‘Hoe zal 't nou met mij
gaan?’ schreide zij stil. ‘Was ik
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ook maar dood, och heere, was ik maar gegaan, waar moet ik naar toe, als geen van
die jonge menschen me meer gebruiken kan - -’ En ze sloop met moede, pijnlijke
beenen telkens weer naar boven, naar de sterfkamer, waar 's avonds meneer Bernard
haar geroepen had om te helpen, en zij met trillende handen en ontsteld hoofd, goed
had moeten zoeken uit de laden van de chiffonnière.... En opnieuw nam zij de stof
af van den schoorsteenmantel, van de tafel - zorgde, dat alles als bij het leven van
den doode, onberispelijk volgens gewoonte stond; alsof uit het ledikant die oogen,
waarvoor ze eenmaal als jonge meid gevlogen had, nòg oplettend rondzagen - Het witte licht van den sneeuwdag, dat door de linnen ophaalgordijnen naar binnen
zeefde, deed als ivoor schijnen den kleinen, fijnen kop van Fransch markiesje, waarin
de glimlach om het leven, slechts een oogenblik in den doodstrijd verzwonden, lag
verstard.
Nog eenmaal in deze dagen had hij al de kinderen bij zich; het was een elk van
hen, waar zij naar boven liepen, het portaal door met zachten tred, of hij nòg hen
verwelkomen zou, nòg vreugdevol hun stap herkennen moest in zijn groot
leeg-geworden huis.
Nu hij was heengegaan, voelden zij, ieder voor zich, hoe zijn blijde onbewustheid,
die dikwijls hun wrevele verwondering had gewekt, was geweest een laatste late
zonneschijn van 't vaderhuis, waar ieder zich verlangd en welkom had geweten, als
nergens anders.
Zoo hij iets, van de vele smart door hem berokkend aan hun moeder, vergoed had
aan de kinderen, dan was het geweest door zijn volle, gezonde levensvreugde, die
iets zonnigs in alles gezocht had en rond zich weten te verspreiden. En niet den rimpel
om hun zorgen, maar den glimlach om hun geluk, dat hij vermooid zag in zijn
optimisme, droeg hij met zich in den dood.
Paul overdacht dit alles, de dagen die sleepten tusschen den sterfavond en de
begrafenis, welke eerst Maandag zou zijn. Hij zag vooral terug de tijden, als zij met
hun beiden gezeten hadden, zijn vader verwonderd-verveeld naar hij meende, met
hèm, die zoo niets naar hem aardde. Al zijn kinderen had hij vreemd tegenover zich
voelen staan, en tòch had dit nooit zijn innige, hechte genegenheid kunnen
beïnvloeden. Zij hadden hem oppervlakkig genoemd, omdat
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hij nooit dieper trachtte hen te begrijpen; maar had niet zijn vaderliefde juist heel
diep geworteld, omdat hij dit begrijpen niet eens behoefde, hij zonder dit, blindelings
bijna, alles van hen aanvaardde en goed vond?
En Paul, terwijl hij zat in 't stille huis, gekweld door de oude, bijna vergeten
vermoeidheid in zijn hoofd, Louise tegenover zich, dacht:
Zooals zijn vader geleefd had tegenover hen, dat was misschien wel de eenige,
ware manier. Wat brachten zij, met al hun fijngevoeligheid, hun zwaartillendheid,
voor geluk aan anderen? Hij had hen samen gehouden in eenzelfde genegenheid, in
eenzelfde gehechtheid aan het ouderhuis.
Dat was weg - voorbij. Nu eerst zou de scheiding komen tusschen hen; nu werden
zij allen aparte families, met een lossen band onderling. Maar het ouderhuis, het oude
vertrouwde, met wèl veel leed, maar ook onzegbaar veel liefs, dàt was weg.
Hij wist, allen hadden hetzelfde gevoeld op den sterfavond; wàt zij ooit nog kregen
voor geluk in hun leven, nooit meer iets zoo goed, zoo innig, als wat stamde uit hun
kinderjaren.
Dit denken over zijn vader bracht Paul tevens dichter bij Louise. In haar ook was
dat ondiepe, oppervlakkige, luchtige, maar hoe had haar moederlijke innigheid hem
goed gedaan, toen hij huiverend en koud dien morgen haar tegemoet trad, en zij, haar
armen om zijn hals geslagen, zijn hoofd naar zich toe getrokken had, en hem schreiend
had omhelsd. De tijd was voor hem opgestaan, toen hij nog een kleine jongen was,
en zij, zijn groote getrouwde zuster hem bedierf en verwende als zij thuiskwam - ‘Ach,’ dacht hij, als zij 's avonds zoo vertrouwelijk samen zaten, droevig, stil en
moe na veel en drukkend bezoek, na afmattende en zenuwaandoende bezigheden,
‘waarom zijn we allemaal zoo verschrikkelijk wijs geworden, zoo stug en hooghartig!
Tusschen Lou en mij is nu weer het oude, dat vergeten scheen. En al was hij overtuigd,
dat Lou niet zoo ver dacht, dit alles niet voelde zooals hij, wat deed het er toe! vorschte
je als kinderen in elkaars gevoelens? wikte je toen elkaars woorden en bedoelingen
zoo? Je onderging 't oogenblik, blij of droevig, en verder niet.’
En zoo waren ook nu vele bedenkingen, die hij zelf van den zomer wel tegen
Louise gehad had, geheel verdwenen, vond hij in deze dagen het een troost haàr bij
zich te hebben,
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omdat zij zoo eenvoudig en ongecompliceerd was; de eenige, die hem in zijn
overprikkelden zenuwtoestand niet irriteerde, omdat haar droefheid geen bijgedachten
gaf.
Er was iets, dat als een lichtpunt door al het grauwe scheen:
Hij had een brief van Kitty gekregen dien morgen, terwijl hij met Bernard en Hein
alles van de begrafenis besprak, en hij had het couvert al dien tijd in zijn hand
gehouden, zacht verheugd denkend:
‘Een brief van Kitty - dit is iets van Kitty voor mij - van Kitty - -’
Alleen, had hij herhaaldelijk overgelezen de lieve, eenvoudig-hartelijke woorden:
't was hem, of hij nu opeens weer veel dichter bij haar was gekomen, en hij had niet
kunnen laten dadelijk te antwoorden, op den ouden vertrouwelijken toon, schrijvend:
hij hoopte haar gauw te ontmoeten....
***
Hein was het Vrijdagmorgen aan Oom Jan gaan vertellen. De oude man had stil
gezeten, starend, zonder iets te zeggen; toen Hein opstond om heen te gaan, schrikte
hij, alsof hij zijn tegenwoordigheid vergeten was.
Zaterdag was hij zelf gekomen, per rijtuig.
Moeilijk, ouder-gebogen nog dan gewoonlijk, zag Paul hem de gang in strompelen.
‘Dag oom - -’
‘Paul -’
Zwijgend, den grooten grauwen kop met moeite heffend, bleef Jan Terlaet voor
hem staan; traag sloeg hij zijn sombere oogen op, keek Paul in 't gezicht, toen naar
de zaal, die openstond....
‘Het is plotseling,’ zei hij eindelijk, ‘heel plotseling - benijdenswaardig.’
‘O ja.’
‘Was ik het maar.’
Hij wendde zich half om, steunend op zijn stok, alsof hij luisterde in de stilte.
‘Ik wou wel even naar boven gaan,’ zei hij toen, ‘tenminste als jij er niet op tegen
hebt.’
‘Neen zeker niet.’
Langzaam liepen ze naast elkaar naar boven. Paul opende de deur, liet oom Jan
binnen.
Jan Terlaet zette zijn stok over den drempel, met den
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eigenaardigen doffen dreun, die altijd zijn komst had aangekondigd, nooit nalatend
een grimas van spot aan Evert te ontlokken - en trad tot voor het bed.
Lang zag hij het doode gelaat op het kussen aan: het tevreden, rustig, welverzorgd
gezicht, dat zijn heele leven langs hem heen gelachen had, niet achtend zijn grieven,
zijn scherpe waarheden.
Hij beefde, zwaarder steunend op zijn stok. - Het was zijn broer geweest, en hij
had hem nooit iets kunnen vergeven.... om de vrouw, door hèm verwaarloosd.
Hij vergaf hem nog niets - hij kòn niet.
Het was zijn broer - en nòg, terwijl hij eerlijk gestreden had, om nu allen aardschen
wrok tegen hem te laten ondergaan, nu nòg wist hij, dat hij diep in zijn ziel hem
haatte met den ouden verachtenden haat....
Zooals hij liefhad nòg, zoovele jaren na haar dood, met de oude eerbiedige liefde,
onverzwakt:
Amelie.
Hij verzette zijn stok, en streek met bevende hand door zijn baard.
Zonder een woord wendde hij zich om en ging.
Zwijgend liep Paul met hem mee naar beneden.
‘Komt u niet meer binnen, oom?’
De oude man antwoordde niet; hij had het niet gehoord.
Paul herhaalde zijn vraag.
‘Neen, dank je - ik kan het niet goed doen - een anderen keer.’
Hij keek een oogenblik, zijn scherpe oogen versomberd tot bijna zwart, de lange
gang terug. Hij wilde iets zeggen, maar hield het in, schudde alleen het hoofd.
Buiten viel de winterkou ijzig om hem heen, deed zijn kaken beven.
Hij moest even stilstaan, om zich te bezinnen, eer hij den koetsier kon zeggen,
waarheen - ‘Naar huis terug.’
Hij was van plan geweest, bij Lot aan te rijden, maar een weerzin in alles deed
hem de oogen sluiten, dieper terugleunen in het rijtuig.
‘Wanneer - wanneer eindelijk mijn beurt - -’ dacht hij, ‘die dingen, die al langer
en langer worden - zoo'n

Ina Boudier-Bakker, Armoede

372
leven, dat maar rekt - rèkt - nutteloos en noodeloos - hoe lang nog - -’
--------------------------Over de huizen van al de kinderen lag in deze grauwe donkere winterdagen de
droefheid gespreid.
Niemand kwam tot eenige bepaalde bezigheid; zij gingen doelloos telkens naar
de Keizersgracht, getrokken door verlangen, maar eenmaal daar scheen het somberder,
pijnlijker nog dan in eigen woning; vooral Hein liep dan bij den een, dan bij den
ander aan, in een hinderlijke ongedurigheid, die zij geduldig-vriendelijk verdroegen,
wel wetend hoe slecht hij kon tegen de nabijheid van ziekte of dood, en hoe dit hem
neersloeg.
Hij had het Berry niet kunnen vertellen.
's Morgens was Bets naar Berry's kamertje gegaan. Zij was altijd vroeg op, en hij
had graag, dat ze een beetje bij hem zat te praten, terwijl hij nog gezellig warm in
bed lag.
Zóó bij haar binnenkomen, zag hij haar gezicht vreemd, haar oogen gezwollen.
‘Is er wat moeder?’ vroeg hij snel zich oprichtend op zijn elleboog.
Zij ging op den rand van zijn bed zitten, streek door zijn haar.
‘Ja jongen. Gisteravond is Grootpa niet goed geworden, toen wij er waren.’
Hij liet zijn hoofd in 't kussen vallen - zij keek hem niet aan.
‘En toen?’
Zij schudde het hoofd.
‘Niet goed, zie je. Grootpa was héél ziek gisteravond - oom Bert zei, hij kon niet
meer beter worden....’
‘Zei oom Bert dat?’
Ze knikte, en keek naar de plaat boven zijn bed: jagers, die in vollen ren over een
heg sprongen. Zij dacht aan zijn kamertje op de Keizersgracht, waar hij zoo dol op
was, en de oude man zoo graag met hem zat.
Hij zag haar aan met dwingende, harde oogen.
‘En toen?’
Zij bukte zich, en kuste hem.
‘Grootpa is ingeslapen, Berry - en niet weer wakker geworden.’
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Een gloeiende kleur brandde op in 't gezicht van den jongen, toen werd hij grauwbleek,
zijn hart bonsde.... een wee, flauw gevoel deinde in zijn hoofd - ‘Grootpa - Grootpa - -’
Hij liet de boven zijn hoofd geslagen armen langzaam zakken op zijn oogen, die
duizelend, als toen hij ziek was, niets zagen.
Bets wachtte.
‘Berry,’ zei ze eindelijk zacht, zijn hand grijpend; maar hij schudde heftig het
hoofd, en keerde zich met een schok om, zijn gezicht naar den muur.
Toen stond zij stil op, zonder iets te zeggen - en ging heen.
Toen hij aan 't ontbijt kwam, stond zijn gezicht strak gespannen. Hein stak zijn
hand naar hem uit, en hij legde de zijne erin, maar hij waagde het niet zijn vader aan
te zien - - bang te moeten huilen.
Met ruwen haast greep hij een boterham, begon die te smeren. Bets en Hein zwegen,
keken stil voòr zich. Bets telkens een traan wegwisschend - ‘Je hoeft niet naar school,’ zei ze, toen hij opstond om zijn boeken te krijgen; zijn
boterham lag er nog.
‘O - nee,’ poogde hij gewoon te doen, maar dezelfde gloeiende kleur als dien
morgen vloog op in zijn gezicht, deed zijn oogen branden tot tranen.
Hein zag het; in een week verlangen naar hartelijkheid kwam hij achter hem staan,
legde de hand op zijn schouder. Even nog hield Berry met geweld zich in, bleef hij
gebukt wat frutselen aan zijn boeken, toen plotseling gleed een traan heet langs zijn
wang, en met een harden snik, een onverstaanbaar woord, ontglipte hij Hein, vloog
naar boven.
En daar op zijn kamertje, de deur op slot, waar niemand hem zien kon, schreide
hij, zijn hoofd in zijn armen, in een bitter, groot-menschelijk verdriet, om zijn besten
vrind, om goeie altijd vriendelijke, trouwe Grootpa - die weg was - die wèg was nu
-In huis berechtte Louise alleen de huiselijke beslommeringen, daar Lot te ziek was,
tot niets in staat. Toen Peter haar dien Donderdagavond mee naar huis had genomen,
had zij den ganschen nacht en volgenden dag gelegen, kreunend en snikkend - - ‘haar
vader, haar lieve vader, zoo blij en
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zoo gelukkig als zij kwam, omdat zij tweeën elkaar altijd zoo begrepen - - oh waarom
had zij hem den laatsten tijd zoo dikwijls teleurgesteld, was zij niet méér bij hem
geweest - nu kon zij het nooit meer goed maken - -’
En Peter had wanhopig gestaan bij dit radeloos schreien, dat hem herinnerde aan
den moeielijksten tijd van zijn huwelijk - en evenals toen, was zijn heele hart naar
haar uitgegaan, had hij haar willen troosten als vroeger....
Maar zij had zich van hem losgemaakt, hem aangezien met harde oogen:
‘Jij begrijpt dit niet - je gevoelt er niets voor....’
‘Ik begrijp toch wel joùw verdriet!’ had hij gesmeekt bijna.
Maar zij was in plotselinge zinnelooze drift tegen hem uitgevallen met heftige
rechtstreeksche verwijten.
‘Nietwaar! jij huichelt! je meent er niets van - nu hij dood is ja, nu hij je niet meer
in den weg staat! Elk woord, elke minuut met mij heb je hem misgund - jij hebt altijd
een hekel aan hem gehad! jij bent blij....’
Hij legde forsch zijn hand op haar lippen, in woede van machteloos verweer.
‘Stil!’ zei hij heesch, ‘ik zal wel weggaan.’
Zij had hem laten gaan, hoewel op 't zelfde oogenblik, dat hij zich omwendde, al
de aandrang in haar was hem terug te houden, te vallen aan zijn hals - maar haar
wrok kwam sterker boven en zij lièt hem.
Hij had 's middags geen les. Toen hij thuiskwam, ging hij dadelijk naar boven,
maar hij deed het als een plicht. Hij wilde probeeren haar redelijker te stemmen,
maar hij had geen vertrouwen meer in zichzelf; hij miste de onwrikbare overtuiging
van te zùllen overwinnen, die haar vroeger had doen buigen; haar wrok sloeg hem
lam.
Zij lag op de canapé toen hij boven kwam, in die doffe afmatting, waaronder
smeulde haar nerveuse drift.
Toen zij zijn stap hoorde, leefde één oogenblik natuurlijk verlangen naar hem in
haar op - - maar haar bitterheid overwon dadelijk; zij keek niet op, toen hij zich over
haar heen boog, zijn hand op de hare legde.
‘Lot....’
Ze keerde haar gezicht naar den muur, en trok haar hand weg.
Toen - toèn was er iets wilds in hem uitgebarsten -
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zag hij geen uitweg meer - 't kon hem niet schelen meer den schijn te bewaren - 't
kon hem niet schelen of een ander alles wist - iemand moest haar helpen en tot rede
brengen, maar hij kon het niet - en hij had een boodschap aan Bernard gestuurd.
Die kwam dadelijk na zijn spreekuur.
Hij vond Peter beneden in de huiskamer alleen, de ellebogen op tafel, het hoofd
in de handen, starend. Er was iets geweest in zijn gezicht, dat Bernard door de ziel
sneed.
‘Doe me 't plezier,’ zei hij, ‘en ga jij bij Lot - ik schijn niet meer....’
Hij voleindde niet, en Bernard vroeg niet, maar ging naar boven. En hij zat weer,
en dàcht. Hij zag de eerste jaren van zijn huwelijk terug, zoo gelukkig begonnen,
zoo gauw verkeerd in zorg en altijd zich hernieuwende moeilijkheden.. tijd, toen hij
haar alles maar had toegegeven, wat haar een beetje aan haar verdriet kon onttrekken
- - al het loopen naar huis, naar Papa, had hij zich daar ooit in ernst tegen verzet?
Nooit immers - hoè 't hem ook gehinderd had. Maar dezen zomer was alles veranderd;
toen was 't hem gaan ergeren in verbitterd denken, hoe zij zoo onnoodig vroeg naar
Hogher-Heyden trok en hem hier in het huis liet zitten, eenzaam en ongezellig, waar
hij zoo slecht tegen kon. Toen was 't in hem gaan morren, was zwaar 't besef in hem
gezonken: Dat zijn leven arm was.
Ja, sinds dien tijd was het nooit meer recht goed tusschen hen geweest.
Lag 't aan hem?
Hij wist het niet .... Och, als je alles vooruit zag, als hij geweten had, voor hoe
korten tijd zij Papa nog bij zich zou hebben - maar eindelijk - hij hàd 't toch wel
kunnen begrijpen, de oude man ging achteruit.... juist dien laatsten tijd had hij haar
tegen zich verbitterd, omdat hij niet als vroeger het meer verkroppen kòn!
Ach god, wat had hij dan, was 't dan allemaal zijn schuld - 't kwam toch alleen,
omdat hij zoo arm, zoo achteraf gezet zich voelde - omdat voor hem altijd het eenig
levensgeluk was: het volslagen samenleven, in en door elkaar, en hij dat andere niet
begrijpen kòn - Hij wist 't niet meer - hij wist niets meer - zag het niet door.
Boven praatte Bernard met Lot, zacht bedaard, maar
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streng. Hij had haar gezegd naar bed te gaan, een recept gegeven....
‘Ik vond Peter beneden - zoo alleen en mistroostig,’ zei hij eindelijk.
Ze gaf geen antwoord.
Hij werd kwaad. Hij trok openlijk partij voor dien armen kerel tegen zijn zuster.
‘Zoo'n vrouw kon een man razend maken,’ dacht hij, en even zag hij voor zich zijn
zachte, volgzame Lena; hij kon zich van zoo'n geduld als Peter had, nooit een
denkbeeld vormen; nù was dan toch zeker de maat overgeloopen.
‘Is dàt de manier om je vader te betreuren?’ vroeg hij scherp: ‘ik heb medelijden
met je man.’
Ze keek hem aan, een haat bijna in haar overspannen oogen.
‘Praat jij zóó tegen mij - nu - -’
‘Ja zeker. Wat ben jij voor een vrouw! Jij bent nu niet ziek meer, en je maakt door
al je nukken en grillen Peter 't leven ondragelijk. De man heeft een voorbeeldig
geduld, dat moet ik zeggen. Ik vind het ergerlijk. Dat gaat bij jou maar altijd onder
den dekmantel van je verdriet - maar denk je dan, dat jij de eenige bent op de wereld,
die verdriet heeft en dat je daarom 't recht hebt 't leven van een ander ook te
bederven?’
‘Ga wèg!’ zei ze heesch, ‘jij ook, jij hebt óók niet van vader gehouen.’
‘Heb je Peter dàt verweten?’ vroeg hij strak.
Ze gaf geen antwoord, keerde haar hoofd af.
Zonder haar goedendag te zeggen, ging hij heen.
Beneden gaf hij Peter, die werkloos zat te staren, het recept.
‘Zij is wat overspannen - 't gewone bij haar - zij zal nu wel kalmeeren.’
Hij had hem graag wat hartelijks gezegd, maar hij zweeg, denkende:
‘Morgen zal hij er zoo 't land over hebben, dat hij mij erin gehaald heeft.’
Op straat nog sponnen zijn gedachten over die twee voort.
‘Altijd was dat toch zoo goed gegaan, dank zij Peter - och, maar Lot was een kind
-’ Na zijn strenge woorden van daareven kwam nu zacht medelijden in hem - zijn
jongste zusje - morgen zou hij toch maar weer eens naar haar gaan kijken: dan zou
zij wel wat meer voor rede vat-
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baar zijn, moest hij eens ernstig met haar praten. En in nuchter scherp doorzien van
den toestand, besloot hij:
't Is hard om te zeggen - om te denken zelfs, maar voor Lot, die hem van ons
allemaal het liefst was, is Papa misschien juist op tijd gestorven.
Bernards woorden hadden toch iets in Lot gebroken; hij kende haar. Zij voelde zich
tenslotte zonder Peter zoo bitter eenzaam - - en daar was 't weer, nu zei Bernard het
ook al, dat zij Peters leven vergalde Het drong niet zoo scherp tot haar door als anders, afgetobd als zij was - - in haar
hart hoopte zij dat hij boven zou komen; maar 't werd donker, etensuur zeker al, en
hij kwam niet.
Ze bleef liggen, te verslagen om licht aan te steken.
De meid kwam zeggen, zacht aan haar kamerdeur, dat het eten op tafel stond, of
mevrouw hier iets wou hebben....
Toen vermande zij zich plotseling en ging naar beneden.
Ze vond Peter zitten aan de tafel; toen ze binnenkwam keek hij op.
Ze schrikte, zoo vervallen, geelbleek was zijn gezicht, zoo moedeloos-dof zagen
zijn oogen achter de brilleglazen haar aan.
En plotseling niet kùnnende dragen deze dubbele ellende: haar eigen smart en nu
nog zijn verdriet, dat zij hem aandeed, viel zij tegen hem aan, haar hoofd op zijn arm,
schreide ze: ‘Peet - och toe - nee - -’
Hij liet haar begaan, zuchtte. Ze snikte heftiger, sloeg haar arm om zijn hals ‘Wees niet zoo boos meer - toe asjeblieft - doe niet zoo - ik kan 't niet hebben - ik
heb 't niet zoo gemeend.... maar ik heb den laatsten tijd zooveel verdriet gehad - -’
‘Ja,’ zei hij, met een vreugdeloos lachje, ‘wat we zeggen, dat meenen we nooit,
en ondertusschen kwellen we elkaar zoo erg mogelijk - ik weet het ook niet meer -’
hij schoof haar zacht van zich af - ‘kom, we moeten maar gaan eten.’
Geslagen stond zij op, en ging op haar stoel zitten. Alles was dof in haar, zij voelde
zich alleen dood-ongelukkig. Eten kon zij niet. Soms keek hij op, en zag dan haar
gezichtje, zoo droef en hulpeloos afgetobd met de roode beschreide oogen - - maar
hij kon toch niet doen, waarnaar zij op het oogenblik zoo verlangde: haar in zijn
armen nemen,
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en troostend koesteren tegen zich aan. Hij kòn nog niet vergeten, hoe zij hem
afgestooten had - zijn gevoeligheid werd door een ruwe afwijzing te veel bezeerd,
om dadelijk weer gewoon te kunnen zijn.
Na het eten zei hij:
‘Doe nu wat Bernard gezegd heeft en ga naar bed - als je het drankje hebt
ingenomen, kan je misschien in slaap komen.’
‘Dan zit jij zoo alleen....’
Hij schokte even de schouders, en toen zij nog aarzelde:
‘Kom, doe dat nu, 't is goed voor je.’
Zijn onverschillige matheid viel als lood op haar, brak haar bijna.
Hij zag het wel, maar hij kon zich op 't oogenblik niet opschroeven tot hartelijkheid.
Zij streefde niet meer tegen, ging. Zelf wist zij niet, dat nù de tijd gekomen was,
dien Paul van den zomer al, voor haar gevreesd had.
Zij zag niets - dacht niets. Ze wist alleen, dat zij diep ellendig was, te ziek om nog
iets te kunnen willen, of te beproeven - Er bleef niets dan dit eene:
‘Haar vader weg - die altijd bij haar voor alles een verontschuldiging had weten
te vinden - voor wien alles wat zij deed, goed en vergefelijk was geweest - -’
***
Ammy, na het telegram van Papa's overlijden naar Berlijn, wachtte De Brière niet
vóór den avond thuis.
's Middags was zij naar de Keizersgracht gegaan, had er Lou gevonden, die schreide
toen zij haar zag, en heel hartelijk deed; zijzelf was in Louise's tegenwoordigheid
zonderling onaangedaan gebleven, Lou, die gehoord had van het gebeurde met De
Brière, noemde in partij-trekkende vijandelijkheid opzettelijk zijn naam niet, vroeg
niet naar hem; maar Ammy scheen dit niet op te merken, vertelde uit zichzelf, dat
zij Henri vanavond verwachtte - Daarna, zonder er Louise iets van te zeggen, was zij naar boven gegaan, en bij
haar vaders doodbed was ze een oogenblik in elkaar geknakt. Ze dacht terug met
bijtend berouw aan den middag, toen ze hier boven gelegen had, en Papa gekomen
was en stil bij haar had gezeten; hoe droef hij was weggegaan, toen zij zeide, liever
alleen te zijn. Weinig harte-

Ina Boudier-Bakker, Armoede

379
lijkheid had zij hem gegeven, en met hoeveel trots en blijdschap had hij haar altijd
ingehaald in zijn huis.
Haar gezicht in haar handen, schreide ze. Haar thuis had zij verloren; wankel en
onzeker bleef het toch altijd tusschen Henri en haar, wie kon bij hèm zeggen, wat
een volgende periode brengen zou, als dit weer had uitgewerkt? Hier, bij den doode,
met zijn hartelijke trouw voor oogen, wist zij, dat zij al die moeilijke jaren aan hèm
gedacht had als aan een laatste toevlucht - onbewust, door alle grieven heen.
Zij kwam in haar huis terug, met een beklemd gevoel, als van vreeze - - hier in
haar eigen huis stak het haar als een pijn:
Dat tegenover al het oude, vertrouwde daarginds, Henri haar leek een vreemde
bijna in zijn ongestadigheid, waarop niet te bouwen viel.
Dien avond alleen wachtte zij hem: de uren vergingen, waar zij eenzaam zat te
denken aan vroeger - aan vader en moeder - - aan hun kinderjaren - - aan haar
engagementstijd, en alles wat daarna zich voor haar veranderd had....
Het was tien uur, toen een rijtuig aanratelde in de straat - voor't huis stilhield. Even
later knarste zijn sleutel in 't slot.
Werktuigelijk stond zij op, om hem tegemoet te gaan, maar een plotselinge angst
deed haar aarzelen.... een schuwe bittere angst - deed haar een oogenblik zich
vasthouden aan de tafel, toen hij, haastig de deur openend, verreisd, geagiteerd, zijn
pels nog aan, binnenkwam.
‘Amme - zoo plotseling - ik wist niet -’
Zij barstte in snikken uit.
Een oogenblik stònd hij, onzeker.... Hij zag, hoe bleek en afgetobt zij was, en
plotseling in een heftig, niet te weerhouden verlangen, sloeg hij zijn armen om haar
heen, klemde haar vast tegen zich aan.
Zij beefde. Voor 't eerst na wat gebeurd was, gaf zij zich willig in zijn omarming,
en hij liet zich gaan in een vreemde, dankbare ontroering, kuste haar, met liefkoozende
woorden....
Toen vervaagde alles in haar: gedachten van zorg en onzekerheid, van droefheid
en zelfverwijt, en stil liet zij zich door hem meenemen, zat ze tegen hem aangeleund,
met geen andere gewaarwording in haar moede ziel, dan dat het voor het oogenblik
goed was zoo....
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XXXVIII
De begrafenis was afgeloopen.
In het nu weer stille huis, dat eenige uren vervuld was geweest van gedempte
drukte, ingehouden beweeg van veel menschen, gesmoorde stemmen - na het vertrek
van neven, oude vrienden, waren alleen nog de kinderen gebleven.
Behalve Lot en Peter. Lot was zóó ongesteld en overspannen, dat zij, na de laatste
dagen in bed te hebben gelegen, met moeite slechts voor de begrafenis was
opgekomen; en met zorg en medelijden hadden allen gezien, hoe verpletterd
ongelukkig en ziek zij er uitzag. Toen alles was afgeloopen, had Peter haar dadelijk
in een rijtuig mee naar huis genomen.
De Corte en Louise waren nog gebleven, zouden 's avonds teruggaan. Marinus,
die in zulke omstandigheden alleen zijn hart liet spreken, had kleine, vriendelijke
attenties voor iedereen; hij had met veel smaak de bloemen der kinderen geschikt
om de kist, die den vorigen avond naar het kantoor was gebracht - de vele kransen,
gezonden door vrienden en kennissen, neergelegd, toen Paul, gekweld door een
scherpe zenuwhoofdpijn het niet verder doen kon. Hij had Lot, toen ze, te ziek bijna
om op te staan, zich toch in een onbewaakt oogenblik naar het kantoor gesleept had,
en snikkend in elkaar was gezakt, zacht opgebeurd en meegenomen naar de tuinkamer,
waar het frisch en stil was, haar daar in een makkelijken stoel gezet en eau de cologne
gegeven. En zij lieten hem allen begaan, dankbaar waardeerend zijn sympathiek
zorgen, waar zij zelf, zenuwachtig, telkens iets vergaten - In De Corte werkte zich dan toch even een zachte verheuging naar boven, dat het
goèd was, wat hij deed, zoo zonder na te denken aan vroeger klein gestekel, maar
het streed niet met de eerlijke opwelling van zijn hart.
Bernard had tegen Louise heel koel en uit de hoogte gedaan; hij had dien dag op
Hogher-Heyden niet vergeten, en hij stelde zijn vrouw niet aan haar voor, hoewel
hij zag, dat zij erop wachtte... Toen had zij zich overwonnen en was naar hèm gegaan.
‘Bert, laat er nu geen wrok meer tusschen ons zijn in déze dagen.’
Hij vond dit een phrase, anders in 't geheel niet geschikt hem zachter te stemmen,
maar om haar werkelijk bedroefd gezicht, had hij haar een hand gegeven.
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En zij was naar Lena gegaan, die schuchter en stil daar zat, zich beklemd voelend
tusschen al die droefheid, welke zij niet mee kon voelen, ‘ze had die oude man amper
gekend, en hij had niks met 'r op gehad, dat wist ze best.’
Op Louise's woorden had zij verlegen stil wat teruggezegd, opgelucht toen deze,
na aan de verplichting voldaan te hebben, zich weer afwendde.
Het was nu vier uur.
In de zaal, die vreemd leek, de oude niet meer, sinds er de vader in hun midden
gestorven was, viel het vlakke, witte winterlicht van den sneeuwdag. Het gas was
nog niet opgestoken, en niemand dacht aan weggaan, nog bleven zij toeven in 't
gevoel of, als zij nu weggingen, zij gingen voor goed.
Louise, na al het zorgen op de voorafgaande dagen voor de begrafenis, zat stil en
moe. Vandaag, terwijl Marinus dichter de familie van zijn vrouw genaderd was, zag
zij voor 't eerst de klove, besefte zij, dat zij niet meer voelen kon met hùn gevoelens,
niet kón hebben hun smart om verloren ouderhuis, waar zijzelf het reeds zóó lang
ontgroeid was. Want zelfs Bernard was meer met Papa en de anderen verbonden
gebleven.
En het deed haar dezen morgen soms opeens neerzitten nàast Ammy en Lot, in
een naïef hulpeloos pogen te herwinnen, wat verloren was. Zij wilde praten met hen
over Papa - over alles - maar terwijl zij samen spraken, vriendelijk, zusterlijk, voelde
zij achter hun woorden, dat zij sterker leden door iets, wat tot haar niet meer sprak;
voor 't eerst in deze dagen, nam zij met droeve verwondering waar, wat den anderen
reeds zoolang duidelijk was geweest:
Zij was niet meer één met haar broers en zusters, hun leven was niet meer haar
leven.
En toen de kist het sterfhuis verliet, toen voor 't laatst de vader, nu gedragen door
vreemden, ging door die gang, waar zijn stap, eenmaal jong-driftig opklinkend, in
de jaren verlangzaamd was tot bedaarden tred van ouden man - toen hij werd
uitgedragen door die deur, vanwaar hij zoo dikwijls vroolijk zijn kinderen had
nagewuifd, ze moeilijk missend tot een volgenden keer - toen allen de smart om dit
alles een oogenblik overweldigde, schreide Louise aan Marinus' hals, niet alleen om
haar vader, maar tegelijk om die vervreemding, zich klemmend in angstige
verlatenheid aan
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haar man, voor wien zij al het oude had losgelaten, tot he voor haar geworden was
een klank - wat herinnering - en niet meer.
Er werd niet veel gezegd.
Hein zat dwars op een stoel in den hoek bij het raan naast Bets, die bleek en stil,
telkens haar tranen wegveegde
Zij had véél van Papa gehouden, - zij zou zoo misser zijn praatje, zijn goede
kameraadschap, zijn spotten met alle Berry-moeielijkheden....
Heins oogen zwierven telkens af naar Berry, die geelbleek het gezicht puntig-mager
bijna, aan den overkant stond naasi Tom. Amelietje en Jet zaten bij elkaar.
Amelietje zag bleek en bedaard, maar Jets gezichtje was rood gezwollen; zij had
zoo gesnikt, dat De Corte met haai naar boven was gegaan op de voorkamer, haar
daar troostend op zijn schoot getrokken had. En met dit groote schreiende kind tegen
zich aan, was er te midden van al de droefheid een kalm gevoel van tevredenheid in
hem geweest, gelukkig, dat Jet altijd haar troost zocht bij hem....
Tom verveelde zich; hij vond het wel naar, dat Grootpa dood was, en hij was wel
erg onder den indruk geweest op het kerkhof, maar 't verlies raakte hem niet diep.
Hij verveelde zich, maar toonde het welopgevoed niet, om zijn moeder, om de ooms
en tantes, die heel bedroefd schenen. En hij praatte zacht tegen Berry, die nauwelijks
antwoordde, hardnekkig stond te staren naar het portret van overgrootmoeder Terlaet
aan den wand. Voor Berry was deze dag verschrikkelijk geweest. Toen hij de kist
waar Grootpa in lag, Grootpa! in den kuil zag zinken, had hij zich duizelend
vastgegrepen aan oom Paul; het zweet was hem uitgebroken, en plotseling had hij
een stap naar voren gedaan, met een gesmoorden schreeuw uit zijn dichtgeknepen
keel: ‘o neè!!’
Toen had oom Paul, die vlak naast hem, het alleen hoorde, zijn arm om hem heen
geslagen, en hij had zich dadelijk ingehouden ook.
Maar in het rijtuig later, had hij gezeten als na een ellendigen droom, sidderend,
ijskoud, met dien gruwel brandend in zijn hoofd:
‘Grootpa daar onder den grond - in die kist - Grootpa, die hij maar zag met zijn
aardig, vroolijk gezicht hem aankijken - alleen in die donkere dichte kist - zonder
iemand
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meer bij hem - zonder dat hij er iets aan doen kon - -’
En sinds ze teruggekeerd waren, Bets hem schreiend gekust had, vocht in hem de
ellende om deze vreeselijke gedachte met zijn angst te gaan huilen, werd die innerlijke
worsteling een lijden, waarbij hij zich bovendien nog ziek voelde door een barstende
hoofdpijn.
En hij ontweek stug ieder gesprek, ontweek vooral zijn vader, dien hij niet wou
aanzien, bang din dadelijk uit te barsten....
Maar eindelijk kon hij niet weerstaan Heins dringend kijken, en op een oogenblik,
dat niemand op hem lette, glipte hij achter Paul om, naar hem toe.
Hij dacht alleen: ‘Als vader nou maar niets zei - -’
Maar Hein zei niets, nam alleen de magere, bruine jongenshand in de zijne.
Berry voelde die beven, en over een half bewust wrevelteleurstellend besef van
zwakheid in zijn vader, kwam sterker in den jongen de oude drang tot beschermen,
helpen willen, en hij stond stil, zijn vingers heet-geagiteerd klemmend om die van
Hein, maar zijn oogen vorschten onrustig, of niemand het zag.
De Brière praatte met De Corte, soms keek hij met een hartelijke bezorgdheid naar
Ammy, die heel kalm zich had gehouden. ‘Zij zag bleek en bedroefd, zijn vrouw,
maar 't stond haar alles goed!’
Voor 't eerst, wel door zijn eigen spontane hartelijkheid, waarmee hij onwillekeurig
iedereen won, waren allen hem vriendelijk als vroeger tegemoet gekomen, behalve
oom Jan, die negeerde hem. Toch verlangde hij hard naar huis te kunnen gaan, maar
hij wilde Ammy niet forceeren, hij voelde een innig willen voorkomen van al haar
wenschen in zich. ‘Wat zou Jopie, zijn kleine pces, wel den heelen dag hebben
uitgevoerd, alleen met Juf; hij verlangde naar die dot....’
Zijn oog viel op De Cortetjes, rustte met een kennersblik op het mooie Amelietje....
‘Eèn was te weinig,’ dacht hij jaloersch, ‘nog zoo'n paar spring-in- 't-velden in huis
- een paar jongens en nog een meisje - mooie gezonde kinderen van Ammy en hem....’
Bernard zat naast oom Jan; die had den heelen dag bijna niets gezegd, gebogen in
heviger pijn van zijn kwaal.
En de kinderen Terlaet hadden het wel gevoeld, hoe in den ouden man nog schrijnde
de oude wrok; maar zij duidden het hem niet euvel omdat ook vandaag sterker en
smarte-
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lijker in hem moest opleven de gedachte aan hun moeder.
Amelietje keek telkens in vereering naar oom Bernard, dan als om elke
bijzonderheid van die vrouw in zich te prenten, naar Lena. En een begeerte was in
haar om Lena te hooren praten, ze sàmen te zien.
Er was iets eenzaams om Lena's stille figuur, dat het kind ontroerde - en plotseling
stond zij op, ging met haar kalme, waardige gratie naar Lena toe.
‘Dag tante,’ zei ze gewoon, ‘ik kom eens bij u zitten.’
Lena kleurde in een schichtige verlegenheid voor dit meisje, dat een freule was.
Zij zocht naar een passend woord, glimlachte eindelijk alleen maar, innerlijk niets
dankbaar voor Amelietjes vriendelijkheid.
Maar Bernard had het gezien; na dien middag op Hogher-Heyden, was een warme
genegenheid in hem voor dat lieve kind.
Hij voelde deze heele dag was een beproeving voor Lena. 't agiteerde hèm haar
daar te zien zitten, zoo stil en zwijgend, dreef weer den ouden wrevel tegen zijn
broers en zusters in hem op.
‘Papa was de band - die hield je samen - nu ging ieder zijn eigen weg -’
Hij kwam bij zijn vrouw en Amelietje staan, praatte wat met hen, en Amelietje
merkte scherp snel op de verandering in Lena's gezicht, toen Bernard naar haar
overgebogen vriendelijk vroeg: ‘Heb je hoofdpijn, vrouw? Je ziet bleek.’
De toon en dat woordje ‘vrouw’ doorschokten plots warm het kind; even brandde
een kleurtje op in haar bleeke wang, terwijl haar oogen fluweelig donkerden....
Maar zij schrikte op, doordat oom Paul een licht ontstak, zag met een vreemden
huiver zich plots terug in de schemerzaal met al die vermoeide, bleeke gezichten - Paul had Ammy een oogenblik geleden de kamer zien uitgaan; hij wilde haar
zoeken, eens met haar praten, waarvoor nog geen gelegenheid was vandaag.
Toen hij langs Bets kwam, snikte deze plotseling op:
‘Ik zal Papa zoo missen - ik hield zooveel van hem - hij was altijd aardig voor me
- -’
Jet, die geen verdriet kon zien, sloeg den arm om haar hals, droogde met haar
eigen zakdoekje Bets' tranen, op 't punt zelf weer te gaan meeschreien.
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Even weifelde Paul achter haar. Hij had graag iets hartelijks gezegd.
‘Bets....’
Maar zij zag niet op; zij merkte het niet, of 't kon haar niet schelen....
Toen ging hij stil de deur uit.
Hij dacht:
Hoe Bets zoo dikwijls scherp tegen hen uitviel, en hij begreep nu opeens, dat dit
alleen een uiting was van geprikkeldheid over hun weinige hartelijkheid. Ook tusschen
zijn moeder en Bets had geen innige verhouding bestaan, al viel nooit een
onvriendelijk woord.
Maar Papa, die in zijn ruim begrip van ouderliefde niemand uitsloot, had het beste
en zachtste van haar voor zich gewonnen.
In de gang zag hij Ammy langzaam loopen. Bij de voordeur keerde zij om en zag
hem. Hij ging haar tegemoet.
‘'t Is binnen warm.’
‘Ja, we kunnen hier wel wat blijven.’
Hij sloeg zijn arm om haar schouder, liep langzaam met haar voort.
Zij zwegen; stil sliften hun voeten soms even bezijden den looper over het gladde
marmer; het kantoor stond open, en in het voorbijgaan kwam nog een flauwe
bloemengeur hun tegen.
Zij stond stil.
‘Ik vind het zoo vreeselijk, dat ik niet hartelijker voor Papa geweest ben - hij hield
zooveel van mij - maar ik - dacht altijd te veel aan moeder - aan mijzelf - -’
‘Och, dat lijkt je nu erger, dan het in werkelijkheid was -’
‘Is het jou dan nooit opgevallen?’
‘Niet dikwijls,’ zei hij, om haar te troosten, ‘en Papa trok zich die dingen niet
gauw aan; zoo iets lijkt jezelf altijd zoo erg, als iemand er niet meer is.’
‘Ja - dat je niets meer goed kunt maken. Ik bedenk nu zooveel dingen, die ik hem
zoo graag nog eens had willen zeggen. Zou een ander dat ook hebben?’
‘Ja, ik - toen moeder gestorven was.’
‘Jij?? jij bij moeder??’
Hij knikte; zijn hand op haar schouder beefde.
Zij zweeg een poos, toen:
‘'t Zijn feitelijk kleinigheden....’
Hij schudde het hoofd.
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‘Als iemand wèg is, voorgoed, zijn er geen kleinigheden meer.’
‘Neen, alles wat je gezegd en gedaan hebt, lijkt dan zoo erg -’
‘En wat je niet gedaan hebt.... wat je verzuimde!’
Hij wachtte even, toen vertelde hij haar van Bets.
‘Zei ze dat?’
‘Ja. Er is ook nooit iemand van ons hartelijk tegen haar geweest, behalve Papa.’
‘Neen - nooit - -’
‘En Marinus, denk je, dat die zich ooit plezierig bij ons gevoeld heeft?’
‘Neen, en hij was zoo aardig vanmorgen.’
‘Zoo is er zooveel. 't Zit nu eenmaal in ons, ieder, die niet precies in onzen smaak
valt, te laten vallen. Papa dacht over al die dingen heel anders. Een kind nam hij op
in zijn kring, daar vroeg hij niet verder. Zelfs Lena tenslotte. Wij met onze
zoogenaamde fijngevoeligheid, vonden hèm oppervlakkig, maar hij is voor véél
menschen meer geweest dan wij.’
Zij stond stil, en keek door de bovenruit naar de grijze lucht. Hij zag haar lippen
beven.
‘Voor mij is alles zoo moeilijk den laatsten tijd - soms krijg ik 't gevoel of ik mijn
heele leven àlles verkeerd gezien heb - - verkeerd gedaan heb - -’
‘Kind....’
Zij sloeg haar armen om zijn hals, en snikte tegen hem aan. In de nu bijna donkere
gang stonden zij zwijgend samen- -

XXXIX
Een stilte, een vreemde leegte bleef, nu alles gedaan was, wat gedaan moest worden.
Te stiller, omdat de dagen kwamen die zij sinds jaren gewoon waren met elkaar te
vieren op de Keizersgracht: eerst de Kerstdagen - Papa's verjaardag - Oude en Nieuwe
jaar. Niemand had lust nu nog, al was 't alleen voor wat kalme gezelligheid, samen
te komen, ieder bleef in eigen huis.
Peter ook, in zijn Kerstvacantie, moest denken aan vorige jaren. Toen had hij altijd
met spijt en verlangen bedacht, wàt hij zou geven om nu eens die Kerstdagen en
Oude Jaar alleen met Lot te kunnen vieren, zonder broers en zusters en familiefeestjes.
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Nu kòn het, maar van innigheid, van vertrouwelijke huiselijke gezelligheid was geen
sprake.
‘Feestelijkheid,’ dacht hij, terwijl hij melancholiek op zijn eigen kamer voor zijn
bureau zat en naar buiten staarde, ‘diè verlangde hij niet eens; als ze maar weer
gewoon waren samen, elkaar weer eens konden begrijpen zonder die eeuwige
achterdocht van haar; - - hoe zou hij ooit dien wrok uit herinnering aan den doode
in haàr kunnen verwinnen. Bij Papa's leven had hij het moeten inzien, had hij moeten
oppassen, dien niet in haar te wekken - nu was het te laat.
Moest het nu een tweede periode worden als na haar ziekte? Hij voelde, hij zou
er niet tegen opgewassen zijn. Toèn was alles nog frisch en moedig in hem, toen was
er tusschen hen tweeën niets; maar als zoo iets weer moest beginnen, als nu haar
verdriet zich keerde tègen hem - - hij zag het niet door.
Lot in deze dagen, die zooveel herinneringen met zich brachten, leefde naast hem
voort, doodongelukkig, in bitter en smartelijk herdenken. Zij was niet meer op de
Keizersgracht geweest, verleefde stomp en onverschillig voor alles, in zich zelf
gekeerd haar dagen. Dat zij niet als vroeger bij Peter troost kon zoeken, deed haar
verdriet nog dubbel wegen. ‘Hij kan het niet velen, dat ik om vader treur, ik kan er
met hem niet over praten,’ weerhield zij zichzelf, als zij zag zijn somber gezicht,
waarin de goedige oogen achter de brilleglazen moe knipperden, en het verlangen
naar zijn vroegere innigheid haar haast te machtig werd.
Toch had zij gehoopt dat, als zij in de kerstvacantie den heelen dag samen thuis
waren, het vanzelf goed zou worden tusschen hen. Maar schuwheid om de eerste te
zijn, en dan misschien koelheid te ontmoeten, hield hen terug, en de dagen kropen
traag en treurig om, geen van beiden kon het eerst een poging doen om de kloof te
overbruggen.
Haar broers en zusters had zij bijna nog niet gezien na de begrafenis. Haar nerveuse
gevoeligheid was zóó groot, dat, nu zij niet met Peter kòn praten over haar vader,
zij het met een ander niet wilde, dit bijna als een pijn vreesde.
De anderen merkten wel, dat er iets niet in den haak was met Lot en Peter, en
gisten wat het kon zijn; maar niemand dan Bernard, die er verder niet over sprak,
begreep, hoe erg zij er beiden onder leden.
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Er was bovendien iets, wat hen allen in onzekerheid bezig hield.
Het huis, hun eigendom, wat moest ermee gedaan, wie zou het houden?
Hein was de aangewezen persoon, maar Bets maakte bezwaren; het was veel te
groot voor hen, en zij had niets geen zin haar eigen geriefelijk huis, waar zij aan
gehecht was, omdat zij er van hun trouwen af in hadden gewoond, te verruilen voor
dit. Toch voelde zij wel, dat zij zou moeten zwichten; 't was altijd Heins ideaal
geweest, het kantoor aan huis te hebben - en zij stribbelde niet langer tegen, toen hij
eindelijk rond voor zijn wensch uitkwam.
Wèl stond zij dan op de noodige veranderingen.
Als zij in zoo'n groot huis moest wonen, wilde zij niet als Papa op de zaal huizen,
waar je 's winters geen draad in je naald kon zien te steken; de voorkamer boven zou
een gezellige lichte huiskamer zijn, de achterkamer konden zij nemen voor eetkamer,
en de zaal als in vroeger tijd geheel alleen houden voor feestelijke gelegenheden.
Hein gaf toe: er was eigenlijk veel voor te zeggen, om de voorkamer die nooit als
zoodanig was gebruikt tot huiskamer te nemen; zijn moeder had aan de ruimere
achterkamer om het groote gezin en de meerdere zon de voorkeur gegeven; het zou
dan iets geheel nieuws zijn, niet alsof hij zóó met zijn boeltje in 't oude stapte.
Het was tenslotte een verlichting, toen Hein eenmaal beslist had. Zij zouden het
toch kunnen blijven betreden; geen vreemde zou er onverschillig wonen.
Paul sprak er weinig in mee, lièt het gaan. Maar in zichzelf leed hij zoo diep en
sterk, alsof hij van een levend wezen moest afscheid nemen.
Hij uit het huis! op kamers!
Want bij Hein en Bets inwonen, al hadden beiden er buitengewoon hartelijk op
aangedrongen, zou op den duur niet gaan. Maar dat hij wèg moest uit dit huis, waar
hij van kind af was opgegroeid, waar hij blind ieder plekje kende, elk geluid
onderscheidde, waar alles een herinnering voor hem had - het huis, waar hij zich
altijd zoo veilig en goed had gevoeld, dat hij daàr van weg moest!
Het troostte hem niet, dat hij toch nog rustig eenige maanden hier zou kunnen
verblijven, want Hein wilde er niet voor April in; nu hij wist, dat het een einde ging
nemen,
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wàs het voor hem al weg. En hij zag zich wonen - op kamers - ergens in een pension
- ja, zijn meubels kon hij meenemen natuurlijk, maar ze zouden daar staan, alsof ze
er niet hoorden; en je zette geen voet buiten je deur, of je stondt in een naar portaal,
ontmoette een vreemd mensch - misschien zou hij nog het meest van alles de gang
missen, die lange, mooie, hooge gang, waar hij zoo graag 's avonds laat in heen en
weer liep - - vroeger met Moeder, met Amme, later alleen - - waar zij als kinderen
met Kitty speelden - Het liet hem niet los, het kwelde hem voortdurend, en dit, in de reactie van den
schok, de emotie om zijn vaders dood, deed plotseling, op een avond toen hij alleen
zat, den angst weer in hem uitbreken, het oude, gevreesde, dat hij genezen waande,
dat nu opstak met al de hevigheid van 't vorig jaar.
Eerst hoopte hij het nog te overwinnen, probeerde hij als vroeger met rust eraf te
komen, wilde hij nog niet opgeven het denkbeeld: dat hij toch genezen wàs! dit maar
een tijdelijke aanval moest zijn, tengevolge van groote opwinding.
Maar langzaam, toen het even als den vorigen winter al erger werd, verslonk deze
gedachte. En tegelijk daarmee zag hij verdwijnen: zijn hoop op geluk - op Kitty.
‘Weer mis - - tòch weer!’
Te feller sloeg hem dezen keer de teleurstelling, omdat hij zoo moeizaam tot dit
punt van durven hopen zich had opgewerkt; te scherper drong zich in hem het radeloos
denken:
‘Ik ben niet beter - het komt terug - ik kan niet beter worden, dat zie ik nu.’
Het werd erger dan verleden jaar. Toen was het alleen een onberedeneerd hevig
angstgevoel, nu zat het op bepaalde punten:
Soms was het de enkele angst om gek te worden, alsof zijn gedachten strak stonden
en hij die slechts met de grootste inspanning, door een ruk verplaatsen kon - dan
weer: dat hij in de gracht zou moeten springen, vrees, die hem bij 't zien van water,
de kaken op elkaar deed klemmen; hij las geen krant, bang, dat een bericht hem op
't idee van een nieuwen angst zou brengen. Dagen lang kwelde hem, zoodra hij met
iemand zat te praten, de angst te moeten gaan gillen, tot de inspanning om zich te
beheerschen de spieren in zijn kop scheen te zullen doen barsten.- Dan opeens kon het weg zijn. Er ging iets open in zijn
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hoofd, er ontspande iets in zijn hersenen.... En zóó volledig verzwond het, dat hij,
hoe rampzalig hij er onder geleden had, zich dit lijden een paar dagen later absoluut
niet meer indenken kon.
‘Was ik maar als van den zomer,’ dacht hij dikwijls, ‘toen ik lag, en niet denken
kon - dat was tenminste rust - dit kan ik niet lang uithouden.’
Toen het een week of drie geduurd had, hield hij het ook niet uit; hij had niet meer
als vroeger de kracht het hardnekkig in zichzelf te besluiten. Het kon hem niet schelen
meer, wat ze met hem uitvoerden - alleen: Bernard moest het weten en hem helpen.
Toch stelde hij het nog dagen uit, werd altijd, op het punt het Bernard te zeggen,
de vrees om zijn vonnis te hooren, dat hem dan ook meteen àlle hoop zou ontnemen,
hem te sterk; en hij ging heen, of liet Bernard van zich weggaan, zonder gesproken
te hebben, zich tegelijk verwenschend om zijn lafheid.
Eindelijk, op een middag voor 't eten, dat Bernard van 't gasthuis komende, even
gehaast bij hem was komen oploopen, zei hij plotseling met een vreemden klank in
zijn stem:
‘Heb je nog een oogenblik tijd - ik moet je wat vragen.’
Bernard, hoewel hij erg gehaast was, zag Pauls gezicht strak-bleek van verborgen
emotie; bedaard ging hij weer zitten.
‘O ja. Wat hadt je?’
Toen, geleund staande tegen de vensterbank, zijn handen klemmend aan 't gladde
hout, vertelde Paul afgebroken, onduidelijk....
Maar Bernard begreep het onmiddellijk, en tegelijk, dat dit het geweest moest zijn,
wat den jongen zich voor hem had doen verbergen. Nu opeens doorzag hij alles wat
hem die laatste anderhalf jaar van Paul dikwijls raadselachtig was voorgekomen; hij
doorvorschte nu wat het was, wàt hem weerhouden had het te zeggen, hoorde de
beving in zijn stem, die hij niet beheerschen kòn - Paul keek hem niet aan; met een harden trek in zijn gezicht stond hij langs Bernard
te staren, wachtte het af - En toen viel zonderling kalm en bedarend in zijn eigen gejaagde radelooze
opwinding, Bernards stem, die rustig gewoontjes praatte - woorden - die hij gespannen
opving in zijn afgetobde hersenen: dat dit iets was, wat heel veel voorkwam, dat het
niets verontrustends was, en zulke angsten
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nooit voerden tot de daad - ook niet tot krankzinnigheid.
Een voor een tastte Bernard in fijnvoelenden zin, elk punt, waarover hij zóó lang
ellendig was geweest, uit zichzelf aan, redeneerde het weg, en hij zag, hoe langzaam
een groote verlichting het strakke gezicht van Paul ontspande ‘Oh,’ zei hij eindelijk, en liet zich àf op den stoel naast hem vallen, ‘je weet niet,
hoe ik gemarteld ben den laatsten tijd - dus 't is niets - niets - -’
Toen Bernard was heengegaan, ging hij moe op de canapé liggen. Nu Bernard
dien angst van hem had weggenomen, dat het iets ernstigs was, erger zou worden,
voelde hij zich een oogenblik wonderlijk opgelucht.
‘Ik geloof dat dit me al beter zou kunnen maken,’ dacht hij,-‘meer dan de druppels,
die hij me heeft opgeschreven-’
Maar den volgenden dag toen de opwinding gezakt was, en de angst zoo hevig als
nog nooit te voren in hem opstak, met een onuitstaanbaren druk in zijn hersenen,
was tóch de herinnering aan Bernards geruststellende woorden niet krachtig genoeg
om er zich tegen in te zetten, kwam twijfel sterker het geloof in Bernard ondermijnen:
‘Bert had dit wel gezegd, maar hij wist niet, hoè erg het in hem was, dat kón een
ander nooit begrijpen.’
Toen Bernard den dag daarna bij hem kwam, vond hij hem radeloos bijna; nu eerst
zag hij hem zooals hij werkelijk was. Hij stuurde een boodschap naar zijn huis, en
bleef bij Paul, met hem redeneerend, zijn angst wegpratend, tot hij eindelijk kalm
werd.
‘Jij bent de eenige, die me helpen kan,’ zei hij, toen hij doodmoe, maar rustig op
de bank lag, - ‘jij alleen kan 't wegpraten bij me.’
Niemand behalve Lena wist, hoe dikwijls Bernard in de volgende weken nog in den
nacht bij Paul opzat, om hem te kalmeeren. Zij klaagde wel eens even, als hij 's
avonds wéér naar de Keizersgracht ging, zij de lange uren alleen moest slijten, waarin
zij zich zonder huishoudelijke bezigheden, terwijl zij van lezen niet hield, gruwelijk
verveelde.
Maar zij wist wel, voor Paul liet Bernard al het andere achterstaan, en zij was de
eerste, die eronder leed. Als hij thuiskwam, kon hij zoo afgetrokken zijn, dan dacht
hij over Paul, dat begreep ze wel, en hij jachtte om maar weer weg te komen.
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Toch liet ze nooit veel van haar ontstemming merken, en als het niet tè laat werd,
zat zij hem op te wachten met wat warms, grog of wijn: anders, als zij naar bed was
gegaan, vond hij alles netjes klaar, de kachels goed opgestookt - - En in plotseling
ontroerde dankbaarheid om al de zorg, die nooit iets verzuimde, nooit verflauwde,
zei hij eens:
‘Je hebt me deze maanden zóó verwend, - ik zou nu niet meer kùnnen leven zooals
die jaren.’
Ze lachte trotsch. Het vroeger leven, alleen in het kleine huisje, leek haar dikwijls,
nu ze mevrouw Terlaet was en met moeite twee meiden regeerde, in terugdenken
zoo makkelijk en vredig. Maar hièr had ze hem altijd, hier stond ze toch in Ella's
plaats.
Hij kon er zoo moe en warm uitzien als hij thuiskwam, en Paul kostte hem nu ook
veel tijd. Maar ze zag hem graag met zoo'n kleur - ‘een moóie man was hij toch, dat zou iedereen moeten toegeven, - wat was het ook altijd vol op zijn spreekuur....’
En ze verwon soms haar verlegenheid tegenover Dorus den knecht, die al sinds
jaren 's middags opendeed, vroeg, als onverschillig terloops: ‘of er véél waren?’
Dan op zijn statige bevestiging, toon dien ze ‘niet van den vent kon uitstaan,’ maar
evenmin te fnuiken vermocht, dacht ze, met een blij op-kloppen van haar hart, dat
al die menschen toch maar bij hem kwamen om raad, en wat 'n ontzag ze voor hem
zouden hebben....
En dat dàt haar man was, waarvoor zij alleen te zorgen had.... Ze had wat gegeven,
als ze eens vanuit een verborgen hoekje had mogen zien, hoe hij wel deed, als hij
zoo met patiënten was - Het was einde Januari, toen in Bernard langzaam het besluit rijpte Paul te drijven tot
een daad, die hem door veel nieuwe emoties zou moèten ontrukken aan het oude
getob.
‘Die vervloekte verhuizing - dat wegmoeten hier vandaan - dàt doet het me ook,’
zei hij op een avond, toen Bernard bij hem zat - ‘en nu kan je zeggen, dat het ziekelijk,
mal is - wat geeft het, als ik dat zoo voel!’
‘Zou je het niet beter kunnen verdragen, als je het vooruitzicht hadt, een eigen
huis te zullen hebben?’ vroeg Bernard.
Paul keek hem strak aan.
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‘Ik begrijp je wel,’ zei hij eindelijk ten hoogste geprikkeld, - ‘waaróm zeg je zulke
dingen tegen mij? kan ik - -’
‘Trouwen,’ vulde Bernard kalm aan - ‘ja, waarom jij niet?’
Maar Paul sprong op, ging ongeduldig heen en weer loopen, getast in zijn wonde
plek, hoè erg zag Bernard pas, toen hij hem weer aankeek. En toen ook eerst begreep
hij, dat er nòg iets schuilde onder dien angst - iets, dat hij toevallig had aangeraakt
en blootgelegd.
Hij wachtte tot Paul weer ging zitten, zwijgend voor zich uit starend. Maar
geïrriteerd, voelend Bernards scherpen blik, lichtte hij met een ruk het hoofd op, en
zijn oogen donker van drift, viel hij uit:
‘Vraag jij dat? kan jij, die er nu alles van weet, hoè ik mijn leven voortsjouw, dàt
nog zoo onnoozel-weg vragen? Hoe kàn ik me verbinden aan een vrouw! Ik moet
zeker zeggen: Wil je asjeblieft wat geduld met me hebben, want ik ben een beetje
gek.’
‘Neen - want dat zou nonsens zijn.’
‘Jij weet evengoed als ik, dat iemand die van dit - ja, lijden kan je gerust zeggen
- geen vermoèden heeft, het onderscheid snapt. Die hoùdt je voor niet gaar! Wat
denk je dat ik al dien tijd, dat ik dit al heb, zoo maar zoetjes tevreden met die misère
heb voortgeleefd!.... wanneer iemand als jij, die dan toch die dingen heet te begrijpen,
al zoo weinig zoo'n toestand doorziet in zijn gevolgen, wat wil je dàn van een leek
verwachten! Van een gezonde - -’ Hij veegde hard met zijn zakdoek langs zijn
voorhoofd, waarop zweetdruppels parelden, terwijl hij koud rilde van opwinding. ‘Als je alléén staat, dàn kan je het nog uithouden, maar niet als je weet, dat je een
ander in zoo'n leven van niets willen en niets kunnen meesleept. 't Zou mij onmogelijk
zijn uit te gaan, te doen als een gewoon mensch, als ik zoo erg ben - dan moet ik rust
hebben, dan moet ik tenminste vrij en alleen kunnen zijn - - maar dan ben je geen
man voor een vroùw!’
Zijn hand mager en bevend sloeg driftig op de tafel.
‘Ik heb er genoeg ellende van gehad,’ zei hij dof achterna - ‘en ik niet alleen helaas
- ik ga 't niet nòg eens oprakelen - ik heb nu geleerd.’
Bernard zweeg een poos, toen vroeg hij kalmweg:
‘Wie was het?’
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‘Kitty,’ beet hij kort-droog af.
Bernard zag snel op.
‘Kitty! Dus tòch! Had Paul dàt geluk in abnormale, ongemotiveerde vrees van
zich gestooten?
Kitty, die hem zou geven een blij thuis, een gezond gezin - alles wat hij noodig
had voor zijn weifelende, zoekende, melancholieke natuur.... nu opeens ook herinnerde
hij zich dien dag in 't voorjaar, toen hij Paul naar Hogher-Heyden had gebracht en
zij bij hèm was gekomen, angstig had gevorscht. Hij meende wel zeker te weten: die
vrouw had een liefde in zich, sterk genoeg om alles te wagen,’
Er was een lange stilte, Paul keek niet op; zijn hoofd in zijn handen, de
wenkbrauwen barsch gefronsd, zat hij, of hij alleen was. Een machtelooze verbittering
ziedde in hem tegen alles: tegen zijn kwaal, tegen Bernard, zelfs tegen Kitty. Hij
woù er niet weer van hooren, niets meer van zeggen - 't was genoeg geweest - 't kon
hem ook niet meer schelen - - 't heele gedonder niet!
Eindelijk kwam in de vergeten stilte Bernards stem dringend en vast:
‘Paul, we moeten hierover praten.’
‘Ik praat er nièt meer over.’
‘Ik wel. 't Is onzin die jij jezelf opdringt - -’
‘Ik zeg je, ik wil de risico met op me nemen, ongelukkige kinderen te hebben.’
‘Daar is geen sprake van - -’
‘Nu goed! en dan nòg! Voor mezelf dan niet. Zwijg er nu maar over alsjeblieft.’
‘Neen, dat wil ik niet, Paul, wees geen kind! begrijp toch, dat ik je bestwil op 't
oog heb.’
‘Mijn bestwil! Denk jij, dat ik een leven kan leiden van voortdurend me verstoppen
moeten voor m'n vrouw? En haàr bestwil zou het dan toch zeker niet zijn. Neen, die
maanden, toen het beter ging, heb ik gedacht dat het kon - maar ik heb nu gezien, 't
komt terug, ik durf het niet meer aan.’.
‘Maar ik ben overtuigd, dat het op den duur overgaat. Als je leven maar eenmaal
een vaste richting heeft, een stuur, als je eenmaal óver de moeilijkheid en de bezwaren
om er toe te komen, heen bent....’
‘'t Is me onmogelijk. 't Zou als een last op me drukken; nu heb ik tenminste geen
verantwoordelijkheid, dàt zou 't nog
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erger maken inplaats van beter. Menschen als ik moeten maar verstandig zijn, en
van al die soort dingen leeren afzien.’
Bernard zweeg. ‘Hoe lang had de jongen daarmee rondgeloopen en zichzelf met
al die tobberijen gekweld! En het altijd in zich verborgen, zelfs voor hèm. En hij had
daar maar langs geleefd, opgaand in zijn eigen belangen. Beroerd, als je dat bedacht.’
Kalm sprak hij:
‘Je zei zooeven: Ik ben niet zoo gewetenloos om daar een vrouw aan te wagen.
Houdt je mij dan wel daarvoor, als ik je zeg, dat je het doen kunt, zonder bezwaar?
Als ik ook maar eenigzsins dacht, dat dit iets ernstigs was, denk je dat ik je dan zou
aanraden te trouwen? Ik ken dit, en ik weet, dat dit iets is van voorbijgaanden aard;
en dan heb jij het nog niet eens in een hevigen graad! Ik ken er, die heel wat erger
zijn dan jij, die toch voor de wereld gewoon voortleven en hun werk doen als ieder
ander. 't Is maar de kwestie te leeren heerschen over je zenuwen, dóórzetten, niet
mijden! Ik weet wel, dat je leven niet gelukkig is op die manier - 't is een
onophoudelijke, harde strijd, maar eindelijk kòm je het te boven, je kòmt er
overheen....’
Paul keek nog niet op, maar Bernard zag in zijn gezicht, dat strak stond met
geklemde kaken, een onwillekeurige ontspanning. Hij antwoordde niet; naast hem
ging de dringende koel-beraden stem voort, die nooit zijn invloed op hem had gemist:
‘En zou jij dan - - terwijl je verzekerd wordt, dat je het wagen màg, uit gebrek aan
wil, aan moed, om de korte periode van erger angsten misschien, dóór te vechten,
meteen het geluk van het meisje, dat van je hoùdt - dat weet ik, dat weet jij
waarschijnlijk ook - willen laten verdorren?..’
‘Bern - -’ Hij bracht het niet uit, zijn magere hand slaand aan zijn kop, vloekte hij
verbeten van smart.
‘Waaròm, vraag ik je, ga je niet naar haar toe - en zegt het haar ronduit? Zij houdt
genoeg van je, om te durven - - ik zeg niet: zij zal 't begrijpen, dàt kan zoo'n
kerngezonde niet, maar dat hoeft ook niet. De eenzaamheid van niet gekènd te worden
heeft ieder mensch, die moet iedereen aandurven en aanvaarden.
Ten slotte wil je er toch ook niet over praten - maar een vroolijke, flinke vrouw,
die de dingen in het leven kalm en gezond-rustig beziet, zal jou zooveel goed doen.’
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Hij zag haar in zijn geest, zooals zij toen tegenover hem gezeten had, met dien vollen,
verlangenden blik in haar grijze oogen - vragend naar Paul - zoo geheel vrouw van
liefde. En bij zijn overtuiging als medicus, kwam de vaderlijk zorgende begeerte,
juist diè vrouw door Paul te doen winnen, opdat hij altijd naast zich zou hebben den
steun, den vroolijken moed, dien hij noodig had.
Hij keek Paul aan en zag de nijdige stompe bitterheid verdwenen uit zijn gezicht,
dat niet zoo gespannen meer, in een moede verzachting voor zich uit staarde. En
Bernard liet hem over aan zijn denken, zat daar stil-geduldig tegenover hem; soms
dwaalde zijn oog af naar de klok, die langzaam den tijd aanwees.
Tot Paul hem eindelijk aanzag - - moe - besluiteloos.
‘'t Is misschien waar, wat je zegt - ik wou dat ik het kon inzien.’
Bernard glimlachte even.
‘Eenmaal zal je me wèl gelooven,’ zei hij.
***
Paul sliep dien nacht bijna niet. Met strakke, brandende oogen lag hij te woelen,
terwijl alles, wat Bernard gezegd had, door zijn vermoeide hersenen kruiste. Van
enkele zinnen kon hij niet loskomen, die herhaalden zich onophoudelijk in zijn
denken, stompzinnig en zonder beteekenis ten slotte; - zelfs als hij half insluimerde,
bleef hij ze vasthouden, schrikte er weer mee wakker.
‘O - die kop van hem! Op kantoor was het ook niet uit te houden zoo - de heele
boel kon hem niets schelen - doodop was hij van dat zich moèten beheerschen den
heelen dag door - - en nu dat praten met Bert - -’
Hij lag een poos onverschillig, toen brak plotseling Bernards klare stem in hem
door, hoorde hij diens woorden - en opnieuw over zijn moedelooze vermoeidheid
heen, schokte de mogelijkheid:
‘Maar tòch? Tòch wagen?’
Hij drukte de hand op zijn borst, richtte zich half op, zoo hevig sloeg zijn hart bij
de gedachte.
Kitty! Kitty!
Een thuis hebben - een nieuw thuis - ja, als het maar meteen zoo ver was, als hij
nu bijvoorbeeld morgen klaar en wel met Kitty in een huis kon wonen - - dàn!
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Het was zoo iets helders en zonnigs, Kitty en hij samen, in eigen huis - - de dood
van zijn vader, die plotseling onder hem wegrukte al het oude, waaraan hij zich met
bijna ziekelijke gehechtheid geklampt had, drééf hem er toe.
Maar om er toe te komen! Alles wat vooraf moest gaan - zoo'n engagementstijd.
- Maar ook vreeselijk was 't, om, nu hij zich slechts even in de mogelijkheid had
durven indenken, er weer afstand van te doen....
Toen het licht begon te worden, stond hij op en keek naar buiten. Het was Zondag.
Met brandende oogen en kloppend hoofd keek hij over de tuinen, die triest en
doodsch daar lagen in het vale schemerlicht van den wintermorgen. En zijn beetje
moed zonk in hem neer, nu hij den dag zag: den dag, grijze werkelijkheid, waarin
hij voelde zijn lichaam afgetobd en voos, en elke gedachte aan geluk hem verhitte,
onzinnige verbeelding leek.
‘Hij kòn immers niet! Altijd iemand bij zich te hebben, en te weten, dat zijn ziekte
een hinderpaal zou zijn voor elk genieten samen - -’
Hij trok de gordijnen dicht, wilde probeeren nog wat te slapen. Hij hoefde zich
nergens om te haasten; vroeger was hij opgestaan om Papa, die zelf matineus, het
vervelend vond alleen te ontbijten. Al die kleinigheden, waarin hij den ouden man
was tegemoet gekomen, miste hij nu in leegte.
Er was nu niemand, wien het schelen kon, of je uit of thuis was - of je boven bleef
of beneden kwam - - een armoedig besef.
‘'t Zoù zoo anders kunnen - Maar hij verjoeg de gedachte - ging weer in bed en sliep tot laat in den morgen.

XL
Paul dronk laat koffie. De dag was donker en grauw; na twaalven was de mist, die
in den morgen kwam opzetten, zwaarder geworden.
‘Wat te doen?’ dacht hij. De Zondag hing loom en saai in het zwijgende huis, hij
voelde behoefte aan frissche lucht - - eens, zonder te hoeven praten, een goed eind
loopen, dat trok hem wel aan.
Langzaam liep hij de Keizersgracht af; het was niet koud,
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de mist vroor niet aan, hing in zware dikke druppels aan de natte, zwarte boomtakken.
Het stilde iets in hem; hij hield van mist - - zoo een dichte mist, waarin je liep,
heel alleen - - de menschen schenen elkander niet te naderen, als schimmen gleden
ze voorbij, en hun stemmen klonken gedempt geheimzinnig als uit een geestenwereld.
Het gaf Paul een veilig gevoel van afzondering, van niet gezien worden - terwijl hij
liep met dat zachte witte gewolk dicht vertrouwd om hem heen.
Hij wilde toch even bij oom Jan aangaan; de oude man kwam in den laatsten tijd
zoo zelden meer uit.
De juffrouw, kortaf als altijd, zei dat meneer al een paar dagen te bed lag - dat
gebeurde meer tegenwoordig - meneer wist den weg - Paul vond oom Jan er slecht uitzien. In het vermagerde gezicht stonden de groote
heldere oogen hol in hun kassen.
‘Ik verdoe den dag als den nacht - hier in mijn bed,’ zei hij op Pauls vraag, hoe
het hem ging. ‘En 't zou me nòg allemaal niet kunnen schelen, als ik er nu maar mee
dood ging, als ik wist, over een maand, of desnoods een half jaar is 't gedaan - dàn
zou ik me schikken. Waarvoor dient ziek zijn, àls je toch weer beter wordt - hè?’
Paul praatte een uurtje bij hem; toen hij wegging, zei oom Jan:
‘Zeg 't maar niet aan de anderen - Amme is er Woensdag nog geweest, en ik wil
niemand van jullie in mijn laatste levensperiode tot last worden. 't Zou een te slechte
dank zijn aan jullie moeder.’
Op straat dacht Paul, wat al meer bij hem was opgekomen: of hij maar niet met
oom Jan zou gaan samenwonen; dan was hij nog voor iemand nut - maar de oude
man zou het misschien niet eens willen - -------------Het was nu al bij vieren. Hij liep het Koningsplein over, de Heerengracht tot den
Amstel.
Aan den overkant brandden enkele lantaarns, duister omfloersd in den mist - in
vage omtrekken slechts kon hij de Blauw-brug zien en de sluizen.
Hier en daar pinkte een lichtje in de huizen en gedempt
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veraf rumoer kwam uit de groote stad, die daar nog achter lag.
Hij stond stil en keek - - o hij hièld van Amsterdam, zijn wondermooie stad, hij
had het lief, zooals hij zijn huis liefhad - zijn kamer - de trap, waarlangs hij dagelijks
ging, waarvan zijn hand iedere bocht, iedere deuk in de leuning kende. Zóó had hij
lief de mooie grachten met hun oude boomen en sprekende gevels, waar achter de
paarse ruiten, je je verbeeldde oude families - stille strak-gesloten aristocratische
familielevens.
Langzaam liep hij terug - - hij dacht, vanavond als hij alleen was, wilde hij weer
eens spelen uit Tristan - ja - waarom eigenlijk kon een mensch in 't genieten van
mooie dingen niet genoeg vinden Zijn stemming zakte - opeens voelde hij zijn hoofd en zijn lichaam moe, in een
van die plotselinge hevige vermoeidheden, welke hem als verlammen konden.
‘Wat 'n eind nog van huis - als hij hier even de Vijzelstraat doorstak naar het Singel
- hij had Lot in zoo lang niet gezien - eventjes zitten daar - als ze hem nu maar niet
dwongen te blijven eten - - deéd hij gewoon niet -’
De meid, die opentrok, zei van boven af: Meneer en mevrouw waren uit, maar ze
zouden wel gauw thuiskomen, want meneer en mevrouw moesten uit eten.
‘Ik kom toch even boven, dan wacht ik wel,’ zei hij de trap oploopend - meteen
denkend: ‘wel lekker, daar een beetje stil alleen te zitten.’
Hij had de deur al half open, zag de huiskamer donker met een schemer van licht,
die uit de voorsuite scheen te komen - - toen achter hem Greta zei:
‘Juffrouw Brugsma is binnen, meneer, die logeert hier.’
Hij ging werktuigelijk door met zijn voeten te verzetten, maar een duizeling sloeg
door hem heen, die hem den adem benam, hem een paar seconden niet deed
onderscheiden....
Toen, terwijl zijn hart met felle slagen opbonsde, zag hij: in de voorkamer waar
de lamp brandde, zat zij met een boek op haar schoot.
Zijn hoofd was leeg, zonder een enkele gedachte; hij onderging dit heele gebeuren
lijdelijk, kon niets doen dan strak staren naar haar jonge figuur, terwijl langzaam zijn
voeten zich voortbewogen.
Zij wendde het hoofd om, bij 't hooren van een naderenden stap, maar kon hèm,
nog in 't donker, niet onderscheiden.
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Ze tuurde vragend.... toen stond ze op, kwam langzaam naar de achterkamer....
Hij bleef stil doorloopen, wist, dat nù het oogenblik moest komen, dat het licht op
zijn gezicht zou vallen, en zij hem herkennen - Hij deed een wankelen, onzekeren stap.... en toen zag hij, wat hij op dàt oogenblik
waarnam onbewust, maar dat later scherp afgeteekend in zijn herinnering stond:
Dat zij niet stilhield, of achteruit deinsde alsof zij ontstelde - ook niet aarzelde of
poogde zich te beheerschen - maar dat zij plotseling snel naderkwam, het hoofd iets
vooruit, als aangetrokken met den gretigen haast van iemand, die làng gewacht heeft.
Even stonden zij stil, vlak bij elkaar, haar oogen, met diezelfde gretigheid zoekende
in de zijne - haar roode mond beefde even-open - - maar haar hand als in een onbewust
gebaar legde zich vast en zwaar op de zijne; en die aanraking, sterk en trillend, was
wéér als van eene, die lang gewacht heeft, en eindelijk het gekomene in bezit neemt.
En Paul opeens wist, dat nù in zijn leven gekomen was waartegen hij zoo lang
zich verweerd had in kleinmoedig getob. Hij wist in dit oogenblik: dat zoo sterk zij
was in haar liefde voor hem, dat vroeg of laat zij hem toch eenmaal in bezit nemen
moèst - - een gevoel, of het leven hem nàm en voerde over zijn zwak tegenworstelende
bezwaartjes naar zijn bestemming.
‘Kitty,’ bracht hij heesch uit - Meer kon hij niet, zijn handen omgrepen plots het dierbare gezicht - dat breede,
blanke gezicht met de grijze oogen en den lieven mond - - maar zij snikte op, viel
tegen hem aan, haar armen zoekend, omklemden hem in bevende, eindelijke
omhelzing.
Hij zei niets, hij kuste in hartstochtelijk verlangen haar mond, het dikke, kroezige
haar, kuste het met zijn gezicht erin verborgen - Zij zuchtte, een langen, diepen zucht van geluk, en met zijn arm om haar hals,
haar gezicht tegen het zijne, nam hij haar mee naar de achterkamer, deed haar
neerzitten op de bank en hield haar in lange zwijgende omhelzing.
Zij wisten niet, hoelang zij zoo zaten - 't was Paul, die opeens bedacht, dat zij hier
waren in Lots huis.
‘Waar is Lot - en Peter?’ zei hij met een glimlach.
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‘Ik weet niet.’
Zij lachte zonnig terug, legde met innig, liefkoozend gebaar haar hand tegen zijn
vermoeid hoekig-mager gezicht, zonder een oogenblik haar oogen van hem af te
wenden.
Hij zei niets - zei niets van al de bezwaren, die hij tevoren zoo ontelbare malen
overwogen had. Het was zóó plots over hem gekomen - hij had zich laten gaan zonder
bezinning, alsof een sterker macht hem dreef - en het was hem in zijn opwinding of
de volheid van het geluk àl zijn ellende had uitgewischt. Hij bezag telkens opnieuw
haar gezicht, dat hem in herinnering zoo overbekend had geleken, of geen trek, geen
uitdrukking hèm vreemd kon zijn. En nu, zoo vlak bij hem, met die zachte innigheid,
leek het hem bijna vreemd van nooit gedroomde bekoring.
Zij zaten er, in een loom geluk, dat geen woorden deed vinden. - Kitty ook vroeg
niet, verwonderde zich niet, waarom zóó opeens alles veranderd was.... zij nam het
aan, wilde niet denken nu - Tot zij plotseling opschrikten van Lots stem op 't portaal.
Kitty sprong op.
‘Vertel jij 't - -’ fluisterde zij in een kus, zich losmakende uit zijn armen.
‘Tot morgen - -’ Hij hield haar vast, maar zij ontglipte hem, vluchtte weg, door
de voorkamer naar boven Verwonderd Paul te vinden, alleen, stond Lot een oogenblik stil op den drempel.
‘Jij?’ zei ze vaag iets ongewoons voelend, ‘en wat is 't hier donker - -’
Zij kreeg lucifers, stak de lamp aan, toen verbaasd, omdat hij nòg niets zei,
vorschten haar oogen in zijn gezicht, dat vreemdontroerd, met een uitdrukking die
zij niet kende, haar aanzag. Zij wendde onwillekeurig, als zoekend, zich om.... naar
Kitty.... dàn, aarzelend, kwam een blij vermoeden in haar op.
‘Paul!!’
‘Ja,’ zei hij opstaand, met een glimlach om de zoo duidelijke onuitgesproken vraag.
‘O Paul!!’
De oude lach, die er niet geweest was sinds haar vaders dood, brak moeilijk maar
helder door - ‘O wat ben ik daàr blij om!’

Ina Boudier-Bakker, Armoede

402
Hij bukte zich, gaf haar een zoen; even stonden ze stil bij elkaar, toen kwam ze tot
bezinning.
‘Je gaat toch niet weg? Wacht tenminste op Peter, die komt dadelijk - sneu, dat
we nu vanavond uit zijn - - waar is Kitty, dat gekke kind?!’
Hij schudde afwerend het hoofd in plotselingen onwil:
Peter die komen moest - misschien pas over een half uur - en Kitty van boven
gehaald - en dan met z'n vieren nog zitten....
‘Neen, vertel jij 't Peter maar - ik ga nu weg - morgen kom ik - -’
Zij was te verbaasd, te verbluft om bij hem aan te dringen, liet hem stil gaan.
-------------Met gloeiend hoofd liep Paul naar huis. Hij zag niet waar hij ging, hoè hij ging;
hij zag alleen: Kitty's figuur in de lichte kamer naar voren komend....
Het waren nòg de mistgrachten van een uur geleden, hij zag ze terug als een, die
jaren is weggeweest. Vreemd onwezenlijk leek hem alles in die juichende
opgewondenheid.
In zijn geest was alles verward - hij dacht niet door, leefde alleen telkens en telkens
dit laatste uur over, altijd weer: Kitty - Kitty - Kitty, die van hèm was! Dat
onbegrijpelijke, zoo ineens - dat ongeloofelijke - - Hij voelde nog aan zijn lippen
haar zachte blanke huid, het kriebelende, ruige haar - - hij had het wel uit kunnen
schreeuwen tegen iedereen: dat Kitty van hem was - -!
‘Hij was niet ziek meer; nu kon je toch zien, dat het zooals Bernard zei, niets
beteekende; hij mankeerde nu toch niets, 't was gewoon weg! Als hij nu maar altijd
zóó kon blijven, dan zou 't eindelijk vanzelf voorgoed weggaan, zou hij verkeren er
aan te denken - -’
Thuis praatte hij opgewonden druk tegen Dien, die opdiende - vroeg naar het
nichtje, dat ziek was.... hij hoorde de antwoorden niet eens, maar hij moèst praten hij kon geen oogenblik zwijgen, het joeg gloeiend door zijn hersenen als een
vreugde-dronkenschap.
Dien, blij dat meneer Paul zoo opgewekt was, vertelde graag; zijzelf had weer
haar oude kittigheid herkregen, sinds meneer Hein haar gezegd had, dat mevrouw
haàr hier in huis wilde houden.
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‘Goddank, goddank maar, dat zij tenminste hier kon blijven, al zou 't ook heel wat
anders zijn dan vroeger - zij moest er niet aan denken, hoe zij meneer Paul zou missen
- wie zou er nou zorgen voor dien armen jongen, als hij zoo dikwijls hoofdpijn had
- -’
Paul, op haar verhalen over het nichtje, knikte, gaf luk-raak een antwoord, maar
zijn gedachten in die zweverige onbestemdheid, zwierven af naar Kitty.
‘Nu zou zij aan tafel zitten tusschen allerlei vreemde menschen, blozend met haar
zachten, gelukkigen glimlach - -’ Het kwam niet in hem op, hoe onnatuurlijk het
was, dat hij nu niet verlangde óók daar te zijn - tevreden hier bleef Maar aan 't dessert, onder den langzamen kalmeerenden invloed van 't alleen zitten,
dacht hij plotseling:
‘Waarom speet het hem niet, vanavond niet bij haar te kunnen zijn?’
En wist meteen het antwoord:
‘Zoo goed was 't vanmiddag geweest, zoo normaal.... hij wou zoo graag de
herinnering aan dàt geluk gaaf bewaren!’
Hij zat loom, soezerig in zijn stoel gezakt, zijn hand los om den voet van zijn
wijnglas.... toen hij opkeek, zag hij, 't was bij half acht, en hij was moe nu, voelde
zijn heele lichaam mat en zwaar.
Hij ging op zijn kamer een sigaar rooken, tot er was afgenomen.
Beneden vond hij, toen hij terugkwam, den haard helderder branden; met een zucht
van verlangen trok hij den lagen fauteuil voor 't vuur, strekte er zich in uit, zijn beenen
op een anderen stoel.
Bob, bedelend om op zijn knieën te komen, stond kwispelend tegen hem op, strekte
vragend den kop naar zijn gezicht.
‘Ja,’ zei hij, den hond optrekkend, die dankbaar-vriendelijk zijn neus tegen zijn
wang duwde, dan warm zich nestelde tegen hem aan - ‘ja, jij gaat mee - als de baas
weggaat’ Hij sloot de oogen, om 't wonderlijk onverwachte van al dit gebeuren.
‘Ja, hij ging weg - nu ging hij zelfs weg -’
Hij zag Kitty, hoe ze naar hem toegekomen was en haar armen om zijn hals had
geslagen, en dacht in plotselingen weemoed: hoe jammer het was, dat Papa dit niet
beleefd had; ‘hij had den ouden man al zoo weinig plezier kunnen aanbrengen, hier
zou hij zich zoo in verheugd hebben....’
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Hij zat te soezen, doffer wordend, nu langzaam de opwinding in al groeiende
vermoeidheid doofde - - waaruit zich iets wrangs losmaakte: het bewustzijn, dat hij
niet aan morgen dacht, niet naar morgen verlàngde - dat hij zich alleen maar met
geweld vastklampte aan de herinnering van dezen middag.
Hij wilde het zichzelf niet bekennen, hij worstelde nog om in zijn geluksstemming
te blijven, maar langzaam, langzaam, terwijl hij daar zat, alleen in de groote kamer,
en de pendule het uur verwees.... viel zijn opwinding van hem af, de geluksroes, die
zijn tobberig, streng overwegend, vreugdeloos ik had gehuld als in een flonkerende
feestwade; en liet hem alleen in zijn schamele, daagsche dracht van zorg en bitterheid
om t geluk niet aan te durven.
Hij zag op tegen morgen.
Zoo kil, zoo duister en zwaar zonk dit weten in zijn ziel, dat het hem was, alsof
hij lichamelijk ineenschrompelde, zich voelde, als nooit te voren nog: een
minderwaardige op de plek, waar zijn vader tot het moment van zijn dood
levensvreugde had kunnen genieten. Een stumper wist hij zich.... de oude vijand was
daar weer en legde de hand op hem en drukte hem neer onder ijzeren
vermoeidheidsgreep, terwijl hij tegelijk in hem den angst ontstak, die hem het rusten
belette, toen hij eindelijk moe getobd naar bed ging.
Slapen, zooals hij gehoopt had, - eer nog zorggedachten zijn geluksherinnering, die
hij zoo graag glanzend en onbesmet wilde houden, verdoffen konden, - slapen kon
hij niet.
Hij wou zich dwingen alles terug te zien in den gouden geluksluister van dien
middag.... hij kon het niet meer. Het werd alles grauw, onder de beklemming, die
zijn angst als satelliet achter zich aan sleepte:
Dat hij zich nu gebonden had.
Dat hij dit zóó moest voelen het niet meer zien kon als geluk, slechts als een band,
dàt maakte hem het ellendigst. Wat wàs hij dan toch voor een wezen, - bleef dan
voor hem geen enkel gewoon genieten mogelijk? Was dat vanmiddag maar een waan
geweest, zelfbedrog? Wàt was nu waar in hem, waaraan moest hij zich vasthouden!
Ja - aan Kitty. Kitty had hij toch lief, dàt was waar - had hij altijd ontwijfelbaar
geweten; 't kwam immers alleen door zijn hoofd dat hij het nu niet voelen kon, dat
wist hij toch?
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‘O god maar dat verschrikkelijke! het niet meer kunnen voelen!’ Het zweet brak hem
gloeiend uit, hij gooide zich wanhopig heen en weer in zijn bed - - Hoe hàd hij dan
ook kunnen luisteren naar Bernard! hij had zichzelf moeten kennen, hij wist immers
vooruit, dat hij niet kòn tegen het denkbeeld gebonden te zijn - met een band, die
niet meer te lossen was.
Maar dat wilde hij toch ook niet? Hij wilde toch niet breken het geluk, waar hij
zoo naar verlangd had - Waar wàs dan zijn gevoel van vanmiddag? - dat kon toch
geen opschroeverij geweest zijn - Hij probeerde het uit te denken, zocht, wilde zichzelf overtuigen, maar
onverschilligheid vervaagde alles voor zijn uitgeputten geest, die zich nog aan
herinnering zocht te klampen; en als een last zonk het wroegend besef in hem:
Nu was het toch gebeurd, waartegen hij zoo lang gestreden had, nu had hij in een
onbewaakt oogenblik van dwaze opwinding haar lot aan het zijne geketend.
Wat nu?
Hij lag stil, de handen op zijn gesloten oogen gedrukt en kreunde.
Hij zag opeens voor zich Kitty's stralend gezichtje - zóó zou zij naar hem verlangen;
o de gedachte, dat zij onwetend, niets anders kòn gelooven, dan dat hij even gelukkig
was als zij - - de ellendige moordende gedachte, die zijn bloed als uit alle vezelen
perste, de angstgolf met barstend geweld naar zijn hoofd dreef:
Zij verheugde zich, verlangend naar morgen, - hij - als hij maar dàcht aan morgen,
werd hij radeloos - hoe zou hij de kracht vinden om te veinzen....
Toen opeens viel koud-kalm het weten in hem:
Hij moest het haar zeggen, zóó ging het niet. Al zou het haar bedroeven, het was
toch noodig, dat er, vóór ze begonnen, klaarheid en eerlijkheid tusschen hen was.
Het zou toch kunnen zijn, dat zij het niet aandurfde Hij dreef deze gedachte opzettelijk in zich door, met argwanend bespieden, of dit
hem een verlichting zou wezen. Maar wanhoop sloeg door hem heen bij 't
veronderstellen dezer mogelijkheid.
‘Als hij haar weer moest verliezen! neen dat niet - dat was het verschrikkelijke!’
En de smartelijke vrees, die hij ondervond bij deze gedachte,
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voelde hij tegelijk als een self-contrôle, een bevrijding van zijn weifelingen, een
oogenblik geleden.
‘Neen, als hij maar eenmaal wist, dat zij den moed had hem te nemen, zoóals hij
werkelijk was.... zooals zij hem niet kende. En daarom moest hij haar alles zeggen,
zonder verzachting of vergoeilijking - tot zij den toestand duidelijk inzag. Want hij
zou het op den duur niet uithouden, zich te moeten verbergen, opschroeven - vrij
moest hij zijn, dan zou 't misschien gaan. Als zij het nu eens heel kalm, gewoon
begrijpend opnam, dàt zou hem een rust geven - een houvast.
Maar begrijpen - dat kon immers niet. Neen, maar dan toch weten....’ En in al deze
slingeringen van hoop, vrees, twijfel, angst, keerde hij zich als altijd ten slotte tot
Bernard.
Hij wilde uitdenken, trachtte met moeite zich te binnen te brengen, al wat Bernard
gezegd had.
Ja, die had toch verzekerd:
't Ging over.
Dat kon hij haar zeggen.
Met deze gedachte sliep hij eindelijk in.
***
Dien avond, toen Kitty, in verlangen alleen te zijn, wat vroeger dan gewoonlijk
naar boven was gegaan, bleven Lot en Peter nog samen zitten.
Toen Kitty de vorige week uit Deventer terugkwam, vond zij haar hospita ziek;
en zij had graag de invitatie van Lot aangenomen, daar zoo lang te komen logeeren.
Peter was het in 't begin onaangenaam geweest juist in dezen tijd van moeielijke
verhouding tusschen Lot en hem een logée te hebben. Maar Kitty met haar
gelijkmatige opgewektheid vroolijkte onwillekeurig Lot wat op, en de toon met hun
drieën was minder gespannen dan te voren.
Zij praatten nog wat na over het engagement, dat hen beiden verrast had.
‘Och, 't zal wel goed gaan tusschen hen - er zijn aan geen van beide kanten meer
ouders,’ zei Lot.
De woorden waren bitter, maar haar stem klonk moe en droef. Hij ging een boek
krijgen uit de kast in de voorkamer, gaf geen antwoord, maar terugkomende bleef
hij bij haar staan.
‘Nog altijd!’ zei hij - ‘valt het je dan zóó moeilijk van mij iets te begrijpen en te
vergeven?’
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Ze keek neer op het tafelkleed, haar lippen beefden.
‘Is je vertrouwen en je wrok dan nu nòg altijd zoo groot, en kan je niet inzien, dat
als ik je vader dikwijls je gezelschap misgunde, dit alleen voortkwam uit mijn eigen
verlangen je méér bij mij te hebben? Is dat zoo'n groote misdaad geweest? In ons
huwelijk was ik het altijd, die te kort kwam, - - niet je vader, dààr heb je wel voor
gezorgd.’
‘Je bent nòg jaloersch,’ zei ze gesmoord.
Een vale blos vloog over zijn mager, gelig gezicht; hij nam zijn bril af, wreef de
glazen schoon.
‘Misschien wel,’ zei hij toen: ‘ik vraag me af, of als ik gestorven was in plaats van
Papa, jij zoo tegen hem gewrokt zou hebben als nu tegen mij; voor mijn part was het
zoo geweest.’
Ze keek nog altijd niet op; een traan liep langs haar wang.
‘Ja, denk je dat dit een leven voor mij is?’ ging hij zachter voort, maar even bitter;
‘in dezen tijd heb ik het gevoel gekregen als iemand, die alles op één kaart gezet
heeft en verloren. Dat moet een mensch ook niet doen, dat is dom.’
Ze liet haar hoofd op haar arm zakken en schreide.
‘En ik dan?’ snikte ze. ‘Ik heb toch ook alleen maar jou! Kan jij dan heelemaal
niet begrijpen, dat ik verlang er eens over te praten? En jij bent zoo stug en zoo
norsch, alsof hij je grootste vijand geweest is. Denk je, dat ik me niet eenzaam voel
zonder jou - 't maakt me gewoon ziek!’
‘Ik kan niet velen, dat jij, nù nog, mij achterstelt bij je vader -’ zei hij.
‘Ach, dat doè ik niet - dat doe ik immers niet; als jij maar niet zoo ellendig jaloersch
was!’
‘En jij niet zoo ellendig kwaaddenkend!’
‘'t Hindert me zóó,’ schreide ze, ‘dat Papa, die altijd de beste bedoelingen had met
ons allemaal en vooral met mij, nu oorzaak moet zijn, dat wij....’
Hij antwoordde niet, maar er ontspande iets in hem; hier voelde hij voor.
‘Altijd,’ ging ze voort, snikkend - ‘heb ik geschikt en geplooid, dat hij het maar
niet merken zou, hoeveel ergernis het jou gaf. Elk pretje, elk feestje al die jaren werd
me vergald, doordat ik altijd tusschen hem en jou stond.
‘Gingen we, dan wist ik, dat jij het met tegenzin deedt;
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gingen we niet, dan was het ook geen gewone avond tusschen ons, want dan moest
ik telkens denken, hoe dit Papa hinderen zou.
‘Ik heb dikwijls gedacht: misschien is openlijke vijandschap beter dan dit eeuwig
knoeiend, tobberig vrede houden onder een schijn van hartelijkheid. En aan mij
dachten jullie maar niet. Jij denkt, dat ik jou altijd te kort deed, jij hebt het altijd
alleen maar willen zien van jouw standpunt; maar jij weet niet de keeren, als vader
mij verweet, dat ik te weinig kwam, als ik een avond of een middag van ons samen
niet wilde opofferen.... noch jou, noch hem heb ik ten koste van mijn eigen geluk
kunnen tevredenstellen - en nu nog - nu nòg is het niet uit!’
Hij stond stil te staren; opeens zag hij, wat hij nooit gezien had, dat zij den dwang
voor die groote maar veeleischende, egoïste liefde evenmin als een geluk ondervonden
had.... Maar hijzelf dan? Zijn liefde had 't haar toch ook niet lichter gemaakt,
integendeel. Het was een strijd geweest tusschen Papa en hem, om haar, - maar zij
was 't slachtoffer geweest.
Een vermoeid, onzeker gevoel deed hem zwijgen - hij zag het niet door. Als een
blinde had hij den laatsten tijd voortgeleefd....
‘Ik heb 't nooit zoo begrepen,’ zei hij eindelijk, - ‘zóó heb ik het niet ingezien.’
Ze schreide, toen zij zijn gezicht zag.
‘Denk er maar niet meer aan,’ smeekte ze, ‘laat 't eindelijk eens uit zijn - ik weet
't ook niet meer - maar zóó kan ik 't niet langer uithouden....’
Hij sloeg zijn armen om haar heen, trok haar aan zijn borst; en ze kusten elkaar,
stil, zonder een woord. - -------------Maar toen hij 's avonds in bed lag, Lot naast hem dadelijk moe ingeslapen, voelde
hij zich mat en afgetobd, alsof nu pas het volle gewicht van dezen laatsten tijd hem
drukte.
Lot was zichtbaar verlicht geweest, met iets van de grage gemakkelijkheid van
haar vader begeerend het voorbije leed te vergeten; maar hij voelde, hij zou niet zoo
gauw kunnen vergeten dezen tijd, die hem met ijzeren vuist had neergeduwd, een
knauw had gegeven in de zekerheid van zijn geluk - - zoo'n tijd tusschen hen beiden,
dien hij vroeger niet mogelijk zou geacht hebben.
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XLI
‘Vanmiddag naar Kitty - vanmiddag moet ik Kitty alles zeggen.’
Dit dreunde den heelen morgen door Pauls hoofd op kantoor, waar Hein, druk,
geheel ingenomen door dringende zaken, hem vermoeide met zijn rustelooze gezonde
werkzaamheid. En als in zijn ergsten tijd, barstte bij Paul de angst met geweld naar
zijn hersenen, telkens als zijn wil hard en taai dit vaste plan naar boven vocht:
‘Kitty alles zeggen.’
Hij had geen ander gevoel, wanneer hij aan dit weerontmoeten dacht, dan fel tegen
opzien.... en dat zij bij Lot gelogeerd was, maakte het nog moeilijker.
‘Na de beurs,’ had hij tegen Hein gezegd, ‘kwam hij waarschijnlijk niet terug.’
‘Waar moet je heen?’ vroeg die losweg.
Het flitste door Pauls gedachten, hoe nu een ander, genoegelijk zeker van zijn
geluk, geheimzinnig-vroolijk zou gezegd hebben: ‘Daar zal je later wel van hooren,’
- of zoo iets. Wat was hij ver van al zulk soort dingen af - van een normaal
engagement!
Hij zei: ‘Ik heb een paar dingen af te doen,’ bij voorbaat al kregel verder gevraag
verwachtend. Maar Hein, die den heelen morgen gezien had Pauls buitengewoon
wrevel-vermoeid gezicht, knikte toegevend, ging door met zijn werk.
Het stortregende 's middags. Langzaam liep Paul de gracht af, om zoo kalm mogelijk
te blijven, met geweld den zenuwangst trachtend te onderdrukken, die hem soms
bijna 't voortgaan onmogelijk maakte, door een wee gevoel in zijn maag, een
krachtelooze beving in zijn knieën.
Zonder iets te zeggen of te vragen, zijn keel en tong droog als leer, liep hij bij Lot
naar boven.
Zij kwam hem op het portaal tegemoet.
‘Zoo,’ begon zij, vroolijk-plagend, maar zweeg opeens, toen zij zijn gezicht zag.
‘Ik moet Kitty rustig alleen spreken,’ zei hij bot.
‘Goed - ga dan voor - er zal niemand binnenkomen.’
Ze zag hem ongerust vragend aan. Hij merkte het niet, zàg haar eigenlijk niet; hij
veegde even langs zijn voorhoofd, dat klam was, en ging binnen.
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Hij zag Kitty dadelijk. Zij droeg de bruine japon, waarmee hij haar gezien had bij
Ammy, den dag na haar concert.
Ze kwam naar hem toe, hield haar wang tegen de zijne, nadat hij haar had gekust.
‘Bèn je daar?’ fluisterde ze, ‘ben je daar - schat -’
Hij dacht; hij kòn niet zoo gauw al die zonnige blijdschap in haar doen verwelken;
't leek hem een zonde. En hij hield haar tegen zich aan, zijn arm om haar schouder,
en liet zich door haar meetrekken naar de canapé. Zij zag hem aan, haar sterke oogen
glanzend in de zijne.
‘Voel jij je ook niet anders?’ zti ze. ‘Ik moet aldoor denken: nu is alles veranderd
- nu ben ik een ander mensch, want nu ben ik van Paul - ik kan niets uitvoeren, ik
moet maar stil zitten en bedenken: dat het nu toch eindelijk gekomen is.’
Zoo smartelijk in zijn natuurlijken eenvoud ontviel haar de bekentenis van haar
verlangen, dat zijn hart beefde, terwijl hij haar hand vaster in de zijne hield.
‘Heb je mij mijn lang dralen wel eens verweten?’ vroeg hij.
Haar lichte oogen duisterden even onder schaduw van pijnlijk herdenken; toen
met dat innig liefkoozend gebaar, legde zij haar hand tegen zijn wang.
‘Ik heb vrééselijk verlangd,’ zei ze alleen.
Hij kuste haar met een dieper leed in zijn oogen, die onrustig staarden.
‘Zij wist niet, waarnaar zij verlangd had,’ moest hij denken, in een oneindige
bitterheid.
Zij zaten een poos stil en keken naar de natte boomtakken, die heen en weer
zwiepten in den wind; bij vlagen pletste de stortregen tegen de ramen.
‘Kitty,’ zei hij plotseling heesch, ‘ik heb je wat te zeggen.’
‘Het is toch niets naars?’ vroeg ze snel.
‘Het is iets, wat ik je zeggen moet - wil je naar me luisteren?’
‘Ja,’ knikte zij, als een kind opziende naar zijn gezicht.
Hij zat een oogenblik stil, om moed te verzamelen, zijn hoofd in zijn hand, zijn
andere, die de hare hield, rustend op zijn knie.
En toen, eentonig, wreed-precies voor zichzelf, niets overslaand, niets verbergend
of verzachtend.... van den tijd af, toen hij haar had willen vragen, tòt Bernards
verzekering den avond te voren - zoo met doffe stem, werktuigelijk alsof hij een les
las, deed hij zijn verhaal, oneindig pijnlijk in zijn onopgesmukte, koele duidelijkheid.
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Toen hij klaar was, hief hij het hoofd op, keek haar aan. Hij zag haar oogen, angstig
verschrikt, hem aanstaren.
‘Je begrijpt het niet, hè?’ zei hij zacht.
‘Neen, ik heb nooit van zoo iets gehoord - 't lijkt me vreeselijk.... maar Bernard
zegt immers, dat het beter zal worden?’
‘Ja, hij zegt, daar is hij van overtuigd.’
‘Maar dan - dan zàl dat ook wel....’
Hij zag, dat ze moeite deed het gehoorde te vatten.
‘Je moet er nooit met een ander over spreken,’ zei hij nog zachter, ‘want ik wil
het overwinnen, door er mij tegen in te zetten; maar ik wou je niet in den waan
brengen, dat je een gezonden man krijgt. Het maakt me heel somber als het erg is,
en dan ben ik geen gezelschap.’
Altijd zag hij haar gezicht met dat pijnlijk willen en niet kunnen begrijpen; en dat
maakte het hem heel moeilijk.
‘Ik moest het je zeggen - ik had het behooren te doen, vóór ik je iets vroeg - maar
gisteren heeft het me overrompeld.... het zou voor jou een bezwaar kunnen zijn, je
bent nog niet gebonden.... ik zelf heb het ook vroeger niet aangedurfd.’
Zij sloeg haar armen om zijn hals, en haar oogen vol in de zijne, fluisterde zij:
‘Hoe kàn je denken, dat ik - om wàt voor reden ook - het met jou niet zou
aandurven!’
Hij merkte op, hoe zij altijd fluisterde, wanneer zij haar innige liefde-woorden
sprak.
Zacht schudde hij het hoofd.
‘Niet aan òns alleen heb ik gedacht - maar verder.... daarom durfde ik nooit.’
Zij liet hem los, zag hem aan, de oogen wijdverschrikt.
‘O, dàarom! daaraan had ik nog niet eens gedacht.’
‘Neen,’ glimlachte hij moe - ‘ik wel.’
‘Maar nu hoèven we geen angst meer te hebben, Paul!’ Ze sloeg opnieuw haar
arm om hem heen, keerde met haar andere hand zijn gezicht naar zich toe. ‘Bernard
heeft toch gezegd, 't gaat heelemaal over, nu kunnen we gelukkig zijn.’
‘Ja,’ hij kuste haar, ‘dat kunnen we nu.’ Hij sloot even de oogen, omdat de aanval
- in reactie na zijn gedwongen kalmte dit alles te moeten zeggen - nu zóó hevig was,
dat hij bijna niet kon blijven zitten.
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Zij keek hem stil bezorgd aan; zij ondervond nu wel al de smartelijke teleurstelling,
dat dit niet meer was zijn onstuimige teederheid van gisteren - zoo lijdelijk vermoeid,
als hij nu deed. Was het dat nu, waar hij van had gesproken?
‘Heb je het nu?’ vroeg ze schuchter.
‘Ja.’
‘Gaat het niet over, als je bij mij bent?’ vleide ze, haar arm over zijn schouder,
haar wang tegen de zijne.
Zwaar en loom namen zijn koude handen de hare, hij glimlachte moeilijk.
‘Dat zegt Bernard nu juist: als we eenmaal getrouwd zijn, en jij bent altijd bij mij.’
‘Denk jij dat ook?’
‘Ja - ik hoop het.’
‘Is het nu heel erg?’
‘O ja.’
‘Erger dan anders?’
‘Erger dan den laatsten tijd - maar nu komt het....’
‘....Komt het....?’
‘Doordat ik me zoo ellendig heb gemaakt, hoe jij het zou opnemen; dat je zoudt
terugschrikken als je het wist....’
‘O,’ zei ze en haar oogen werden vochtig. ‘Wat ken je mij dàn nog weinig.’
Zijn hand streek over haar haren, dat mooie lieve haar.
‘Vergeef me,’ zei hij enkel. 't Was hem, of hij haar daarmee voor alles vergeving
vragen moest - vergeving vooral, dat zij zoo stralend gezond, en hij zoo mat en ziek
was.
Ze zwegen een poos stil bij elkaar; beiden keken, zonder te zien, naar de stralen
regen, die langs de ramen dropen.
Toen zei Kitty zacht met den hartstochtelijken, stillen fluister, die hem tot in zijn
ziel ontroerde:
‘Nu ik 't allemaal van je weet - want je hebt nu toch niets meer voor me verzwegen,
wel? - nu moet je ook nooit meer iets ervan voor me willen verbergen.’
Hij glimlachte, knikte, ontweek een antwoord door haar te kussen, maar diep in
hem ging het vast en bitter weten:
‘Dat zij dacht nu alles te begrijpen, en dat zij niets begreep, niet begrijpen kòn, en
hoe eenzaam hij moest blijven in zijn kwelling, omdat je dingen nooit kòn zeggen,
als je ze hadt. Alleen, dat zij nu het bestaan ervan wist, gaf hem toch ten opzichte
van hun verhouding een ondergrond van rust.
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‘Zàl je?’ drong zij. ‘Zal je heusch?’
‘Ja,’ zei hij maar.
Hij dacht, ze had er geen flauw vermoeden van hoeveel hij nu al zat te verbergen;
en met een dieper, schuldige knaging van smart; hoe zij meende hem geheel te
bezitten, geloofde, dat nu zijn ziel voor haar open lag, als de hare voor hem, en dat
zij - onbewust goddank, maar zou dat zoo blijven? - miste zoo een groot deel van
hem.

XLII
Pauls engagement gaf in de heele familie een opschudding; 't was iets, waar ieder
zich mee bemoeide, voor interesseerde, zich in verheugde.
Paul, de eenige ongetrouwde, was altijd beschouwd als het kind in huis nog; in
wiens lot ieder meer belang stelde, dan in dat van iemand anders.
Oom Jan deed het uit zijn melancholiek afgezonderd bestaan een oogenblik opleven.
Hij had zich moeizaam naar de Keizersgracht gesleept, zich geen tijd gunnend zelfs
op een rijtuig te wachten; en hij had voor Paul gestaan, lang zijn handen schuddend,
zonder een woord te kunnen uitbrengen. Maar Paul deed de vreugde, die in de oogen
van den ouden man vochtig blonk, onnoemelijk pijn.
Bernard vooral was tevreden. Met zijn glimlach had hij Kitty naar zich toe
getrokken en vaderlijk omhelsd.
‘Zij zou een goede vrouw voor den jongen zijn.’
Kitty, die door Paul alles van Bernards huwelijk wist, en haar heimelijken afkeer
van ‘zoo'n mensch’ niet geheel kon overwinnen, was nu toch in haar eigen geluk zoo
stralend en zonnig, dat zij Lena zelfs hartelijk kon bejegenen.
Paul zag dit met een innerlijken lach. Hij kènde haar, misschien beter dan zij
zichzelve kende, en wist: het was alleen haar eigen blijdschap, die haar over haar
bekrompen vooroordeel deed heenglijden. Maar hij wist ook; later zou onder zijn
invloed, haar aangeboren goedhartigheid de rest doen. Dat wilde hij ook niet anders;
er mocht niet door zijn vrouw iets komen tusschen Bert en hem.
Lena vond de nieuwe schoonzuster een benauwing te meer. Aan Paul was ze nu
gewend, aan Hein en Bets, aan Ammy ook, alleen dien vent, dien Henri kon zij niet
uitstaan - - nu dit weer, zoo'n vreemd meisje - - ‘hè, als ze eens
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heel alleen met Bernard ergens buiten kon wonen, van al die familie af!’
Uit Den Haag kwamen opgetogen brieven; Louise was het een last van haar hart.
Sinds Paul zich tegenover Bernards huwelijk zoo vrij en toegevend had betoond, had
altijd de vrees haar gestoken, dat hijzelf ook nog eens op die manier voor den dag
zou komen.
Maar dit was uitstekend! Nu was hij in een veilige haven. Zij kwam over en
omhelsde Paul met tranen in haar oogen, vond bezorgd, hem wel wat stil en mat voor
een geluk kige verloofde. Maar Paul, wrevel, zei ongeduldig, dat zij zich maar wat
verbeeldde - zij werd toch niet oud? tot zij half lachend half gebelgd om zijn duidelijke
afwering van vertrouwelijkheid maar zweeg.
Het hinderde hem zelf, dat hij zoo tegen haar deed; haar aanwezigheid in huis
bracht hem de dagen terug na Papa's dood, toen zij zoo goed samen geweest waren,
hij zoo ouderwets hartelijk voor haar gevoeld had.
Hij voelde nu niets. Hij kòn niet. Als een onverschillige dit er buiten stond, zag
hij het geroes van feestelijk verheugen - dat zich, hoe betoomd ook door den
kortgeleden dood van meneer Terlaet, bij vrienden en familie niet geheel liet
onderdrukken - voorbij zich gaan.
Zij hielden geen receptie, maar visite stroomde toch voortdurend, de eerste dagen
na 't publiek worden, aan; bloemen vulden Kitty's kamers.
Kitty straalde van een innig, zacht geluk. Telkens in deze dagen, moest zij
terugdenken aan verleden jaar, toen alles zoo grauw, zoo hopeloos geschenen had.
En het was haar thans een plezier haar zanglessen voort te zetten, goed te studeeren,
nu zij zingen kon uit haar eigen vol geluk, voor zichzelf, met de gouden, blijde
toekomst vóór zich.
‘Oh, dat het teruggekomen was tot haar, het oude geluk, de oude innige vreugde
van hun samenzijn, zoo veel heerlijker nog dan vroeger, omdat daar nu was zekerheid.
En wat hij haar verteld had van die vreemde ziekte.... die angsten.... dat zou wel
overgaan! Als zij altijd bij hem was, voor hem zorgde, alles om hem heen vroolijk
en zonnig maakte, dan mòest zijn melancholie verdwijnen; alles, àlles zou zij van
hem weren, wat hem hinderen kon. Vroeger had zij altijd gevonden, dat ieder
oogenblik zonder hem verloren was in haar leven; nu leek haar elke seconde van

Ina Boudier-Bakker, Armoede

415
haar bestaan heilig en kostbaar. Als zij samen waren, dan was het de nooit voleinde
vreugde om elke uitdrukking van zijn gezicht, elk gebaar van zijn tengere handen,
den klank van zijn zachte, loome stem.... Als zij alleen was, dan bleef het herdenken,
teederder, inniger nog misschien dan de werkelijkheid - het spinnen van illusies,
plannen maken.... Want àlles wat met hem in verband stond was haar dierbaar; zij
voelde zich weer als vanouds opgenomen in den familiekring, zij wist zich thuis in
de oude bekende omgeving. Het was haar of ze hongerig en dorstig van een lange
reis thuiskwam, en zich niet verzadigen kon haast aan al, wat zij zoo lang gemist
had.
En zijn matheid, zijn dikwijls teruggetrokken vermoeide houding, beangstigden
of verontrustten haar nooit. Het verdubbelde slechts de innigheid, waarmee zij hem
tegemoet kwam. ‘Want wàt kon haar gebeuren, nu Paul en zij voor goed één waren!’
Hein was druk en lawaaiïg in dezen tijd. Het maakte hem ontroerd opgewonden
te denken, dat Paul, Paùl dien hij altijd beschouwd had als iets dat bij hèm hoorde,
nu een eigen weg zou gaan. Dat Paul daar zou wonen in een huis apart, zou hebben
een eigen gezin.... Hij was er jolig tegen in, maar het kostte hem moeite aan de
gedachte te wennen.
Ammy was den avond zelf, waarop zij het hoorde, naar de Keizersgracht gekomen;
zij vond Paul op zijn kamer, waar het licht juist was opgestoken.
De kachel brandde rood in den vroegen Februari-avond, die fel koud was.
‘Ik ben zóó blij,’ zei ze, ‘zoo blij - dit is nu voor het eerst weer eens iets goeds.’
Zij ging op de bank zitten, trok haar bonten cape achter zich weg. Haar gezichtje
was wat smaller - de oogen leken grooter, met een onderworpen klare rust.
Een pooslang zaten zij zwijgend, beiden voelend als iets weldoend ouderwets
samen te zitten in deze kamer. Het zou niet zoo heel dikwijls meer gebeuren.
‘Wat een vreemd jaar wordt dit,’ zei ze: ‘vader weg - Hein hier in huis - jij
trouwen....’
Het schalde als een bazuin door zijn hoofd, doorschokte hem met schrik:
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‘Jij trouwen - o ja, ik trouwen....’
‘Wie zal er dit jaar op Hogher-Heyden komen?’
Ze trok even de schouders op.
‘Het zou toch zoo anders zijn zonder Papa - Lou misschien.’
‘En jij?’
‘Neen - ik - niet....’
Hij keek plotseling aandachtiger naar haar; iets in haar gang, haar loomer bewegen
had hem al getroffen, toen zij binnenkwam - een vermoeden ging smartelijk door
hem heen.
‘Jij....?’ herhaalde hij.
Ze glimlachte, een droef-milden glimlach.
‘Och jongen - - ik kan 't jou wel vertellen, maar ik houd het anders nog stil - eind
Augustus, begin September....’
Hij zag haar aan, met zoo iets zachts in zijn gezicht, als haast niemand van hem
kende.
Zij begreep het, voelde, dat hij doorgrondde, hoe zwaar deze winter voor haar
geweest was, waarin alles van haar aangeboren natuur was gedrongen en gewrongen
in een richting, die alleen begrijpen ten koste van veel lijden en zelfoverwinning,
haar had aangewezen.
‘Ja,’ antwoordde ze op zijn onuitgesproken gedachte, ‘ja - en 't is misschien goed
- ik gelóóf wel, dat het goed is voor ons beiden.... Henri is er heel blij mee.’
Er trok iets wrangs om haar mond, maar 't verdween weer; in 't schemerig licht
zag hij haar blank gezichtje tegen den kleurigen lap achter haar, devoot-berustend.
En hij beklaagde niet, hoewel zijn hart hem pijn deed om haar. Het was de groote
natuurwet, waaraan zij zich onderwierp, zij was haar leven opnieuw begonnen.
Mogelijk, zou zij in het kind tenslotte geheel verzoening vinden.
***
Het waren dagen van veel wind en regen, donker, somber weer - maar Paul merkte
het nauwelijks. Als hij 's morgens opstond, lag altijd onveranderlijk de dag grauw
en bezwarend over hem. Meestal werd hij wakker met een schok van angst: weer
een dag - voortmoeten, afspraken met Kitty, onvermijdelijke visites - weer moeten
doen als de gelukkige verloofde.
't Was veel erger dan hij zich had voorgesteld.
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‘Oh,’ dacht hij iederen morgen, ‘was hij het maar nooit begonnen - dit had hij zich
kunnen besparen. Hij had zich kunnen besparen, de wroegende zelfkwelling, die
hem geen rust liet, hem afmartelde tot gekwordens toe: dat hij zijn engagement niet
als geluk kòn voelen, hij zelf soms in verregaande uitputting van geest, waarin àlles
hem met weerzin vervulde, niet eens meer wist, of hij nog van haar hield. Het
agiteerde hem ontzettend, haar te zien zoo gelukkig, vertrouwend, zonder eenig
vermoeden, dat het bij hem anders kon zijn - terwijl hij deze vergane weken slechts
kon zien als den vreeselijksten tijd van zijn leven. En dit verdrong tenslotte elk ander
denken in hem, voerde altijd opnieuw tot dien eenen zelfden, hevigsten angst:
Dat hij het op een oogenblik niet meer zou kunnen uithouden - dat hij het inééns
verbreken zou.... ja en wat dàn? Dat was ook niet om aan te denken!
Het was vreeselijker dan nog één angst te voren, want hier was tevens het geluk
van een ander mee gemoeid, en de gedachte hieraan, aan Kitty's ellende dan, maakte
hem bijna radeloos.
En weer zat Bernard heele avonden bij hem; de eenige verlichting voor Paul was
zich tegen hem te kunnen uitspreken, alles aan hem te vertellen en dan te trachten
zich door hem te doen kalmeeren, te laten wegredeneeren dat gevoel van schuld.
‘Geloof je dan, dat zij zonder je gelukkiger zou zijn?’ zei Bernard luchtig-weg,
maar in zijn hart trok hij het zich aan. Het verontrustte hem als medicus niet, maar
het deed hem pijn den jongen zoo te zien strijden en tobben in een tijd, die de
gelukkigste van zijn leven had moeten zijn.
En hij gaf al zijn vrije uren aan Paul. Dikwijls moe en warm uit 't gasthuis komende,
ging hij meteen door naar de Keizersgracht, zat bij Paul te praten, hem gerust te
stellen, tot hij zelf doodaf aan 't eten thuiskwam. Het was iets, waarmee hij vocht,
die ziekte van Paul, en hij woù het overwinnen; en aan 't eten bij Lena was hij
verstrooid, luisterde nauwelijks, als zij, blij hem eens bij zich te hebben, hem vertelde
van haar kleine ervaringen.
Maar zij merkte dadelijk wel, dat hij er niet bij was, en ze zweeg teleurgesteld,
toch nooit mokkend.
Alleen dacht zij soms, dat zij hem, nu zij getrouwd waren, eigenlijk nog minder
had dan vroeger.
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Dan, als zij opstonden, voelde hij dat hij prettig rustig gezeten had, zàg hij de eetkamer
keurig en ordelijk, met bloemen op tafel, haar kalm en stil tegenover hem.
Eens na een bizonder drukken dag, zei hij:
‘Je weet niet, hoe goed me dat doet, zoo stil hier te zitten, jij kan zoo heerlijk
zwijgen - weet je dat wel?’
Ze lachte, een beetje droef - en hij het ziende, opeens bewust van zijn altijd-door
egoïsme jegens haar, sloeg zijn arm om haar schouder, trok haar tegen zich aan.
‘Kom,’ zei hij, eventjes week-berouwvol, ‘ik ben een vervelende kerel, hè?’ - en
als plots zelf gekwetst door een nieuwe invallende gedachte: ‘Denk je dat wel eens
van me?’
Zij keek verschrikt, begreep niet wat hij had, zoo was hij nooit.
‘N-nee,’ zei ze met haar zangerige intonatie - ‘wat zèg je nou toch voor dingen?’
‘Zoo maar,’ zei hij weer stug, maar er bleef iets in hem hinderen; er was opeens
een verlangen in hem haar plezier te doen.
Hij hield haar handen vast, terwijl zij voor hem stond.
‘Je mag zeggen, wat je nu eens graag wil - zullen we morgen naar de komedie
gaan, wij samen?’
‘Hè ja!’ lachte ze dankbaar verheugd, en gaf hem een zoen.
‘Nu goed dan.’
Hij stond op, kuste haar terug - en ging.
Maar 't gevoel van onvoldaanheid wou niet uit hem weg; hij had een wrevel tegen
zichzelf, dien hij niet heelemaal goed ontleden kon.
Hij vond, dat hij zich goedkoop had afgemaakt met die komedie - en dat, terwijl
hij hoe langer hoe meer voelde hoe onontbeerlijk zij hem geworden was.
En als op dien avond, toen zij thuis kwamen, dacht hij:
‘Ik heb haar noodig, ik heb haar zoo noodig.’
***
De dagen van Pauls engagement rijden zich, sleepten zich voort, de een na den
ander, alle hetzelfde voor hem: grauw, onder den zwaren druk in zijn hersenen, die
hem voor alles onverschillig maakte tenslotte, behalve voor eigen kwelling. In het
bijzijn van Kitty was soms eenige rust, omdat hij dan onder haar bekoring een
oogenblik wel weer eens helder
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beseffen kon, hoè hij toch nog van haar hield, en deze zelf-contrôle hem iets van zijn
wroegend schuldgevoel ontnam.
‘Kon hij het altijd maar met haàr bepraten als met Bernard, dat zou misschien het
eenige zijn, wat hem hielp,’ dacht hij, toen de weken vergingen, en de onnatuurlijkheid
van dit voortdurend zwijgen en zich verbergen tegenover haar, hem bijna te zwaar
werd.
‘Hij had toch vooruit geweten, dat hij dit niet zou kunnen volhouden,’ - maar al
had zij dien eenen keer nòg zoo ernstig gezegd: ‘Je moet het nu nooit meer voor me
willen verzwijgen,’ hij voelde te sterk, hoe absoluut vreemd ze er tegenover stond en hij vreesde: 't zou in zorg om hem, haar geluk bederven, zonder hèmzelf iets verder
te brengen.
Hij kon haar ook niet teleurstellen, als zij stralend bij hem kwam, altijd blij zich
ergens met hem te kunnen vertoonen. ‘Laat zij tenminste in den waan van geluk
blijven, zoolang het kan,’ dacht hij; hij kon haar al zoo weinig geven, zoo weinig
vroolijkheid. Als zij samen wandelden, ergens een bezoek brachten.... altijd zag hij
zichzelf, zijn magere, melancholieke persoonlijkheid als een onheilbrengende
schaduw, die haar zonnige rozige verschijning onbewust achter zich aan sleepte.
Wat den heelen toestand het afschuwelijkst voor hem maakte, was, dat het doorging
tusschen feestelijke vroolijkheid en blijdschap, tusschen haàr echt stralend geluk en
plannen voor de toekomst; dat hij machinaal meepraatte over de dingen, waarvoor
hij niets kon voelen: ‘geluk - getrouwd zijn - eigen huis - engagementstijd, heerlijkste,
onbezorgdste tijd....’
Het steeg tot zóó'n obsessie in hem, dat hij ten slotte alleen nog maar dacht: ‘Het
zou het beste zijn voor ons beiden, als ik dood was.’
Toch merkte Kitty er veel meer van, dan hij vermoedde; te duidelijk zichtbaar was
dikwijls zijn matte weerzin, zijn nerveuse geprikkeldheid. En zij begreep dan wel,
dat hij weer had dat gevoel, waarvan hij haar dien middag verteld had.... maar zij
stond voor iets wat zij absoluut niet kende, wat hij haar ook niet meer toevertrouwde....
‘'k Ben moe in mijn hoofd,’ zei hij altijd, wanneer zij hem vroeg, en er was dan
zoo iets afwerends in hem, dat zij vanzelf niet verder aandrong.
Maar het bedroefde haar in stilte, dat hij het haar niet

Ina Boudier-Bakker, Armoede

420
wilde zeggen; zij zou niets voor hem hebben kùnnen verbergen. Het was de eerste
schaduw op haar jong geluk, het begrijpen: dat hun wederkeerig bezit alleen niet in
staat was hem even gelukkig te maken als haar.
Toch, voor Paul wist zij te verhelen wat haar griefde. Schijnbaar bleef zij dezelfde,
maar inderdaad zòcht ze, al begreep ze dan ook de oorzaak niet, naar de beste wijze
om aan zijn geprikkeldheid tegemoet te komen. Zij leerde ongemerkt de dingen
vermijden, die hem hinderden: al te groote vroolijkheid, veel praten over hun
toekomst.... Het was iets bitters, te zien dat haar stralend geluk hem dikwijls pijnlijk
scheen aan te doen - en ze trachtte haar blijdschap te temperen, onderdrukte haar
verlangen bij hem te zijn, als zij merkte, dat hij liever alleen was.
Het was alles vreemd en moeilijk voor haar, zoo anders dan zij het zich eenmaal
gedacht had - maar zij nam 't dapper op, sprak er met niemand over, een enkelen
keer met Bernard, nadat hij er zelf eens tegen haar over begonnen was. Toen had hij
met vreugde doorschouwd haar gezonden moed, en hoe deze moeilijkheden slechts
haar liefde voor Paul schenen te doen groeien. En hij dacht: ‘Hij had wel goed gezien;
zoo iemand, dan was zij de vrouw, die Paul noodig had.’
Maar in Paul, als hij Kitty zoo zag, zonder dat zijn stille gedruktheid schijnbaar
ooit in staat was, haar kalmblije opgewektheid te verstoren, kwam soms de bittere
gedachte, die hij dadelijk trachtte te verjagen:
‘Als zij meer van zijn toestand begreep, zou dan haar moed om een heel leven met
hem te aanvaarden, even groot zijn?’
Maar langzaam, naarmate de weken vergingen, kwamen enkele betere dagen - nu
ook de eerste hinderlijke, vermoeiende drukte van visites maken en ontvangen,
voorbij was.
‘De groote verandering, al het nieuwe, dat had het hem gedaan,’ begreep hij nu.
Zijn engagement werd al iets oudbekends, waarom niemand zich meer bekommerde
- niemand meer verwachtte hem bijzonder opgetogen of stralend te zien.
Zoo werd het ook langzamerhand voor hemzelf iets gewoners, verloor het
agiteerende van het nieuwe. Al vermocht hij nog niet het als een geluk te voelen, hij
kon nu met zichzelf redeneeren, dat dit alleen een gevolg van zijn ziekte was; en de
aanhoudende felle wroegende angst had
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plaats gemaakt voor korte aanvallen nu en dan, waartusschen hij wel volkomen
goede, rustig-gelukkige oogenblikken kon hebben met haar.
Ook begon hij hoe langer hoe sterker te ondervinden, in dankbaar ontroerde
verwondering, dat zij, terwijl hij haar nooit van zijn kwellingen vertelde, in
fijnvoelenden zin hem telkens wist tegemoet te komen, bij intuïtie scheen te begrijpen,
wat hem hinderen moest. En dit vooral, deed den angst in hem bedaren, gaf hem een
rust - de rust bij haar, die hij zoo sterk behoefde.
-------------Dat Kitty en hij in veel opzichten zulke groote contrasten waren, hinderde Paul
nooit; hij nam het alleen, toen hij beter werd, de dingen weer meer zijn belangstelling
wekten, met verwondering iederen dag waar.
Op een middag waren Lot en Kitty samen op zijn kamer.
‘Moeten al deze lievelingen naar het nieuwe huis mee, Paul?’ vroeg Lot plagend
en wees op een foto aan den wand: de madonna met kind van Michel Angelo, uit de
Lieve-Vrouwekerk in Brugge. ‘Vindt Kitty die dingen mooi?’
Kitty schudde lachend het hoofd.
‘Maar ze mogen wel hangen in ons huis, als 't Paul plezier doet.’
‘Jullie zijn barbaren,’ zei Paul zacht.
Kitty duwde haar gezicht tegen zijn wang.
‘Ben ik joùw barbaartje?’ vleide ze.
‘Vindt je het heusch leelijk?’ vroeg hij glimlachend haar haren streelend.
‘Ja heusch - die moeder, wat een sip gezicht, en 't kind heeft een waterhoofd.’
Hij lachte, zijn gesloten glimlach. Hij herinnerde zich, hoe hij ontroerd voor dit
beeld gestaan had, haast niet wèg kunnend er vandaan; in verrukking voor het
vrouwegezichtje, dat in gelaten devotie neerschouwde.
En weer wist hij: er zouden altijd schuilhoeken van heimelijk lijden en heimelijk
genieten in hem blijven, die zij, Kitty, nooit zou kennen.

XLIII
Het was voorjaar geworden, een vroeg-warme, vol-groene Meimaand, met zoele
dagen en milde regennachten.
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In het huis op de Keizersgracht werd druk gewerkt; ramen en deuren van de
bovenverdieping stonden open, werkvolk, behangers en schilders liepen in en uit,
kisten stonden in de gangen.
Hein had gemeend het met April te kunnen betrekken, nu zou het wel eind Mei
worden; eerstens, omdat het niet eerder klaar was, en dan ook om Paul, die tot zijn
trouwen zijn kamers in huis zou bewonen.
Een deel der oude meubels was verkocht, een klein deel hadden de kinderen Terlaet
gehouden: stukken, waar persoonlijke herinneringen aan verbonden waren. Papa's
schrijfbureau had Hein genomen - zijn leunstoel en veel kleinigheden had Lot voor
zich gevraagd - Ammy wilde moeders werktafeltje. Maar Paul had véél uit het oude
huis naar zijn nieuwe reeds gehuurde woning in de Jan Luykenstraat overgebracht dingen, waar hij sinds zijn kinderjaren aan gehecht was, die de anderen nauwelijks
kenden of vergeten waren, had hij in stilte, als iets waarvoor hij zich schaamde, en
waarover hij absoluut geen gepraat hebben kòn, weggehaald.
Weg nu maar uit het huis, dat het oude niet meer was; het huis, dat zoolang zijn
deftige rust had bewaard onder de correct kalme zorg van Dien, waar nu den heelen
dag de stem van Bets rumoerde boven zijn hoofd en bevelen uitdeelde; waar vreemde
kerels oude kleeden van de vloeren trokken en nonchalant smeten op een stoffigen
hoop. Hij voelde soms woede gloeien in zijn hoofd, en een aandrift om het uit hun
handen te rukken, te roepen: ‘Blijf er af! laat het zooals het is!’ in een onredelijken
wrok tevens, of ze niet hadden kunnen wachten met al dat veranderen en vernieuwen,
tot hij eruit was.
Eén was er, die er nog erger onder leed: oom Jan. Sinds het verhuizen was
begonnen, had hij er geen voet meer gezet. Eenmaal nog, kort tevoren, toen voor het
laatst alles nog in de kalme, oude orde stond, was hij er geweest, had hij moeizaam
het heele huis doorgestrompeld, zwaar steunend op zijn stok. En voor 't laatst had
hij gestaan in de kamer van Amelie, den zwaren grauwen kop met moeite heffend,
de barsche mond verwrongen.
Nog eenmaal was het verleden voor hem opgeleefd; hier op de voorkamer had hij
gezeten tegenover haar, op stille regenmiddagen.... dan om kwart over vieren
plotseling
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een leven in de gang, op de trappen, de kinderen die uit school kwamen.... en hun
oogen zagen blij, maar rustig, als iets dat ze lang gewend waren, oom Jan en moeder....
Ammy, met fijn geregen kraaltjes, genietend in de mooie kleuren, terwijl ze
voorzichtig ze om haar halsje paste - Louise met kleine Lot bij zich - Hein, binnen
stormend, zijn boeken neersmijtend, ademloos van vechten en hollen langs de straat
- en Bernard, gymnasiast al, groote bedaarde jongen, stoeiend met Paul, teer ventje....
Allen menschen nu, die hun eigen leven stuurden - en geen die hèm meer noodig
had.
Jan Terlaet had stil gestaan, roerloos, of hij wachtte - en zwijgend ook stond het
oude huis om hem heen, dat meer van hem gezien had, dan eenig mensch.
Hier was zijn leven geweest, in het huis, dat het zijne niet was - voor de vrouw,
die de zijne niet mocht zijn - voor de kinderen, die zijn kinderen niet waren.... hier
had zij hem zóó geheel bezeten, zóó volslagen hem getrokken binnen haar levenskring,
dat zijn eigen leven in armoede was vergaan.
Hij schudde het hoofd. Hij had niet anders gekùnd - het lot had hem die plaats
aangewezen....
Zoo had Paul hem eindelijk gevonden, en hem thuis gebracht, gebroken. En dien
avond was hij bij oom Jan gebleven, en had hem gesproken over Kitty, en hoe zij
beiden hoopten, dat hij veel bij hen zou komen. Hijzelf, op dezen melancholieken
avond, met den ouden man moe in zijn stoel gezakt tegenover zich, dacht zonder
veel vreugde aan zijn aanstaande huwelijk, maar toch kalm berustend, als aan iets
waarin hij geluk zou trachten te vinden.
***
Het was de eerste Zondag in Mei.
Hein, Paul uit wetende met Kitty, was naar het huis gegaan, om alles eens op zijn
gemak na te zien. Al dat veranderen, opruimen, liet hij aan Bets over; het hinderde
hem te veel, om er zelf zich mee te bemoeien, en tòch wilde hij het gedaan hebben.
Hij had het heele huis doorgeloopen, boven de kamers gezien, waar de nieuwe
kleeden al lagen, de gordijnen hingen, maar nog enkele oude meubels èn reeds
overgebrachte van hen, rommelig door elkaar stonden. Het was zijn wil geweest,
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dat niet alles verkocht werd, boven nog een paar van de ongebruikte kamers met een
deel van den ouden inboedel gemeubeld bleven. En er leefde bovendien een stille
illusie in hem, dat de anderen zich bij hèm thuis zouden voelen, als eenmaal bij zijn
vader.
Aan de zaal kon, tot ergernis van de voortvarende Bets, nog niets gedaan worden.
Dat wilde Paul niet, zoolang hij hier woonde, en Hein had erop gestaan, dat Paul
hierin niet gehinderd zou worden.
‘Jullie zoudt alles wel willen laten zooals 't is, en er een museum van maken,’ zei
Bets soms geërgerd door dit langzaam opschieten, maar goedhartig schikte ze toch
alles naar hun zin, wilde niets doen wat Hein of den anderen bepaald onaangenaam
was.
Het was warm buiten, toen hij weer op de stoep stond. Hij overlegde: Bets was toch
uit, Berry ook, hij kon wel eens bij Ammy aangaan, die was een paar dagen ongesteld
geweest.
Hij vond er Lot; Ammy en De Brière beiden thuis.
‘Hoe gaat het Amme?’ Hij keek bezorgd onderzoekend naar haar gezichtje.
Ze glimlachte geruststellend. ‘Ze was weer goed - een paar dagen erg verkouden
geweest - maar met dit zachte weer....
‘Ik wou nog een maand kalmpjes met haar naar buiten gaan,’ zei De Brière, die
met Jopie op zijn knie zat - ‘'t zou goed voor haar zijn.’
‘Ik ben net zoo goed hier.’ Een schaduw van herinnering aan den vorigen zomer
duisterde even in haar oogen - hij zag het niet. Hij was trotsch, overgelukkig in het
vooruitzicht van een tweede kind, en dankbaar bezorgd voor haar. Hij dacht bijna
aan niets anders - alles wat gebeurd was in 't najaar, scheen ver achter hem te liggen.
- Hij wist, Ada was geëngageerd; op een middag was hij haar hier in de stad
tegengekomen met haar aanstaande; hij, kapitein bij het Indisch leger, forsch,
gebruind, met een zelfvoldanen trots op haar neerziend, lachend en pratend; zij, naast
hem tengerder dan vroeger, gracieus en mondain, maar haar gezichtje smal en bleek,
met onverschillige oogen luisterend. Zij zag hèm, De Brière, niet en hij was een
winkel ingeschoten, willende vermijden, vooral om harentwil, een
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ontmoeting; maar verwarrend was in hem opgegloeid de herinnering aan dien zomer,
hoe nà zij hem eens gestaan had, en hoe zij nu daar ging met een vreemde.... Oh, hij
kènde haar, dit had hij verwacht; het lag niet in haar aard om hèm haar leven te
vertreuren; met de nijpendste pijn in haar hart zou zij nog willen triomfeeren over
hem, hem zoo gauw mogelijk willen toonen, dat hij onmiddellijk te vervangen was.
En als hij haar ontmoet had, voorbereid, zou hij dit misschien ook hebben kunnen
gelooven; nù, hij zag nog dagen lang haar mat onverschillig lachje, haar koude, harde
oogen voor zich; hij kon het niet van zich afzetten, voelde het als een klacht tegen
zichzelf, en in onredelijken wrevel, waarvan hij in zijn egoïsme den grond: jaloezie,
niet eens zelf inzag, had hij gevloekt op ‘den vlerk van een kerel - -’
Het had hem te meer gehinderd, dat hij de herinnering eraan niet dadelijk verliezen
kon, omdat hij zich nu aan Ammy gebonden voelde door een nieuwen band van
dankbare teederheid: een kind - een jongen misschien!
Lot, die met hem zat te praten, zag het in zijn oogen: hij was dolblij; dit aanstaand
vadergeluk nam hem geheel in, deed hem voor het oogenblik niet anders verlangen,
‘misschien, misschien, zouden kinderen tenslotte hem binden, waar Ammy het niet
vermocht....’
Haarzelf deed de gedachte aan Ammy's nieuw moederschap weinig pijn. Hoe
anders zou het haar vroeger hebben opgezweept in jaloersche smart. Ach, dat ook
vervloeide langzaam in haar. Het leek haar soms, of zij moe, maar kalm, het
vergeefsch verlangen eenmaal zou kunnen loslaten. En tusschen Peter en haar ging
het beter dan ooit nog bij Papa's leven.
De slagboom was gevallen.
Het was alles zoo vreemd, zoo ongewoon, maar dóór haar nog altijd innige
droefheid om haar vaders dood heen, voelde zij zich toch niet ongelukkig. Hun leven
ging meer samen, nu zij haar liefde, haar aandacht, haar tijd, niet hoefde te verdeelen.
Het was 't geluk, nu eindelijk eens geheel te kunnen leven in en voor elkaar.
Toch was daartusschen als een blijvende pijn, het wreede besef, het begrijpen,
waartoe het leven ook haar gebracht had met harden dwang:
Dat haar vader, wien zij het liefste kind was geweest, met al zijn liefde haar geluk
toch in den weg had gestaan; dat
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hòe zij hem ook altijd zou blijven missen, gijn heengaan het voor haar tenslotte beter
had gemaakt.
Eéns had zij zich geuit, gesnikt tegen Bernard, toen hij in een van zijn zachte buien,
die tot vertrouwen lokten, bij haar zat. En toen had hij kalm en ernstig met haar
gepraat:
‘Voor iedereen komt de tijd, dat hij afgedaan heeft. Gelukkig, wie dàn sterven
kan. Dat is met Papa 't geval geweest. 't Ging voor jou tusschen de twee, die het
meest van je hielden.... Me dunkt, als je Peters gezicht ziet tegenwoordig, moet je er
vrede in kunnen vinden.’
Hein vroeg haar iets over een brief van Louise, en zij praatten wat over 't huis....
De Brière mengde er zich in....
Ammy zat erbij, met Jopie naast zich, die de pop op haar schoot uitkleedde. Zij
was den laatsten tijd nog stiller dan vroeger, maar kalm. Zij liet zich gaan, nam alles
zooals het gebeurde.
Jopie streek even langs haar wang om haar aandacht te trekken.... zij bukte zich,
zoende zachtjes haar dochtertje.
Zij wist, ànders dan Jopie, zou zij dit kind ontvangen. Jopie was de levende
herinnering aan hun eersten tijd van ongerepte liefde; dit kind zou zijn een bezegeling
van hun verzoening - het teeken van een nieuwe levensperiode. Niet met zonnige
blijdschap als eenmaal Jopie wachtte zij het, maar met angstige, teedere zorgen kind, geboren uit den moeielijksten, zwaarsten tijd van haar leven; met smartelijke
vereering bijna voelde zij het in zich groeien, dit kind, waarover zij moeder zou zijn,
waarvoor zij beefde in banger zorg dan voor Jopie, die had de lichte, makkelijke
natuur van den vader.
-------------Hein en Lot gingen gelijk weg. Ze liepen het park door in den voorjaarswind, die
harder in den namiddag was opgestoken.
‘Heb jullie al een dag bepaald, dat je overgaat?’ vroeg Lot.
‘Neen, liefst op een Woensdag als Berry geen school heeft; die vindt dat een pretje,
begrijp je!’
‘Je bent over deze school tevreden, hè?’
‘O ja.’
Hij zweeg; Lot keek hem aan, het trof haar, hoe gedrukt hij er opeens uitzag.
‘Scheelt er wat aan?’
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Hij weifelde, keek op in de lentelucht, waar witte fluweelige wolken joegen boven
het jonge groen; toen zei hij haperend:
‘Och, tot nu toe ging het best, zei je - ik dacht, dat we het nu gewonnen hadden....’
‘En?’ Lot stak haar arm door den zijne; langzamer liepen zij in het stilgeworden
park.
‘Wel - nu is de directeur al een drie weken ziek - en nu is 't meteen weer mis - die
man heeft hem onder appèl - nu raakt hij weer aan 't slabakken - 't is beroèrd....’
Hij sloeg met zijn stok de grasjes, hulpeloos verdrietig.
‘Och maar Hein, dat zou ik me toch niet aantrekken - zòò gauw verandert een
jongen als Berry niet. Als zulk een invloed eens een paar jaar geduurd heeft, dan kan
het blijvend zijn, maar nu.... En die man wordt toch immers wel weer beter?’
‘Volgende week zou hij weer komen -’
‘Maar mijn hemel, wat maak je je dan voor bezwaren, malle jongen!’
Ze schudde plagend zijn arm.
Hij lachte onwillekeurig.
‘Je bent een lieve meid!’ zei hij hartelijk.
Hij gleed van 't onderwerp af, en ze liepen een poos zwijgend voort, de drukke
Leidsche straten, het Singel tot ze stonden voor Lots huis.
‘Kom je niet binnen?’
‘Neen - een anderen keer - adieu - -’
‘Zeg -’ hij kwam terug - ‘je moet er maar niet tegen een ander over praten - ook
niet met Bets - -’
Ze schudde geruststellend het hoofd, keek hem even na, waar hij ging, zwaar
stappend, den grooten blonden kop gebogen - De deur werd opengetrokken, zij ging binnen, nadenkend langzaam.
‘Ben jij het, Lot?’ riep Peters stem van boven.
Met een blij verlangen plotseling, liep ze de trap op....
Hein liep langzaam door naar de Heerengracht; voorttobbend op dat eene, wat hij
Lot niet had kunnen zeggen, wat hij niemand zou bekennen:
Hoe het hem in zijn ziel gegriefd had, dat hij zelfs dien korten tijd Berry niet in 't
spoor had kunnen houden.
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Hij dacht aan 't groote huis, waar hij in zou trekken, over alles wat daar gebeurd was
in de vele jaren - nu kwam hij erin met zijn zorg - wat zou het voor hem daar worden
- -?
Zijn aandacht werd plotseling gevat door Berry, die voor hem stond.
‘Zag u mij niet, vader?’ zei hij met zijn doordringende stem - zijn gretige
onrustig-vorschende oogen naar Hein opgeheven - ‘ik zag u aankomen, heel van ver
al - gaan we nog een eindje om?’
‘Dat is goed.’
Ze wandelden samen voort. Berry pratend, druk vertellend over 't schip dat hij had
zien afloopen - over 't huis - zijn club - - Hein luisterde stil, en langzaam, terwijl zij
zoo kalm gingen naast elkaar, zonk een nieuwe tevredenheid in hem:
‘Als dan een vreemde Berry moest leiden en brengen tot wat goeds omdat hij het
niet kon, in godsnaam, dan liet hij het over - als voor hèm maar mocht blijven de
liefde, het aanhankelijk vertrouwen van den jongen....
***
De avond was stil en windloos. Paul had met Kitty gewandeld en haar
thuisgebracht; nu liep hij alleen nog een eindje om.
Zijn oude liefde: de grachten langs in den schemer. Het fijne jonge groen stond
teer af tegen den parelgrijzen avondhemel - de oude boomen bogen hoopvol met hun
jonge bloesems over het donkere water.
Er was véél veranderd. Het werd, zooals Ammy gezegd had, een vreemde zomer;
vreemd alles - - Nòg had hij niet het gevoel, dat hij verheugd een nieuw tehuis ging
gronden, nòg zag hij alles wat hij verlaten ging, het oude, waar hij zóóveel herinnering
moest achterlaten, als het eenige, wat hem waarlijk toebehoorde. En dat zij kwamen
in een nieuwgebouwd huis, leek hem zoo naakt en zoo leeg! Te weten dat het geen
enkele herinnering in zich borg, nog geen schaduw van menschen 's avonds had
bewogen op de wanden, geen echo van lief of leed er hing besloten - - maar Kitty
vond het juist zoo heerlijk, dat zij de eersten waren, vóór hen niemand daar nog
gewoond had.
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‘Alles nieuw - alles van ons - dat wij er alles moeten in brengen!’
Hij glimlachte; getuigde het niet voor haar frisch gevoel, van haar vroolijken,
ongeduldigen moed, om het nieuwe leven met hem te beginnen? Was het niet
gelukkiger en beter, dan zooals hij, pijnlijk te blijven hechten aan dingen die lang
voorbij waren, hem niets voor zijn eigen leven meer geven konden, niets dan met
hun schaduw van herinnering het verduisteren?
In den laatsten tijd wist hij:
Het kon nog goed worden met hem. Al had hij nog enkele slechte dagen, zijn
hoofd werd beter - Als hij maar eenmaal getrouwd was - Bernard en Hein zouden getuigen zijn.... dat trouwen van Bernard, wat leek dat
lang geleden! Bert scheen tevreden; voor hem was de tijd van twijfel en onrust voorbij
-Hij dacht aan het vergane jaar - waarin voor hen allen zoo veel gebeurd was; alsof,
wat lang onder schijnbaar onbewogen leven gesmeuld had, op eenmaal was
uitgevlamd, waarbij veel was vernietigd, maar ook veel gelouterd.
Was het beter geworden?
Hij geloofde het.
Een oogenblik zag hij aan zijn geest voorbijtrekken al hun levens - van zijn broers
en zusters - hij zag zichzelf en Kitty.... En een stille tevredenheid bezonk diep en
weldadig in hem.
Hij durfde, hij kon nu aanvaarden wat hem was toebedeeld.
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