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I.
In het kabinetje, dat met den wijdschen naam van de ‘studeerkamer’, betiteld werd,
en waar, behalve zijn schrijftafel en een stoel, ook de linnenkast stond, omdat er in
de kleine slaapkamer geen plaats voor was, zat pa van Stavenvoorde en tuurde met
een afwezigen blik op de vellen onbeschreven muziekpapier voor hem.
Al wel tienmaal had hij den pennenhouder in den inktkoker gedoopt, want 't motief
speelde hem door het hoofd en hij dacht 't nu zeker te kunnen uitwerken, maar dan
ging de deur van zijn heiligdom, waar hij nooit veilig was, weer open en kwam zijn
vrouw, druk en zenuwachtig in haar bewegingen, hem storen. Met een akelig gekras
draaide zij de deuren van de linnenkast open en verdween met een vingerdoekje, een
handdoek, een servet of iets anders.
‘Carolien,’ vroeg hij met een benauwd gezicht, ‘zou je mij niet het plezier willen
doen om alles wat je noodig hebt, ineens te krijgen? Ik kan zoo niet werken.’
Tot antwoord zette mevrouw de groote deuren van de ouderwetsche kast wijd
open, zoodat haar echtvriend alle licht benomen werd en rommelde op de planken.
Met een wanhoopsgebaar legde hij de pen neer. Geen kwestie meer van inspiratie.
Vroeger maakte hij zich wel driftig, maar dat was olie in het vuur. Hij wist dat
iedereen in huis met de grootste minachting op zijn werk neerzag. Zij noemden het
tijdverspillen omdat hij 't nog nooit in klinkende munt had kunnen omzetten. En hij
berustte. Kwaad deed hij niet met zijn liefhebberij, waarvan de zijnen toch niets
begrepen. Hij voelde zich eenzaam en in die eenzaamheid leerde hij zich schikken.
De middaguren waren hem doorgaans gunstiger, dan liet men hem met vrede in zijn
hoekje, waar hij iedereen uit den weg was. Hij zou maar weer wachten, en, gelukkig
in het
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vooruitzicht straks stilte en rust te hebben, ordende hij zijn papieren en ging naar
beneden.
Langzaam, met zijn gedachten ver weg uit zijn omgeving, daalde hij de trap af.
Hij was een kleine, tengere man van goed in de vijftig. Zijn nietige gestalte ging
heelemaal schuil in de plooien van een grijzen, wollen kamerjapon, die er al wat
vettig en versleten uitzag, maar waarin hij zich behagelijk en warm voelde. Op zijn
kaal hoofd, met achter de ooren een paar vlokjes grijs haar, stond een zwart laken
kalotje met een breeden rand paarsch veterband bewerkt en met een afhangende
kwast van dezelfde kleur. Hij hield eigenlijk niet van een kalotje, maar zijn dochtertje
Carla had dit met St. Nicolaas voor hem gemaakt en hij vond 't onhartelijk om het
niet te dragen. Zijn gezicht was bleek en fijn, de neus gebogen, wat spits geworden
door den tijd. De mond, vroeger goed gevormd, was ingevallen en als hij de bleeke
lippen opende, zag men nog maar enkele brokstukken van een onregelmatig gebit.
De oogen, troebelig blauw, keken meestal vaag en afwezig voor zich uit, maar nu
en dan lichtten ze op en verspreidden over het gezicht een glans van jeugd die van
het nietige, oude mannetje een geheel andere persoonlijkheid maakte.
't Was van Stavenvoorde niet mee geloopen in de wereld. Als de jongste uit een
groot gezin van burgermenschen, die met moeite rond konden komen, had men aan
zijn opvoeding niet veel ten koste kunnen leggen. Toen hij op veertienjarigen leeftijd
van school ging heette hij volleerd en zag zijn vader naar een geschikt baantje voor
hem uit. Een van zijn broers was naar Kampen, een ander leerde voor stuurman,
maar voor den zwakken knaap, die al veel gesukkeld had, deugde zoo iets niet. De
jongen was graag naar de muziekschool gegaan. Vader haalde de schouders op.
Muzikant worden, neen, dat strookte niet met zijn beginselen, daarin zag hij geen
voordeel en hij vond 't ook niet fatsoenlijk. Een groot talent, dat zich baan breekt en
zegeviert over alle zwarigheden, bezat Pieter niet, dus kon hij zich schikken en zich
betrekkelijk tevreden voelen op het notariskantoor, waar hij als jongste bediende
geplaatst werd. Hij deed er de deur open en verrichtte copieerwerk. Omdat hij een
heel eerlijk, fatsoenlijk ventje was, belastte men hem ook dikwijls met het halen en
wegbrengen van geld.
Zich zonder morren aanpassen, tevreden zijn en niet veel van
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het leven verwachten lag in zijn aard en zoo vond hij het goed om soms heele dagen
lang in het kleine, bedompte hokje te zitten, dat grensde aan het groote kantoor.
Copieeren deed hij graag, hij kreeg er den slag van beet en kon het doen met zijn
gedachten ver weg. Zondag's middags en Woensdag's avonds ging hij naar het bosch
waar de grenadiers en jagers speelden. 's Morgens moest hij naar de kerk, wat hij
prettig vond omdat hij er het orgel hoorde.
Eens of tweemaal was het gebeurd dat de candidaat, die den jongen om zijn
gedienstige bescheidenheid graag mocht, hem een kaartje voor een concert gaf. Alles
wat hij kon sparen bewaarde hij om zich dat genot voortaan zelf te kunnen verschaffen
en 't was hem ook eens gelukt naar de opera te gaan, waar zich nog weer een geheel
nieuwe wereld voor hem opende. In die herinneringen, in dat genot leefde hij, maar
die kunstenaarsaanleg belette hem vooruit te komen in zijn werk. Een jongen waar
niets in zat, verklaarde de notaris, een goeie, fatsoenlijke sukkel, maar die het nooit
ver zou brengen. En zoo gebeurde het. Van het notariskantoor ging hij naar een
effectenzaak, daar bleef hij lang op een klein salaris, voldoende voor zijn weinige
behoeften, totdat hij verliefd werd en begreep zich wat meer te moeten aanpakken
om te kunnen trouwen. Carolien's vader had een behangerswinkeltje, zijn eenige
dochter vond zichzelf veel te goed voor den meesterknecht, die haar graag hebben
wilde. Zij leed aan grootheids waanzin, zooals haar moeder zuchtend beweerde, en
toen nu van Stavenvoorde, die er met zijn fijn gezicht uitzag als een heer, die een
betrekking op een kantoor had en duizend gulden 's jaars verdiende, om haar kwam,
beweerde Carolien dat zij heel veel hield van den zachten ietwat bedeesden jongeman,
en bovenal bedacht zij dat de mogelijkheid van zich mevrouw te laten noemen en
vooruit te komen in de wereld, niet was uitgesloten.
Het eerste gebeurde, al trokken haar kennissen den neus op, en al lachtte haar
familie haar uit. Pieter kon 't niet schelen, als zij maar tevreden was en zoo werd zij
m e v r o u w van Stavenvoord. Vooruit in de wereld kwamen zij niet. Carolien begreep
spoedig dat zoo iets onmogelijk was met een man zooals de hare. Zij spoorde hem
op alle manieren aan, maar zooals zij hem telkens verweet, hij was voor een ezel
geboren en werd nooit een paard. Door haar bemoeiïngen ging hij weg van
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het effectenkantoor en werd hij boekhouder in een handelszaak. Hij deed er zijn werk
machinaal, zoo plichtmatig mogelijk, maar met zijn gedachten leefde hij in een andere
wereld. In den loop der jaren had hij wat pianospelen geleerd, hij wist ook wat van
compositie en harmonieleer, studeerde een beetje muziekgeschiedenis en
componeerde. Eerst had Carolien getracht hem die malligheid uit het hoofd te praten,
maar hij verdedigde zijn vrije oogenblikken, zijn moeielijk bijeen verzamelde
muziekboeken, ‘zijn talent’, met taaie onverzettelijkheid. Hoe het mogelijk was
geweest, wist hij niet te verklaren maar het gelukte hem zelfs een piano te krijgen,
eerst in huur, later in eigendom. Een piano stond voornaam en ofschoon zij er tegen
te keer ging, in haar hart keurde Carolien die buitensporigheid niet af. Gebrek kenden
ze niet. Pieter bracht het in zijn betrekking tot een salaris van f 1200 en zij hadden
maar één kind, de kleine Carla, die geboren werd toen zij al zeven jaar getrouwd
waren.
Op een dag kwam Pieter thuis en vertelde hij zijn vrouw hoe de patroon hem te
kennen had gegeven dat hij ontslagen zou worden. Men verlangde een jongere, een
meer zelfstandige kracht. Maar ze behandelden hem heel netjes, hij behield de helft
van zijn traktement als pensioen en de heeren hadden hem verzekerd dat zij wel eens
naar een postje voor hem uit zouden zien, zoodat hij er nog een paar honderd gulden
bij kon verdienen. Omdat Carolien erg te keer ging en hem verweet dat 't een
schandaal was en zij niet wist hoe ze dan voortaan moesten leven, hield hij zijn mond
en verborg zijn groote blijdschap. Want gelukkig en blij voelde hij zich; het deerde
hem niet dat hij afgedankt werd, hij kende geen eerzucht, hij zag alleen de lange,
rustige dagen, en genoot reeds van de heerlijke uren die hij nu aan zijn geliefde
muziekstudie zou kunnen wijden. Ach, die geldzaken, die zouden wel terecht komen,
daar bekommerde hij zich niet over. Carolien drong hem de kamer uit, hij maakte
haar razend met zijn onbenulligheid en hij ging stilletjes naar het kleine kabinetje,
deed zijn kamerjapon aan en verdiepte zich in een partituur van Haydn's Jahreszeiten.
Het kwam terecht. Carolien's vader, die al lang uit de zaken was, stierf, zijn weduwe
wilde haar klein beetje geld wel in haar dochter's huis verteeren en met hetgeen deze
erfde, was het inkomen van de van Stavenvoorde's er zelfs op vermeer-
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derd. Dit bleek ook noodig. Carla's opvoeding begon aardig wat te kosten; nu
grootmoeder bij hen kwam, was het benedenhuisje, waar zij jaren gewoond hadden,
te klein, de oude vrouw moest toch een behoorlijk kamertje voor zich hebben.
Niettegenstaande de erfenis verklaarde Carolien dat het een heele toer was om
fatsoenlijk rond te komen en vooral je stand op te houden.
Toen van Stavenvoorde de huiskamer binnenkwam, keek hij even naar de piano,
die in den donkersten hoek stond. Dolgraag had hij nog eens een paar accoorden
aangeslagen, de melodie ruischte hem door het hoofd, maar duidelijk kon hij haar
niet verwerken, een blik op zijn vrouw waarschuwde hem echter dat 't nu, op 't
oogenblik, niet geraden was.
Mevrouw stond voor de tafel, een punt van haar katoenen boezelaar tegen de borst
gedrukt, daar tegen aan hield zij het brood geklemd, dat zij met handige, nijdige
bewegingen sneed. Ze stampte de koffie in de filtreerkan met een beslistheid alsof
zij een onherroepelijk besluit ten uitvoer bracht, en toen zij water opschonk stond
haar gemoedstoestand zoo duidelijk op haar gezicht te lezen dat haar echtgenoot
wijselijk zweeg, voor het raam ging staan en met oogen, die niets zagen, naar het
donkere water in het grachtje en de weinige voorbijgangers tuurde.
In het andere hoekje zat grootmoeder. Een pienter, mager vrouwtje van even in
de zeventig. Het geelbruine, met rimpels doorploegde gezicht, omlijst door een zwarte
muts, de altijddurende ergernis van haar dochter en kleindochter, die zoo'n ding
onfrisch en erg burgerlijk vonden. Maar grootmoeder had haar vaste gewoonten en
haar eigen onverzettelijkheid, zooals de kleine oogjes, achter de brilleglazen, en de
gesloten dunne lippen, door witte haartjes omringd, getuigden. Voor haar stond een
mandje met kousen en sokken, die zij bezig was te stoppen. Over haar knokige, blauw
dooraderde linkervuist spande een fijn, zwart kousje en telkens schoof zij nog iets
dichter bij het raam om toch maar goed te kunnen zien. 't Was oogen bedervend
werk, maar Carla's kousen kon zij niet stoppen, die moesten gemaasd worden.
‘Kom jullie zitten?’ vroeg Carolien. Het klonk heelemaal niet als een vraag, maar
als een bevel.
De harde stem deed van Stavenvoorde uit zijn gepeins
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opschrikken. Hij voelde iets onaangenaams, want ofschoon hij heel veel in den loop
der jaren had leeren verdragen, een schel geluid vond hij gruwelijk en als mevrouw
uit haar humeur was, kon zij niet bogen op een zachte stem, dat lieflijke in een vrouw.
‘Carla is er toch nog niet,’ zei hij bedeesd.
Grootmoeder stond op, hield haar kous tegen het licht om te zien of er nog dunne
plekjes in waren, verzamelde voorzichtig de pluisjes en draadjes wol uit haar schoot
en zette zich in haar gemakkelijken, rieten leunstoel aan tafel.
‘Waarom wachten we niet op het kind?’ vroeg ook zij.
‘Als jullie wachten wilt, mij goed. Ze weet dat we precies om half één koffie
drinken en ze kan zorgen dat ze er is.’
Van Stavenvoorde keek naar de pendule, die net het halve uur had geslagen. Hij
vond de punctualiteit wel wat overdreven.
‘Heeft Carla wat misdaan dat je zoo boos op haar bent?’ vroeg hij.
Carolien trok de schouders op. ‘Wat kan 't jou schelen?’
Toen, toch de gelegenheid om haar grieven te uiten niet willende verliezen,
vervolgde zij:
‘Ik heb een brief van haar schooljuffrouw gekregen, of... neen... jij hebt hem
eigenlijk gekregen, maar omdat jij je toch nooit met iets bemoeit, heb ik hem maar
opengemaakt.’
‘Een brief voor mij, dat is toch wel wat kras.’
‘Maak maar geen drukte, ik zag waar hij van daan kwam. Heb jij ooit met de
juffrouw gesproken? Hebben we 't aan jou te danken dat je dochter op zoo'n deftige
school gaat? Ben jij soms driemaal naar die mamsel gegaan en heb je gepraat als
Brugmans en gesoebat om 't kind voor 't halve geld te nemen?’
‘Nu, nu,’ suste van Stavenvoorde, die al spijt had dat hij dien woordenvloed had
uitgelokt. ‘Wat heeft er dat nu mee te maken?’
‘Dat vind ik ook,’ zei grootmoeder. ‘Wat schreef de juffrouw? Wat heeft ze op 't
kind te zeggen?’
‘Klachten, allemaal klachten. Ze zeit dat Carla der best niet doet, ze maakt altijd
maar gekheid, ze is een bederf voor de andere leerlingen. Ze willen haar niet houden.
Natuurlijk nog een affront ook. Een leerling die wij de goedheid hebben gehad op
zulke voorwaarden op school te nemen...’
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Van Stavenvoorde's oogen verloren hun afwezige uitdruk-king.
‘Ze hoeft het kind niet om godswil te houden,’ zei hij, ‘laat ze thuis komen, dat is
wel zoo goed.’
‘Natuurlijk,’ barstte zijn vrouw los. ‘Heb ik 't niet gezegd dat jij je er van af maakt?
Wat bekommer jij je om de opvoeding van het kind? Als jij je muziek maar hebt. Je
ellendige muziek, waarmee je me dol maakt. Wat kan 't jou schelen? Al stond 't huis
in brand en jij was bezig noten te schrijven dan zou je doorkrabbelen vóór dat je
vroeg wat er gebeurd was.’
‘Nou, nou,’ kwam grootmoeder tusschenbeide, ‘je hoeft je zoo kwaad niet te
maken, Carolien. 't Is toch allemaal je eigen schuld.’
‘Wel allemachtig...’ mevrouw was zoo driftig dat de woorden haar in de keel
bleven steken.
‘Zeker,’ ging de oude voort, ‘ik heb 't je altijd gezeid. Carla is zeventien.
Bespottelijk om dan nog op school te zijn, en dan op zoo'n school, waar 't kind omgaat
met allemaal meisjes boven der stand.’
‘Dat begrijpt u niet, moeder. Boven der stand? Der stand is zoo goed as van
iedereen. Ik wil dat mijn dochter overal kan kommen, dat ze talen en alles leert, as
ik fijner opvoeding had gehad, had ik 't ook verder in de wereld gebracht.’
‘Wat leeren?’ ... grootmoeder liet zich het verwijt niet aanleunen. ‘Toen jij zoo
oud was as Carla, kon je heel wat meer. Een ordentelijke burgerpot koken, de wasch
doen, verstellen. Dat had ik jou geleerd. Jou dochter kan niks, niks zeg ik, as zich
ankleeden, zich opdirken, ze is een niksnut, een pop op de kast’...
‘Daar meen je niets van, grootmoedertje,’ zei een jonge stem. Carla was ongemerkt
binnen getreden. Zij wierp haar bont mutsje en haar manteltje op een stoel, pakte de
oude vrouw en zoende haar op beide wangen, lachend knikte zij tegen haar vader en
wilde ook haar moeder omhelzen. Deze weerde haar slechts even af. Toen trok zij
een stoel bij de tafel, nam een boterham en vroeg vroolijk:
‘Waarom waren jullie zoo gezellig over me aan 't kwaadspreken?’
't Was eigenaardig, maar hoeveel ze ook in haar afwezigheid
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op haar af te dingen hadden, hoe grootmoeder en moeder ook met elkaar over haar
kibbelden, Carla hoefde zich maar te vertoonen om ineens aan alles een eind te maken
en ze alle drie tot het besef te brengen dat ze hun afgod, hun alles was.
Als pa van Stavenvoorde zijn dochtertje, zijn zonnestraaltje, in de schitterende,
donkerblauwe oogen keek, was 't hem als hoorde hij een heerlijke melodie, die lente
en jeugd, bloemen en vogelgekweel uitdrukte.
Het kind was zoo mooi, zoo jong, zoo vroolijk. In haar woorden hoorde hij muziek,
lichte, sprankelende, klaterende en dan weer zachte, smeltende muziek.
Carolien kon zich doodergeren over Carla's luchthartigheid, over haar lui- en
slordigheid, maar als het kind om het een of ander vroeg kon zij nooit weigeren. Zij
sloofde zich uit en bezuinigde om het meisje maar te kunnen geven wat zij verlangde
en haar hart zwol van trots als zij haar dochtertje zag. Dat mooie schepseltje met
haar zonnig gezichtje, en haar feeënfiguurtje was toch maar haar kind. De moeder
bouwde luchtkasteelen en verdiepte zich in toekomstdroomen. Carla zou een rijk,
een voornaam huwelijk doen, zij zou er hen alle boven op helpen, voor goed een
eind maken aan de burgerlijkheid, die zij zoo verafschuwde.
En grootmoeder!... O zij keurde het heelemaal niet goed dat haar kleindochter op
een voorname jongejuffrouwenschool was en zóó mooi gekleed ging als het met de
bekrompen geldmiddelen van het gezin maar eenigszins mogelijk was. Zij schudde
er voortdurend het oude, grijze hoofd over en voorspelde zelfs dat het nog eens
verkeerd zou afloopen; maar als het er op aankwam was zij erger dan de beide
anderen. Wanneer het kind haar aanhaalde en met haar lief stemmetje vleiend tegen
haar praatte, kwam er uitdrukking in al de rimpeltjes van het tanig gezicht en lachte
het tandenlooze mondje een jeugdigen lach.
Zoo ook nu. Met Carla's komst losten de nevels van twist, humeurig- en
oneenigheid zich op. 't Was alsof de ietwat sombere kamer, met haar leelijke, stijllooze
meubileering, ineens lichter en vroolijker werd. Pa van Stavenvoorde vergat dat zijn
wederhelft hem een oogenblik te voren nog danig had afgesnauwd en bedankte haar
met zijn vriendelijksten blik voor het toegereikte kopje koffie. Carolien vond dat het
kind er toch
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weer beeldig uitzag en grootmoeder schoof dicht naar het meisje toe en onderzocht
of er nog wel een paar stukjes sappig rookvleesch op het schaaltje waren.
‘Nu,’ herhaalde Carla, die zich te goed deed en niet eens merkte, dat het beste en
het lekkerste voor haar bewaard was, ‘wat is er nu gebeurd dat jullie zooveel op mij
te zeggen hadden?’
‘Ik heb een brief van je schoolmamsel gekregen. Ze schrijft aan je pa dat ze heel
ontevreden over je is, dat je slecht leert en den boel opschept, ze dreigt je van school
te sturen.’
Bedaard deed Carla nog wat suiker in haar koffie. ‘Ze zal 't wel laten. Een leerling
minder dat scheelt haar item zooveel 's jaars.’
Carolien voelde zich geprikkeld omdat het kind 't weer zoo onverschillig opnam.
Zijzelf had er den heelen morgen over getobd en zich afgevraagd hoe 't gaan moest
als de juffrouw haar bedreiging werkelijk ten uitvoer bracht. En nu trok Carla er zich
weer niets van aan, in dat opzicht net haar pa, die liet ook eeuwig God's water over
God's akker loopen. Zij wilde niet altijd voor alles alleen opdraaien en in haar ergernis
zei zij iets wat ze tot nog toe voor haar dochtertje had verborgen gehouden.
‘Als jij weggaat scheelt 't zooveel niet. Juffrouw Kalmans heeft je, om mij een
plezier te doen, voor de helft van 't schoolgeld genomen. Wij betalen voor jou maar
zeventig gulden 's jaars.’
‘Wat heeft 't kind daar nu mee te maken?’ vroeg van Stavenvoorde.
Carla stoof woedend op:
‘Wat zegt u daar? Ben ik voor minder op school? En dat heb ik nooit geweten. O,
nu begrijp ik waarom dat akelige mensch altijd zoo valsch tegen me doet. Ik, om
godswil genomen, als een arm kind van de bedeeling. O, als mijn vriendinnen dat
wisten!’
Zij barstte in tranen uit. Pa streek haar over de glanzend gouden krullen en keek
zijn vrouw zoo boos aan als hij durfde.
‘Je vriendinnen weten 't niet,’ zei deze, zelf een beetje onthutst door de gevolgen
van haar uitval. ‘En van om Godswil en de bedeeling hoef je heelemaal niet te praten.
Je lijkt wel gek om je dat aan te trekken. Denk jij dat jij de eenige bent?
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Er zullen er wel meer zijn. Dominee's dochters en zoo. Dat weet immers niemand.
Ze was er nog wat happig op om je te hebben, dat verzeker ik je.’
Carla huilde al niet meer. Grootmoeder had haar in dien tusschentijd een
boterhammetje met jam klaargemaakt dat zij langzaam begon te verorberen. Als er
meer meisjes op school waren die minder betaalden, dan was 't zoo erg nog niet, zij
wist 't van die anderen ook niet. Geen van de kinderen had 't haar ooit voor de voeten
gegooid, wel een bewijs dat 't een geheim was. Maar juffrouw Kalmans, zag er haar
toch op aan, dat bleef hinderen.
‘Met de groote vacantie wil ik er van daan,’ mokte zij.
‘Dat wordt ook tijd, meende grootmoeder, ‘dan ben je haast achttien, je moeder
was twaalf toen ze van school thuiskwam.’
‘Ja, maar thuis wil ik niet komen.’
Pa dacht dat 't oogenblik nu geschikt was om stilletjes naar zijn kamertje te gaan.
Als zijn vrouw en zijn schoonmoeder met Carla gingen bepraten wat er met haar
gebeuren moest, werden het eindelooze gesprekken die meestal met twist en kwaad
humeur eindigden. Hij hield er zich buiten, eigenlijk had hij er nooit over gedacht.
De opvoeding van een meisje,... dat kon hij toch gerust aan de moeder overlaten. Hij
vond 't dwaas om er zoo over te redeneeren, 't kind zou wel trouwen en tot dien tijd
was ze immers goed thuis.
Nu genoot hij in 't vooruitzicht van een paar ongestoorde, heerlijke uurtjes. Hij
stond op, schoof naar de deur en de kamer uit. Niemand merkte het.
‘Dat hoeft ook niet,’ antwoordde Carolien op Carla's laatste gezegde. ‘Als je goed
oppast wil juffrouw Calmans je nog wel een jaar houden en daarna kan je voorloopig
blijven als juffrouw in de laagste klasse.’
Het meisje schaterde het uit. ‘Ik schooljuffrouw, daar deug ik nog al voor. Hoe
komt u er bij, ma?’
‘Nou, wat zou jij dan willen?’
‘Meta de Bie gaat na de groote voor een jaartje naar Brussel op kostschool, dat
hoort zoo, en dat wil ik ook.’
Grootmoeder ging weer naar haar plaats bij het raam en nam de kousen ter hand.
Carolien haalde de schouders op en begon de koffieboel op te ruimen.
‘Ik geloof dat je gek bent,’ zei zij.
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‘Waarom? Ik dacht niet dat u dat gek zou vinden. Heel veel meisje gaan naar
kostschool of buitenslands. Als je daar dan vandaan komt, ben je klaar en dan kan
je uitgaan...’
‘Je zoudt iemand dol maken met die zottepraat.
Na kostschool, jawel, dat is goed voor Meta de Bie, die der vader is rijk. Maar hoe
zouden wij dat motten betalen? Als jij es wist hoeveel halsbreken 't me kost om die
zeventig gulden bij mekaar te pingelen, en dat praat van na kostschool gaan, of 't
niks is.’
‘Is dat dan zoo duur?’
‘Schei toch uit. Dat kost misschien wel duizend gulden 's jaars.’
Grootmoeder liet van schrik haar maasbal vallen.
Carla had wel geen duidelijk inzicht in haar ouders geldmiddelen maar zij begreep
toch dat ze nu iets onmogelijks had voorgesteld.
‘Hier kan ook nooit wat,’ zei zij humeurig. ‘'t Is hier altijd 't zelfde. Als ik eens
wat wil of wat vraag dan weet ik 't al vooruit. We hebben geen geld, waar moeten
we 't vandaan halen? Waarom hebt u mij dan op zoo'n deftige school gedaan, als ik
nooit mee kan doen, of met de meisjes gelijk op kan gaan?’
‘Daarin heeft 't kind gelijk,’ liet grootmoeder zich hooren. ‘Dat heb ik altijd gezeid.
Ze had nooit bij die juffrouw Calmans motten kommen. Ze hoort er niet, 't is boven
der stand.’
Carolien vergat haar waardigheid van m e v r o u w van Stavenvoorde en begon te
schreeuwen. ‘Hou je der buiten moeder. Stand... stand. Ik hoef me voor me stand
niet te schamen, die is zoo goed as de beste. En jij,’ vervolgde zij huilerig tegen
Carla, ‘je most je schamen. Verwijt jij me nog? Ik, die me zelf geen sikkepitje gun
om 't jou maar te geven. Vijf jaar loop ik met dezelfde wintermantel, maar jij hebt
wel weer een nieuwe zondagsche jurk gehad. 't Is God geklaagd.’
‘Ik heb niet om een nieuwe jurk gevraagd. Had em dan maar niet gegeven. Op
zoo'n manier is mijn plezier er toch af.’
En Carla, plotseling driftig en geërgerd om de wending die het gesprek nam, smeet
de deur met een harden slag dicht en vluchtte naar haar slaapkamertje.
‘Zoo'n ondankbaar kind,’ huilde Carolien.
‘Eigen schuld,’ zei grootmoeder lijzig. ‘Je had ze een-
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voudig motten houen. Al die geurmakerij, da's niks gedaan.’
‘Praat toch van geen dingen waar je geen verstand van hebt, moeder. Als Pieter
een andere man was hadden we 't ook verder gebracht, dan kon ik m'n kind geven
wat er toekomt.’
De oude vrouw zuchtte, haar oogen begonnen te tranen van het fijne werk, zij
veegde haar bril nog maar eens af. Carolien waschte tweemaal hetzelfde kopje om,
zij was er niet bij. Het denkbeeld van de kostschool spookte haar door het hoofd.
Inmiddels zat Carla op den rand van haar bed. Zij huilde en voelde zich vreeselijk
ongelukkig. Waarom was alles zoo? Waarom kon er voor haar nooit iets? Als zij dat
vergeleek met de meisjes waarmee zij op school ging. Dien morgen nog was zij bij
Meta de Bie geweest. O, dat mooie huis, met de wit marmeren gang en de prachtig
gekleurde loopers. Die groote kamers met overal schilderijen, spiegels, mollige
tapijten en zware gordijnen. Meta's mama, die 's morgens al gekapt en in een keurige
morgenjapon door het huis liep, en Meta's eigen kamertje met de sierlijke wit gelakte
meubeltjes, de lichte mousselinen gordijnen, de aardige platen en snuisterijen en
vooral dat beelderige, vergulde leuningstoeltje, waarin Carla zoo graag zat. O, als
zij daaraan dacht, dan haatte zij alles hier in huis.
Haar slaapvertrekje, met den bruin geverfden vloer, het ijzeren bed en dito
waschtafel met de gebroken lampetkan en het dikke waterglas van eenige centen.
Verder was er niets, een onnoozel klein spiegeltje, een paar prullen op een
vurenhouten kastje en een matten stoel, waarop zij 's morgens haar bed afhaalde.
Voor geen geld zou ze er haar vriendin gebracht hebben. Zij zocht altijd maar een
uitvlucht als Meta eens met haar mee wilde gaan. Bij haar thuis kon die niet komen.
Carla zou zich geschaamd hebben. Voor alles. Voor het kleine gangetje beneden en
de smalle trap met het verkleurde loopertje. Voor de burgerlijke huiskamer met het
rood en grijs gestreepte karpet, het geblokte tafelkleed en de leelijk gebloemde
gordijnen. Voor grootmoeder met haar vale, zwarte muts en haar oude, gerimpelde,
afgewerkte handen. Voor de etenslucht die, vooral 's winters, overal in het huisje
hing en waaraan je altijd merkte dat er kool of gestampte pot gegeten werd. Voor
ma zelfs. Als zij niet een beetje opgeknapt was zag zij er uit als een juffrouw uit een
achterbuurt. Carla stampte van spijt
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toen zij aan haar moeder dacht zooals zij zoo even was, schreeuwend en ordinair
pratend, heelemaal een burgervrouw.
Op school, onder haar vriendinnetjes, waarvoor zij dat alles zorgvuldig trachtte te
verbergen vergat zij het dikwijls; maar thuis wanneer zij er weer op zoo ruwe manier
aan herinnerd werd dat voor haar alles anders was, dan voelde zij den haat tegen haar
omgeving waarin zij niet paste, als een schroeiende pijn, dan werd de begeerte naar
weelde en rijkdom, in een mooi huis te wonen, fraai gekleed te gaan en in alles de
gelijke te zijn van de meisjes waar zij mee omging, tot een verteerende koorts.
Wat was ze weer dom geweest om niet aan dat akelige geld te denken en te
gelooven dat zij wel naar kostschool kon gaan, om plannen te maken met Meta en
zich reeds te verheugen op den tijd dat zij daar samen zouden zijn, op de streken die
zij zouden uithalen. Van al dat moois kwam niets. Zij zou hier blijven en
langzamerhand zou Meta ook wel gaan merken dat voor Carla alles anders was.
Wanneer haar vriendin dan terugkwam van de kostschool zou zij misschien niet eens
meer met haar willen omgaan. En nu had zij nog moeten hooren dat zij op school
eigenlijk uit genade was aangenomen. Haar ouders betaalden minder. 't Was mogelijk
dat er nog andere kinderen waren waarmee dat ook het geval was, maar die sloegen
zoo'n hoogen toon niet aan, die waren zoet en gedwee. Maar zij, altijd haantje de
voorste, zij verzon allerlei grappen en was onuitputtelijk in het uithalen van
guitenstreken. Nu zou zij zich wel een beetje moeten inbinden. Zij had het recht niet
om zoo lastig te zijn. Verbeeld je dat de juffrouw eens ongeduldig werd en haar een
verwijt voor de voeten wierp. Ze durfde nu toch al dreigen om haar weg te zenden.
Ze was kwaad en alles leek haar even akelig. Toen stond zij op en keek in het
kleine spiegeltje. Neen, ze was niet mooi zoo, met die behuilde oogen en dat
ontevreden gezicht. En van morgen was ze nog zoo blij geweest omdat het nieuwe
blousetje, dat ma voor haar gemaakt had, haar zoo aardig stond. Zelfs Meta, die altijd
keurig gekleed ging, had gezegd dat het beeldig was. O, zij vond zich eigenlijk een
naar, ondankbaar kind. Die arme ma! Had zij gisteren avond niet tot over twaalven
aan de blouse zitten naaien, en had zij niet het mooie kanten kraagje van haar eigen
zondagsche japon afgenomen
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omdat Carla dat zoo graag hebben wilde? En in plaats van nu ook eens lief te zijn
en haar vrijen woensdagmiddag te gebruiken om wat te helpen in het huishouden of
ten minste te vragen of ze niets voor ma kon doen, zat zij hier te huilen en haar arme
moeder in stilte verwijten te doen. 't Was zeker slecht van haar, maar zij kon 't niet
helpen; 't kwam enkel omdat ze geen geld hadden. O, als zij rijk was, zooals Meta,
dan, dat wist zij zeker, zou zij een engelachtig lief meisje zijn; die ondankbaarheid,
die leelijke gevoelens, dat alles was de schuld van haar armoede.
Neen, zij moest niet meer zoo donker kijken. Als zij lachte was zij veel mooier en
mooi wilde zij zijn. Het mooiste meisje van de klasse, zeiden zij op school. Nu, dat
was ook een genot, heerlijk om, als je op straat liep, te merken dat de menschen naar
je keken. Wanneer zij met Meta sprak over wat zij later zouden doen, beweerde die
dat Carla wel vroeg zou trouwen.
Een mooi meisje trouwde altijd. En plotseling schitterden haar oogen weer, en
lachten de kuiltjes in haar wangen. Zij zou gauw trouwen, natuurlijk, met een heel
rijken man, dan werd alles anders. Ma en pa zou zij dan in een grooter, beter huis
laten wonen, o met ma kon je wel wat aanvangen, die voelde ook wel voor de
voornaamheid. Als er maar eenmaal geld was, veel geld dan zou zij grootmoeder
zelfs wel fatsoeneeren.
Een kwartier later ging zij naar beneden. Ze had zich keurig aangekleed. Haar
fluweelen jacquetje stond netjes op haar donkerblauwen rok. 't Was wel geen eerste
kwaliteit, maar 't zag mooi zwart en 't zat onberispelijk, als ma wat voor Carla maakte,
dan verbeterde een eerste naaister het haar niet. Het aardige zwart kastoren hoedje
met de wuivende haneveeren prezen haar vriendinnetjes om strijd. Zielsvergenoegd,
al het leed weer vergeten, ging zij neuriend de trap af. Bij de deur van haar vader's
kamertje bleef zij staan. Als zij hem nu eens vroeg of hij wat met haar wilde gaan
wandelen. Hij zou dat wel prettig vinden, hij was trotsch op zijn mooi dochtertje en
zij vroeg het nooit. Voor pa geneerde zij zich niet, hij had iets heel fatsoenlijks met
zijn bleek, fijn gezicht, hij kon er uitzien als een echten heer. Hij zat maar altijd op
dat benauwde kabinetje. Dat deed hij wel graag, maar niemand vroeg hem ooit
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om eens mee uit te gaan. En 't zou toch wel goed voor hem zijn om eens wat versche
lucht te happen.
Voorzichtig duwde zij de deur open. Een walm van tabakslucht kwam haar
tegemoet. Pa rookte een van zijn afschuwelijke pijpen, die het huis nog erger
verpestten dan de etenslucht. Zij kon hem ternauwernood zien door de dikke, blauwe
rook. Het zachte opengaan van de deur had hij niet eens gemerkt. Carla keek nog
even, hij had zijn boordje afgedaan, de magere lange hals had precies dezelfde kleur
als de grauwig vette kamerjapon.
Ingespannen boog hij zich over zijn papier. Neen, 't was maar beter om hem niet
uit zijn werk te halen. 't Zou minstens een uur duren eer hij genoeg was opgeknapt
om met haar mee te gaan. Zij voelde haar opwelling van hartelijkheid vervagen en
zachtjes deed zij de deur weer dicht.
In het kleine keukentje was ma. Het dagmeisje ging om twee uur weg. Mevrouw
van Stavenvoorde, met een grooten, bonten boezelaar over haar wollen japon, waarvan
zij de mouwen had opgestroopt, was bezig groenten te wasschen. Carla, in haar
keurige kleedij, keek even langs zich heen. Een gevoel van schaamte kroop haar naar
de keel. Aarzelend bleef ze staan.
Carolien keerde zich om.
‘Ga je uit?’ vroeg ze strak.
‘Ja,’ zei Carla bedeesd, ‘ik wou nog wat naar Meta toegaan.’
‘Ga dan maar gauw, met je mooie kleeren hoor je niet in de keuken.’
Het meisje meende een spijtig verwijt in haar moeder's stem te hooren en ineens,
veel vaster dan zoo even, zei zij:
‘Als ik wat voor u doen kan ma, of u helpen, dan blijf ik net zoo graag thuis,
heusch.’
Carolien was al meer dan half verteederd.
‘Wel nee kind, ga maar gerust. Ik kan 't wel alleen af, zoo'n diner hebben we
waarachtig niet.’
Carla smoorde de gedachte dat zij in dat geval wel eens voor het middagmaal had
kunnen zorgen en haar moeder met het mooie weer laten wandelen. Toch onmogelijk,
zij kon niet koken. In een onbestemde behoefte om iets goed te maken trad zij op
haar moeder toe.
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‘Ik was daar straks niet lief, moe,’ zei zij week. ‘Ik meende 't niet. U bent toch niet
boos?’
‘Ik, boos op jou?’ Carolien droogde haastig haar handen en armen aan haar
voorschoot en durfde Carla toch nog maar even voorzichtig aanraken. ‘Ik denk er
niet aan. Geef me een zoen. Je bent m'n eigen schat.’
Het meisje omhelsde haar moeder. ‘Tot straks dan hè. Van avond blijf ik gezellig
thuis, ik heb heel weinig schoolwerk, dan kan ik wat voor u naaien.’
Nog een innig knikje van weerszijden en weg was het kind. Maar zij wilde het
oude mensch toch ook nog even goeden dag zeggen. Met oogen, tintelend van
levenslust en blijheid kwam zij in de huiskamer, waar het oudje nog met haar kousen
bezig was.
‘Zoo,’ het grijze rimpelgezichtje hief zich even op van haar werk en de oude oogjes
monsterden haar kleindochter, ‘met je mooie goed aan, en dat door de week? Vind
je moeder dat goed, kind?’
‘Ja natuurlijk,’ zei Carla, alweer iets ontstemd door dat akelige, burgerlijke
denkbeeld dat je je goeie kleeren alleen op Zondag zou mogen dragen. Grootmoeder
mopperde nog een beetje in zichzelf toen Carla al weg was. Even daarna kwam haar
dochter binnen.
‘Dat kind is een engel,’ zei Carolien.
‘Ja?’ 't klonk meer vragend dan bevestigend, maar mevrouw van Stavenvoorde
lette er niet op en ging voort:
‘Verbeeld je eens moeder, ze kwam me excuus vragen, omdat ze daar straks zoo
was uitgevallen en ze wou bij me thuis blijven om me met 't eten te helpen.’
‘Nou,’ het fijne maaswerk maakte de oude bepaald een beetje humeurig, ‘zou dat
zoo iets bijzonders wezen? Ze zou er toch niet van bederven.’
‘Dat zou ze wel, zoover is 't goddank nog niet. Daar heb ik m'n dochter niet voor
opgevoed.’
‘Ik wou dat ze niet zoo sleesch was,’ zuchtte grootmoeder, ‘der is geen eer an die
kousen te behalen.’
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II.
Carla bedacht dat, als Meta weer begon over de kostschool, zij maar ineens zou
zeggen dat zij er niet heen zou gaan. Hoe zij 't zou inkleeden en of ze bekennen zou
dat haar ouders 't niet betalen konden wist ze nog niet; in ieder geval was 't beter om
er haar vriendin op voor te bereiden, dan kon ze met haar overleggen wat ze doen
zou na de groote vacantie, want op school wilde zij niet langer blijven, als Meta weg
was.
Zij voelde altijd iets behagelijks als zij aan 't groote, deftige huis der familie de
Bie aanschelde. 't Stond toch wel voornaam dat je met zulke rijke menschen omging
en vriendin was met de dochter.
‘De jongejuffrouw thuis?’ vroeg ze.
‘Ik weet niet, ik zal es vragen.’ Wat mankeerde die brutale meid om haar in de
gang te laten staan?
De deur van de zijkamer ging open en Meta's vader vertoonde zich.
‘A hà, 't vriendinnetje van mijn dochter,’ zei hij heel vriendelijk. ‘Kom binnen
juffertje, 't is veel te tochtig in de gang.’
Carla gehoorzaamde, maar een beetje schoorvoetend. De enkele keeren dat zij den
heer de Bie had gezien was hij altijd uiterst beleefd en aardig geweest, maar, al had
zij wel eerbied voor zijn voornaamheid, zij was niet erg met hem op haar gemak.
Mevrouw, o, dat was een snoes, maar meneer... hij kon zoo weeïg lief doen, eigenlijk
griezelde ze een beetje van hem en vond ze hem een engert. Ze kreeg altijd een gevoel
van tegenzin als hij haar met zijn lichte, scherpe oogen zoo doordringend aanzag.
Hij was nog geen vijftig, maar Carla vond hem heel oud met dat weinige blonde
haar, dat, hoe zorgvuldig ook over zijn hoofd geplakt, zijn kaalheid niet bedekken
kon, met dat bleeke, fletsche gezicht en de lange, roodblonde knevels, waar zijn
handen altijd mee bezig waren.
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‘Ga zitten juffrouw,’ en hij drong haar vriendelijk in een grooten stoel. ‘Wel, wel en
komt u weer eens bij Meta? Dat is lief.’
‘Zegt u toch Carla meneer,’ zei het meisje verlegen.
't Was toch te gek dat de vader van haar beste vriendin haar niet bij haar naam
noemde. ‘Juffrouw’ dat zei eigenlijk nog niemand.
‘Wel, als ik mag, heel graag,’ antwoordde hij, terwijl hij dicht bij haar ging staan
en zich over haar stoel heen boog. ‘Weet je wel dat 't een heele eer is om tegen zoo'n
mooi meisje Carla te mogen zeggen?’
Het kind kreeg een kleur en hoewel niet beschroomd wist ze toch niet wat ze
zeggen moest. Ze keek op, toevallig juist in den spiegel tegenover haar, en zag haar
eigen, blozend gezichtje en de bewonderende blik van zijn stekende oogen. Hij lachte.
‘Ja, ja, kijk maar gerust, mooier snoetje zal je nooit zien.’
Meteen kneep hij haar zacht in de wangen en streelde heel haar gezicht met zijn
lange, witte handen. Hij had kilkoude, vochtige vingers en Carla voelde een rilling
langs haar rug gaan. Zij was op 't punt boos te worden, toen ze bedacht dat 't niet erg
was, zoo'n ouwe man en de vader van je vriendin. Maar toch trok ze zich terug.
‘Weet u niet of Meta thuis is?’
‘Ik geloof 't wel,’ nog even streek zijn hand langs de glinsterende krullen, toen
bedwong hij zich.
‘Willen we haar samen gaan zoeken, Carla lief?’
‘O ja, graag.’ Meteen sprong ze van haar stoel en ging naar de deur, maar deze
werd geopend en Meta verscheen, gevolgd door een dame.
‘Ben je hier Carla? De meid zei dat je in de gang was.’
‘'t Was niet beleefd om je vriendin op de mat te laten staan,’ zei meneer de Bie
bedaard, ‘daarom verzocht ik haar zoolang binnen te komen.’
‘Ja natuurlijk, die domme Jans ook. Waarom ging je niet ineens naar boven?’
‘'t Doet er heusch niet toe,’ lachte Carla. Zij voelde zich gestreeld dat er zooveel
verontschuldigingen gemaakt werden omdat de meid haar niet beleefd had behandeld.
‘Kom, ga je mee?’ Meta nam haar onder den arm en de meisjes verlieten de kamer.
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‘Een aardig kind, die kleine van Stavenvoorde,’ zei meneer de Bie onverschillig tot
zijn vrouw.
Zij knikte. Zij was een lange, magere vrouw, niet mooi, maar met een vriendelijke
uitdrukking in de oogen. ‘Wat zijn 't eigenlijk voor menschen?’
‘Ik weet 't niet. Misschien is 't beter dat we er eens naar informeeren.
‘'t Doet er niets toe. Zoo'n mooi, lief kind zie ik graag in huis, ik wou dat Meta
meer zulke vriendinnetjes had.’
‘Dat begrijp ik,’ zei mevrouw.
‘Ik bedoel er niets kwaads mee, dood onschuldig hoor,’ en meneer de Bie lachte.
‘Natuurlijk,’ beaamde mevrouw. Zij keek hem even aan, de vriendelijke uitdrukking
was weg uit haar gezicht, de mondhoeken trokken pijnlijk naar beneden, maar hij
zag het niet of veinsde het niet te zien en zij keerde hem den rug toe.
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III.
Juffrouw Calmans meende gedurende een paar dagen dat haar brief toch wel wat
geholpen had, want Carla, nog onder den indruk van het vernederende feit dat er
voor haar minder betaald werd, trachtte op school wat bedaarder en minder lastig te
zijn. Maar lang duurde het niet, spoedig dacht ze er niet meer aan, of liever zij wende
aan het denkbeeld en vond het niet meer hinderlijk. Toen werd ze uitgelatener dan
ooit, zij zette de heele klas op en verzon de gekste streken. 't Kind was letterlijk dol
van levenslust. Zij en Meta giggelden en proestten den heelen dag. Juffrouw Calmans
preekte: ‘Meisjes weest toch eens ernstig, 't is vreeselijk dom om te lachen als er
niets te lachen valt, bedenkt dat de vreugde iets kostelijks is en dat er slechts met
mate van genoten moet worden.’ De meisjes keken elkaar aan en lachten totdat de
tranen haar langs de wangen liepen. Geërgerd zei de juffrouw dat ze beide school
moesten blijven en een opstel maken over: Le rire, sa cause et ses suites. Onder het
toezicht van een der secondantes bleven zij een uur na vieren in het lokaal, schreven
den grootsten onzin op en hadden een pret dat ze bijna stikten. De directrice
verscheurde de opstellen en besloot Carla na de groote vacantie weg te zenden. Meta
ging ook, dat wist zij en het speet haar, want haar zou zij graag gehouden hebben,
omdat ze zich alleen maar liet ophitsen door die andere, dat burgerkind dat zij, ter
wille van de moeder genomen had. 't Spreekwoord zei terecht dat je niet door een
equipage overreden werd, maar 't was uit, een nieuwen jaargang ging zij met dat
lastige nest niet in.
Carolien vreesde het wel wanneer Carla vertelde van de dolle pret die zij op school
hadden en toen het laatste rapport zoo erg slecht was, had zij kunnen huilen van
ergernis. Maar Carla kuste haar en zei dat ze juist nu zoo'n plezier had op
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school, die laatste maanden moesten ze haar nu maar laten genieten, als 't dan met
de vacantie uit moest zijn, zou ze wel zien, wie weet wat er dan alweer gebeurde ...
en zingend liep zij door het huis.
Mevrouw van Stavenvoorde zuchtte en maakte zich kwaad op haar man die zei
dat het kind een gelukkige natuur had, om zich geen zorgen te maken.
Carla had iets in den zin, dat was duidelijk, maar zij kon 't er niet uitkrijgen. De
vriendschap met Meta werd steeds grooter. Zij was nu ook een paar maal bij Carla
aan huis geweest. Den eersten keer trof het juist zoo gelukkig omdat grootje met een
zware verkoudheid te bed lag. Mevrouw van Stavenvoorde, te voren van het bezoek
verwittigd, zat netjes aangekleed in de huiskamer en Meta kreeg geen slechten indruk
van de omgeving. Meisjes van zestien, à zeventien jaar nemen dat nog zoo nauw
niet, zelfs toen grootmoeder, die niet altijd verkouden kon blijven, voor den dag
kwam, begreep het rijkelui's dochtertje wel dat de omstandigheden, waarin haar
vriendin verkeerde, hemelsbreed van de hare verschilden, maar zij vond er geen
aanleiding in om minder intiem met Carla om te gaan. Integendeel, de vriendschap
werd hechter nu de meisjes wederzijds geen geheimen voor elkaar hadden en de
kleine van Stavenvoorde haar hart kon uitstorten en klagen bij haar vriendin over
alles, wat zij zoo moeielijk ontbeerde.
Op een warmen dag in 't begin van Juli dekte grootmoeder de tafel. Mevrouw van
Stavenvoorde deed het eten op. Pa kwam beneden en keek teleurgesteld:
‘Eet Carla niet thuis?’
‘Ze heeft niks gezegd, misschien blijft zij wel bij de Bie. Ze dacht half en half dat
mevrouw haar vragen zou.’
‘Ze is tegenwoordig meer bij die menschen dan in haar eigen huis,’ pruttelde
grootmoeder.
‘'t Is of je 't kind misgunt, moeder,’ vatte Carolien dadelijk vuur. ‘Ik kan niet
dankbaar genoeg zijn dat ze er zoo'n prettig huis heeft en dat ze zoo lief voor haar
zijn.’
‘Jawel, maar 't maakt haar ontevreden en 't kan toch niet altijd duren.’
‘Waarom niet?’
‘Moeder heeft gelijk,’ zei pa, ‘ik vind 't ook niet prettig dat Carla zooveel uit is.’
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Carolien wilde hem om zijn ongewenschte inmenging terecht zetten toen er gebeld
werd.
‘Doe maar open, daar is 't kind al. Jullie bent weer voorbarig geweest.’
Met een kleur als vuur en met schitterende oogen stormde Carla binnen.
‘Hebben jullie op me gewacht?’
‘Nee, we wouen juist beginnen. Ben je niet te eten gevraagd?’
‘Ja, maar ik wou vandaag liever naar huis gaan.’
‘Kind,’ vroeg Carolien, ‘wat zie je er opgewonden uit. Der is toch niks gebeurd
bij de Bie? Je hebt toch niks gehad?’
Uitgelaten vloog Carla haar moeder om den hals.
‘Nee, er is iets heel prettigs, iets heerlijks, maar laten we eerst eten, dan zal ik 't
jullie vertellen.’
‘Je maakt ons nieuwsgierig, toe, vertel nu dadelijk.’
Maar het meisje schudde lachend het hoofd. ‘Zoo veel bijzonders zou het dan wel
niet zijn,’ dacht ma, en men zette zich aan tafel. Het koude vleesch, de aardappelen
en de postelein werden in vrede verorberd. Carla dacht er niet aan aanmerking te
maken omdat er geen toetje was. Zij at haast niet, lachte aldoor maar en knikte
beurtelings pa, ma en grootmoeder toe.
‘Nou, kom nou maar voor den dag met je nieuws,’ zei Carolien half nieuwsgierig
en toch wat humeurig omdat ze wel dacht dat 't ‘niks niemendal’ zou zijn.
‘Ik ga na de vacantie met Meta naar kostschool,’ verkondigde Carla.
Pa, die nooit iets van de kostschoolkwestie gehoord had, keek met open mond,
grootmoeder schudde het hoofd en mevrouw van Stavenvoorde begon de borden in
elkaar te zetten, ontevreden pruttelend:
‘Begin je weer met die onzin? Hoe haal je je die gekheid toch in je hoofd?’
‘'t Is geen gekheid,’ Carla keek triomfeerend van de een naar de ander, ‘meneer
de Bie heeft het zelf gezegd. Hij betaalt 't?’
‘Hè!’ Carolien had nog net den tijd om den stapel borden op de tafel te zetten, ze
liet ze door den schrik haast vallen.
‘Wat bedoel je toch?’ vroeg van Stavenvoorde, ‘waarom zou jij naar kostschool
gaan?’
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‘'t Is geen kleinigheid,’ zei ma, ‘ze houen je natuurlijk voor den gek.’
‘Heelemaal niet,’ Carla lachte steeds triomfantelijk. ‘Ik zal 't jullie vertellen. Meta
gaat na de vacantie voor een jaar naar Brussel. We vonden 't allebei zoo vreeselijk
akelig dat ik niet mee kon. Toen heeft ze er thuis over gesproken en van middag ben
ik met haar mee gegaan. Meneer en mevrouw de Bie hebben me gevraagd of ik ook
graag zou willen, ik zei dat wij 't niet konden betalen en toen heeft hij gezegd dat dat
geen bezwaar was. 't Zou Meta zoo gelukkig maken en hij wilde zijn dochter graag
dat plezier doen. U moest er maar heelemaal geen zwarigheid over maken, hij betaalt
't en hij komt er wel eens over praten.’
Uitgelaten vloog zij haar moeder om den hals. ‘Verbeeld je eens, Brussel! Dat 's
nog heel wat anders dan hier in het land. En 't is zoo sjiek, Meta dacht dat je er leerde
paardrijden.’
‘Ja, ja,’ weerde Carolien zacht af, ‘maar kind, hoe kommen de menschen der bij?’
Ze keek naar grootmoeder die met een strak gezicht zat en niets zei, toen naar haar
man...
‘Waarom zeggen jullie niks? 't Is om van om te vallen, zoo'n prachtig aanbod.’
‘Dat kan niet,’ zei van Stavenvoorde, ‘ik wil niet dat mijn dochter op kosten van
anderen naar kostschool gaat, 't is heelemaal niet noodig. Wat zegt u moeder?’
‘Groot gelijk,’ knikte het oudje, maar kleine Carla wond zich op.
‘Wat praat u toch grootmoeder? En pa ook. Niet noodig! 't Is zalig, heerlijk. Ik
heb aan meneer de Bie gezegd dat u natuurlijk dol in uw schik zult zijn.’
‘Ik wil die verplichting niet aan vreemde menschen. Voor minder op school en
nou op kosten van anderen naar kostschool. Ik begrijp je niet Carla, ik dacht dat je
meer eergevoel hadt.’
Van Stavenvoorde sprak met meer energie dan men van hem gewoon was en er
kwam uitdrukking in de flauw staande oogen.
Maar Carla, veel te zenuwachtig om te bedenken dat vader
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en grootmoeder niet veel hadden in te brengen als moeder op haar hand was, barstte
in tranen los.
‘Eergevoel, u misgunt 't me. U is jaloersch omdat u 't zelf niet doen kunt, u kunt
't niet velen.’
‘Hou je mond, Carla,’ mevrouw van Stavenvoorde had haar bedaardheid terug
gekregen en trok het kind naar zich toe. ‘Je hoeft niet zoo brutaal tegen je pa te
wezen.’
‘Als pa zoo iets onmogelijks zegt,’ mokte Carla.
‘Ik hoop dat je inziet dat ik gelijk heb Carolien,’ pa sprak al met minder overtuiging.
‘Gelijk en gelijk is twee. In ieder geval is 't een enorm buitenkansje voor het kind.’
‘Misschien wel, maar we zouden een groote verplichting maken en we kunnen
niets terug doen.’
‘Niks terug doen, dat weet ik nog zoo net niet. De de Bie's zijn schatrijk, 't geld
maakt hun niks. Ze hebben er natuurlijk hun reden voor om hun dochter niet alleen
naar Brussel te laten gaan. Ze vinden 't beter dat er een vriendinnetje mee gaat en nu
ze Carla goed hebben leeren kennen en veel van haar houden, willen ze graag dat zij
dat vriendinnetje is. Dat 's allemaal zoo klaar als een klontje. Wij kunnen 't niet
betalen, dat weten ze en daar steekt geen schande in. Der is niks van eergevoel en
verplichting. We doen ze net zoo goed een dienst as we toestemmen.’
Carla had haar arm om moeders hals geslagen, zij huilde niet meer. Van
Stavenvoorde keek zijn vrouw verbluft aan; zooals die Carolien toch alles weg kon
redeneeren.
‘Wel mogelijk,’ hernam hij onrustig, ‘maar ik begrijp heelemaal niet waarom het
kind naar een kostschool moet. 't Hoeft toch niet. Ze kan toch net zoo goed thuis
blijven.’
‘Dat zou ik ook denken,’ viel grootmoeder bij, ‘hier hoort ze.’
Carolien gaf haar dochter, die weer hevig wilde uitvallen, een wenk om te zwijgen.
‘Daar hebben we 't oude liedje,’ ging zij voort. ‘Van zoo iets begrijpen jullie niks.
Jij niet,’ met klem tot haar man, ‘omdat je je nooit met de opvoeding van je kind
hebt bemoeid en heelemaal niet weet wat een jong meisje zooals zij is, toekomt. En
moeder ... nou ja, die heeft nooit wat anders gezien as de behangerswinkel van vader.
Ik heb gezorgd dat Carla
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naar een deftige meisjesschool ging, daardoor heeft ze kennissen gekregen waar ze
wat aan heeft. Dat zie je an die de Bie's. As ze nou nog naar Brussel gaat, dan is ze
klaar, dan is ze volleerd, dan kan ze overal kommen en dan heeft ze alle kans op een
rijk, voornaam huwelijk.’
‘Trouwen,’ pruttelde pa, ‘ze is nog geen achttien.’
‘Kan je begrijpen,’ mompelde grootje, ‘geld zoekt altijd geld, en ze heeft geen
centen.’
‘Hoe kunt u zoo praten,’ barstte Carla los. ‘Wie denkt er nu aan een huwelijk of
aan geld? Centen ... ba, dat is weer net iets voor u om te zeggen, grootmoeder. Ik
had gedacht dat u en pa 't heerlijk voor mij zouden vinden, dat u mij zoudt feliciteeren
en nu doet u allebei zoo akelig, voor mij is 't ook altijd even naar.’
‘Huil jij maar niet Carlatje, 't komt alles best terecht.’
En zoo gebeurde het. Een paar avonden later zou meneer de Bie even aanloopen
om de zaak nader te bepraten. Hij had het als iets heel gewoons aan Carla gezegd,
maar thuis bracht die tijding ontroering. 't Begon met een voorstel van Carolien aan
moeder of ze maar niet liever na het eten naar bed zou gaan, ze leek wat moe. Maar
moeder keek verbazend pienter uit haar scherpe oogjes en zei dat ze er niet aan dacht.
Als haar dochter zich voor haar schaamde zou ze wel ergens anders een onderkomen
zoeken, haar geld kon ze overal verteeren. Dit lokte weer een twist uit en toen beide
vrouwen, zonder elkaar gelijk te geven, er dan maar het zwijgen toe zouden doen,
begreep Carolien dat zij 't verkeerd had aangelegd. Grootje, koppig en kwaad, wilde
nu niet eens haar beste muts opzetten.
De dochter had al haar overredingskracht noodig en toen zij er eindelijk in slaagde
het oudje tot de nieuwe tullen muts met paarsche strikken te doen besluiten, vond
Carla dat grootmoeder er nog veel burgerlijker en meer als een hofjesjuffrouw uitzag
dan met de oude, vettige, zwarte.
Pa trok zonder morren zijn gekleede jas aan. Er was in de laatste dagen zooveel
getwist en gepraat over Carla's gaan naar Brussel, dat hij maar verlangde de zaak
beslist te zien. Het bleef hem hinderen, maar tegen zijn vrouw kon hij niet op, en
misschien had zij ook wel gelijk en wist zij beter wat goed voor Carla was dan hij.
Hij wilde zoo graag met rust worden gelaten.
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Ma kreeg de mooie theekopjes, de gelakte trommeltjes en het japansche blad. Toen
deed ze haar beste, zwarte japon aan, en vroeg of Carla zich ook niet wat zou
opknappen. Maar het meisje, kribbig door al die toebereidselen, zei dat 't heelemaal
niet hoefde, dat al die omslag en die drukte burgerlijk waren en toonde dat je dan
ook heelemaal niets niemendal gewend was. Ma viel wéér uit en er dreigde een
nieuwe twist, die slechts voorkomen werd doordat pa de aanmerking maakte dat het
petroleumstel walmde, waarop ma er mopperend mee naar de keuken ging om de
pitten nog eens bij te knippen.
Het kind zat op spelden, maar 't viel erg mee. Meneer de Bie deed zoo gewoon en
huiselijk dat ma, zonder er aan te denken, haar geaffecteerden, aangeleerden
conversatietoon liet varen en er slechts plotseling met schrik in terug viel. Hij praatte
met grootje over het Haagje zooals dat vroeger was, toen je vond dat Bronovo aan
het eind van 't Christendom stond en toen de menschen heen en weer naar
Scheveningen liepen, hoogstens een keer met de schuit gingen. Het oudje kwam
heelemaal bij en verklaarde later dat zij hem een heel aardigen man vond, heelemaal
niet trotsch. Hij wist de menschen te suggéreeren dat het eigenlijke doel van zijn
bezoek maar bijzaak was, sprak slechts terloops over Carla's gaan naar Brussel, en
lachte hartelijk toen pa stotterend voor den dag kwam met bezwaren en sprak van
de groote verplichting.
Als 't daarop aankwam, dan maakte hij die. Hij was den heer en mevrouw van
Stavenvoorde heel dankbaar dat zij Carla toestonden zijn dochter te vergezellen. Zijn
Meta was een gevoelig kind, kon erg moeielijk van huis. Hij en zijn vrouw achtten
het noodig om haar eens voor korten tijd onder andere leiding te plaatsen en ze zou
er veel minder tegen opzien als haar vriendinnetje meeging. De meisjes waren zoo
aan elkaar gehecht; hij kon zijn kind dat genoegen verschaffen en hij was wezenlijk
heel blij dat Carla en haar ouders in zijn verzoek wilden toestemmen.
Carolien lachte triomfantelijk. Pa voelde zijn bezwaren verdwijnen. Als je de zaak
van dien kant bekeek, had die meneer de Bie wel gelijk. 't Was toch ook een heel
ding om je kind een maand of acht te missen. Zij bewilligden er in omdat die Meta,
en Carla ook, het zoo graag wilden. Maar pa vond dat hij een offer bracht, want hij
zag nu al op tegen den tijd dat
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het zonnestraaltje uit huis zou zijn. Ook grootmoeder had geen tegenwerpingen meer
en Carla was in de wolken. Zij zei niet veel en keek maar met verhoogden blos en
schitterende oogen, ze kon zich nog niet indenken in de werkelijkheid, het was al te
mooi.
Na een klein uurtje nam de bezoeker afscheid. De heele familie wilde hem
uitgeleide doen maar hij verzocht vriendelijk toch niet zooveel drukte te maken en
ten slotte stond hij alleen met Carla in het gangetje.
‘Wel kleintje, ben je in je schik?’ vroeg hij, terwijl het meis je op de teenen staande,
zijn jas, wijd geopend, in de handjes omhoog hield.
‘O meneer,’ stamelde zij verrukt. ‘Ik vind het goddelijk. Ik weet heusch niet hoe
ik u bedanken moet.’
‘Nog al makkelijk. Geef me maar een zoen.’
Carla week een beetje terug. Maar plotseling zag zij zijn bleek, fletsch gezicht
vlak bij het hare, voelde zij zijn snor langs haar wangen en zoende hij haar met
gulzige, gretige zoenen op den mond.
Een gewaarwording van hevigen tegenzin, van groote walging kwam over haar.
Zij stond op het punt om hem een flinken stoot te geven maar hij liet haar los en met
een: ‘Nu dag Carla, tot ziens,’ opende hij de straatdeur en was hij verdwenen, voor
zij iets kon doen.
Het meisje stond een oogenblik verslagen. Een kilkoude rilling liep haar langs den
rug, toen voelde zij hoe het bloed haar naar het hoofd stroomde en hoe alles aan haar
klopte en brandde van schaamte en verontwaardiging. Met geweld bedwong zij haar
tranen, want zij hoorde haar moeder's stem:
‘Kind, wat doe je in de gang? Kom toch binnen.’
‘Ja, ik kom, maar ik moet even naar boven.’
Zij holde de trap op, naar haar kamertje, wierp de deur in 't slot, schonk driftig, in
't donker, water in de waschkom en dompelde haar heele gezicht er in. Nog niet
tevreden liet zij het koele nat in haar mond stroomen.
Zonder het heel klaar te begrijpen voelde zij dat die man haar beleedigd had, dat
die liefkoozing iets afschuwelijks was en vaag kwam de vraag bij haar op of hij dacht
dat zij hem daartoe het recht gaf, door zijn weldaad aan te nemen.
Niettegenstaande het koude water brandden nog haar wan-
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gen. Als zij nu beneden vertelde wat die meneer de Bie gedaan had, dan zou pa
woedend worden, ook ma zou opspelen en ze zouden van de heele zaak niets meer
willen weten.
Dat kon toch niet, ze waren nu juist zoo blij, en zij, Carla, kon het plan van naar
Brussel te gaan niet opgeven. Het was ook onmogelijk tegenover Meta.
Zij kon haar toch niet zeggen dat haar pa... Misschien nam zij het ook wel wat
hoog op, was het niet zoo heel vreeselijk. Zij was erg geschrikt, nu ja, maar zij zou
wel maken dat 't niet weer gebeurde. 't Eenige wat haar te doen stond was voortaan
op haar hoede te zijn en er voor te zorgen dat zij zich nooit alleen bevond met dien
naren vent. Want, al was 't nog zoo ondankbaar, een hekel had zij aan hem. Maar zij
moest natuurlijk niemand iets laten merken en er volstrekt niets van zeggen, zoo
handelde zij 't verstandigst.
Even nog voelde ze iets onaangenaams toen zij, beneden gekomen, moest
instemmen met het koor van loftuitingen dat pa en ma en ook grootje aanhieven op
meneer de Bie, maar toen zij nu gezellig aan tafel zaten en al het heerlijke werd
besproken van een verblijf in Brussel, toen pa, die er eens, lang geleden, voor een
paar dagen geweest was, zijn gewone schuchtere stilzwijgendheid aflegde en vertelde
van al het moois dat daar te zien was, vergat zij het en lachte zij opgewonden en
overmoedig terwijl Carolien tot haar man en haar moeder zei:
‘Dat kind is een echte geluksvogel. Jullie zullen es zien hoever ze 't nog in de
wereld brengt.’
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IV.
Mevrouw de Bie zat met een roman voor zich waarin zij niet las, toen haar man van
zijn bezoek terugkeerde.
‘Waar is Meta?’
‘Naar bed, zij had wat hoofdpijn.’
‘Nu, de zaak is in orde hoor.’
‘Wat zijn 't voor menschen?’
‘Ach, ik geloof, brave, fatsoenlijke lui, maar totaal onmogelijk, geen menschen,
waar je mee om kunt gaan.’
‘Wat zeiden ze wel van ons aanbod?’
‘O ze maakten eerst nog tegenwerpingen, hadden 't over verplichting enz., maar
ze waren er toch heel happig op. 't Doet me plezier voor die kleine meid, 't zou jammer
zijn als zoo'n kind heelemaal verburgerlijkte in die omgeving.’
‘Je weet,’ zei mevrouw, ‘dat ik niet ingenomen ben met dat plan.’
‘Je hebt je er toch niet tegen verzet.’
‘We ontrukken 't kind aan den kring waarin ze thuishoort. Ze zal er zich hoe langer
hoe ongelukkiger in gaan voelen. Wanneer ze terugkomt van die kostschool moet
ze toch weer naar haar ouders, dan zal 't heelemaal niet meer gaan.’
‘Was dan eerder met die bezwaren voor den dag gekomen.’
‘Dat zou me niet geholpen hebben. Jij vond 't dadelijk goed, toen Meta vroeg of
haar vriendinnetje op onze kosten mee mocht gaan. Tegen die kleine Carla heb ik
niets.’
‘Een allerliefst kind, dat moet je toegeven.’
‘Ja, dat geef ik toe, maar jou groote belangstelling in haar vind ik verkeerd.’
Adolph de Bie begon te lachen.
‘Allons Anna, wees toch wijzer. Een vriendinnetje van onze Meta. 't Kind kon
mijn dochter zijn.’
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Zij keek hem aan, een smartelijke trek gleed over haar vriendelijk, bleek gezicht.
Toen zuchtte zij:
‘Wel mogelijk,’ zei ze zacht, niet scherp of verwijtend, ‘maar ik ken je.’
Hij vond 't nu noodig om zich verontwaardigd te toonen.
‘Wel allemachtig, wat een leelijke insinuatie. Je zult toch niet veronderstellen
dat...’
‘Ik veronderstel niets,’ viel ze hem in de rede. ‘Ik zeg alleen maar dat ik jou
belangstelling in zoo'n jong, mooi meisje altijd verkeerd vind.’
‘Maar als ik je nu zeg dat ik 't alleen doe omdat Meta 't zoo heerlijk vindt, dat ik
voor dat meisje op zijn hoogst een beetje vaderlijke genegenheid voel?’
‘Dan geloof ik je niet.’
Ze zei het beslist, maar zoo kalm, dat zij 't hem onmogelijk maakte om boos te
worden.
Hij haalde de schouders op. ‘Ik begrijp je niet.’
‘Dan wil ik 't je wel duidelijk zeggen. Je weet heel goed, dat ik niets voor me zelf
vraag. Wat je doet is me onverschillig. Van 't begin van ons huwelijk af ben je me
ontrouw geweest. Ik heb er ontzettend onder geleden, maar dat is voorbij. Toen Meta
geboren werd heb ik leeren verdragen; ik wilde niet dat zij op zou groeien in een
huis van twist en verdeeldheid. Als ik geen kind had gehad zou ik nooit bij je zijn
gebleven, nu bleef ik niet alleen, maar ik heb den schijn bewaard, ik heb je altijd
hoog gehouden tegenover je dochter. Ik heb er voor gezorgd dat ze van je houdt en
je heelemaal niet kent.’
‘Haal je dat allemaal op om me er aan te herinneren dat ik je dankbaar moet zijn?’
‘Neen, dat kan je niet zijn, omdat je niet weet wat het mij gekost heeft. Van al
mijn verdriet begrijp je niets. Maar zooals ik zei, dat behoort ook tot het verleden.’
‘Nu,’ hernam hij ongeduldig, ‘dan weet ik ook heelemaal niet waarom ik die preek
moet aanhooren.’
‘Omdat ik je wil waarschuwen. Zooveel ik kon, heb ik er voor gewaakt dat je het
huis, waarin je kind woont, moest eerbiedigen. Om je niet in verzoeking te brengen
heb ik nooit een meid genomen met een knap gezicht. Nu is 't wel niet waarschijnlijk,
dat een meisje als Carla ooit iets zou voelen voor
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jou. In de oogen van zoo'n jong, onberdorven kind ben jij een oude man en leelijk
bovendien...’
Haar koele, onverschillige toon ergerde hem bovenmate.
‘Ba, wat een flauwe wraakneming.’
‘Dat is het niet. Al ben ik overtuigd dat je dus niets van Carla te wachten hebt, ik
heb gezien hoe je het kind soms aankijkt en dat is voor mij genoeg. Ik wil niet dat
ze ooit iets anders in je ziet, dan meneer de Bie, de vader van haar vriendin. Als je
daar niet voor zorgt ter wille van Meta, dan maak je mijn werk van jaren ongedaan
en dan verlies je de genegenheid van je dochter. Dat is een waarschuwing en zoo je
wilt een bedreiging.’
Rustig sloot ze haar boek en begon enkele kleinigheden in de kamer te ordenen.
Hij nam een courant, verborg er zijn gezicht achter en deed alsof hij las. Maar het
prikkelde hem dat hij haar gelijk moest geven. Als ze eens wist dat hij al onvoorzichtig
geweest was. Dat mooie, kleine ding, had hem een oogenblik buiten zich zelf gebracht.
Maar 't zou niet weer gebeuren, voortaan zou hij zich beheerschen, niet meer zoo
dom zijn. Voorloopig mocht zij niets in hem zien dan een vaderlijken vriend. Oud
en leelijk, nu ja. Maar 't meisje was arm en in een valsche positie geplaatst. Wie weet
wat de toekomst zou brengen.
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V.
‘Een ongeluk komt nooit alleen,’ zei Carolien lachend ‘maar een geluk ook niet.’
Zij had in de loterij gespeeld met een kennis. Dat deed zij sedert jaren, nog nimmer
hadden ze iets gewonnen, ook niet verloren, altijd quitte, want wagen, daar bedankte
ze voor. Maar nu kregen ze ieder zeventig gulden, zoo maar vrij geld, dat je in den
schoot werd gegooid. Als dat geen buitenkansje was! En 't viel op een gloeiende
plaat. Al zat 't kind knap in de kleeren, ze had nu toch een heele boel noodig, waar
anders geen sprake van geweest was en met die zeventig gulden deed mevrouw van
Stavenvoorde wonderen.
Er volgde een heerlijke tijd voor moeder en dochter. De vacantie was begonnen
en een paar middagen achtereen gingen zij samen boodschappen doen en alles koopen
wat zij dachten noodig te hebben. O, het genot van in de winkels uit te kiezen en
zich omringd te zien van lint en kant en neteldoek en galons en licht gekleurde stoffen.
Al waren 't dan ook niet de sjiekste magazijnen waar zij kochten, er was moois genoeg
om Carla te doen droomen en zich te verliezen in bespiegelingen hoe zij zich later,
als zij eens rijk was, zou kleeden. Het meisje legde een aangeboren goeden smaak
aan den dag waarover Carolien verstomd stond.
Dan kwamen de heerlijke avonden. Eindelooze besprekingen en beraadslagingen
hoe of alles zou gemaakt worden. Zelfs grootje stelde er belang in en ofschoon haar
meening door ma en Carla meestal slechts met een licht schouderophalen of een
spottend lachje werd aangehoord, de heele stemming was te prettig om aan twisten
te denken. Pa genoot, want zonder aanmerking te maken, liet men hem heele dagen
in zijn heiligdom, waar hij in zijn hemdsmouwen zat te componeeren.
In de morgenuren had hij zelfs de vrije beschikking over de
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piano, en trachtte hij zijn onbeholpen fantasieën vasten vorm te geven zonder dat
Carolien hem verweet dat hij haar gek maakte met zijn afschuwelijk gehamer. Wel
deed het hem leed dat Carla, de keeren dat hij haar vroeg om eens met hem naar de
muziek in het bosch te gaan, weigerde. 't Was nooit een genot voor haar geweest om
met pa om de tent te wandelen, waar haar vriendinnen, met hun ouders, binnen
gingen. Nog erger vond zij het om voor een dubbeltje op de stoeltjes tezitten, zooals
zij wel eens gedaan hadden, wanneer grootje er bij was. Maar nu, nu zij op 't punt
stond om naar een kostschool te gaan, waar zelfs meisjes van adel waren, ging dat
toch heelemaal niet. Pa's teleurgesteld gezicht deed haar wel pijn, vooral omdat zij
nu zoo spoedig wegging, maar zij stelde zich tevreden door zich voor te houden, dat
het geen uitvlucht was, die zij verzon. Zij had het waarlijk te druk en haar tijd te veel
noodig.
Dat was waar, heele avonden zat zij met ma te naaien. Zij hielp nu zoo ijverig mee
dat moeder en grootje dikwijls vonden dat zij te veel deed. 't Was niet goed voor
zoo'n jong ding om uren achtereen te zitten pikken, ze moest meer de lucht in, anders
werd ze nog bleek en akelig vóór zij heenging. Maar Carla was onvermoeid. In de
warme Augustusavonden, als de lamp al vroeg werd aangestoken om maar meer te
kunnen afdoen, klaagde zij niet over de ondragelijke hitte, waaronder de twee anderen
gebukt gingen. Zij lachte als moeder zuchtte en zich herhaaldelijk het gezicht veegde,
als grootje puffend de linten van haar muts losstrikte. Zij had het heelemaal niet
warm, je moest er maar niet aan denken, dan voelde je 't niet. Nooit was haar kleur
frisscher geweest, haar oogen glansden als sterren in haar mooi, jong gezicht, en haar
heldere welluidende lach klonk als een zilveren klok door het huisje.
Haar eenige uitgang was naar de Bie, waar zij steeds dolgraag heenging. Meneer
was tegenwoordig altijd aardig, heelemaal niet meer handtastelijk, hoogstens kneep
hij haar eens in de wangen, of klopte haar op den schouder. Zij dacht bijna nooit
meer aan dien avond, toen hij haar verschrikt had. Soms, als zij hem aankeek, zijn
bleek gezicht met den langen, rossen knevel en die gluiperige oogen zag, werd zij
er op een onaangename manier aan herinnerd, maar dan vond zij zichzelf ondankbaar.
Eens had zij aan haar moeder gevraagd hoe zij
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meneer de Bie vond. Carolien antwoordde dat hij iemand was met een voornaam
uiterlijk, zoo iets deftigs, en toch zoo vriendelijk, zoo gewoon, je kon wel zien dat
hij een bijzonder fijne man was. Het zou dus wel aan haar, Carla, liggen.
Voor den grooten spiegel in haar kleedkamer stond Meta de Bie. Op den grond
lag de naaister geknield en spelde de nieuwe japon hier en daar op.
Mevrouw de Bie zat aan de tafel, die overdekt was met gazen stoffen, galons,
stalen van lint en fluweel. Met welgevallen keek de moeder toe. Haar dochter was
heelemaal niet mooi, dat wist ze wel, ze had de fletsche, bleeke tint van haar vader
en ook het wat vettige haar, niet rood en niet blond, maar van een onbestemde, niets
zeggende kleur. De oogen alleen waren heel anders, die blikten vriendelijk, open en
zacht. Het figuurtje was nog niet geheel ontwikkeld, maar 't zou nooit goed
geëvenredigd worden, daartoe waren de schouders te smal en de heupen te breed.
Heel moeielijk om haar goed te kleeden. Alles wat Meta droeg was uit een eerste
confectiezaak afkomstig en 't kostte handen met geld, zonder dat altijd een voldoend
resultaat bereikt werd.
Maar nu waren moeder en dochter tevreden. Dit mooie, licht grijze kleedje waarover
een glans van parelmoer speelde, stond goed en het was elegant gemaakt, de coupe
bleek uitstekend en verborg de tekortkomingen van het schrale lichaam.
‘Vindt u 't mooi ma?’ vroeg Meta, zich met een blijde uitdrukking op het gezicht
om en om draaiend.
‘Ja kind, ik ben heel tevreden. Is de lengte van de rok zoo overal goed gelijk
juffrouw?’
De naaister stond op, nam de spelden uit haar mond en de drie vrouwen keken
met critische blikken in den spiegel.
‘Er mankeert niets aan, mevrouw, de japon staat de juffrouw prachtig. Zoo echt
gedistingeerd, eenvoudig en toch heel sjiek, bepaald beeldig.’
‘Ja,’ knikte mevrouw de Bie, en lachend: ‘maar 't mag dan ook wel, 't is heusch
alles duur genoeg.’
‘O, dat moet u niet zeggen,’ hernam de naaister ijverig. 't Cachet en de coupe
moeten ook betaald worden. Dit is iets aparts. Zoo als de juffrouw er nu uitziet, zult
u niet licht een ander jong meisje zien.’
De deur ging open. Geen van drieën hadden zij hooren klop-

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

39
pen en met een vroolijk: ‘Ik mag zeker wel binnenkomen,’ vertoonde Carla zich op
den drempel.
Daar stond ze in het warme licht van den Augustusdag, dat door de tullen gordijnen
heendrong. De zon deed het blonde haar als goud schitteren en overgoot het heele
figuurtje met glans. Wat was ze mooi in haar eenvoudig blauw linnen kleedje, met
breed engelsch borduursel versierd; zóó oneindig veel mooier dan Meta in al haar
pracht dat mevrouw de Bie plotseling een gewaarwording kreeg alsof een nijdig
insect haar stak en de angel zich diep en pijnlijk boorde in haar vleesch.
Zij had Carla graag mogen lijden. Dat haar man niet ongevoelig was voor de
bekoorlijkheden van het kind, deed geen afbreuk aan haar genegenheid. Integendeel,
zij beschouwde Carla met een zeker soort van medelijden, omdat zij jong, mooi,
lichtzinnig en onbemiddeld was. Nooit was het haar zóó opgevallen dat haar eigen
dochter overschaduwd werd door haar vriendin, dat de uiterlijke tekortkomingen van
haar kind een schril contrast vormden met de lieftalligheid van de andere. Een gevoel
van afgunst, van angst, dat Meta er door zou lijden, dat die vriendschap een bron van
verdriet voor haar zou worden, maakte zich van haar meester; zij moest zich geweld
aandoen om het meisje op haar gewone vriendelijke manier te groeten.
‘O,’ riep Carla, die dadelijk met groote, begeerige oogen naar al de mooie
toiletartikelen had gekeken, ‘wat een beeldige japon Meta! Wat snoezig, prachtig!’
Gevlijd en lachend keek Meta in den spiegel, toen naar haar vriendin. Zij was niet
jaloersch, ook heelemaal niet ongelukkig door de wetenschap dat zij niet mooi was.
Zij vond zichzelf heel gewoon, zooals de meeste meisjes. Carla, nu ja, die was nu
eenmaal bijzonder, daar kon niemand zich mee vergelijken. Zij was er trotsch op de
vriendin te zijn van zoo'n mooi meisje, iets van dien glans straalde toch ook op haar.
‘Vin je?’ vroeg zij, ‘ik ben blij dat je 't mooi vindt, maar jij hebt ook een keurig
toiletje. Kijk eens ma.’
‘O, niet te vergelijken met jou,’ lachte Carla. ‘Mijn japon hebben we thuis zelf
gemaakt.’
‘Kind, hoe is 't mogelijk?’ zei mevrouw de Bie, ondanks haar opwelling van
afgunst, met oprechte bewondering. ‘'t Ziet er uit alsof 't uit een eerste magazijn
komt.’
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De naaister trok de mondhoeken naar beneden.
Carla zag haar spijtig gezicht in den spiegel.
‘Ma zal 't prettig vinden als ik haar vertel dat u 't netjes vindt,’ zei zij tot mevrouw
de Bie. ‘'t Is anders dood eenvoudig, mijn heele japon, kant en klaar kost maar f
9.50.’
Moeder en dochter sloegen de handen ineen. De naaister pakte haar boeltje in een
groote doos en hielp Meta voorzichtig het nieuwe kleedje uittrekken.
Carla keek toe, zij was tevreden, want zij zag er in haar goedkoope, eigenhandig
gemaakte jurk veel liever, zelfs veel sjieker uit dan Meta in een toilet, dat minstens
tienmaal zooveel kostte. Maar de gedachte, welken indruk zij wel maken zou, als zij
de middelen had om zich zoo mooi te kleeden als haar vriendin - vergalde toch even
haar voldoening. Zij vond 't jammer dat 't zoo ongelijk verdeeld was. 't Had omgekeerd
moeten zijn. Zij zou zich nooit op haar plaats voelen in bekrompen omstandigheden.
Voor die goede, lieve Meta maakte dat zooveel niet uit, die zou ook wel gelukkig
zijn als zij arm was.
Toen ze een uurtje later weer op straat liep, vond ze 't alles toch heerlijk. Haar
hartje zwol van voldane ijdelheid bij het zien der vele, bewonderende blikken, die
zij tot zich trok. Het was prettig om in de volle straten te loopen en te merken dat de
menschen je aankeken en je mooi vonden. Mooi zijn, daar ging toch niets boven. Zij
bedacht juist of zij zou willen ruilen met Meta die leelijk en rijk was en kwam tot
het besluit van niet, toen iemand haar op den schouder tikte.
't Was meneer de Bie, die haar in de verte gezien en hard geloopen had om haar
in te halen. Hij hijgde een beetje.
‘Wel Carla, zoo aan 't wandelen en alleen?’
‘Ik kom van uw huis, meneer. Meta kon niet meegaan. De naaister was er. Maar
't is zulk mooi weer, ik loop nog maar een straatje om.’
‘Daar heb je gelijk in. Ik kan wel een eindje met je meegaan. Ga je den Vijverberg
over?’
Hij sprak zoo onbevangen, wist zijn bewondering voor het mooie kind zoo te
beheerschen dat zij volkomen op haar gemak naast hem liep.
Zij gingen langs het water dat tintelde en schitterde in het zonlicht. Zij bewonderden
het eilandje met zijn weelde van
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hoogopgaand groen, de zilveren zwanen, de witte en bonte eendjes, de mooie
gebouwen aan den overkant, die zich spiegelden in de kabbelende, glinsterende
golfjes. Toen spraken zij over haar aanstaand vertrek en dat het wel een groote stilte
zou zijn thuis.
Meneer de Bie en zijn vrouw vonden het ook heel naar om Meta te moeten missen;
hij kon zich begrijpen dat Carla's ouders er tegen opzagen. Zij had hem nog nooit
zoo aardig gevonden en zij keek zelfs met vertrouwen in zijn loensche oogen.
‘Ga je even mee bij Monchen een plombière eten, Carla? 't Is zoo warm.’
Haar oogen schitterden. Ze was dol op ijs en ze kreeg 't bijna nooit. En dan lokte
't haar aan om naar Monchen te gaan met iemand als meneer de Bie, want hoe leelijk
zij hem ook vond, sjiek in kleeding, houding en voorkomen was hij zeker.
‘Ik wil heel graag,’ zei zij, ‘als 't niet te laat wordt.’
‘O neen, we zijn er toch vlak bij.’
Het deed goed van uit de warme, zonnige buitenweg in de koele achterkamer van
den deftigen suikerbakkerswinkel te komen. Er waren nog al menschen, fraai gekleede
dames, een groepje jongelui, en in het achterzaaltje nog eenige heeren.
Iedereen keek toen het opvallend mooie meisje binnenkwam. Carla zag hoe een
paar dames elkaar met de oogen toewenkten. De Bie glimlachte en deed alsof hij
niets merkte.
Hij bestelde een plombière en gebakjes. Zij babbelde vroolijk en al wist zij dat de
menschen naar haar keken, zij deed heel gewoon en natuurlijk. Haar aangeboren
bevalligheid en haar instinct om te behagen behoedden haar voor aanstellerij of
gemaaktheid. Inmiddels genoot zij van haar ijs, waarvan zij heel kleine hapjes nam,
die zij met een verrukt gezicht tegen haar verhemelte deed smelten.
Adolph de Bie zag haar lachend aan.
‘Ik geloof dat een goed leven je best zou lijken, kleintje.
Zij zuchtte.
‘Ja, 't moet heerlijk zijn om rijk te wezen. Als ik eens een wensch mocht doen,
geloof ik dat ik heel veel geld zou kiezen.
‘Zou je niet liever gelukkig zijn?’
‘Dat ben je van zelf als je rijk bent,’ vond Carla naief. ‘Ik bedoel niet een beetje
geld hebben, maar schatrijk zijn. Dat je
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b.v. mooie reizen kan maken, in een prachtig huis wonen, ergens buiten een groot
kasteel bezitten met een park en weiden, moestuinen en plantsoenen. Equipage
houden, en rijke toiletten dragen. Als je dat allemaal hebt, dan blijft er toch niets
meer te wenschen, dan kan je alles doen wat je wilt en dan ben je gelukkig.’
Zij had een kleur gekregen van opwinding over het heerlijke visioen waarin zij
zich al pratend verdiepte.
‘Wie weet wat er voor jou nog is weggelegd,’ antwoordde hij glimlachend. ‘Maar
dat zeg ik je, doen wat je wilt, dat kan je niet, zelfs al ben je nog zoo rijk. Misschien
zal je dat nog wel eens ondervinden.’
‘Ik wou dan toch maar vast dat ik het was,’ lachte zij schaterend en toen bedaarder:
‘Maar ik ben nu toch ook heel gelukkig, want ik vind 't zalig om met Meta naar
Brussel te gaan.’
‘Dat is best, maar nu moet ik weg.’
Toen hij betaalde keek hij langs de toonbanken waarop allerlei heerlijkheden,
prachtige doozen en fijne bonbons lagen uitgestald. Hij koos een groote, wit satijnen
doos, met een fluweelen roos op het deksel en met breede, zilverig door-regen linten
vastgestrikt. Hij liet haar vullen met de uitgezochtste lekkernijen en de juffrouw
wikkelde haar voorzichtig in zacht vloeipapier. Carla keek met vaag begeerige blikken,
zij had niet het minste idee dat de doos voor haar was en zij werd vuurrood van
plezier toen de Bie haar 't pakje overreikte met een:
‘Hier Carla, een aandenken aan onzen prettigen middag.’
‘Maar meneer, is dat heusch voor mij?’
‘Natuurlijk, dacht je dat ik voor iemand anders bonbons zou koopen als ik met jou
ben? Snoep nu maar eens, maar niet alles tegelijk opeten, hoor.’
Hij sprak quasi vermanend, als tegen een kind.
Toen gaf hij haar de hand, nam zijn hoed af en verwijderde zich, want Carla ging
den tegenovergestelden kant uit. Maar nauwelijks had zij een paar schreden gedaan,
of hij keerde nog even terug.
‘Zeg Carla,’ zei hij heel onverschillig, zonder haar aan te zien, ‘je moet bij mij
thuis maar niet vertellen, dat we samen ijs gegeten hebben. 't Zou Meta zoo spijten
dat ze er niet bij is geweest. Als zij 't niet weet, heeft ze er geen leed van. Nu adieu.’
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En voor zij iets kon antwoorden was hij verdwenen.
Hij liep nu heel haastig.
De eerste minuten drong, hetgeen hij gezegd had, eigenlijk niet tot Carla door.
Toen kreeg ze een onaangename gewaarwording. Waarom mocht Meta en haar
moeder niet weten dat zij meneer de Bie was tegengekomen en dat hij haar op een
plombière getrakteerd had? Dan mocht zij ook natuurlijk die mooie doos niet laten
bekijken, en dat zou zij juist zoo prettig hebben gevonden.
Omdat 't Meta zoo spijten zou? Ach kom, die at zoo dikwijls ijs, en bonbons kon
zij krijgen zooveel zij wilde. Nee, dat was 't niet. Zou hij niet voor zijn vrouw willen
weten dat hij zooveel geld uitgaf, want de doos was heel duur? Zij had hem met een
paar goudstukjes zien betalen. Eigenlijk wou ze nu maar dat ze niet met hem mee
was gegaan. Haar plezier van de mooie doos met lekkers was er alweer af. Als zij 't
ding eens weggooide! Maar dat was toch al te gek. Daar had niemand wat aan. Ze
zou 't niet eens aan meneer de Bie kunnen zeggen, want al vond ze daartoe nog de
gelegenheid, dan zou hij haar met een heel verwonderd gezicht vragen waarom zij
dat gedaan had en zij wist wel dat zij dat nooit onder woorden zou kunnen brengen,
't was haar zelf niet eens heel duidelijk. Daarenboven 't zou vreeselijk jammer zijn,
want de bonbons waren heerlijk.
Waarschijnlijk had hij er niets mee bedoeld. 't Kon ook wel zijn dat mevrouw 't
niet goed zou vinden wanneer zij hoorde dat hij Carla nu weer zoo'n mooi cadeautje
had gegeven. De menschen betaalden dat dure schoolgeld toch ook. In zijn goedigheid
had hij daar zeker niet aan gedacht en plotseling moeten toegeven dat hij overdreef
en dat hij daar niet graag thuis voor wilde uitkomen, nu, daar stak geen kwaad in.
Zoo zou het wel zijn en Carla, volkomen tevreden met die oplossing, begon weer
vlugger te loopen. 't Was toch wel een prettige middag geweest en 't zou heerlijk zijn
als zij van avond gezellig bij elkaar zaten en zij met haar fijne bonbons voor den dag
kwam. Ze hadden nooit zoo iets geproefd. Wat zouden ze de doos mooi vinden. Bij
haar thuis hoefde ze er ten minste geen geheim van te maken.

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

44

VI.
Na al de prettige drukte en de dagen vol gewichtige besprekingen, na al de
gezamenlijke moeite en zorg om alles netjes en volkomen in orde klaar te krijgen,
kwam eindelijk de droeve dag van Carla's vertrek.
Mevrouw de Bie zou de meisjes naar Brussel brengen.
Meneer was in de eerste dagen van September voor zaken op reis gegaan, zooals
dikwijls gebeurde. Hij moest eerst naar Weenen, ging later misschien nog naar Parijs
en kwam dan op zijn terugreis de kinderen nog even zien.
Pa en ma van Stavenvoorde wilden hun dochter naar den trein brengen en grootje
stond er op om ook mee te gaan, maar den avond te voren besliste Carla dat het niet
zou gebeuren.
Zij hield niet van dat afscheid nemen aan een station, als er zooveel vreemde
menschen bij waren. Ma zou misschien huilen en zij, Carla, ook. 't Was zoo gek voor
mevrouw de Bie en Meta. Nee, zij vond 't veel prettiger om hier thuis afscheid te
nemen, heusch, dan zou zij veel minder zenuwachtig zijn. Met haar meegaan konden
ze toch niet, want mevrouw kwam haar om negen uur met het rijtuig halen... Dan
moesten ze nog een apart rijtuig nemen ook, en waarvoor diende het?
Pa en ma lieten zich gezeggen ofschoon 't hun speet. 't Kind had gelijk, misschien
zouden zij zich niet goed houden’ dien laatsten avond kreeg Carolien 't al dikwijls
te kwaad.
Een heel mooie Septembermorgen. In de vroegte wat mistig; over de boomen, aan
weerszijden van het grachtje, waar de van Stavenvoordes woonden, hingen
doorzichtige sluiers, die meer en meer optrokken. Er was iets zwoels, iets vochtigs
in de lucht, maar de zonnestralen verdreven de lichte nevels en toen pa, die heel
weinig geslapen had, beneden kwam, straalde de zon in volle pracht aan den
helderblauwen hemel.
Van Stavenvoorde keek door het raam naar de nog natte
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straatsteenen. ‘Een mooie dag om te reizen,’ mompelde hij, ‘'t kind treft het.’ Boven
hoorde hij gestommel. Grootje en Carolien waren ook al op en 't duurde niet lang of
hij hoorde zijn vrouw aan de trap roepen. Hij moest boven komen en haar helpen
Carla's koffers naar beneden te brengen.
De trap was smal en steil en 't ging niet gemakkelijk, maar ofschoon hij onhandig
was en de verf van de treden stootte, Carolien zei niets, 't was alsof zij 't niet zag en
toen de koffers beneden stonden en pa een beetje beteuterd naar een groot stuk kalk
keek, dat uit den muur was gevallen, glimlachte zijn vrouw.
‘'t Doet er niet toe, je hebt me best geholpen, dank je.’
En nog vóór van Stavenvoorde wist of hij zich verwonderen moest over Carolien's
ongekende zachtmoedigheid, overstelpte hem weer de droeve zekerheid, die hem
dien morgen toen hij wakker werd, plotseling als een looden gewicht gedrukt had,
de zekerheid dat het kind wegging.
Zwijgend ging hij tegenover zijn vrouw en grootje aan tafel zitten. De vingers van
het oudje trilden zóó dat zij den halven inhoud van haar kopje thee in haar schoot
stortte, met een schuinen blik op haar dochter veegde zij het met haar servetje af,
maar Carolien merkte niets.
De stilte werd benauwend. Pa kon het niet meer uithouden, hij moest iets zeggen.
‘Hoe laat komt het rijtuig?’
Grootje keek op het eikenhouten klokje op den schoorsteen, maar haar oogen
staken, zij zag niets, al had ze haar bril op.
‘Over een half uur,’ zei Carolien dof.
‘Waarom komt ze dan niet beneden? Is ze nog niet klaar?’
Jawel, daar hoorden ze haar lichten voetstap en kwam ze binnen. Even was het
alsof de blijde uitdrukking van haar stralend gezichtje verstrakte toen zij de drie
menschen zoo zwijgend, zoo terneergeslagen, zoo droefgeestig zag zitten. Toen
lachte ze weer:
‘Zetten jullie niet zulke begrafenis gezichten. Ik ga niet naar Indië.’
‘Nee,’ zei Carolien, als ontwakend uit haar gepeins en, plotseling kwaad op haar
moeder en haar man omdat die zich evenmin goed konden houden, beet zij hen toe:
‘Stellen jullie je niet zoo an,’ 't kind heeft gelijk.’
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IJverig begon ze Carla van alles te voorzien en ratelde onderwijl aan een stuk door.
De stilte had plotseling plaats gemaakt voor een herrieachtig heen en weer geloop.
Pa moest naar boven gaan kijken of Carla niets vergeten had, en kwam twee maal
terug met iets dat zij niet kon gebruiken. Grootje stond voor het raam te kijken of
het rijtuig nog niet kwam en verschrikte hen telkens door, als er een kar in de verte
ratelde, te roepen: ‘Daar zijn ze.’ Carolien hielp het meisje met bevende handen in
haar grijzen reismantel, zette haar het eenvoudige, met breed lint omstrikte hoedje
op, hing haar het zwarte reistaschje over den schouder en knoopte haar handschoenen
dicht. Toen gingen ze alle drie om haar heen staan om haar nog eens te bewonderen
in haar reiscostuum. In haar voldoening dat 't kind er zoo keurig uitzag, vergat
Carolien zelfs voor enkele seconden dat zij wachtte op het vertrek, totdat zij plotseling
het rijtuig hoorde en onmiddellijk daarop klonk de bel schel en driftig door het kleine
huis.
Ze wisten heelemaal niet hoe het gegaan was. Pa herinnerde zich niet hoe hij even
versteend had gestaan en zijn vrouw hem daarna beduidde dat hij den koetsier moest
helpen met de koffers. Ze hadden niet gezien dat mevrouw de Bie en Meta met
vriendelijke gezichten groetten en knikten voor het geopende portier. Misschien had
Carolien nog wel een paar woorden met mevrouw gesproken, ze wist het niet. Wat
ze zich goed herinnerde was, dat Carla hen haastig en onstuimig omhelsd had, dat
ze toen het rijtuig insprong en hen met een stralend, vroolijk, juichend gezicht
toewuifde.
Grootje was in de huiskamer blijven staan voor het raam, ze hoorde hoe het rijtuig
wegreed, ze zag het niet, want er was een mist voor haar oogen.
Van Stavenvoorde en zijn vrouw kwamen weer binnen en ze keken mekaar versuft
aan. Carolien had een gevoel alsof ze in tranen zou losbarsten, in plaats daarvan werd
ze ineens heel prikkelbaar en duwde haar man toe:
‘Sta daar toch niet of je geen tien kan tellen, dat hou ik niet uit. Ga in godsnaam
naar je kamer.’
Zonder iets tegen te zeggen gehoorzaamde pa. Hij voelde dat Carolien's bitsheid
ditmaal slechts een voorwendsel was om iets anders te verbergen en ook Grootje
zweeg toen haar dochter met veel drukte in de kamer heen en weer liep, het
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ontbijt rumoerig in elkaar zette, en het inmiddels gekomen dagmeisje op luiden,
kijvenden toon een standje gaf, zoodat het kind, dat dien dag nog niets misdreven
had, begon te schreien, mevrouw van Stavenvoorde haar ongelijk inzag, maar niet
bekende, naar haar slaapkamer ging, de deur met een harden slag in het slot wierp
en haar overspannen zenuwen door een flinke huilbui lucht gaf.
Later op den dag was zij bedaard en ergerde zij zich niet meer over het peinzende,
afgetrokken gezicht van pa en over de zware zuchten die grootmoeder slaakte. Zij
veinsde niet te zien hoe het oudje, tegen haar gewoonte, telkens ophield met haar
werk, de groote stopnaald midden in haar kous liet zitten en ieder oogenblik haar
bril afzette om de glazen af te vegen.
Na het eten, toen alles aan kant en het dienstmeisje naar huis was, dronken ze als
altijd in de kleine huiskamer thee.
In huis heerschte een onwezenlijke stilte, pa zat in zijn hoekje op de ouderwetsche
canapé en deed af en toe wel de oogen dicht, maar zij wisten heel goed dat hij niet
sliep. Grootje hield zich heel stil in haar rieten leunstoel, de blauw geaderde handen
in den schoot. Carolien had thee gezet, de courant lag naast haar, maar zij dacht er
niet aan om haar open te vouwen en de oude vrouw, zooals op andere avonden, de
advertenties en de nieuwtjes voor te lezen.
Het kind, dat met haar vroolijkheid, haar jeugd en haar drukte hun heele bestaan
gevuld had, was weg, dat was de zware obsessie waaronder zij gebukt gingen. 't Was
als op den dag van een begrafenis, als alles is afgeloopen, de vrienden en
bloedverwanten vertrokken, en de overgeblevenen stil bij elkaar zitten. Al hun zorgen
en bemoeiïngen hadden plaats gemaakt voor een volslagen rust, voor een kalmte zóó
weemoedig alsof daar niets meer te doen viel, alsof 't kind dood voor hen was en
met dit ééne leven ook het hunne geëindigd.
Eindelijk werd het Grootje te benauwd.
‘Zou ze er al wezen?’ vroeg zij aarzelend.
‘Wel ja moeder, ze was er van middag om één uur al?’
‘Ik dacht, dat 't zoo'n groote reis was.’
‘Niet zoo heel ver.’
‘Wat zou ze nou doen?’
Niemand antwoordde, na een paar minuten zei Carolien haperend:
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‘Ze is nog nooit van huis geweest, ze zal het van avond toch wel naar vinden, onder
al die vreemde menschen, zoo ver van ons af.’
Ook op die veronderstelling geen antwoord. Weer zuchtte grootmoeder diep, pa
stond op en ging naar de piano. Schuchter begon hij te spelen, maar nu kwam er geen
bitse, driftige vermaning om toch uit te scheiden, en hij speelde door, al zijn verdriet,
al zijn oneindigen weemoed uitend in droefgeestige, zachte klanken die hem zijn
omgeving deden vergeten, totdat hij plotseling een hand op zijn schouder voelde en
een stem, die hij niet kende als die van Carolien, zóó zacht en treurig klonk die, zei:
‘'t Is toch wel mooi pa, als je zoo speelt!’
Heel verwonderd keek hij om. Hij zag zijn vrouw in het bewogen gezicht,
waarlangs de tranen stroomden en plotseling voelde hij iets overstelpend gelukkigs;
in zijn armzalig leven, alleen rijk aan tekortkomingen was het enkele groote, verheven
oogenblik, dat hij zich kunstenaar dacht, gekomen.
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VII.
De eerste brieven die Carla uit Brussel schreef werden thuis met verschillende
gewaarwordingen ontvangen.
Carolien kon die verhalen van al het moois die het kind deed, van haar omgeving
en van het huis, hotel, noemde zij het, waar zij nu woonde, niet dikwijls genoeg
overlezen.
Behalve zij en Meta waren er nog zes meisjes, twee Engelsche, een Russin, een
Italiaansche en twee Duitsche.
Grootje sloeg de handen ineen en luisterde eerbiedig toen Carolien verder voorlas
hoeveel bedienden er wel waren en hoe een ‘femme de chambre’ de meisjes bij hun
toilet hielp. Carla vertelde van de groote zaal met wit gelakte meubels, waar muziek
en dansles werd gegeven. Zij beschreef de dames de Régonville. Dat was wat anders
dan juffrouw Kalmans. De oudste der beide zusters chaperonneerde de meisjes; onder
haar geleide bezochten zij de musea, wandelden zij en gingen zij soms naar een
concert of naar een matinée. De tweede zorgde meer voor de huishouding, presideerde
de tafel. Voor het diner werd altijd toilet gemaakt. 's Avonds werd er gemusiceerd
of zij repeteerden tableaux-vivant en charades voor den Zondag, wanneer er dikwijls
gasten en andere jonge meisjes met hun ouders kwamen. 't Had niets van een
kostschool, ze leerde alles wat een jonge dame, die op het punt stond om in de wereld
gepresenteerd te worden, diende te weten.
Er werd fransch en engelsch gesproken en zij kreeg ook les in 't italiaansch. De
engelsche meisjes gingen tweemaal in de week naar de manége om paard te rijden.
Meta zou over een paar maanden aan papa de Bie vragen of zij en Carla ook rijles
mochten nemen, dan gingen ze rijden in het Bois de Cambres. Ze moesten dan
natuurlijk een ‘amazone’ hebben. Mademoiselle de Régonville wist een uitstekend
adres. Carla vond 't wel wat erg om dat ook alweer door meneer de Bie te laten
betalen,
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maar Meta verzekerde dat 't er niets op aankwam, 't zou heerlijk zijn, dan konden ze
later, als ze weer thuis waren in den Haag ook samen rijden enz.
Toen ze zoover gekomen was staakte Carolien de lezing. Ze voelde iets benauwds,
iets dat haar den adem benam. Grootmoeder had niet alles begrepen, de vreemde
woorden zeker niet, maar met een besliste beweging vouwde zij het paar sokken, dat
zij gestopt had, op en zei, scherp overtuigend:
‘Ze maken het kind stapelgek.’
En Carolien, in plaats van heftig uit te vallen, keek naar pa, die op den vragenden
blik van zijn vrouw, aarzelend antwoordde:
‘Moeder heeft gelijk, ze is daar toch eigenlijk niet op haar plaats. Hoe moet 't als
ze weer thuiskomt?’
Dat was het schrikbeeld dat ook Carolien verontrustte, maar zij kon niet velen
haar vrees door de beide anderen bevestigd te zien. Haar hart zwol toch ook van
voldane ijdelheid. Carla schreef dat alles alsof 't iets heel gewoons was, alsof al die
pracht en die weelde haar niet verwonderde, alsof zij haar leven lang nooit iets anders
gewend was geweest.
‘'t Kind is voor de rijkdom geboren, ze voelt zich wel degelijk op haar plaats, jullie
zult zien ze wordt nog iets bijzonders.’
‘Hoogmoed komt voor den val,’ zei grootmoeder. ‘Wel zeker paard rijden ...
waarom niet. Als ze terug komt, moet je maar zorgen dat je eigen rijtuig houdt, daar
mot meneer de Bie dan ook maar de centen voor geven.’
Maar moeder's hatelijkheid ging voor 't oogenblik aan Carolien voorbij. Als ze
dat nog eens mocht beleven dat zij 't kind zou zien paard rijden in het Haagsche
bosch! In haar verbeelding zag zij haar dochter in een nauw sluitende amazone van
glanzend zwart laken, een hoog hoedje met witten sluier op het goudblonde haar...
Ach, moeder had eigenlijk wel gelijk, 't was allemaal niet goed, maar wie weet. Carla
kon een heel rijk huwelijk doen, dat zag je toch zoo dikwijls.
‘Ze vraagt heelemaal niet hoe we 't hier zonder haar maken,’ zei van Stavenvoorde.
‘Ze begrijpt toch dat we haar vreeselijk missen, 't huis is uitgestorven.’
‘'t Kan haar niet schelen,’ meende Grootje driftig, ‘ze denkt alleen aan haar eigen
plezier, wij kennen voor haar part stikken.’
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‘Foei moeder, hoe durft u zoo iets zeggen?’ Carolien beefde van verontwaardiging.
‘'t Arme schaap, haar eigen vader en grootmoeder die zulke gemeene dingen van
haar denken. Kunnen jullie je beurt niet afwachten? Hier staat 't toch onder aan den
brief. Heel veel liefs voor jullie alle drie, een extra zoen voor Grootje. Ze moest 't
weten.’
‘Zoo,’ hernam de oude vrouw een beetje verzacht, ‘nou ik meende 't zoo erg niet.
Maar toch, ik wou dat zij die de Bie's nooit had leeren kennen.’
Met een zucht trok ze een nieuwe sok over haar linkervuist. Langzaam en met
gebogen hoofd ging pa de trap op naar de studeerkamer. Suffend tuurde hij lang
achtereen op het muziekpapier, er stond geen enkele noot; sedert Carla weg was
voelde hij zich niet meer geïnspireerd.
Alleen Carolien deed haar bezigheden met energieke gebaren en opgericht hoofd.
Onzin van haar man en van moeder om te tobben. 't Kind ging een grootsche toekomst
tegemoet, dat stond vast.
De mooie herfstdagen gingen voorbij. 't Werd vroeg winter. Loodgrijze luchten
en dagen achtereen kille motregens, toen stormvlagen, die in 't begin van November
de boomen al ontbladerden, sneeuwjacht en grijze, koude, ondoordringbare mist.
Maar wie er ook klaagde over 't afschuwelijke weer en de zoo vroeg invallende kou,
in het huisje aan de smalle gracht, waar de kleine boompjes zwiepten in den
woedenden storm en het zwarte water klotste tegen de steenen borstwering, keken
de drie menschen elkaar met bijna verheugde gezichten aan. Want in het huilen van
den wind hoorden zij muziek, de triestheid der kale boomen, de troostelooze vaalheid
van mist en regen verkondigden de blijde boodschap dat de dagen voorbij gingen,
dat het Kerstfeest naderde.
‘Laat maar,’ zei Grootje als zij rillend dicht bij de kachel schoof en het dagmeisje
's morgens verkleumd aankwam en half huilend verklaarde dat het hondenweer was,
‘dat is de tijd van 't jaar, de volgende week St. Niklaas en dan krijgen we Kerstmis.’
‘Ik denk dat ik een petroleumkacheltje op haar kamertje zet,’ opperde Carolien.
‘'t Kan er zoo bitter koud zijn en 't is toch de moeite waard, de vacantie duurt veertien
dagen.’
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‘Is 't zeker dat ze na de vacantie weer weg moet?’ informeerde pa, ‘'t is nu toch al
haast vier maanden.’
‘Hoe kun je toch zoo dom zijn?’ Carolien werd weer prikkelbaar. ‘Ze blijft toch
een jaar op kostschool. De meisjes komen nu, omdat 't met Paschen de moeite niet
waard is en anders is 't zoo'n rek tot aan de groote.’
‘Dat is waar.’ Pa zou nu maar niet tobben over 't feit dat ze weer wegging, zich
liever verheugen op de heerlijke veertien dagen, die in aantocht waren.
Carla sprak in haar brieven niet veel over de vacantie. In den beginne had ze er
eens op gezinspeeld, maar nu zweeg ze er over. Trouwens, in den laatsten tijd schreef
zij minder, kwam er alleen af en toe een briefkaart.
‘Natuurlijk,’ zei Carolien kregelig. ‘Ze kan nou immers alles vertellen, waarvoor
zou ze nog ellenlange brieven schrijven? Ze heeft wel wat beters te doen.’
Een dag of acht na St. Nicolaas haalde pa op een avond gelijk met de courant, een
brief uit de bus. Hij dacht heelemaal niet aan Carla, eerst toen hij 't adres las: Monsieur
et Madame van Stavenvoorde, begreep hij dat 't van haar was.
‘Geef eens gauw hier,’ zei Carolien, ‘Wat zou 't kind te schrijven hebben? Verleden
Dinsdag hebben we nog een kaart gehad. Er zal toch niets zijn.’
‘Lees nou als je blieft ineens hardop,’ verzocht Grootje.
Mevrouw van Stavenvoorde zette haar bril op en ging onder de lamp staan, toen
las zij:
Liefste pa en ma en Grootje.
Ik zal maar weer eens schrijven, eigenlijk heb ik niet veel tijd, want het is heel
druk. Van middag zijn we naar een expositie van schilderijen geweest en van avond
gaan we met de dames Régonville naar de opera. Les Huguenots wordt gegeven. Ik
wou dat pa 't eens hooren kon, de opera is hier toch zoo prachtig, we zijn er nog eens
geweest, toen zagen we Mignon. Er wordt heel veel toilet gemaakt, maar voor jonge
meisjes, die nog niet in de wereld gepresenteerd zijn, is 't niet noodig, mag 't zelfs
niet. Wij mogen ook niet gedecolleteerd zijn. Ik doe mijn rose japonnetje aan.
Nu zal ik u eens vertellen dat ik niet met Kerstmis thuis kom, ik hoop heusch dat
u er niet te veel op gerekend hebt
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en niet teleurgesteld zult zijn, maar dat zal wel niet als ik u de reden vertel.
Meta kreeg gisteren een brief van huis. Meneer en mevrouw de Bie komen in de
Kerstvacantie hier om wat met Meta uit te gaan. Ze zullen 't heel prettig vinden als
ik ook hier blijf, maar zij laten mij vrij en willen mijn reis heen en weer wel betalen.
U begrijpt natuurlijk dat ik niet ga, ten eerste zal 't heerlijk zijn om zooveel uit te
gaan, met meneer en mevrouw en Meta is 't nog zaliger dan altijd gechaperonneerd
door de dames, maar zelfs al wilde ik liever niet, nu zij zoo duidelijk laten blijken
dat zij op mijn gezelschap gesteld zijn, zou 't al heel ondankbaar wezen als ik niet
deed wat zij liever hebben. Daartoe heb ik teveel verplichting aan die lieve menschen.
Verheugen jullie je dus maar met mij, 't zal gauw genoeg groote vacantie zijn, als
ik bedenk dat er nu al vier maanden van dien heerlijken tijd voorbij zijn. Met Paschen
komen wij natuurlijk niet.
Ik krijg zeker wel gauw een brief. Met veel liefs en een zoen voor alle drie
Uw liefhebbende Carla.
Carolien had zonder ophouden tot het eind toe gelezen. Eerst onverschillig, toen
met trillende stem, zich plotseling beheerschend, als wilde zij niet laten merken hoe
de kinderachtige, egoïstische woorden haar striemden. Zij legde den brief bedaard
naast zich neer en keek naar de beide anderen, maar zij zwegen.
Grootje hield de oogen hardnekkig op de in haar schoot gevouwen handen
gevestigd, pa zat met zijn rug naar het licht, voorovergebogen, doodstil, men kon
zijn gezicht niet zien.
‘Waarom zeggen jullie niks?’ vroeg Carolien.
Een diepe zucht van grootmoeder. Zij rilde, ofschoon 't heel warm was in de kleine
kamer. Pa stond op en hield zijn handen huiverig voor 't gloeiende kacheltje.
‘Wat zullen we zeggen?’ antwoordde hij dof. ‘Ze komt niet.’
‘Nee...’ Carolien aarzelde, ‘maar zooals ze zegt, ze kan toch niet ... als die de Bie's
het nu liever niet hebben ... de groote verplichting.’
‘Ze vindt het prettig dat ze niet hoeft te komen,’ zei pa heel zacht, ‘ze verlangt
heelemaal niet naar huis.’
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En weer ging hij naar zijn hoekje terug en zat stil, het hoofd op de handen gebogen.
Hij had eigenlijk meer tot zichzelf gesproken dan tot de twee vrouwen. Grootje
zuchtte telkens heel zwaar en ofschoon Carolien zich anders steeds over die zwijgende
teekenen van droefheid ergerde, ditmaal miste zij de kracht om te weerspreken of
zich boos te maken.
En in de kamer was de stille troosteloosheid van een pijnlijke teleurstelling.
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VIII.
De winter duurde heel lang. In April liet de lente zich nog wachten en wisselden de
gure regenbuien telkens met sneeuw en hagelvlagen. Grootje was beginnen te
sukkelen. Eerst sprak zij er over heen, pruttelde wat van een gewone verkoudheid,
die vast bleef zitten. Van in bed blijven wilde zij niet hooren. Zij zat den heelen dag
naast het steeds gloeiend staande kacheltje en deed alsof zij haar maas- en stopwerk
nog met ijver verrichtte. Carolien zweeg wanneer zij de opgerolde kousen en sokken
weer losmaakte en zag dat er niets aan gedaan was. Met een bezorgd gezicht keek
zij naar moeder, die steeds kleiner en schrompeliger leek en klaagde over kou, terwijl
zijzelf 't niet uit kon houden van de hitte in het dompige vertrek. Eten deed ze heel
weinig, wel drinken, melk en vooral koffie, het rimpelgezichtje leefde even op
wanneer zij de geliefde geur rook. Ze wilde ze vooral heet, als Carolien ze haar
kokend bracht, dan zette zij de groote kop gretig aan de blauwe lippen en mompelde
soms nog:
‘'t Is niet warm kind.’
De dokter kwam een paar maal in de week. Hij kon er niet veel aan doen, verval
van krachten, misschien kon ze nog wat bijkrabbelen als 't begon te zomeren, maar
hij geloofde 't niet, ze had aldoor maar koorts, wel niet erg, maar dat slepende, dat
deed 't hem juist.
Zoo werd ze steeds zwakker, maar haar hoofd bleef helder. De kleine oogjes
konden soms nog scherp kijken, vooral als er bericht kwam van Carla. Pa had
geschreven dat Grootje erg sukkelde, en dat, al was er geen onmiddellijk gevaar, de
dokter toch niet veel hoop op beterschap gaf.
Telkens kwamen er nu brieven en briefkaarten voor het oudje. Brieven met lieve
woordjes en grappige vermaningen om te zorgen gauw beter te worden, briefkaarten
met gekleurde
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afbeeldingen van prachtige gebouwen en monumenten en breede straten, waarin een
bonte mengeling van menschen en rijtuigen. Het oudje keek er nauwelijks naar.
Carolien las haar de briefjes voor en sprak dan een paar hoopvolle woorden. 't Zou
prettig zijn van den zomer als 't kind thuis was en zij met haar uit konden gaan.
Grootje antwoordde niet, telkens wanneer er een briefje van het kleinkind kwam,
was er in de oude oogen een hongerige uitdrukking van hoopvolle verwachting en
telkens na de lezing werden ze dof en troebel.
Eindelijk in 't begin van Mei toen de lente plotseling haar intrede deed, zoodat in
een paar dagen alles groeide en bloeide, moest Grootje te bed blijven, niet omdat ze
zooveel zieker was, maar ze had geen kracht meer in de oude beenen om te staan.
Toen schreef Carolien naar Brussel, zij vertelde dat 't heel naar was met het oude
mensch. Ze verlangde erg naar Carla, ofschoon ze het niet zei en nooit op de
thuiskomst van 't kind zinspeelde. Kon ze nu niet komen, een paar maanden vroeger
dan ze gedacht had? 't Zou toch zoo hard zijn als Grootje stierf zonder haar lieveling
nog eens gezien te hebben.
Carolien vertelde niets aan haar moeder van dien brief. Ze wilde haar nog verrassen,
want 't kind zou nu zeker komen, dat dacht pa, die zij in 't geheim had genomen, toch
ook.
Er kwam heel gauw antwoord van Carla. O, 't speet haar vreeselijk, ze had er zoo'n
verdriet van, maar ze kon nu niet weg, 't was onmogelijk. Juist op 't eind van den
cursus waren er allerlei dingen, waaraan ze mee moest doen, pa en ma begrepen dat
zoo niet, maar als ze nu wegging, dan was alles vergeefs geweest, dan had ze net
zoo goed niet naar de kostschool kunnen gaan, dat kon ze de familie de Bie niet
aandoen. 't Werd nu mooi weer. Grootje zou zeker wel opknappen, ze moesten maar
hopen op de vacantie.
Carolien las den brief stilletjes voor zichzelf en er kwam een harde, bittere trek
op haar gezicht. Toen ging ze er mee naar de studeerkamer en zonder een woord gaf
ze hem aan pa.
Van Stavenvoorde was geen man van de daad. Hij gaf altijd toe en deed wat zijn
vrouw, zijn schoonmoeder en ook zijn dochter wilden. Wat hij zelf wenschte of dacht
kwam niet in aanmerking. Maar nu voelde hij groot medelijden met de oude vrouw
die daar zoo stil, zonder een klacht lag te sterven en de harteloosheid van het kind
deed hem heel pijnlijk aan. Er
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kwam een uitdrukking van vastberadenheid in de dof blauwe oogen en zelfs in zijn
stem was een andere klank toen hij zei:
‘Ze z a l thuis komen Carolien, van avond nog schrijf ik haar dat ze m o e t . Ik zal
wel naar meneer de Bie gaan en het hem uitleggen.’
‘Zou je dat wel doen?’ vroeg Carolien verbaasd, ze had niet kunnen denken dat
hij tegen 't kind zou optreden.
‘Ja zeker, zeg jij maar vast aan moeder dat Carla thuiskomt, laat de ouwe ziel zich
er maar vast op verheugen, want ik zeg je, ze komt.’
Carolien pruttelde toch nog tegen. Nu wist ze weer niet wat ze eigenlijk wilde.
Misschien had Carla gelijk en leek 't heel ondankbaar en onheusch tegenover de de
Bie's. In ieder geval was 't beter als zij naar meneer en mevrouw ging. Ze kon beter
haar woord doen.
Maar pa had zich nu opgezweept tot een moed en een koppigheid, die hem zelf
verbaasden. Hij kleedde zich aan en ging dadelijk om de zaak haar beslag te doen
krijgen.
Niet overbluft of in de schaduw gesteld door de tegenwoordigheid van zijn vrouw,
deed hij zijn woord. Hij zei niet dat Carla uitvluchten zocht om thuis te komen,
vertelde alleen dat de oude vrouw stervende was en zoo verlangde om haar kleinkind
te zien. De Bie was één en al vriendelijkheid. Natuurlijk moest Carla thuis komen,
ze had heelemaal geen verplichting tegenover hem, dat zij de school een paar maanden
vroeger verliet, deed er niets toe.
Meta bleef natuurlijk tot het eind van den cursus. Wanneer van Stavenvoorde
dadelijk schreef, kon Carla immers morgen al thuis zijn. Hij zou meteen den trein
opgeven, waarmee ze moest gaan en met de vriendelijke groeten aan zijn vrouw en
de beste wenschen voor de oude juffrouw, liet hij van Stavenvoorde uit.
Zoo gebeurde het dat Carla een paar dagen later in den trein zat, die haar naar
Holland zou terugbrengen. Ze was stom van verbazing geweest toen ze een kort
briefje van haar vader had gekregen met eenvoudig het bevel om thuis te komen.
Toen had ze gelachen. Alsof ze haar iets konden bevelen, nu zij hier in Brussel was.
Naar huis gaan, neen, dat deed ze niet. Over veertien dagen was er een groote
fancy-fair, waarop ‘les demoiselles du pen-
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sionnat Régonville’, waren uitgenoodigd, om te verkoopen. Ze zouden allen eender
gekleed zijn, eenvoudig in het wit, met een écharpe in de Belgische kleuren, maar
de toiletjes waren allerliefst. 't Was een groot liefdadigheidsfeest, de heele beau-monde
van Brussel werd verwacht. Opgewonden fluisterden de meisjes onder elkaar hoe
zij gehoord hadden dat de koning misschien zelf zou komen, in ieder geval, de
hertogin van Vlaanderen. Zoo iets zou zij opgeven, omdat Grootje ziek was, misschien
wel sterven zou. Zij vond het heel naar, de tranen sprongen haar in de oogen als zij
aan het oude mensch dacht, maar of zij, Carla, hier was of thuis, beter maken kon
zij haar niet. Wat bezielde pa toch? Ze zou dadelijk schrijven dat zij nu niet komen
kon, dat het onmogelijk was en daarmee uit.
Maar toen zij driftig een paar woorden geschreven had, kwam Meta binnen met
een bedrukt gezicht en een brief in haar hand.
‘Ik vind het afschuwelijk,’ zei zij, ‘maar pa zegt dat je gerust naar huis kunt gaan,
en nu zal je het wel doen ook, lees maar zelf.’
Meta's vader schreef dat hij een bezoek van den heer van Stavenvoorde gehad had
en hoe hij uit diens woorden opmaakte dat Carla niet naar huis durfde gaan uit vrees
dat hij 't niet goed zou vinden, dat zij de school verliet vóór de cursus was afgeloopen.
't Was zeker kiesch van het lieve kind, maar verplichting tegenover hen mocht zij
heelemaal niet voelen. Nu haar tegenwoordigheid thuis zoo dringend vereischt werd,
moest zij natuurlijk dadelijk gaan. 't Was jammer voor Meta, maar 't kon niet anders.
Kampend met haar tranen van teleurstelling en van ergernis omdat zij voelde in
haar eigen netten te zijn gevangen, had Carla den brief gelezen, maar zij wist zich
te beheerschen. In de oogen van de de Bie's, en in die van de dames en de meisjes
wilde zij niet doorgaan voor een harteloos, egoïstisch schepsel, dat alleen om haar
eigen genoegen dacht nu zij aan het sterfbed van haar grootmoeder geroepen werd.
Dus deed zij alsof zij zich verlicht voelde door de toestemming van meneer de Bie.
Ze had niet durven gaan, maar nu toonde ze zich blij dat het lieve, oude mensch niet
te vergeefs zou verlangen.
En de dames en de vreemde meisjes, vol sympathie voor de lieve Carla die zoo
bedroefd was over haar ‘chère bonne
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maman’, hielpen haar pakken en brachten haar naar den trein. De engelsche
pensionnaire inviteerde haar om het volgend jaar de season in Londen bij haar te
komen doorbrengen, de duitsche vond dat zij zeker over en weer bij elkaar moesten
komen logeeren, de italiaansche zou haar stellig komen bezoeken, als zij, zooals het
plan was, met haar ouders in Holland ging reizen. En allen wenschten haar beterschap
met de lieve zieke en onder tranen en handdrukjes en beloften van zoo gauw mogelijk
te schrijven, stapte Carla in den coupé en was zij maar blij toen de trein zich in
beweging zette en zij aan zichzelf was overgelaten.
Ze zat heel alleen, gelukkig maar, want nu ze tot een duidelijk besef kwam van
wat ze verliet en wat ze in de plaats zou krijgen, werd het haar te machtig en
stroomden de tranen langs haar wangen. Eerst tranen van spijt en bittere teleurstelling,
omdat het nu alles uit was, alles gedaan, voorbij die heerlijke maanden van weelde
en genot. Naar huis, ging ze werkelijk naar huis? Zij had zoo weinig in den laatsten
tijd aan haar huis gedacht. Wanneer zij zich al eens een enkelen keer te binnen had
gebracht dat het sprookjesachtige leventje van nu niet altijd duren zou, dat het kleine
huis aan het onaanzienlijk grachtje met pa en ma en Grootje haar weer wachtte, dan
had zij die gedachte met geweld van zich afgeschud. Zij wilde er niet aan denken.
Zij voelde zich thuis in de omgeving waarin zij nu was, het kostte haar geen moeite
om met de meisjes, die allen tot een veel deftiger stand behoorden dan den hare, om
te gaan, om zich hun manieren en denkwijze eigen te maken. Ze voelde zich geheel
hun gelijke en zij vergat dat zij 't niet was.
t'Huis, daar paste zij niet meer, een gevoel van afkeer, van walging bijna, bekroop
haar als zij aan de kleine woning, aan de burgerlijke bekrompenheid, waarin zij nu
weer zou moeten leven, dacht. O, dat pa haar zoo iets had aangedaan, zij vergaf 't
hem niet, hij had haar diep ongelukkig gemaakt.
Eindelijk droogde zij haar tranen. Ruim een uur had zij gespoord, zij zat nog altijd
alleen, maar bij ieder station kon er iemand in den coupé komen en wat zouden de
menschen wel denken als zij daar zoo zat te huilen.
Uit haar reistaschje haalde zij een zakspiegeltje voor den dag en keek er in, toen
glimlachte zij. De sporen van tranen
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waren niet bij machte haar mooi gezichtje erg te ontsieren. Spoedig waren zij
verdwenen; met een uiterlijk als het hare was je toch nooit ongelukkig en haar
wanhopende stemming werd beter. Zij maakte het pakje, dat de dames haar hadden
meegegeven open en begon met smaak wat te eten. Straks, bij de douane, zou zij een
glas melk zien te krijgen. En in de kleine restauratiezaal te Roozendaal smaakte zij
weer een oogenblik van werkelijk genot toen zij, heel onbevangen en natuurlijk, haar
glas melk aan het buffet dronk, en de bewonderende blikken opmerkte, die zij tot
zich trok. Men had haar aanbevolen om beslist in een dames-coupé eerste klasse te
reizen, en dat was goed ook. Er waren een paar heeren die geen oog van haar
afwendden en haar op de hielen volgden toen de deuren geopend werden en men
weer kon instappen. Wat zetten ze een teleurgesteld gezicht toen ze haar zoo resoluut
in haar eigen coupé zagen verdwijnen en ze haar hun beleefdheid en gedienstigheid
onmogelijk konden opdringen.
Ze zat nu niet meer alleen, een oude, deftige dame met grijs haar had tegenover
haar plaats genomen. Toen Carla naar het raampje ging om het te openen en beleefd
vroeg of het mevrouw niet hinderde, antwoordde zij met een lieve, beschaafde stem:
‘O, in 't geheel niet, het is zulk verrukkelijk weer.’
Ja, dat was het, heerlijk blauw spande zich de strakke hemel. In groene weilanden,
door kleine slootjes als breede, zilveren linten doorsneden, graasde het vee. Soms
trok een troep, kleine, grappige biggetjes aan haar oogen voorbij, of zag zij de dartele
sprongen van een veulen. Een groote eend zwom in het slootje langs den spoorweg,
een heele rij donzige, gele kleintjes achter haar aan. In de boomgaarden bloesemden
de boomen, het was alles een wonder van rose en witte pracht.
Carla voelde zich niet meer bedroefd, de bui was over. Zij keek naar de dame
tegenover zich. Zeker heel mooi geweest, dat kon je nog zien, zij was heelemaal in
't zwart, maar zoo elegant, zoo deftig, als ze daar moe eens bij vergeleek in haar
Zondagsche zwarte japon. Naast haar op de bank lag een reistasch van donkerbruin
juchtleer met een paar initialen in zilver en een kroontje daarboven. Dus van adel.
Carla brandde van verlangen om haar eens aan te spreken, maar dat ging niet, zij
moest wachten tot mevrouw notitie van haar nam. En
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dus zat ze heel stil naar buiten te kijken; in haar avontuurlijk zieltje de kansen
overwegend of de kennismaking met die aristocratische reisgenoote misschien iets
zou beteekenen in haar volgend leven.
Plotseling kleurde een allerliefst blosje haar wangen, want de oude dame, die het
mooie, gedistingeerde meisje al lang met belangstelling had gadegeslagen,
presenteerde haar chocolaadjes uit een zilveren bonbonnière.
Spoedig zat Carla te babbelen, op haar eigen onweerstaanbaar lieve manier. En...,
zij speelde geen comedie, zij was heel natuurlijk en deed alleen maar wat haar
aangeboren tact haar aangaf om te doen,... met een ernstig gezichtje vertelde zij dat
zij in Brussel op kostschool was, het pensionaat van de dames de Régonville, maar
dat ziekte in haar familie haar onverwachts naar huis riep. En op mevrouw's
belangstellend vragen, verhaalde zij verder dat haar grootmama zwaar ziek lag, papa
had geschreven van verval van krachten, maar 't scheen heel erg te zijn. Zij was
natuurlijk dadelijk afgereisd in zoo'n onrust en zoo'n haast. O, als zij de lieve vrouw
nog maar levend mocht aantreffen, groote tranen stonden in haar mooie oogen, zij
kon er niet aan denken dat zij te laat zou komen.
De vreemde mevrouw, die haar een snoes vond, troostte haar met vriendelijke
woorden, en Carla kwam meer en meer in de stemming waarin zij wilde zijn. Haar
tranen waren echt, terwijl zij vertelde van grootje, van al het lieve en goede dat zij
van haar ondervonden had, kon zij niet begrijpen dat zij boos was geweest omdat
men haar thuis had geroepen. Zij vond zichzelf een ondankbaar, slecht schepsel. O,
't zou wezenlijk vreeselijk zijn als zij te laat kwam, als dat maar geen straf zou zijn
voor haar harteloosheid. Wanneer het oudje nog maar wat leven mocht, zou zij alles
goed maken, haar oppassen, dagen lang aan haar bed zitten, haar alles vertellen van
Brussel. Toen dacht zij weer wat die deftige dame, die nu zoo vriendelijk met haar
praatte, wel denken zou als zij wist dat Grootje geen ‘grootmama’ was, maar een
oud vrouwtje, met een zwarte, wollen muts en afgewerkte, zwaar geaderde handen.
Zij betrapte zich op den wensch dat er niemand aan het station zou zijn om haar af
te halen. Als er iemand kwam, dan moest het pa zijn. Pa met zijn grijs haar en zijn
fijn gezicht had toch iets deftigs, niettegenstaande zijn oud-modische kleeren, maar

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

62
moe, al liet zij zich mevrouw noemen, leek niets op 't geen Carla onder een dame
verstond. O, zij voelde 't wel, 't was slecht om zich te schamen voor de haren, die
zooveel van haar hielden, zooveel voor haar gedaan hadden. Die mevrouw sprak met
haar alsof zij er zeker van was dat zij tot deftige, voorname kringen behoorde. Op
haar kaartje, dat zij haar gegeven had, met het verzoek haar eens te komen bezoeken
stond ‘Douairière van Vreesenburg’. Zij had ook een kaartje uit haar taschje genomen.
Carla van Stavenvoorde. Over haar naam hoefde zij zich niet te schamen, die klonk
niet kwaad en mevrouw keek er met welgevallen na. Als zij nu eens zei dat zij niet
was, waarvoor mevrouw haar hield, dat zij op kosten van een ander in Brussel was
geweest, dat haar ouders, kleine burgerluidjes waren, die in een onaanzienlijk huisje,
eigenlijk in een achterbuurt woonden.
Waarom? Zij zou toch wel nooit een bezoek brengen aan die deftige dame, niet
verder met haar in aanraking komen. Zij hoefde het niet te weten. Als moe haar maar
niet kwam halen, maar dan nog... die mevrouw zou denken dat 't een huishoudster
of een gezelschapsjuffrouw of zoo iemand was. Dat was weer een gedachte die haar
't bloed naar de wangen dreef. Zij haatte er zichzelf om, maar 't was nu toch alles
gedaan, de droom was uit, zij wilde de laatste oogenblikken nog niet helder wakker
worden.
De trein stoomde het station binnen. Mevrouw stond op, bood Carla de hand:
‘Dus dat is afgesproken, juffrouw van Stavenvoorde. U komt mij eens opzoeken,
vertellen hoe u uw grootmama gevonden hebt?’
‘Heel graag, mevrouw.’
‘Ik heb met heel veel genoegen kennis met u gemaakt’ en mevrouw keek nog eens
met welgevallen naar het mooie gezichtje.
Carla bloosde, gedurende een paar seconden, vergat zij weer alles. ‘U is erg
vriendelijk, als ik mag kom ik dolgraag en heel gauw.’
Nog een handdruk en een knikje, toen verloor de aardige, oude dame zich in het
gewoel en de drukte van het perron en Carla keek uit of zij iemand zag.
Ja waarlijk, daar in een hoekje, niet wetend wat te beginnen
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onder al die menschen die hem voorbij liepen en op zij drongen, angstig speurend
of hij haar niet bemerkte, stond pa. En toen zij hem zag met zijn oud, vriendelijk
gezicht, ontwaakte plotseling in Carla al de teederheid die zij toch wel voelde voor
de haren, kreeg zij een alles verdringend gevoel van geluk dat zij weer thuis was,
vloog zij naar hem toe, sloeg de armen om zijn hals en pakte en kuste hem, zonder
er aan te denken of iemand het zag, of dat het gek stond of iets dergelijks.
‘Ja, vadertje, ben je daar? O, wat ben ik blij je te zien. Zeg gauw, hoe is 't thuis?
Grootje!...’
De oude van Stavenvoorde, heelemaal ontdaan en toch zoo innig gelukkig door
die warme begroeting, vermocht zijn dochtertje slechts aan te staren.
‘Zoo, kindje, dat is goed, Lieveling, wat ben je groot en mooi geworden.’
‘Ja, ja,’ brak Carla haastig af. ‘Maar Grootje.’
‘Heel erg,’ stamelde pa.
‘Toch niet dood?’ Carla begon te beven en was op 't punt van in tranen los te
barsten.
‘Nee, nee,’ antwoordde hij haastig. ‘Maar buiten kennis, 't loopt af. Goddank dat
je er bent.’
‘Ja, laten we gauw gaan. Hebt u een rijtuig?’
‘Zeker kind. Je moe zei dat 't moest voor de koffers.’
‘Dat is goed.’
Vijf minuten later zaten zij in de rammelende vigelante, die vreeselijk hotste. Maar
Carla dacht er niet aan dat zij in den laatsten tijd gewend was geweest te rijden in
een coupé met banden. Ze kon bijna niet praten nu, er was een groot brok in haar
keel, en ze luisterde met betraande oogen, naar 't geen pa van thuis en van Grootje
vertelde.
Eindelijk hield de rammelkast stil. Moe stond aan de deur en in een oogenblik lag
Carla in haar armen. Ze huilden allebei.
‘Ik wil dadelijk naar Grootje.’
‘Doe je goed af kind en bekom een beetje. Je moet eerst wat eten.’
‘Nee, nee, ik moet haar eerst goeden dag zeggen.’
‘Ach, je kunt wel een kwartiertje wachten.’
‘Ben ik dan toch te laat?’ Carla keek haar moeder aan, haar oogen wijd open
gesperd en haar lippen trillend, als van een kind dat heel bang is.

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

64
‘Nee, ze is niet dood. Maar ze kent je toch niet. Ze ligt maar heel stil en alleen omdat
ze ademhaalt, weten we dat ze nog leeft.’
Werktuigelijk liet Carla zich van haar goed ontdoen en naar de huiskamer brengen.
Zij rook niet de bedompte etenslucht, die haar in haar verbeelding zoo gehinderd
had. Ze zag ook niet al het leelijke, burgerlijke. Ze voelde alleen het bekende van de
dingen om zich heen. Met moeite trachtte ze iets te eten van 't geen moe haar
voorzette.
‘Ligt ze nu heel alleen boven?’ vroeg ze zacht.
‘Ja kind, je pa en ik gaan om de vijf minuten kijken, maar ze merkt er niets van.’
‘Hoe lang is ze zoo?’
‘Eergisteren morgen kende ze me nog en heeft ze na je gevraagd.’
Eergisteren morgen,... dus als ze dadelijk na ontvangst van haar's vaders brief
gegaan was, dan had ze 't oude mensch nog gelukkig kunnen maken door haar komst.
't Was of haar keel werd dichtgeknepen en zij schoof het bord met eten terug.
‘Ik wil nu liever naar boven,’ bracht zij met moeite uit. Carolien stond op. Wat
was 't kind toch een engel, ze hadden nooit geweten dat zij eigenlijk zooveel van
Grootje hield, maar zij, Carolien, wist het wel... een hartje van goud.
Voor de deur van de ziekenkamer keek Carla haar moeder hopeloos aan.
‘Ik ben bang,’ stamelde zij, met vale lippen.
‘Wel nee schat. 't Is niet akelig. Het is net of ze slaapt.
Moeder opende de deur en trok Carla mee naar 't groote bed, dat aan Grootje was
afgestaan, sedert zij zoo erg ziek was. Voorzichtig schoof Carolien de gebloemd
sitsen gordijnen open en wenkte het meisje. De avondzon wierp haar schuine stralen
op het bed en verlichtte het kleine, grauwe gezichtje van het oude mensch. Grootje,
heelemaal stil, het kopje ten halve verborgen onder de strook van de groote nachtmuts.
De oogen half gesloten, de mond open en een zwakke, reutelende ademhaling als
het enkele bewijs dat er nog eenig dierlijk leven in de roerlooze gedaante was.
Carla kwam dichtbij en keek. Neen, Grootje was niet veel veranderd en akelig
was 't ook niet. Alleen maar, de slappe wangen met de tallooze rimpels leken nu wel
van leer, het
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oude, magere vrouwtje was zoo uitgedroogd dat zij alle gedachten aan leven
buitensloot.
Carla had nooit iemand gezien die heel ziek was, zij huiverde, bang voor het
denkbeeld van den dood. Een onwezenlijk gevoel kwam over haar. Zij wist nauwelijks
waar zij was en dacht: Zou iedereen die sterven moest er zóó uitzien, zoo gauw, zoo
tanig als een bruin pippelingetje? Moest zij ook zoo worden? Zouden haar
rozenwangen er eenmaal zoo uitzien, als gehouden uit groezelig, bruine steen?
De stem van haar moeder bracht haar weer tot de werkelijkheid terug.
‘Zóó ligt ze nu al meer dan een dag. Ach, als ze je nu nog maar es effen kon goeden
dag zeggen.’
Carla deed zich geweld aan en raakte even het bruin gele wangetje der stervende
aan: ‘Grootma,’ lispelde zij.
Maar er kwam geen beweging in het kleine, ineengeschrompelde figuurtje.
Carolien zuchtte.
‘We zullen maar weer naar beneden gaan. Ze heeft er toch geen weet van.’
Toen ze weer kwam kijken was de mummie nog onveranderd, maar de perkamenten
lippen gaven geen doortocht meer aan de reutelende ademhaling. Carla durfde er
niet naar zien, maar Carolien boog zich heelemaal over het oudje. Toen nam zij een
doek en bond die om den geopenden mond.
‘Afgeloopen,’ zei zij strak.
Het kind begon bitter te huilen. Haar moeder bracht haar naar haar kamertje en
terwijl zij en van Stavenvoorde met de doode bezig waren, zat Carla op den rand van
haar bed. Een heftig zelfverwijt doorschokte haar. Grootje, die altijd zooveel van
haar gehouden had, Grootje, die haar geheele kindsheid verhelderd had door allerlei
kleine genoegens, was dood. Zij had naar haar verlangd, gesmacht en gehoopt dat
het kleinkind zou komen, en geen enkelen dag van genot had die aangebeden
kleindochter voor haar willen opofferen. Vreemde drang had haar eindelijk, te laat,
aan het sterfbed gebracht. Maar ze had toch niet geweten, dat het zoo erg was. Ze
dacht immers alles goed te kunnen maken met een kus en een liefkoozing, als ze
weer thuis kwam. Nu kon ze niets, niets meer vergoeden. Nu
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durfde ze niet eens meer naar het verschrompelde menschje gaan zien, nu was het
alsof het kleurlooze mummelmondje van de doode nog het verwijt zou uitspreken,
dat de levende haar bespaard had.
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IX.
Grootje was begraven, netjes en fatsoenlijk. Er waren twee kransen op de lijkkist
gehecht, een van witte rozen en violetten van den Heer en Mevrouw de Bie, een van
Carla, van enkel viooltjes met een groote, witte strik, waarop met zilveren letters
stond: ‘Van uw kleindochter’. Zij had dien krans, zonder weten van pa of moe, bij
den bloemist besteld. Toen hij den avond voor de begrafenis bezorgd werd, was er
een kleine woordenwisseling geweest. Carolien, die hem dadelijk op een gulden of
acht getaxeerd had, vond het noodig er haar dochter op te wijzen dat zulke uitgaven
niet te pas kwamen. Grootje was er niet beter of minder om. Carla moest nu toch
begrijpen dat het niet langer ging met haar rijkelui's manieren. De twist was niet
heftig geweest. Pa had beide dadelijk gesust door er aan te herinneren dat grootje's
lijk nog in huis was en ze niet zoo hard moesten praten. Carolien zweeg een beetje
beschaamd en Carla voelde ineens al de goede voornemens, die zij gehad had om te
trachten zich voortaan in haar omgeving te schikken en lief te zijn voor pa en moe,
vervagen en ergerde zich aan haar moeder's ongevoeligheid, zooals zij het noemde.
Zij wilde wel haar best doen om goed te zijn, maar ze kon niet, het was onmogelijk
in die omstandigheden. Alles ergerde haar, alles stuitte haar tegen de borst, nu, veel
verschrikkelijker dan vroeger. Haar verdriet om grootmoeder's dood en haar eigen
harteloosheid voelde zij nog maar af en toe; zij dacht steeds dat het niet meer ging,
dat zij aan haar ouders en hun levenswijze ontgroeid was.
Wat moest zij doen, vroeg zij zich radeloos af, als zij na een langen dag in het
kleine huisje, waar ieder voorwerp haar hinderde, waar zij in ieder woord en in iedere
beweging van haar moeder een tekortkoming zag, zich slapeloos in haar bed
omkeerde. Ze kon het toch niet helpen dat ze zóó was, dat ze
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hongerde naar een leven van weelde en genot, dat alles bij haar in opstand kwam als
ze bedacht, dat het wel zou blijven voortduren als nu, dat er geen middel voor haar
was om te ontkomen aan het bestaan van burgerlijke bekrompenheid, dat zij, na haar
verblijf in Brussel, thuis beslist ongelukkig was en dat haar moeder, met haar pogingen
om haar iets te vergoeden van hetgeen zij nu miste, dat gemis nog grooter maakte.
Zij hoopte alleen nog op Meta's terugkomst. Zij was natuurlijk bij de Bie geweest,
meneer en mevrouw hadden haar hartelijk ontvangen en haar beklaagd dat zulk een
treurige reden haar Brussel had doen verlaten, maar nu Meta er niet was, bestond er
geen aanleiding om dikwijls in het mooie huis, waar Carla zich zoo behagelijk voelde,
te komen. Meta zou de kostschool over een maand verlaten, haar ouders gingen haar
halen en dan nog wat met haar reizen in Zwitserland. Carla klemde de handjes
zenuwachtig ineen en beefde van spijt als zij bedacht hoe zij waarschijnlijk mee zou
gegaan zijn, wanneer grootje's dood haar niet naar huis had geroepen. Nu het beeld
van dat armzalige sterven reeds op den achtergrond was geschoven, was zij zelfs
geneigd er het oude mensch een verwijt van te maken, maar zij schaamde zich dadelijk
over die opwelling. Zij hoopte tevergeefs op een invitatie om mee op reis te gaan.
Dus moest zij wachten tot Meta terug kwam. Zij waren nu beide achttien jaar, haar
vriendin moest haar helpen, haar in de wereld brengen, haar onttrekken aan haar
tegenwoordige ellende.
Maar hoe? Wat kon Meta voor haar doen? Juist in hun volwassen zijn zag zij een
hinderpaal voor hun intiemeren omgang. Als kinderen en heel jonge meisjes voel je
het verschil zoo niet, maar Meta, die zou nu uitgaan, in de wereld komen, in een heel
andere sfeer verkeeren dan zij.
Bovendien, Meta was rijk, zij zou wel gauw trouwen, en al zou ze niet te trotsch
zijn om nog met haar vriendinnetje om te gaan; uit medelijden geduld te worden dat
begeerde Carla niet. Altijd de weldaden van meneer de Bie aannemen; ook dat, zij
voelde het wel, ging niet. Maar thuis blijven, bij pa, die zich niet met de dingen
bemoeide, bij moe, die wel haar best deed om deftig te doen en een dame te zijn,
maar zich daardoor alleen maar belachelijk maakte en nooit zou ontkomen aan het
plat burgerlijke van haar opvoeding? Langzaam dan, zich misschien maar laten gaan
en eindelijk trouwen met een
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jongen uit haar eigen omgeving, met een behanger, een klein winkeliertje, een
kantoorbediende of iets dergelijks, omdat zij toch niets beters bereiken kon en een
voorname meneer een meisje zonder geld uit haar stand niet trouwde, neen
duizendmaal neen, dat wilde zij niet. Zij moest zichzelf helpen, zij peinsde er over
dag en nacht, stil werd ze en in zichzelf gekeerd. Vroeger, voor zij naar Brussel ging,
had zij geleefd bij den dag, tevreden dat zij netjes gekleed was en op een school ging,
waar geen burgerkinderen waren, nu kon ze dat niet meer, zij moest nadenken over
haar toekomst en het geen uitweg zien maakte haar kregelig en humeurig. In plaats
van lief en gedwee, zooals zij zich aan Grootje's sterfbed zoo vast had voorgenomen,
te zijn, werd zij bits en onaangenaam, trok den neus op voor het eenvoudige eten,
maakte kwetsende opmerkingen. Carolien, die in den beginne dat alles goedmoedig
verdragen had, meenende dat het kind verdrietig was, werd die kuren moede,
kibbelpartijen waren aan de orde van den dag, de moeder vergat haar aangeleerde
welgemanierdheid en haar snauwstem klonk telkens door het kleine vertrek, de
dochter lachte soms minachtend of ging er op in en zei onverdiende, harde,
gevoellooze dingen, waarvan zij onmiddellijk spijt had. Pa van Stavenvoorde zuchtte
en keek met angstige oogen, het was alles zoo heel anders nu zijn zonnestraaltje thuis
was, dan hij het zich had voorgesteld. Dat kwam nu van de voornaamheid, hij was
er nooit vóór geweest, maar hij durfde Carolien geen verwijt te doen. Carla zelf
voelde zich diep ongelukkig, nam zich iederen dag voor anders te worden en bleef
volkomen, machteloos tegenover de ergernis, die zich ieder oogenblik van haar
meester maakte.
Op een warmen Augustusnamiddag, zat zij loom voor het kleine venster en keek
onverschillig naar het vuile, zwarte grachtje, waaruit een benauwde stank opsteeg,
die pa en moe niet eens meer hinderde. Een schippersvrouw, op het dek van een
schuit, was bezig vuil kindergoed in het stinkende water te wasschen en onderwijl
schreeuwde zij tegen een paar groezelige kinderen die telkens gevaar liepen van de
schuit te vallen. Carolien liep, met, in de warmte, hinderlijke drukte, heen en weer,
en had haar al eens smalend gevraagd of zij van plan was den godganschen dag niets
uit te voeren, en met haar handen over elkaar te blijven zitten. Een gevoel van walging
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voor en met alles benauwde haar tot stikkens toe en terwijl zij dacht dat zij liever
dood ging dan zoo te blijven voortleven, kreeg zij ineens een inval die haar vuurrood
deed worden. Zij voelde haar bloed tintelen en kloppen en leunde achterover in haar
stoel. Hoe was het mogelijk dat 't niet eerder bij haar was opgekomen? Zij moest het
uitdenken, nu dadelijk, en dan spreken met pa en moe, vandaag nog.
Een half uur later stond zij op, met roode wangen en schitterende oogen. Zij voelde
niet meer de ontzenuwende warmte van den Augustus-dag. Ze ging naar de keuken
met een opgewekt gezicht, trok een paar oude handschoenen aan en begon
princesseboonen af te halen. Carolien nam haar in 't eerst den houten bak met een
smalend schouderophalen af, maar Carla gaf geen brutaal antwoord en de moeder,
dadelijk ontwapend, als 't kind maar een beetje vriendelijk was, liet haar begaan. Ze
babbelde vroolijk, hielp de tafel dekken en toen pa beneden kwam, trachtte zij zich
niet te ergeren aan zijn ongeschoren gezicht en maakte zij geen aanmerkingen op
het eten. Later hielp ze opnieuw en zette thee. Carolien wist niet hoe ze 't had. Ze
keek maar en durfde niets zeggen. Zou het kind dan toch tot inkeer komen en begrijpen
dat al haar kuren en grillen niet te pas kwamen en niets hielpen? Zou het gezellige
leventje eindelijk beginnen?
Het kamertje was als van ouds, vriendelijk, gemoedelijk intiem. Het theelichtje,
achter de transparant porseleinen plaatjes, deed zoo aardig in de schemering. Pa zat
nu in Grootje's stoel bij het raam, en genoot van zijn dutje. In de behagelijke stilte,
zittend achter het theeblad aan de tafel, voelde ook Carolien haar oogen zwaar worden.
Maar na een kwartiertje wreef zij ze uit en begon in te schenken.
‘Carla, kind zou je het licht niet aansteken?’
‘Nog niet moe, 't is zoo gezellig, we kunnen nog wel zien.’
Pa rekte zich uit, wreef zich genoegelijk in de handen en dronk zijn groote kom
dampende thee.
‘Moe,’ zei Carla, haar stoel dichter aanschuivend, ‘ik wou eens met u praten.’
Carolien zat ineens overeind, één en al belangstelling, toch met een vagen angst
dat er weer iets komen zou dat de prettige stemming zou bederven.
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‘En pa ook. U moet allebei eens luisteren. We moeten wat overleggen.’
‘Ja kindje.’
Pa trok zijn leunstoel ook wat dichter bij de tafel. Carla legde haar handje op zijn
arm, als zocht zij steun.
‘Ik heb bedacht,’ zei ze, met minder zekerheid dan zij zich had voorgenomen, ‘dat
ik in betrekking wil gaan.’
Van Stavenvoorde zette groote oogen op, te verbaasd om iets te antwoorden, maar
Carolien vond dadelijk woorden.
‘In betrekking? Ben je heelemaal gek geworden? Als wat? Waarom? Zooiets zal
in der eeuwigheid niet gebeuren.’
‘U moet niet ineens boos worden.’ Carla deed moeite om haar ergernis bij dien
uitval te beheerschen, ‘ik wou nu eens kalm praten.’
‘Maar kindje,’ zei pa zacht. ‘In betrekking, dat hoeft toch niet, we kunnen er
goddank komen. Je hoeft je eigen brood niet te verdienen. Niet waar vrouw?’
‘'t Is te gek om van te praten,’ antwoordde Carolien opgewonden. ‘'t Ouwe mensch
had gelijk. We hadden je nooit met die de Bie's naar Brussel moeten sturen. Denk
jij niet dat ik merk dat je je neus optrekt voor mij en voor je pa? Jij, onder de
menschen. In je ouder's huis, waar je alles hebt wat je maar verlangen kunt, kan je
het niet eens uithouwen. Maar blijven zal je er, dat zeg ik je. Bid God, dat er een
fatsoenlijke jongen komt, die je trouwen wil. Eerder heb je toch geen rust, dat zit je
misschien in je kop.’
Alle goede voornemens om de zaak kalm en gemoedelijk te bespreken waren weg.
Carla stond op.
‘Ik dank voor een fatsoenlijken jongen,’ zei zij bitter. ‘Ik wil hier niet blijven. Ik
hoor hier niet meer. Ik voel me hier dood ongelukkig.’
Koud en hard vielen de wreede woorden en ze deden Carolien's drift bedaren. Ze
voelde ineens, met een stekende pijn, dat het kind de waarheid sprak, dat zij nu niets
voor haar doen kon. Toch had ze alles voor haar opgeofferd, niets was te goed
geweest. Zij keek naar pa, maar in de schemering kon zij zijn gezicht niet zien, zij
zag alleen dat zijn hoofd was neergebogen op zijn borst.
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Er was een oogenblik stilte. Toen zei Carolien, bijna ootmoedig.
‘Waarom voel je je hier ongelukkig? Niemand doet je toch iets.’
‘Nee,’ ging Carla opgewonden voort. ‘U doet me ook niets. U is heel goed en pa
ook. U kunt 't niet helpen. U zal 't ook wel niet begrijpen. Ik weet niet hoe ik 't zeggen
moet, om u niet te hinderen. Maar ik kan hier niet blijven, ik zeg u, ik pas hier niet
meer. O, u weet niet hoe ongelukkig ik me voel. Alles staat me tegen. Het huis, de
kamers, de gracht, de menschen die hier komen. Ik wil in een mooi deftig huis wonen,
omgaan met menschen die anders praten en denken, mooie dingen om mij heen zien.
Ik wil een dame zijn, en als ik trouw zal 't met een heer zijn, een wezenlijke meneer,
geen burgerjongen.’
Carolien herinnerde zich al haar vroegere illussies.
‘Dat zou ik ook niet willen,’ weerlegde zij. ‘Maar als jij in betrekking gaat zal er
heusch geen meneer om je komen.’
Zij stond op en stak de lamp aan. Toen ze het bleeke, betrokken gezicht van van
Stavenvoorde zag zei zij bits:
‘Waarom zeg jij niks pa? Denk je je er weer buiten te kunnen houden?’
‘Ik!’ kwam pa, en hij schudde zijn hoofd. ‘Wat zou ik zeggen. Jullie doet toch wat
je goed vindt.’
Carla glimlachte. Met hem zou ze geen moeite hebben, maar daar hoorde zij weer
haar moeder's stem.
‘En as wat wou je dan in betrekking gaan? Examens heb je niet gedaan. Vin je 't
zoo voornaam om kinderjuffrouw te worden, of achter een toonbank te staan?’
‘Nee,’ Carla wierp het hoofdje achterover; ‘ik wil gezelschapsjuffrouw worden.
Bij de een of andere deftige dame, die een jong meisje noodig heeft, om met haar
uit rijden te gaan en te wandelen en voor te lezen. Daar ben ik heel geschikt voor, in
Brussel heb ik redelijk goed Fransch leeren spreken en ik kan in 't Duitsch en Engelsch
voorlezen. U ziet nu wel dat 't niet voor niets is, dat u me een goede opvoeding hebt
gegeven en me naar een deftige meisjesschool hebt gestuurd.’
‘Zoo, ben je daar tenminste dankbaar voor?’
‘Ja, dat ben ik. Wat piano spelen kan ik ook, dat komt je allemaal te pas. 't Moet
een dame zijn die een beetje in de groote wereld verkeert, diners en partijen geeft.
Op zoo'n
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manier kom ik met voorname lui in aanraking en dan wordt er wel een sjieke meneer
op me verliefd, die 't niet schelen kan dat ik geen geld heb.’
Den heelen middag had zij de zaak in haar hoofd overdacht, luchtkasteelen
gebouwd, zich romans te binnen gebracht, waarin het ook zoo was gegaan, ze vergat
haar moeder's uitval van zooeven, haar eigen harde woorden. Zij vloog Carolien om
den hals en lachte:
‘Zie je wel moedertje, dat ik zoo gek niet ben? Zou dat niet mooi zijn?’
Maar Carolien weerde haar af en schamperde:
‘En hoe wou je aan zoo iets komen? De menschen waar wij mee omgaan, kunnen
je dat niet bezorgen.’
‘Nee, ik zal mevrouw de Bie vragen.’
Carolien herademde. De de Bie's kwamen eerst tegen October thuis. In dien
tusschentijd zou zij Carla misschien die gekheid uit het hoofd kunnen praten.
‘Nu, dan hebben we nog den tijd,’ zei zij.
‘Maar ik hoef ook zoolang niet te wachten,’ begon Carla weer. ‘Toen ik uit Brussel
terugkwam heb ik in den trein gezeten met een heel deftige dame, mevrouw de
douairière van Vreesenburg. Zij vroeg mij of ik haar een visite kwam maken. Ik zal
naar haar toegaan. Misschien kan zij mij helpen.’
‘Zoo'n vreemd mensch, waarmee je in den trein zit. Waar haal je 't vandaan?’
‘Mogelijk neemt ze me zelf wel. Ze was heel lief en vriendelijk.’
‘Wel ja, waarom niet? 't Zal wel allemaal as gesneden koek gaan.’
‘'t Is in ieder geval te probeeren,’ vond Carla. ‘Laat mij maar begaan. Al wat ik
weten wil is of ik van u en van pa mag, als ik iets kan krijgen wat ik prettig vind.’
‘Daar kunnen we over praten as 't zoo ver is.’
‘Nee, nee, dat moet ik natuurlijk weten.’
De trekpot beefde in Carolien's handen. Zij was zich niet langer meester.
‘Hou je mond maar. Al zeggen wij neen, dan drijf jij toch je zin door. 't Is een
schande! Eén kind heb je, je hebt er voor geploeterd en gesjouwd. En dat wil je huis
uit naar vreem-
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den, omdat haar eigen ouders niet goed genoeg voor haar zijn.’
‘Dat is 't niet,’ klaagde Carla, ‘u begrijpt 't niet.’
‘Niet? Ik begrijp 't maar al te goed. Je zegt 't ommers zelf. Je past hier niet meer.
Ga der dan uit en zie ons met den nek an. Dat zal 't eind zijn.’
‘U kunt nooit eens bedaard praten. U scheld altijd dadelijk en zegt onrechtvaardige
dingen. Wat vindt u nu pa?’
Zij trachtte liefkozend haar arm om haar's vaders hals te slaan, maar hij weerde
haar af.
‘Je moeder heeft gelijk, kind,’ zei hij zacht. ‘Je doet ons verdriet, waarom voel je
je hier ongelukkig?’
Mokkend haalde Carla de schouders op.
‘We zullen er maar niet meer over praten,’ hernam Carolien. ‘Ga jij na je mevrouw
en doe wat je niet laten kunt.’
Zij stond op, kreeg haar mand met verstelwerk en begon te naaien met een haast,
alsof 't alles nog dien eigen avond klaar moest zijn. Door 't werk ontspanden zich
haar zenuwen en zakte haar drift.
't Was zoo erg niet wat het kind wilde. Zij had gelijk. Op die manier zou zij
misschien in de gelegenheid komen om nog eens een voornaam huwelijk te doen.
Haar dochter moest hooger vliegen dan zij ooit gedaan had, dat was toch altijd haar
streven geweest. Maar dat het kind zich te voornaam voelde voor haar, voor haar
eigen moeder, dat stak, dat griefde en deed pijn, daaraan had ze in haar zelfverblinding
nooit gedacht, daar kon ze niet over heen. Carla verweet zich dat zij 't dom had
aangelegd. 't Was niet noodig geweest om te zeggen dat zij thuis ongelukkig was,
ze had 't toch alles zoo goed overlegd, maar moe bracht je ook altijd buiten je zelf.
Enfin, ze had het nu gezegd en ze zou haar uiterste best doen om te slagen. Pa...
Ze keek tersluiks naar hem op. Hij zat voor zich uit te staren, wat was zijn gezicht
oud en wat stonden zijn oogen dof! Ze kreeg het benauwd, de tranen kropen naar
haar keel. Beter maar om niets te zeggen. 't Hielp niet en dan... Je wist toch ook
eigenlijk niet wat je aan pa hadt, hij bemoeide zich nooit met iets, hij stelde alleen
belang in zijn muziek, als hij daarin kon knoeien, was hij immers tevreden.
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X.
‘Hoe aardig dat je mij, oude vrouw, niet vergeten hebt en mij op komt zoeken,’ zei
mevrouw van Vreesenburg verrast, ‘ik had er niet op durven rekenen.
Carla, die zich met een hartklopping had laten aandienen, keek mevrouw dankbaar
aan. Zij had gedacht een grootscher, prachtiger huis te zien, dan de kleine woning
in het deftige, nieuwe gedeelte van den Haag, maar er was iets zeer gemoedelijks en
toch ook voornaams in den betrekkelijk eenvoudigen salon met zijn ouderwetsche
meubelen, zijn fauteuils van kleurig tapiseriewerk, zijn familieportretten achter glas
in dof vergulde lijsten. Het paste bij mevrouw, zooals zij daar zat, een statige, knappe
dame in een correct zittende japon van violet laken, het dikke, sterk grijzende haar
keurig en modieus gekapt.
‘Ik had al wel eerder willen komen mevrouw,’ antwoordde Carla, ‘maar...’
‘O lieve kind, dat mag ik wel zeggen, niet waar?’
‘Zeker, graag mevrouw, toe zegt u Carla.’
De douairière glimlachte. Een onweerstaanbaar persoontje, zoo lief, zoo eenvoudig.
Ze keek haar nog eens onderzoekend aan. Ze was niet in den rouw, en aarzelend:
‘Je grootmama?’...
‘Die is gestorven mevrouw,’ zei Carla zacht.
‘Ja? Ik condoleer je dan van harte. De advertentie is mij zeker ontgaan, ik heb er
toch telkens na in de courant gekeken.’
De advertentie van Grootje's dood had niet in de groote bladen gestaan. Carla vond
het maar beter hier niet op te antwoorden. Het moeilijkste gedeelte van haar bezoek
moest nog komen. Onderweg had zij vruchteloos bepeinsd hoe zij het zou aanleggen
om mevrouw van Vreesenburg te doen verstaan dat zij eigenlijk geen meisje uit haar
kring was. Telkens stond ze op het punt om om te keeren en naar huis te gaan, het
heele
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plan op te geven, of ten minste te wachten totdat de familie de Bie terug was. Maar,
een visite maken kon toch geen kwaad, zij zou 't van de omstandigheden laten
afhangen.
Mevrouw vroeg belangstellend of zij haar grootmama nog levend had aangetroffen
en Carla vertelde hoe droevig het alles geweest was en vooral hoe treurig zij het nu
thuis vond. Haar ouders waren al niet jong meer, vooral haar vader, die eenzelvig
was en altijd maar op zijn studeerkamer zat, o zij wilde niet klagen, vader en moeder
deden alles voor haar; maar soms voelde zij het drukkende van de omgeving.
Ja, dat begreep mevrouw ten volle, zoo'n jong meisje als zij, had behoefte aan
vroolijkheid, aan afleiding.
‘Ach,’ kwam Carla, dat laatste lief afwerend. ‘Als mijn vriendin, Meta de Bie,
maar weer thuis is.’
‘De Bie?’ De douairière keek haar vragend aan.
‘Bedoel je de familie de Bie van de Prinsessegracht?’
‘Ja mevrouw.’
‘O, die ken ik heel goed, ik zit met mevrouw in het bestuur van een
kinderbewaarplaats.’
Carla werd vuurrood. Dan kwam alles uit, haar gaan naar de dure kostschool voor
het geld van vreemden, haar wonen aan het armoedig grachtje, het kleine plat
burgerlijke van moe en van Grootje. Waarom was ze ook zoo dom geweest destijds
in den trein, om zich airs te geven? Wat had zij zich belachelijk gemaakt.
Zoo goed zij kon, verborg zij haar verwarring en keek mevrouw in het lieve,
vriendelijke gezicht.
‘De familie de Bie is heel lief voor mij geweest,’ zei ze aarzelend. ‘O liever dan
ik het ooit vergelden kan, zij hebben zoo oneindig veel voor mij gedaan.’
De oude dame glimlachte vaag, een beetje verwonderd. Zij kende het meisje
eigenlijk niet, vond het onbescheiden, om haar vertrouwelijkheid aan te moedigen,
maar Carla, met haar aangeboren handigheid, zag ineens haar gedragslijn voor zich.
‘Ik ben hier gekomen lieve mevrouw,’ zei zij weifelend, ‘natuurlijk in de eerste
plaats, omdat ik 't zoo heerlijk vond dat ik u een visite mocht maken, maar ook om
u eens raad in iets te vragen. U neemt het mij toch niet kwalijk?’
‘Wel neen, meisjelief. Ik zou heel blij zijn als ik je in iets van dienst kon zijn.’

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

77
Toen vertelde zij alles, hier en daar alleen maar wat opgemaakt. Vader en moeder
hadden haar een goede opvoeding gegeven. Het gaan naar de Brusselsche kostschool
was een buitenkansje geweest, maar zij had er veel van geprofiteerd. Het zou jammer
zijn als dat alles verloren ging en zij was bang dat dit zou gebeuren wanneer zij thuis
bleef in den kring, waaraan zij nu eenmaal, door de omstandigheden, ontgroeid was.
O, zij hield dolveel van haar ouders, maar toch kon zij thuis niet meer heelemaal
gelukkig zijn, mevrouw zou het misschien begrijpen.
Mevrouw keek het mooie, aanvallige schepseltje aan en begreep het volkomen.
Dat het kind in den trein een beetje geposeerd had, nu ja, dat was niet te verwonderen,
zij behoefde ook niet aan een vreemde te vertellen dat de vader van haar vriendin
haar voor zijn geld naar de kostschool liet gaan.
‘En wat wilde je dan eigenlijk?’ vroeg zij aarzelend.
‘Een betrekking zoeken mevrouw, en mij onafhankelijk maken.’
‘Je bent nog heel jong.’
‘Ik wordt gauw negentien jaar.’
‘Ja, maar voor een betrekking? Voor gouvernante gaat niet, want je hebt geen
examens gedaan. Als je nu eens aan je ouders vroeg om je te laten studeeren voor
de een of andere acte?
Carla kleurde sterk. ‘Ik geloof niet dat het gaan zou mevrouw, mijn ouders hebben
niet de middelen om mij dure lessen te laten nemen. Ook...’ en zij glimlachte weer,
terwijl zij de oude dame aankeek, ‘vindt moeder dat 't nu wèl is en dat ik volleerd
ben. Ik kan thuis blijven als ik wil en teeren op wat achter mij ligt, maar dat juist wil
ik niet.’
‘Maar 't zal heel moeilijk zijn voor zoo'n jong meisje.’
‘Ik had gedacht,’ aarzelend speelde Carla haar laatste kaart uit, ‘of er onder uw
kennissen niet de een of andere dame is die een jong meisje noodig heeft om haar
gezelschap te houden, haar voor te lezen, met haar te wandelen en zoo... Zoo iets
komt toch zoo dikwijls voor.’
‘Jawel, maar zou je dat niet te eentonig zijn? Dat is een zeer saai leven voor een
levenslustig, jong persoontje.’
‘Ik weet niet mevrouw, het zou er van afhangen.’
Carla keek mevrouw vol aan en deze raadde haar gedachten.
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Zij wist zelfs niet waarom zij zich zoo aangetrokken gevoelde tot het wondermooie
kind. Het kostte haar zelfs moeite om niet iets onberadens te doen. Zij mocht zich
toch niet laten verleiden door een lief gezichtje en innemende manieren. Zij stond
op.
‘Hoor eens lieve,’ zei zij vriendelijk, ‘zulke betrekkingen, als je bedoelt, zijn er
natuurlijk. Ik weet er op het oogenblik geen, maar ik zal er naar informeeren.
Voor ik je echter van ganscher harte kan aanbevelen, moet ik iets meer van je
weten, dat begrijp je toch wel, niet waar?’
‘O zeker mevrouw,’ antwoordde Carla ietwat teleurgesteld en met een hartklopping
bij het denkbeeld dat mevrouw van Vriesendorp een bezoek zou brengen in het
achterkamertje bij pa en moe.
‘Weet je waar de familie de Bie op het oogenblik vertoeft, kan je mij het adres
geven?’
‘Zeker mevrouw,’ de oogen van de kleine glinsterden; de de Bie's zouden zeker
gunstige inlichtingen van haar geven.
Toen zij heen ging had zij dolgraag de hand der oude dame even vast gehouden
en met haar liefste stemmetje gevraagd of zij niet bij mevrouw zelf kon komen, maar
zij durfde niet uit vrees van onbescheiden te zijn. Dus vergenoegde zij zich met haar
groote violen-oogen op te slaan en haar recht hartelijk te danken voor de betoonde
belangstelling; zij hoopte dan nog wel eens van mevrouw te hooren. De douairière
verzekerde haar dat dit zeker zou gebeuren en toen Carla weer op straat stond begreep
zij dat haar kansen niet slecht stonden en dat zij een gunstigen indruk had gemaakt.
Mevrouw van Vriesendorp was een statige, zeer krasse dame van even zestig jaar,
niet rijk maar wel bemiddeld en levenslustig genoeg om van de voordeden eener
goede gezondheid en een middelmatig fortuin te genieten. Dat laatste ging niet altijd
even gemakkelijk. Haar eenzaamheid was dikwijls een beletsel. Kinderen had zij
nooit gehad, maar haar huwelijk was heel gelukkig geweest. De eerste jaren, na den
dood van haar man had zij haar alleen-zijn wel heel sterk gevoeld en betreurd, maar
door haar oprechte droefheid was de behoefte aan afleiding, uitgaan, reizen en
genieten, wat er in het leven op die manier te genieten valt, heel gering geweest.
Maar nu, na vijf jaar, voelde zij haar levenslust weer bovenkomen. Zou het
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eigenlijk niet prettig voor haar, oude vrouw, zijn, om zoo'n zonnig, jong schepseltje
om zich heen te zien? Nu de gelegenheid zich zoo ongezocht voordeed, handelde zij
misschien wijs door die aan te grijpen, het zou gezellig en vroolijk zijn en zij deed
waarschijnlijk een goed werk.
Heel lang wikken en wegen lag niet in haar aard, nog dien zelfden dag schreef zij
aan mevrouw de Bie en de uitslag van al die bemoeiingen bestond hierin, dat Carla
een week of drie later haar intrede deed in de aristokratische woning van mevrouw
van Vriesendorp.
t' Huis waren harde woorden gevallen, maar Carolien, na eerst verweten en
gesmeekt te hebben, verzoende zich al heel gauw met het denkbeeld, sloofde zich
uit om Carla's garderobe keurig in orde te maken, fluisterde haar, den avond vóór
zij heenging toe, dat zij, als zij niet heeelmaal met het salaris van mevrouw van
Vriesendorp toekwam, ook nog op honderd gulden jaarlijks van haar en pa kon
rekenen, en eindigde met tegenover haar kennissen te bluffen en heel hoog op te
geven van haar dochter, die een prachtige betrekking kreeg bij een adellijke dame,
waar zij als kind in huis kwam. Pa van Stavenvoorde, die niet veel gezegd had, alleen
maar informeerde of Carla dikwijls thuis zou komen, zat met een droefgeestig,
afwezig gezicht te kijken, toen de kleine vertrokken was. Spraakzaam en gezellig
was hij nooit geweest, maar nu trok hij zich meer dan ooit terug in zijn klein
heiligdom. In de schemering zat hij in Grootje's rieten stoel voor zich uit te staren,
heel stil, hardop zuchten durfde hij niet, want hij vreesde de scherpe stem van
Carolien, die hem verweet dat hij een gruwelijke egoïst was en 't kind haar geluk
misgunde. Zij hadden alle reden om God op hun bloote knieën te danken en hij, in
plaats van zich te verheugen, maakte haar dol met zijn begrafenisgezicht.
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XI.
De groote voorsalon bij de Bie zag zich in een danszaal herschapen. Over het
smyrna-tapijt was een wit linnen kleed gespannen, in de hoeken van de kamer
hoogopgaande palmengroepen, waartusschen lelies en seringen wuifden. De zware
meubels waren verwijderd, alleen de wit gelakte met gouden randjes afgezette stoelen
stonden langs de wanden geschaard. De haard, die niet brandde, was kunstig onder
een overvloed van groen en bloemen verborgen. De prachtige kristallen kroon met
haar vijftig waskaarsen, de luchters aan weerszijden van den schoonsteenmantel en
aan de met licht-blauw damast bekleede penanten, verspreidden een zacht licht, en
niet te veel warmte, omdat men een der openslaande vensters, achter de zware
overgordijnen, geopend had.
In de achterkamer, in een hoek, ook door varens en palmen gemaskeerd, stond de
piano. Er was geen orkest, want een eigenlijk bal gaf men niet. Op de invitaties was
sprake geweest van ‘een sauterie’, er zouden hoogstens tien paren zijn om te dansen,
daarvoor was een enkele pianist voldoende. De tullen, met crême zijde gevoerde,
gordijnen, die de serre van de kamer scheidden, waren dichtgeschoven, want in de
ruime serre zou gesoupeerd worden en reeds stonden de aardige rieten tafeltjes, ieder
voor vier personen, gedekt met het mooie damast, waarop het zilver fonkelde en de
bloemen in de slanke vaasjes vroolijk kleurden. Men zou de kroon niet aansteken.
Van de sierlijk met crême stof gedrapeerde zoldering, daalde een twintigtal Chineesche
lampions, de kaarsjes zouden een tooverachtig licht geven, intiem en gezellig, meer
dan genoeg als de gordijnen waren opengeschoven en men dus een geheel had met
de achterkamer, waar inmiddels voor de oudere gasten zou gedekt worden.
In het studeervertrek van meneer de Bie stonden een paar
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speeltafeltjes gereed en in de achterkamer, waar ook, overal op den schoorsteenmantel
en op het reusachtige buffet, tusschen porselein en glaswerk, bloemen geurden, werd
ontvangen.
't Was de eerste keer in het seizoen dat de familie de Bie een partij gaf. 't Had al
veel eerder moeten gebeuren sedert Meta nu voor goed thuis was en uitging. Maar
het meisje zelf had niet geanimeerd. Nadat ze nu echter enkele diners en een paar
maal een soirée dansante had meegemaakt, werd 't hoog tijd dat men iets terug deed.
Mevrouw de Bie, in een stemmig zijden kleed met een kraagje en manchetten van
brusselsche kant, wijdde een laatsten, kritischen blik aan de toebereidselen en zette
zich toen rustig in een der vensternissen, vanwaar zij de geheele danskamer kon
overzien. Zij keek naar Meta die, in gedachten ronddwaalde, nu en dan even stilstaand
bij de bloemen. Een glimlach speelde om de bloedelooze lippen der moeder, en in
de doffe, omkringde oogen kwam een zachte glans. Wezenlijk, Meta zag er aardig
uit, ze was opgeknapt in het laatste half jaar. Het figuurtje leek minder schraal, zij
zag niet meer zoo bleek. Nu althans, het dofblonde haar eenvoudig, maar smaakvol
gekapt, in het witte japonnetje, waarvan de plooien de onevenredigheden van haar
gestalte verborgen, en het garneersel van goudkant wat levendigheid aan het geheel
bijzette, leek zij een aangename verschijning.
Zij kon ook wel aardig en bescheiden vroolijk zijn in gezelschap, tenminste als
zij niet overschaduwd werd door Carla. Mevrouw de Bie glimlachte niet meer, een
pijnlijke trek verscherpte de uitdrukking van haar droefgeestig gezicht. Carla, zij had
niets tegen het kind er was geen reden voor, toch had zij liever gezien dat de
vriendschap tusschen de meisjes wat bekoeld was. Toen Carla zoo ineens naar huis
werd geroepen, was zij er inwendig blij om geweest. Meta had eerst geklaagd en niet
van op reis gaan willen hooren; zonder haar vriendin gaf zij er niet om. Maar heel
spoedig was die droefheid vergeten, zij genoot van al het nieuwe dat zij zag en ook,
zonder het zelf te weten, een beetje van niet overal dadelijk in de schaduw gesteld
te worden, van niet altijd onopgemerkt te blijven zooals steeds, wanneer zij zich
naast Carla vertoonde.
Een paar maanden reisden zij in Duitschland en Zwitserland. De Bie verdween
soms voor een dag of acht, onder het een
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of ander voorwendsel en nam een andere route, men vond elkaar toch altijd weer op
een afgesproken plaats.
Mevrouw de Bie en Meta amuzeerden zich heerlijk samen, heel veel kennissen
maakten zij niet. Maar in Baden-Baden hadden zij een toevallige ontmoeting gehad
met een paar jongelui. O, het was niet veel geweest, een partij tennis, een groote
rijtoer, met nog een paar hotelgasten, in het Schwarzwald, eens of tweemaal een
gezamenlijk souper. Maar met een der heeren was de kennismaking ietwat intiemer
geworden. Het bleek, zooals bijna altijd, wanneer Hollanders elkaar in het buitenland
ontmoeten, dat de familie van het jonge mensch en de Bie's elkaar niet heelemaal
vreemd waren. Men had wederzijdsche kennissen en vrienden. Mevrouw herinnerde
zich dat een achternicht met een meneer van Bergvoort getrouwd was, ja zeker, een
neef van hun nieuwen kennis.
Toen de jongelui afreisden vroeg van Bergvoort, hij was Mr. in de rechten en
adjunct commies aan een der ministeries in den Haag, verlof, om na hun terugkomst,
de familie de Bie een visite te komen maken, hetgeen hem vriendelijk werd toegestaan.
En sedert dien dag verbeeldde de moeder zich dat er een bijzondere glans was in
Meta's oogen en verheugde zij zich over haar vroolijkheid, over haar hellen lach,
haar dartelen levenslust.
Maar zij wachtte zich wel om eenige zinspeling te maken. 't Kind, Meta, was maar
ruim achttien, begreep misschien zelf nog niet heelemaal wat in haar omging, gaf er
zich geen rekenschap van. Hoogst waarschijnlijk zou 't alles niets zijn, die jongen
zou wel nooit een bezoek brengen, dat waren van die beleefdheidsphrases die men
altijd ten beste gaf en altijd vergat, maar 't was een aardige afwisseling geweest en
als iets anders wilde zij 't niet beschouwen.
Toen kwam de brief van mevrouw van Vriesendorp. Moeder en dochter verheugden
zich voor Carla. Zij kenden de douairière, 't zou voor de kleine van Stavenvoorde
een groot geluk zijn als zij bij haar kwam, en mevrouw de Bie haastte zich om terug
te schrijven en zooveel goeds van haar dochter's vriendinnetje te vertellen dat de
oude dame niet meer aarzelde. Adolph de Bie glimlachte toen men hem 't geval
vertelde, hij was blij voor 't meisje, zooals hij zei, die kleine zou zeker haar weg wel
maken. Ofschoon mevrouw van Vriesendorp haar gezelschaps-
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juffertje veel vrijheid liet was de omgang van de meisjes niet meer zoo druk als
voorheen. Met tact maakte Carla niet altijd van mevrouw's toestemming, om uit te
gaan, gebruik en er verliepen soms wel eenige dagen dat zij Meta niet zag. Meta wist
zelf niet waarom zij haar vriendin niets vertelde van de ontmoeting in Baden-Baden,
maar toen van Bergvoort werkelijk op een Zondagmiddag zijn kaartje passeerde en
een visite maakte, zei zij het ook niet. Tusschen moeder en dochter bestond een
stilzwijgende overeenkomst, om er niet in Carla's tegenwoordigheid over te spreken.
Het jonge mensch kwam nog eens terug. Papa de Bie meesmuilde, kneep zijn dochter
in de wang, joeg haar meer dan eens een blos aan en vond dat zij opknapte, met die
blijde schittering in haar oogen. Je kon nooit weten, zij was een eenig kind en rijk,
de jongen had misschien wel zin in haar. Hij was van fatsoenlijke familie en had een
tamelijke positie, wat hem aanging kon hij haar krijgen. Meta eenmaal getrouwd en
uit huis, zou hij zelf zich nog veel vrijer kunnen bewegen, zich niet altijd zoo
behoeven in te houden en comedie spelen.
En ook de moeder hoopte, al had de ervaring, die zij in haar eigen huwelijk had
opgedaan, haar ook angstig gemaakt. Soms had zij wel gewenscht dat Meta maar
niet zou trouwen, om des te zekerder bewaard te blijven voor de ellende, die haar
eigen leven verbitterd had, maar ze begreep dat het geluk voor haar kind niet in een
eenzaam leven kon bestaan. Zij wist dat de vrouw haar werkelijk goede, mooie en
heerlijke hoedanigheden slechts ontplooien kan in twee dingen, in de liefde en in het
moederschap en dat zij, die van beide verstoken blijven, toch stervensarm zijn.
Meta's ontluikende liefde was zóó zoet een geheim, ook voor haar zelf, dat het
zeker zou ontheiligd worden door er over te spreken. Zij wist ook niet wat daar
opbloeide in haar jonge, schuchtere meisjesziel, zij wist alleen dat ze zich jubelend
gelukkig voelde, blij en dankbaar. Soms, in haar onbewuste behoefte om zich te
uiten, om ontspanning te geven aan de volheid van levensvreugd, die zij in zich
voelde, vloog zij haar moeder in de armen en kuste haar onstuimig lachend en met
vochtige oogen en de oudere vrouw streelde haar zacht over de wangen, glimlachte
en begreep, maar sprak niet.
Zoo waren de eerste wintermaanden voorbijgegaan. Er moest
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nu toch eens een diner of een soirée gegeven worden. Meta stelde uit. Zij durfde het
zich niet bekennen, maar zij was bang om Carla en van Bergvoort samen te brengen
en bij zulk een feestelijkheid moest Carla natuurlijk genoodigd worden. Zij had nog
altijd zijn naam niet genoemd tegenover haar vriendin, zelfs niet, toen zij naast hem
had gezeten op een diner. O, zij wilde zich niet verbeelden dat hij haar bijzonder
onderscheiden had, maar hij was toch heel aardig en vriendelijk geweest en zij had
zoo genoten. Maar toen Carla belangstelling informeerde wie er alzoo geweest waren,
had zij vaag enkele namen genoemd en er over heen gepraat. Toen begon ze met
zichzelf te redeneeren en zich van onoprechtheid te beschuldigen. Zij opperde zelf
het denkbeeld van een soirée dansante, verzond de uitnoodigingen, bemoeide zich
opgewonden met alles en leefde in spanning en blijde verwachting.
Onberispelijk, in smoking, met een half ontloken camelia in 't knoopsgat, kwam
de Bie binnen. Ook hij verheugde zich op het feest. 't Denkbeeld om met een paar
mooie, jonge meisjes te dansen, want dansen zou hij zeker en al zouden zij liever
een jonger cavalier hebben, als gastheer konden zij hem niet weigeren, en zouden
zij zich zelfs wel gestreeld voelen, joeg een tinteling door zijn bloed en verlevendigde
zijn flets, bleek gezicht. Hij keek de kamers rond en voelde behoefte om iets
aangenaams tegen zijn vrouw te zeggen.
‘'t Ziet er heel feestelijk uit. Je hebt er eer van.’
Hij klopte haar vriendelijk op den schouder, maar zij keek hem aan met een
uitdrukking, die hem zijn hand terstond deed terug trekken en antwoordde even
zonder de lippen bijna te openen:
‘Zoo.’
‘Ba, wat een wijf,’ dacht de Bie. Hij vond dat ze er onmogelijk uitzag in haar grijs
zijden japon, gedistingeerd, nu ja, maar vreeselijk stijf. Toen keek hij naar Meta, en
zijn goed humeur kwam terug.
‘Kindje komt eens hier. Laat ik je eens bewonderen.’
Het meisje gehoorzaamde. Meta was niet meer zoo'n kind dan dat zij in de laatste
maanden, vooral op reis, niet gemerkt had dat er veel haperde aan de goede
verstandhouding tusschen haar ouders. Zij zag haar vader niet meer met dezelfde
oogen. Zij begreep vaag dat haar moeder geleden had, misschien nog leed en de
liefde voor die moeder was er nog grooter door
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geworden. Maar toch, zij wist niet genoeg om haar vader te veroordeelen. Zijn
goedhartigheid, zijn meestal vroolijk humeur, zijn royaliteit en zijn wensch om alles
te doen, wat zij prettig vond, trokken haar aan. Papa, nu ja, die was nu eenmaal heel
anders dan mama, van mama hield je, je bewonderde en achtte haar, papa, die mocht
je alleen maar graag lijden.
‘Je ziet er heel lief uit,’ prees de Bie. ‘Een heel mooi japonnetje, en het zit goed.
Je mag die naaister wel in eere houden.’
Meta's oogen straalden. Zij kende haar vader een zeer juist oordeel in dergelijke
zaken toe.
‘Vindt u?’ vroeg zij verheerlijkt.
‘Ja,’ lachte hij, ‘en ik denk dat van Bergvoort het ook wel zal vinden. Zeg, als hij
je van avond vraagt, mijn toestemming heb je, hoor.’
Plagend wilde hij den arm om haar heen slaan, maar het meisje werd vuurrood en
wendde zich af, de tranen sprongen haar in de oogen.
‘Zoo iets moet u niet zeggen,’ stamelde zij.
‘Wel, waarom niet? Ik geloof dat hij zin in je heeft.’
Meta, trillend van een gevoel, dat zij zelf niet begreep, vluchtte van hem weg en
mevrouw de Bie beet haar echtgenoot toe.
‘Houd liever je mond, als je niets anders weet te zeggen dan zulke grofheden.’
‘Grofheden, wel allemachtig,’ stoof hij op, nu ook nijdig. ‘Kan dat kind niet velen,
dat ik een grap maak? Moet je van haar ook al zoo'n scheinheilige lammeling maken
als je zelf bent.’
Zij hadden niet gehoord dat er een paar rijtuigen stilhielden, maar de knecht wierp
de deuren open, noemde namen en de eerste gasten traden binnen. De Bie zette zijn
gezicht dadelijk in de plooi; met zijn vriendelijksten glimlach ging hij de
binnenkomenden te gemoet.
Zijn vrouw had meer moeite om haar zelfbeheersching terug te krijgen en de
menschen dachten voor de zooveelste maal: Die mevrouw de Bie, wel een beetje
zuur hè, hij, al heeft hij zijn uiterlijk niet mee, is toch een veel aangenamer mensch.
Te midden van een groepje meisjes in kleurige baltoiletjes, hoog giggelend, pratend
met geaffecteerde stemmetjes en eenige jongelui in smoking en zwarten das, voor
de rok was de soirée te intiem, die de meisjes bekeken met een glimlach op de lippen,
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nauwelijks een spotlach kunnende onderdrukken over al dat behaagziek gedraai,
waarin zij zoo duidelijk hun eigen superioriteit voelden, dat zij minachtten en
waardoor zij toch gevleid werden, stond Meta, een beetje achteraf, te praten met
Maurits van Bergvoort. Een blos verfde haar doorgaans bleek gezicht, een bijna
donkere gloed was in haar oogen, zij ademde snel en hield de blikken op de deur
gevestigd; Carla was nog niet gekomen.
Hij keek haar van ter zijde aan: Hoe konden ze nu zeggen dat dat meisje de Bie
leelijk was? Hij vond haar heusch wel aardig.
Zij sprak met een anderen heer, die haar naam in zijn balboekje schreef. Toen deed
zij een paar schreden voorwaarts. Zij had niet gezien maar zij voelde dat mevrouw
van Vriesendorp was binnengekomen en achter haar Carla. De oude dame, in haar
statig violet fluweelen kleed, maakte haar entree zoo eenvoudig en beminnelijk, dat
men het imponeerende van haar voorkomen vergat, zij werd dadelijk door de
gastvrouw in beslag genomen.
Meta ging haar vriendin tegemoet. Het ruischte als een zee in haar ooren en er was
een zonderling gevoel in haar beenen alsof zij niet liep, maar zweefde.
‘Wat ben je laat,’ zei zij, na een wederzijdsche hartelijke begroeting, ‘ik dacht dat
je nooit zou komen.’
‘Heusch niet mijn schuld, je begrijpt hoe ongeduldig ik was, maar mevrouw was
nog niet klaar.’
Het tegendeel was waar. Onder allerlei voorwendsels had Carla het vertrek
uitgesteld. Zij hield er niet van om vroeg binnen te komen, hoe later hoe beter, liefst
als al de gasten er waren. Haar hartje zwol van ijdelheid toen zij zag hoe zij ook nu
de bewonderende blikken tot zich trok. Het genot van naar een dergelijk feest te
gaan, begon voor Carla reeds bij het zich kleeden. Het was een weelde, een zaligheid
voor den spiegel te staan en zich steeds mooier te zien worden. Ze wist dat zij er
allerbekoorlijkst uitzag in haar heel eenvoudig kleedje van een lichte, groenachtige
kleur, met geen ander garneersel dan, op den linkerschouder en op het corsage, een
bouquetje van witte rozenknoppen, geen enkel sieraad in het goudblonde haar. Om
het blanke halsje, slechts een dun gouden kettinkje, waaraan een klein medaillon,
met pareltjes omzet. Een week of drie
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geleden was Carla negentien jaar geworden en mevrouw van Vriesendorp, die al dol
veel van haar gezelschapsjuffertje hield, had haar het mooie medaillonnetje gegeven.
Carla was verrukt geweest, zij had nog nooit echte byouterieën bezeten, maar toch,
terwijl zij het étui open en dichtsloot en het sieraad niet genoeg kon bewonderen,
haakte zij reeds naar kostbaarder en rijker tooi, een paarlen collier met een diamanten
slot, of een ketting waaraan, tusschen matgouden hangers, amathisten fonkelden,
zooals zij bij den juwelier gezien had. Ook keek zij naar haar blanke handjes, waaraan
zij nog maar een enkel onbeduidend ringetje, met een onnoozel robijntje, droeg.
‘Laat ik je eens voorstellen,’ zei Meta, en gearmd traden de vriendinnen de kamer,
waar gedansd zou worden en waar de meeste jongelui zich bevonden, binnen.
In een oogwenk was Carla omringd, haar balboekje ging van hand tot hand. Zij
kende een paar van de meisjes, de meeste jongelui waren haar vreemd.
Meta tikte haar op den schouder.
‘Carla, meneer van Bergvoort, mijn vriendin, juffrouw van Stavenvoorde.
De stem van het meisje klonk hoog en trillend, maar Carla merkte het niet. Zij zag
voor zich een lange, slanke jongen, zij keek in een paar vriendelijke, bewonderende
oogen, zij zag den glimlach van een paar volle roode lippen en zij voelde hoe zij
kleurde terwijl zij dacht:
‘Wat een lief gezicht, wat een mooie jongen!’
Meta wendde zich af. Maurits boog.
‘Hebt u nog een dans voor mij, juffrouw van Stavenvoorde?’
‘Ik geloof het wel,’ antwoordde zij, zich herstellend van de verwarring die zij even
gevoeld had, ‘kijkt u zelf maar eens,’ en zij reikte hem haar balboekje. Hij zag dat
zij de souperwals nog vrij had. Hoe verwenschte hij zijn domheid om die aan Meta
te vragen. Wie kon ook weten dat er nog zoo'n wonder van bekoorlijkheid zou komen?
Enfin, zijn schade zou hij op de een of andere manier wel inhalen.
‘Mag ik deze wals?’ vroeg hij.
‘Ja, dat is goed.’
‘En de eerste extra?’
‘Als er extra's komen,’ zei zij en zij keek hem met een glimlach aan, maar zij sloeg
dadelijk de oogen neer. Zijn blik brandde
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in de hare, zij voelde haar bloed tintelen en zij was blij toen iemand anders haar
aansprak. De pianist was inmiddels gekomen, er werd nog thee gepresenteerd, maar
de paren reiden zich reeds voor de polonaise, waaraan, op algemeen verzoek, ook
de oudere heeren en dames zouden deelnemen.
‘Wat zien we er weer allerbekoorlijkst uit,’ zei Adolph de Bie, toen hij Carla's
arm, bij het rondgaan, in den zijnen had, en die even liefkoozend tegen zich aandrukte,
‘hoeveel harten moeten er vanavond gebroken worden?’
Zij vond hem flauw en zij maakte zich spoediger los dan noodig was, maar de
gretige bewondering in zijn blik streelde haar. Met een onberispelijke reverence
lachte zij en antwoordde:
‘Geen een, want het repareeren is lastig.’
‘Alsof jij je daar moeite voor geven zal,’ zei hij, maar zij hoorde het niet meer, zij
was reeds weg en zijn eigen dochter liep naast haar. Hoe was 't in hemelsnaam
mogelijk dat hij Meta daar straks aardig had gevonden? Bij Carla vergeleken was
zij immers niets.
‘Ik hoor dat u zoo'n intieme vriendin van de dochter des huizes is,’ zei Maurits tot
Carla, die voor een oogenblik zijn dame was. ‘Ik kom nog maar kort bij de familie
aan huis, daardoor had ik zeker nog niet het genoegen u te ontmoeten.’
‘Ja, ik ben in den laatsten tijd ook niet zooveel hier geweest.’ Zij moest steeds
kijken naar zijn slank figuur, met de toch breede schouders en naar zijn mooien mond
onder den kleinen, zwarten knevel.
‘Ik heb mevrouw de Bie en juffrouw Meta op reis leeren kennen in Baden-Baden,
dat zal u misschien wel weten.’
‘Zeker.’
Weg was ze. Zij meende te raden. Ze keek naar Meta.
Wat zag ze nu bleek, daar straks had ze een kleur dat flatteerde haar bepaald, maar
toch was er iets bijzonders aan haar van avond, een uitdrukking in haar gezicht die
het interessant maakte, er het alledaagsche aan ontnam.
De partij was in vollen gang. Er werd een quadrille geformeerd. De pianist, met
gebogen hoofd, speelde door als een machine, berekenend hoe laat het wel worden
zou, niet denkend aan zijn omgeving. Een der jongelui, riep met een stentorstem de
figuren af, het liep een beetje in de war, maar dat verhoogde de algemeene
vroolijkheid. De Bie had zich bij de jongelui
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gevoegd. Heel correct was het niet tegenover de andere gasten, maar men glimlachte
en klopte hem joviaal op de schouders. ‘Die de Bie, die was de eeuwige jeugd, de
onverbeterlijke pretmaker, die behoorde bij het jonge goedje.’ En de jonge meisjes
verwelkomden hem giggelend in hun kring. ‘Natuurlijk, meneer de Bie, u doet mee,
u hoort bij ons.’ Zij vonden hem aardig, leelijk nu ja, maar toch aantrekkelijk, zoo
beleefd, leuk, grappig en dan... hij walste zalig.
Zoo stond hij dan nu in de quadrille en schertste met iedereen, terwijl hij alleen
oogen had voor Carla, wier handje hij soms, bij het wisselen der figuren, even in de
zijne voelde. Zijn bloed joeg onstuimig, hij sidderde van begeerte en hij moest zich
geweld aandoen om de uitdrukking van zijn gezicht te beheerschen, maar zij zag
hem niet, zij lette heelemaal niet op hem.
Er werd een oogenblik geposeerd. De bedienden liepen rond met groote
presenteerbladen. Carla had met van Bergvoort gewalst. Het was haar eerste bal,
vergelijkingen kon zij nog niet maken, maar zij wist wel dat het heerlijk geweest
was. Heel dicht, heel vast had hij haar in zijn armen gehad, zij voelde den grond niet
meer, zij zweefde. Het ging al sneller en sneller, haar hoofdje rustte tegen zijn
schouder, toen sloeg ze de oogen op, zij zag zijn volle, roode lippen en de begeerte
flitste door haar heen ze op de haren te voelen in een langen, heerlijken zoen. Hun
blikken ontmoetten elkaar in een bliksemsnel begrijpen. Plotseling zweeg de muziek.
Zij wankelde, beide stonden stil, bedwelmd nog, toen, ineens ontnuchterd, bracht hij
haar naar een rustbank, wilde naast haar plaats nemen, maar een zijner kennissen
naderde hem. Mevrouw de Bie had naar hem gezocht, zij wilde hem even iets vragen.
Voor een enkel oogenblik was Carla alleen, zij leunde achterover, met een heerlijk,
zalig gevoel van loomheid en vermoeidheid.
O zij genoot, zij liet haar oogen wijden over haar omgeving. In die wereld voelde
zij zich thuis, hier paste zij, hier kwam zij tot haar recht. Dat licht, die bloemen, de
weelderige kamers, de mooie toiletten, de vroolijke, elegante menschen. Daar zag
zij mevrouw van Vriesendorp. Wat was zij toch dankbaar, innig dankbaar dat zij
haar tot zich genomen had. Zij hield dol van haar. Zou zij naar haar toegaan, haar
omhelzen en haar zeggen
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dat ze toch zoo'n engel was? Neen, dat was te gek, zij lachte om haar dwazen inval.
Waar was Meta? Zij ging net voorbij.
‘Toe, kom even hier zitten Meta, ik wou je wat vragen.’
Zij trok haar vriendinnetje naast zich op de bank en toen, met een spotlach in haar
mooie oogen:
‘Waarom heb je me nooit verteld van dien van Bergvoort?’
Meta had een grooten waaier van witte struisveeren in de hand, dien zij heen en
weer bewoog voor haar gezicht.
‘Wat moest ik vertellen?’
‘Wel, dat je hem ontmoet hebt,’ fluisterde Carla in haar oor, ‘dat je smoorlijk van
hem bent. Is 't niet zoo? We hebben toch geen geheimen voor elkaar?’
‘Nee, dat is zeker niet zoo,’ Een brandende blos steeg Meta naar het hoofd, het
striemde haar als een slag, het geheim dat ze zichzelf nog niet eens bekend had zoo
ruw te hooren verkondigen.
‘Niet, vin je hem dan niet aardig?’
De vroolijke oogen keken nu ongeloovig in de haren en het gelukte Meta om
onverschillig te antwoorden.
‘Niet aardiger dan de anderen.’
‘O, hoe is 't mogelijk? Wat ben jij toch een saai kind. Niet vertellen, hoor Meta,’
liefkoozend stak zij haar arm door dien van haar vriendin, ‘maar ik vind hem een
snoes, een beeld van een jongen, ik geloof heusch dat ik verliefd ben.’
En schaterlachend stond zij op, daar zij haar cavalier voor den volgenden dans
zag naderen. Meta bleef doodstil zitten, de oogen gesloten.
Waarom had ze dat gezegd? Zou ze den strijd aanbinden, trachten hem voor zich
te winnen? Carla had zeker maar geschertst. Zoodra ze alleen waren, in de intimiteit
van haar eigen kamer, zou ze misschien den moed vinden om anders te spreken. Zij
sloeg de oogen op, daar stond Carla, bij een groep palmen, een der groote bladeren
wuifde over haar hoofd. Wat was ze mooi, nooit had Meta geweten welk een macht
dat was, nu wist ze het, nu zag ze iederen trek van haar gezicht, de goudglans van
heur haar, de dartele overmoed van haar schitterende oogen, de verlokking van haar
roode, half geopende lippen, heel de verleidelijke schoonheid van haar wezen. Neen,
daartegen was ze machteloos, een hopeloos gevoel van verslagen
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te zijn, nog voor de strijd begonnen was, kwam over haar. Zij stond op, haar beenen
waren als lood, krampachtige snikken drongen naar haar keel. Om godswil, dat niet,
wanhopend keek zij om zich heen, zij wenkte een bediende en nam een glas
champagne, van het blad. In een teug dronk zij het leeg, toen herademde zij. Nu niet
denken, van nacht als ze alleen was. Nu dansen, zich amuseeren.
Maurits van Bergvoort stond tegenover haar.
‘Die polka hebben wij samen juffrouw de Bie. Mag ik het genoegen hebben?’
Zij legde haar handje op zijn mouw en zij wandelden even rond, langs het groepje,
waarbij Carla stond. Meta dacht dat zij zijn arm voelde trillen. Zij zag een glans over
zijn gezicht trekken. Zij bedwong een huivering en klemde de tanden zoo stijf in
haar tandvleesch dat zij zich heftig pijn deed. Maar dat gaf afleiding, een oogenblik
later dansten zij te midden der andere paren.
De groote serre was in een elegant restaurant herschapen. Van uit de suite, waar
men een tafel voor de oude lui had aangericht, klonken gedempt, nu en dan helder
oplachend, de stemmen. Wat amuseerden de jongelui zich. Er heerschte een uitgelaten,
ongegeneerde pret. Die kleine van Stavenvoorde sloeg voor een gezelschapsjuffrouw
een wel wat hoogen toon aan, het meisje begreep haar positie niet. Dergelijke
aanmerkingen werden in de nabijheid van mevrouw van Vriesendorp gefluisterd,
maar zij hoorde ze niet, zij keek met vriendelijke oogen omdat de jeugd zoo vroolijk
was.
Adolph de Bie had zich niet aan het gezelschap van de oude lui kunnen onttrekken;
hij zat aan de groote tafel naast de douairière en was voorkomend en uitermate
beleefd. En terwijl de oude dame het gesprek op haar beschermeling, op Carla, bracht
en niet uitgepraat was over de lieftalligheid, het vroolijk humeur, de grappige invallen
van de kleine, verloor Adolph haar, schijnbaar luisterend en toestemmend, geen
oogenblik uit het oog. Zij zat aan het middelste tafeltje in de serre, de eereplaats, die
zij met Meta, van Bergvoort en nog een ander jongmensch deelde. Maurits was niet
haar cavalier, maar ofschoon zij den ander niet verwaarloosde; zoo neigde zij toch
telkens het kopje tot hem. Wat hadden zij het druk samen, wat haalden
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zij een grappen uit en wat keken de oogen van dien jongen met onverholen
bewondering in de haren.
Adolph voelde hoe het bloed hem naar de wangen steeg. Wat een mooie jongen
toch, je kon wel zien dat het kind dol op hem was. De ijverzucht stak hem als met
honderd kleine speldenprikken. Toen lachte hij in zichzelf. Ba, wat gaf het? Op hem
werd de kleine niet verliefd en trouwen zou zij toch wel, hoe eer hoe beter. Als
getrouwde vrouw... hij lachte synisch. Maar Meta... jammer dat het juist die snuiter
moest zijn, waar Meta haar zinnen op gezet had. Enfin, kalverliefde, een gril, die
zou wel weer over gaan, die meisjes namen toch maar den eersten, den besten om
haar vriendinnen de oogen uit te steken en geëngageerd te zijn. Om Meta zou ook
wel iemand komen, zij had aardig wat te wachten.
Nu dronk een der jongelui een toast op den gastheer en gastvrouw, om hen te
danken voor het heerlijke feest, een gejubel steeg op. De champagneglazen werden
geheven. Lang zullen ze leven, hiep, hiep, hiep hoera! Men stond op, om met elkaar
te klinken. Schertsend, met de familiariteit van een ouden heer met het vriendinnetje
van zijn dochter, pakte Adolph de Bie Carla om het middel en hij rilde van genot,
toen hij het slanke lichaam van het kind voelde. Zij liet zich een paar seconden gaan,
in haar opgewondenheid, in haar zich zoo overbruischend gelukkig voelen, dacht zij
niet aan haar antipathie, en hij, zich niet heelemaal kunnende bedwingen, drukte haar
tegen zich aan. Plotseling voelde zij zijn kilkoude hand in haar warmen hals. Het
was maar een ondeelbaar oogenblik, maar zij rukte zich los, een ijskoude rilling liep
langs haar rug, zij huiverde en zij sloot even de oogen als voor iets afschuwelijks.
Maar toen zij ze opsloeg, zag ze in het glimlachende, onschuldige gezicht van de
Bie die haar hardop, vroolijk toevoegde: ‘Dank je Carla, nu we kunnen wel zien dat
ons kleintje van avond in haar knollentuin is.’ Ze had zich zeker maar iets verbeeld,
en zij keerde naar haar tafeltje terug. Haar helder, hoog stemmetje, haar klaterende
lach weerklonken weldra.
De rijtuigen werden afgeroepen, dat van mevrouw van Vriesendorp was een der
eerste. Smeekend vroeg van Bergvoort of mevrouw Carla nog één enkelen wals wilde
veroorloven, en ofschoon de oude dame beweerde dat het nu heusch wèl was, zij
stemde lachend toe. Nog vijf, tien zalige minuten, waarin
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zij zweefde door de zaal, onttrokken aan de werkelijkheid, zich enkel overgevend
aan het genot te worden opgeheven en gedragen door die sterke armen.
Toen het afscheid nemen. Zij kuste Meta, maakte, als mevrouw het goedvond, een
afspraak om morgen bij haar te komen en zalig na te praten. Zij zag niet dat Meta
bleek was, zóó bleek, met weggetrokken oogen, dat een paar jongelui elkaar
toefluisterden hoe die juffrouw de Bie blijkbaar een zwak, bloedarmig schepsel was,
toch niet veel aan.
Carla merkte niet dat mevrouw de Bie zich koel en terughoudend aan haar
opgewonden, overdreven dankbetuigingen onttrok. Zij voelde zich zoo blij, zag alles
zoo schitterend mooi om zich heen, dat geen wanklank haar nu kon bereiken. Adolph
bracht mevrouw van Vriesendorp naar het rijtuig, van Bergvoort volgde met Carla.
Zij stond naast hem op de met een breeden looper bekleedde treden van het bordes.
Bezorgd wikkelde hij haar zoo dicht mogelijk in haar eenvoudig, wit cachemieren
manteltje. De coupé kwam voor, nog een blik, een stralende lach van vier verliefde
oogen, toen klapte het portier dicht en reed het rijtuig weg.
Maurits bleef op de stoep staan en tuurde de coupé na. Lachend tikte de Bie hem
op den schouder.
‘Allons, jongmensch, keer tot de aarde terug en ga naar binnen, het is hier koud.’
Naast mevrouw van Vriesendorp zat Carla op de zachte kussens en gaf zich over
aan haar heerlijke gedachten.
Bezorgd vroeg de stem der oude dame of zij geen kou kon vatten, dat sortietje was
maar dun en ze had zich zoo warm gedanst.
En plotseling voelde het kind een groote behoefte om haar geluk uit te zeggen,
want het leek haar te groot om het voor zichzelf te houden. Zij vlijde zich tegen haar
beschermster aan en haar hand vattend fluisterde zij:
‘O, mevrouwtje, ik ben zoo blij, zoo gelukkig. Het is alles zoo heerlijk geweest,
ik heb zoo'n verschrikkelijke pret gehad. Ik houd zooveel van u, nooit, nooit in mijn
heele leven heb ik mij gevoeld zooals tegenwoordig.’
De oude dame, half begrijpend, streelde het meisje glimlachend over het haar. Een
moederlijk gevoel voor het mooie kind, dat zij vrijwillig tot zich genomen had, kwam
over haar.
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Zij was zelfs een beetje trotsch op het succes van haar gezelschapsjuffertje. De kleine
toonde zich dankbaar en aanhankelijk, zij beloofde zich dat zij altijd goed voor haar
zou zijn.
De laatste gasten waren vertrokken, de bedienden liepen rond, namen haastig de
tafels in de serre af, zetten de meubels bij elkaar en doofden de kaarsen.
Meta kwam van uit de danskamer bij haar moeder.
‘Als u 't goed vindt, ga ik maar naar boven, ik ben moe.’
Zij zag grijsbleek, mevrouw de Bie wendde snel de oogen af, zij wilde haar niet
aanzien.
‘Ja, kindje, ga maar gauw en slaap lekker.’
Adolph, met een verhit gezicht en een sigaar in den mond, kwam naderbij.
‘Wat zijn jullie toch saai,’ zei hij gemelijk. ‘De menschen zijn nauwelijks weg of
je praat van naar bed gaan, in plaats van eens prettig na te babbelen. 't Was een
geanimeerde, vroolijke avond, vertel me tenminste Meta dat je plezier hebt gehad.’
Hij was wezenlijk heelemaal vergeten hoe hij het meisje met van Bergvoort
geplaagd had. Zijn feeststemming was nog niet over en hij ergerde zich, toen hij het
gezicht van zijn vrouw en Meta's sleepende houding zag. Maar zij deed zich geweld
aan en lachte.
‘Ja vadertje, 't was heel prettig, ik heb me best geamuseerd. Maar ik ben nu wel
erg moe, u moet denken ik heb zooveel gedanst.’
Zij hief haar gezichtje naar hem op om hem een kus te geven, en plotseling begreep
hij:
‘Ga maar,’ zei hij goedig, ‘wat zie je weer bleek. Je moet niet tobben, hoor. Vrijers
genoeg in de wereld, vooral voor jou.’
Hij fluisterde haar schertsend de laatste woorden in het oor, maar zij antwoordde
niet en ging heen, zoo snel zij kon.
Op haar kamer wachtte het tweede meisje om haar te helpen met haar japon.
‘Gauw Truitje, ik ben doodop.’
Voor den grooten spiegel staande sloot zij de oogen, als wilde zij haar bleek,
vertrokken gezicht niet zien.
Met nerveuse, haastige bewegingen rukte zij de haarspelden uit het kapsel, dat
zooveel moeite had gekost, en waarop zij zoo trotsch was geweest, omdat 't haar
goed stond. ‘Ik zal
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morgenochtend wel opruimen,’ zei zei en zij wierp de nachtpon over haar hoofd,
vergat het paarlen collier af te doen, drong de meid de kamer uit in een niet meer te
bedwingen behoefte om alleen te zijn. Toen draaide zij het licht uit en, het hoofd in
de kussens verborgen, in de barmhartige duisternis, snikte zij het uit om haar
teleurstelling, om haar domheid, om haar bittere ontgoocheling, al zoo gauw. O, zij
had gedacht, gehoopt dat hij haar aardig en lief vond en dadelijk, zoodra hij Carla
maar zag, was alles voor haar verloren geweest.
Was het niet hard, niet schreeuwend hard en onrechtvaardig, dat die andere zich
maar behoefde te vertoonen om ineens, zonder moeite, te krijgen, waarvoor zij alles
zou willen geven. Zij snikte omdat zij leelijk en onbegeerlijk was, zij had er nooit
aan gedacht, het eigenlijk nooit geweten. Maar nu was het haar alsof een ruwe,
onbarmhartige hand een gordijn oplichtte en zij vele dingen zag, wier bestaan zij
niet vermoed had. Zij snikte om het gevoel van brandende jalousie, van haat, waarmee
zij aan Carla dacht, aan haar vriendin die zij toch zoo liefhad.
Het leven was tot nog toe zoo heerlijk, zoo makkelijk geweest, het was niet in haar
opgekomen dat het moeielijk en wreed kon zijn en in de onwetendheid van haar
achttien jaren, geloofde zij dat er nu niets ergers voor haar kon komen en verlangde
zij naar den dood, als eenige uitkomst voor zooveel verdriet.
Zij hoorde niet dat de deur zacht geopend werd en een gedaante, onhoorbaar, om
zich heen tastend, haar bed naderde, maar toen zij een zachte hand op haar voorhoofd
voelde schrikte zij niet, want zij begreep wie tot haar kwam. Zij richtte zich op, sloeg
de armen om haar moeder's hals en zich veilig voelend in de duisternis, schreide zij
aan haar borst.
Geen woord werd gesproken, maar het heftige weenen bedaarde, en toen de oudere
vrouw, die alleen door een innige liefkoozing te kennen gaf, hoe zij haar kind begreep
en haar verdriet deelde, haar verliet, was er in Meta's ziel niet meer enkel oproerige
bitterheid. Zij zegevierde over het stekende gevoel van afgunst, van tekortkoming.
Een dweepende begeerte om haar eigen geluk niet te achten kwam over haar. Als hij
dan maar gelukkig zou worden met Carla, die toch haar vriendin was en die zij liefhad
als een zuster. Als zij dan maar getuige mocht zijn van hun wederzijdsche liefde,
wat kwam het er dan voor haar op aan? Voor haar niets en voor Carla, de zoo begun-
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stigde Carla, alles. Het was goed, zij zou het met geduld dragen.
Een sentimenteele behoefde om haar verdriet te koesteren en er zich zoo in te
verdiepen, tot zij er misschien van sterven zou, greep haar aan. En zij sliep in, zich
bijna tevreden en zalig voelend in dien waan.
‘We kunnen wel naar huis loopen,’ vond van Eijken, een der jongelui die op de
partij was geweest, toen hij met Maurits van Bergvoort, het bordes van het huis aan
de Princessegracht afdaalde.
‘Dat is goed.’
Het was een heerlijke nacht. Een paar uren vroeger had het gesneeuwd, en de
donzen laag was licht bevroren, zonder nog glad te zijn. Aan den helderen hemel,
waarin de witte wolken dreven, zag men nu en dan de sterren en ook de maan, die
bijna vol was, zich soms plotseling vertoonde en de geheele omgeving in lichten,
tooverachtigen glans hulde. De groote, open vlakte van de Maliebaan, omzoomd
door het zware, breede geboomte, leek een sprookje. De volkomen stilte van de
bladerlooze, even besneeuwde boomen, had iets onwezenlijks. Overal een ontroerende,
geheimzinnige schoonheid rondom.
Een paar minuten liepen de jongelui zwijgend voort, niettegestaande de frischheid
van den nacht, deed de fijne, prikkelende kou hen goed, na de zwoele atmosfeer van
de overmatig verlichte en verwarmde kamers. Zij herademden, begeerig snoof Maurits
de reine lucht in.
‘Een aardige avond,’ begon van Eyken, ‘en een mooie partij. Als die de Bie's iets
doen, doen ze het goed, dat moet je ze nageven.’
‘Ja.’
‘Ja.’
‘Een flink huis voor zoo iets, maar de menschen, nu ja, die mevrouw de Bie, een
toonbeeld van echt hollandsche stijf- en saaiheid. Met hem kan je ten minste
opschieten, maar ik houd hem voor een echte scharrelaar.’
‘Ja.’
‘De dochter? Ja... niet mooi, leelijk als je wilt, maar wat doet 't er toe? Een boel
duiten.’
‘Ja.’
‘Zeg eens, wat mankeert jou?’ Van Eyken ergerde zich plot-
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seling hevig aan de eenlettergreepige antwoorden van zijn vriend. ‘Hou je me voor
den gek met je eeuwige ja?’
‘He... wat bedoel je...?’ kwam Maurits met zulk een verbluft gezicht dat de ander
in lachen uitbarstte.
‘God bewaar me, ik geloof dat je niet eens gehoord hebt, wat ik zei.’
‘Jawel, maar ik was er niet heelemaal bij.’
‘Dat blijkt. Wat bezielt je kerel, om zoo verliefd te zijn. Gebruik je verstand.’
Van Bergvoort lachte op zijn beurt.
‘Je verstand... dat verlies je tegenover zoo'n kind. Heb je ooit iets mooiers, iets
verleidelijkers gezien?’
‘Mooi? Om te stelen is ze. Maar ze heeft niets. Een gezelschapsjuffrouw bij
mevrouw van Vriesendorp.’
‘Wat zou dat?’
‘Dat ze onmogelijk is. Zoo'n meisje kan je niet trouwen.
En voor een aardigheidje is ze natuurlijk te goed, al zou je nog zoo graag willen.’
‘Dat zou ik zeker niet willen,’ zei Maurits droog.
‘Nu,’ hernam van Eyken, ‘wees dan verstandig en doe als ik. Als ik zulke
verliefdheden bij me voel opkomen, maak ik er dadelijk een eind aan.’
Weer zweeg Maurits.
‘Ik geloof wezenlijk dat jij 't ernstig te pakken hebt,’ hernam van Eyken. ‘Denk
je er waarachtig over om dat meisje te vragen? 't Zou een stommiteit zijn.’
‘Waarom?’
‘Je kent haar niet eens.’
‘Ik heb de gelegenheid om haar te leeren kennen.’
‘Maar ik zeg je toch, ze heeft niets.’
‘Des te beter, ik heb genoeg voor ons beide.’
Van Eyken begon te lachen. ‘Ach kom, in den tegenwoordigen tijd? Wou jij
trouwen op een kleine vier duizend gulden.’
‘Als ze wezenlijk eenvoudig en arm is, zal het haar een fortuin toeschijnen.’
‘Arm ja, maar eenvoudig... ba!... Wees wijzer, je bent zes en twintig jaar en zet je
in de zorgen.’
‘Gaat 't jou aan?’ Maurits stond stil. Tot nog toe had hij ietwat droomerig, alsof
hij met zich zelf argumenteerde, geantwoord. Ineens ergerde hij zich.
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‘Ja, dat gaat mij wel aan,’ hernam van Eyken onverstoorbaar. ‘Ik ben je vriend en ik
vind 't vervelend als jij je vergooit.’
‘Waarom zou ik me vergooien? Weet jij iets van dat meisje?’
‘God bewaar me, niets niemendal. Maar door een huwelijk moet je er bovenop
komen, dit haalt je naar beneden.’
‘Dat zie ik niet in.’
‘Ik wil niet altijd hetzelfde herhalen. Dus jij denkt heelemaal niet meer om Meta
de Bie?’
‘Om Meta de Bie? Ze kan me gestolen worden.’
‘Als goeie vrienden moeten we eerlijk tegenover elkaar staan. Je zult mij dus niets
verwijten als ik werk van haar maak?’
‘Ik geef je mijn zegen,’ antwoordde Maurits vroolijk, en hij stak hem de hand toe.
Van Eyken drukte die.
‘Wie had kunnen voorzeggen dat van avond ons lot beslist zou worden?’ lachte
hij. ‘Toen ik naar die partij ging dacht geen haar van mijn hoofd er aan dat ik nog
eens een heel rijk meisje zou krijgen.’
‘Ben je zoo zeker van je zaak?’
‘Ach neen, maar met tact en overleg doe je een heele boel. En nu jij niet meedoet
aan de jacht kan ik 't net zoo goed wagen als een ander.’
Ze stonden stil voor het huis waar Maurits op kamers woonde.
‘Bonsoir,’ zei van Eyken. ‘Voor goede raad ben je dus niet vatbaar?’
Hij keek hem aan, haalde de schouders op en ging door.
Maurits van Bergvoort toefde nog even voor hij den sleutel in het slot stak. Hij
keek zijn zich verwijderenden vriend niet na. Zijn gedachten toefden niet bij hem.
Hij keek naar de lichte lucht, waar de groote, witte wolkgevaarten elkaar najoegen
en voorbij dreven. Phantastische gestalten namen zij aan. Nu eens leken het groote
wonderdieren, dan weer stukken van schepen met gespannen zeilen die uit elkaar
vloeiden en zich oplosten in ijle, fladderende weefsels. Daar scheen het hem toe als
zag hij een sierlijke gedaante met wijd uitgeplooide vleugels, zij vervaagde en het
werd een ranke meisjesgestalte, het luchtige gewaad wuifde, de lange, golvende
lokken wapperden.
De maan brak zich plotseling baan en joeg al de nevelfiguren
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in wilde vaart voor zich uit. Maar alles was glans en licht en smettelooze witheid
overal.
Maurits opende de deur. In de stilte van het duistere huis zag hij nog den glans,
werd hij het licht nog gewaar. Een bruischende, heerlijke blijdschap vervulde hem.
Ja, deze avond had over zijn toekomst beslist. Wat zag hij het leven rijk en mooi.
Wat was hij dankbaar dat hij jong, vrij en sterk was om het in al zijn volheid te
genieten.
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XII.
Van Bergvoort had zijn vader verloren toen hij nog een klein kind was. Slechts enkele
gebeurtenissen uit zijn jeugd stonden hem levendig voor den geest. Hij wist dat papa
officier was geweest en een rijpaard hield. Hij woonde in een kleine garnizoensplaats
en iederen morgen kwam de oppasser met het mooie, zwarte paard voor het huis.
Dan werd de deur geopend en zijn vader in zijn fraaie, donkerblauwe uniform, trad
naar buiten. Hij herinnerde zich hoe hij dan aan de hand zijner moeder volgde. Hij
was hun eenig kind, een stevige, kleine knaap van een jaar of zes. Wat een genot,
als vader hem, voor hij uitreed, op het snuivend paard tilde, en hem in de stille straat
liet heen en weer rijden. Vader deed het ros stapvoets gaan en hield Maurits hand
vast, maar dat laatste hoefde niet, want de kleine baas was niet bang. Nog zag hij
zichzelf fier rechtop zitten en triomfantelijk rondkijken of geen van de buurkinderen
hem zag. Hoogstens tien minuten duurde het groote genot, dan bracht vader hem
weer bij zijn moeder, die met een beetje angstig gezicht toekeek en lachte en de
armen om hem heen sloeg als hij weer veilig bij haar op den grond stond. Dat
tooneeltje van iederen morgen stond duidelijk in zijn verbeelding, hij zag hoe de
jeugdige, lenige figuur van zijn vader zich met een sierlijke beweging op het paard
slingerde, hoe hij zijn moeder en hem een vroolijken groet toeriep en hoe hij
wegdraafde op het vurige ros, dat een oogenblik te voren zoo kalm en mak in de
straat had heen en weer geloopen, en, nu het zijn meester in den zadel voelde, staart
en manen schudde en voort holde in gestrekten galop.
Maar behalve dat tafereel uit zijn kindsheid herinnerde hij zich nog een ander. Hij
wist hoe hij op een morgen, toen hij in de lage vensterbank van de huiskamer met
zijn soldaten speelde, nieuwsgierig had uitgekeken naar een menigte men-
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schen, die zich voor het huis verzamelde. Hij had nooit een brancard gezien en met
verbazing keek hij naar het groote, met linnen overspannen ding, dat door vier soldaten
gedragen werd. Wat er toen volgde was nog slechts vaag in zijn verbeelding. Hij had
zijn moeder gezien met een doodsbleek gezicht, er waren veel menschen en een paar
vreemde officieren in de kamer. Een van de laatsten had hem opgenomen en naar
boven gebracht. Daar werd hij alleen gelaten met de kindermeid. De meid huilde,
zij snikte alleen maar toen hij vroeg wat er toch gebeurd was en hij begon ook te
huilen, al wist hij ook nog heelemaal niet waarom. Er was veel geloop in huis en hij
mocht niet van de kamer komen; eindelijk werd het stil en bracht men hem bij zijn
moeder die te bed lag, en hem krampachtig, snikkend tegen zich aandrukte.
Later vertelde men hem dat zijn vader, die bekend stond als een wel bekwaam,
maar roekeloos ruiter, dien morgen van zijn paard was gevallen. Men vond hem met
het hoofd tegen een hoop steenen liggen en de in allerijl ontboden geneesheer kon
slechts den dood, veroorzaakt door schedelbreuk, constateeren.
Toen volgde er een eindelooze reeks droevige dagen waarin hij zijn moeder zag
als een schim, met bleek gezicht en zwart gewaad. Zij geleek in niets op het vroolijke,
blonde vrouwtje, dat met hem gespeeld en gedarteld had. Het was doodstil in huis,
een tante die gekomen was om het huishouden te doen en de meiden keken hem met
verwijtende gezichten aan als hij leven maakte en beduidden hem dadelijk stil te zijn
als hij wat rumoerig speelde.
Voor het kleine, gezonde, levenslustige kind was het een onbegrepen ellende
geweest, maar eindelijk, op een winterdag, toen hij urenlang alleen had gespeeld
zonder dat iemand zich om hem bekommerde, was er in zijn kinderzieltje een
droefheid gekomen zóó groot, dat hij die niet alleen dragen kon. Hij sloop naar zijn
moeder, die hij vond, als altijd, in vader's kamer, de handen gevouwen in den schoot,
werkeloos voor zich uit starend. Hij herinnerde zich hoe hij de armpjes om haar hals
had geslagen en snikkend gevraagd had of zij toch alsjeblieft die leelijke, zwarte
japon wou uittrekken en een blauwe of rose aan doen als vroeger, want dat hij 't niet
meer uit kon houden.
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En hij wist niet meer wat zijn moeder had geantwoord, maar wèl wist hij dat sedert
dien dag alles was veranderd.
De moeder sloot zich niet langer op met haar verdriet, zij begreep dat zij niet had
afgedaan met het leven, dat er integendeel meer van haar geëischt werd en zij begreep
ook dat het aanvaarden van die plichten haar behoud was. Een vroolijke jeugd had
Maurits niet gehad, de wreede slag, die het geluk van het gezin ineens had verstoord,
wierp een te breede schaduw over alles. Zijn moeder was niet meer een levenslustige,
jonge vrouw, die jolig en dartel en blij kon zijn met haar kind. Maar veel liefde en
zorg waren zijn deel. Zij deed wat zij kon en de goede gezondheid van den jongen,
zijn aangeboren vroolijken aard maakten dat hij niet opgroeide tot een zwakken,
sentimenteelen knaap, verweekelijkt door den omgang met vrouwen. Toch liet de
invloed van zijn opvoeding zich gelden. Mevrouw van Bergvoort had graag gewild
dat haar zoon de loopbaan van haar man volgde. O, als zij hem nog eens zien mocht
in de mooie uniform van zijn vader, als zij het beleven mocht dat hij carrière maakte
als officier. Zij verbeeldde zich dat het een balsem zou zijn voor de altijd zoo pijnlijke
wond. Maar Maurits voelde niets voor het militarisme, hij wilde studeeren, meester
in de rechten worden en gedwee gaf zij haar illusie op. Zij verborg haar groote
teleurstelling, beredeneerde dat het ook goed zou zijn wanneer haar zoon naam
maakte in het door hem gekozen vak. Zij beleefde het niet, in het jaar dat Maurits
naar Leiden zou gaan, bezweek zij aan een korte, hevige ziekte. De jongen, hij telde
toen achttien jaar, was diep bedroefd, maar toch, een vreeselijke leegte liet haar dood
niet na, het was geen onherstelbaar verlies, dat hem voor langen tijd ter neer boog.
Daarvoor was haar persoonlijkheid te zwak, te wijfelend, te vaag geweest. Maurits
miste de zachte teerheid, de lichamelijke zorg, waarmee zij hem omringde; kracht
was er nooit van haar uitgegaan, tot een steun was zij hem nooit geweest.
Een broer van zijn vader, gepensionneerd kolonel, die niet veel met hem ophad,
omdat hij geen officier was geworden, werd zijn voogd. Hij maakte het den jongen
niet lastig, liet hem vrijwel meester over zijn vermogen, ging zijn gangen niet na. In
moeielijkheden kwam hij niet, want Maurits maakte geen misbruik van zijn
onafhankelijkheid. Hij was, ofschoon hij zich voor een jong student, tamelijk ruim
kon bewegen, niet wat
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men een ‘getapt’ type noemt. Het sociëteitsleven stond hem weinig aan, hij was het
kroegloopen niet gewoon, de feestelijkheden, die doorgaans in dronkenmanspartijen
ontaardden, walgden hem. Hij had zich een voorstelling van het studentenleven
gemaakt die niet aan de werkelijkheid beantwoordde. Hij droomde van geestige
gedachtenwisseling, van broederlijke vriendschap, van oprechte geestdrift, van idealen
voor al wat verheven en schoon is. Hij vond oude mannen van twintig jaar, pervers
in hun neigingen. In plaats van hun gedachten te scherpen in een geestig dispuut,
boden zij tegen elkander op in het geven van kostbare diners, in het schenken van
fijne wijnen, waarbij nog niet eens een gloeiende, enthousiaste toast werd afgestoken,
maar die enkel inspireerden tot dubbelzinnige aardigheden, tot flauwe, zoutelooze
scherts. Hij trok zich terug, had maar weinig vrienden, maar die enkelen kwamen
graag bij hem omdat hij het gezellig wist te maken in zijn weelderig en smaakvol
ingerichte kamers.
Van zijn vroegste jeugd was hij steeds in gezelschap geweest van vrouwen, wel
niet altijd even verstandelijk ontwikkeld, maar toch vrouwen en meisjes met verfijnde
vormen en beschaafde manieren, dat deed hem walgen van demi-mondaines en
prostituées, wier betaalde omgang hij soms zocht om er later met den diepsten afkeer,
met schaamte voor zichzelf, aan terug te denken. Toen hij een jaar of drie in Leiden
geweest was leerde hij een burgermeisje kennen. Ze was een wees, winkeljuffrouw
in een galanteriezaak. Een paar keer was hij met haar uit geweest. Zij scheen zacht
en fatsoenlijk, haar lief gezichtje en bescheiden manieren trokken hem aan. Hij huurde
een kamer voor haar en gedurende een jaar meende hij gelukkig te zijn door haar
overgave en haar aanhankelijkheid. Reeds begon hij er over te denken om haar te
trouwen. Hij wilde haar laten leeren, een opvoeding geven, want hij geloofde dat ze
hem heel innig liefhad en hij hield ook van haar, niet bepaald hartstochtelijk, maar
met een zekere medelijdende teederheid, die het hem onmogelijk maakte haar aan
haar lot over te laten. Waarom zou hij haar niet trouwen? Hij was niemand rekenschap
van zijn handelingen schuldig. Toen, ineens, zonder dat hij er op voorbereid was,
merkte hij dat zij hem bedroog met een van zijn kennissen, hem eigenlijk altijd
bedrogen had. Haar zachtheid, haar fatsoen, haar bescheidenheid, het was alles een

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

104
masker. Haar doel was niet eens een huwelijk, zij wilde van hem profiteeren zooveel
zij kon, zij had gedacht dat hij heel rijk was, daarom was zij op hem verliefd
geworden. Hij deed haar geen enkel verwijt, hij vond het heele geval zoo ontzettend
min, zoo beschamend voor zijn goedgeloovigheid en zijn menschenkennis, dat het
bijna belachelijk werd. Maar het studentenleven begon hem zoo tegen te staan dat
hij besloot in den Haag te gaan wonen en daar verder voor zijn doctoraal-examen te
studeeren. Anderhalf jaar later promoveerde hij en hij had het geluk door voorspraak
van den secretaris-generaal van het ministerie van Oorlog, die een vriend van zijn
vader geweest was, heel spoedig als adjunct-commies aan genoemd ministerie
geplaatst te worden.
Aan het departement had hij van Eyken leeren kennen en die kennismaking leidde
spoedig tot eenige intimiteit tusschen de beide jongelui.
Maurits leefde het vroolijke, zorgelooze leven van een jongmensen, die zonder
rijk te zijn, zich gemakkelijk kan bewegen. Buitensporige eischen had hij niet, maar
het bestaan van uit dineeren gaan, en plezier maken zonder iets dat zijn leven werkelijk
mooi of waardevol maakte, bevredigde hem toch niet. Hij verlangde naar een eigen
intérieur, hij droomde van een gezellig, huiselijk leven, van een vrouw die hij lief
zou hebben.
Reinier van Eyken stak den draak met zijn burgerlijke aspiraties. Trouwen, nu ja,
over een jaar of twaalf als je vrijheid je begon te vervelen. Wanneer hij het eerder
zou doen, moest het ten minste met een schatrijke vrouw zijn.
Maar toen de jongelui de familie de Bie in Baden-Baden ontmoetten toonde van
Eyken in het geheel geen ijverzucht omdat de omstandigheden het meebrachten dat
Maurits meer in gezelschap der dames verkeerde dan hij zelf. Wanneer van Bergvoort
het rijke meisje kon krijgen vond hij het goed, want hij behoorde niet tot hen voor
wie de voorspoed hunner vrienden een zwaar te dragen last is. Integendeel, hij bestreed
die ijverzucht lachend, door te beweren dat hij er van kon profiteeren als het zijn
vrienden voor den wind ging, en dat hij misschien genoodzaakt zou worden ze te
helpen, als ze in zorg of moeilijkheden verkeerden. Hij noemde het puur egoïsme
om zich te verheugen in hun welvaart. Maurits was niet op Meta de Bie verliefd
geworden, maar hij voelde instinctmatig dat hij zelf een
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verovering gemaakt had en dat besef verleende het jonge meisje aantrekkelijkheid
in zijn oogen. Vaag en zonder eenige beslistheid had hij het denkbeeld van een
huwelijk met van Eyken besproken, er alleen maar de mogelijkheid van geopperd.
Hij ging naar de soirée dansante met het voornemen om Meta een beetje het hof te
maken. Onder al de jonge meisjes die hij ontmoette, vond hij er misschien geen die
beter geschikt was, zij had eigenlijk alles voor, stand, geboorte en fortuin. Maurits
glimlachte zelf om de burgerlijke manier waarop hij redeneerde, maar hij meende
met alle jeugd-idealen te hebben afgerekend. Als hij Meta de Bie trouwde zou het
een verstandige zet zijn, in haar zou hij een waarborg vinden voor een kalm,
voorspoedig, alledaagsch leven, en dat was maar het beste, iedereen die hoogere
aspiraties had, kwam ten slotte bedrogen uit.
Toen zag hij Carla en hij leverde het bewijs dat hij heelemaal geen man was met
levenswijsheid, die de vrouwen kende, ze nam voor 't geen ze waren, en boven ze
stond.
Hij begreep nu dat hij tot nog toe niet wist wat liefde was, nooit van een vrouw
gehouden had ook niet van Sophietje, zijn pervers maitresje uit Leiden. Blind,
dolzinnig, heelemaal gaf hij zich over aan zijn hartstocht. Half krankzinnig van
verliefdheid kon hij het denkbeeld niet dulden dat hij niet dadelijk tot het meisje kon
gaan, haar niet in eens tot de zijne kon maken. Hij verdroomde de dagen en
doorwaakte de nachten, nu eens woedend, dan weer moedeloos over al de vormen,
de beletsels, de moeilijkheden, die hem nog van zijn aangebedene scheidden. Hij
moest toch een gelegenheid vinden om haar nader te leeren kennen, 't was te gek een
meisje ten huwelijk te vragen, dat hij slechts eenmaal ontmoet had. Waarom eigenlijk?
Verandering in zijn gevoelens kon er niet komen, hij wist met onmiskenbare
zekerheid, al zou het kind alle kwade eigenschappen hebben die hij zich denken kon,
aan zijn liefde zou dat geen afbreuk doen.
Hij ging naar concerten en opera's in de hoop Carla te ontmoeten, ofschoon hij
niet muzikaal was en in een opera altijd iets belachelijks vond. Een keer of tien ging
hij te vergeefs, maar eindelijk, ongeveer drie weken na de soiree bij de Bie, toen hij
de hoop om op die manier zijn doel te bereiken, reeds had opgegeven en hij op een
avond een voorstelling van de Aïda bijwoonde, begon zijn hard plotseling onstuimig
te kloppen,
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want in een der zijloges van den eersten rang zag hij mevrouw van Vriesendorp
binnenkomen en achter haar, in een wit kleedje, Carla. Terwijl zij ging zitten, de
oude dame zorgzaam hielp met haar avondmantel, wijdden haar blikken door de zaal
en zij herkende hem. Met een lief lachje beantwoordde zij zijn groet, hij zag dat zij
bloosde, dat haar mooie oogen nog helderder schitterden. En die heele, eerste acte
moest hij rustig blijven zitten, worstelend met de bijna niet uit te houden begeerte
dat het gedaan zou zijn, dat het scherm zou zakken, dat de menschen op het tooneel
zouden ophouden met hun, in zijn oogen en ooren, onzinnige gebaren en belachelijk
geschreeuw.
Goddank, eindelijk kwam er een eind aan, hij stond onmiddellijk op, het was hem
onmogelijk om te wachten tot de eigenlijke pauze, mevrouw van Vriesendorp moest
het dan maar gek vinden; zij zou toch wel begrijpen.
En zij begreep, heette hem vriendelijk welkom en deed alsof zij zijn verwarring
niet merkte. Maar Carla glimlachte en keek hem in de oogen en als bedwelmd zette
hij zich achter haar.
Groote goden wat een geluk, die fauteuil bleef onbezet en toen hij aan mevrouw
vroeg of zij hem toestond in de loge te blijven, knikte zij goedhartig.
Den heelen avond zat hij achter Carla, hij fluisterde met haar, de muziek, waarom
hij anders niet gaf, die hij niet kon beoordeelen, steeg hem nu naar het hoofd en
maakte hem dronken. Hij ademde den zachten geur van heur haar in en keek naar
de kleine krulletjes in haar blank halsje met een waanzinnige begeerte om ze te
kussen. Maar hij beheerschte zich, schertste, lachte en was heel beleefd tegen de
oude dame. Hij bood de douairière den arm om haar naar haar rijtuig te brengen en
Carla trippelde achter hen aan met een gelukkigen glimlach om de half geopende
lippen en een donkeren gloed in de groote oogen.
Mocht hij het genoegen hebben mevrouw een visite te komen maken? Zeker, zij
zou hem graag ontvangen. Als hij Donderdagavond wilde komen theedrinken, zou
het haar aangenaam zijn.
't Was nu Maandag. Hoe hij de dagen die nog verloopen moesten doorbracht, heeft
hij nooit geweten. Hij wist alleen dat hij na dat bezoek niet langer wachten zou om
Carla zijn liefde
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te verklaren, wanneer hij geen gelegenheid vond om haar te spreken, dan zou hij
haar schrijven.
Een week later waren zij geëngageerd. Maurits had geglimlacht toen van Eyken
hem vertelde dat de oude lui van Stavenvoorde burgerluidjes waren, die in een
onaanzienlijke buurt woonden, menschen waarmee je toch wezenlijk niet kon omgaan.
Het meisje was er hem te liever om. Toen zij hem, een beetje verlegen, met
neergeslagen oogen, toefluisterde, hoe zij vreesde niet tot zijn kring te behooren, had
hij haar stralend van geluk aangezien en haar gevraagd wanneer zij met hem naar
haar ouders wilde gaan.
Carla ging eerst alleen. Haar verloving was reeds een voldongen feit en Carolien
toonde zich de eerste oogenblikken een beetje gekrenkt. Zoo behoorde het niet. Het
jonge mensch had eerst bij haar en pa moeten komen om hun toestemming te vragen,
maar toen zij met hun aanstaanden schoonzoon kennis maakten, waren zij verbluft.
Het overtrof alles nog ver hun verwachtingen en lang nadat het jonge paar vertrokken
was bleef Carolien opgewonden over het groote geluk ratelen en praten. Nu kreeg
zij de kroon op het hoofd, nu kwam haar voorspelling uit. Beloond was zij voor al
haar zwoegen en tobben. 't Kind zou krijgen wat haar toekwam, zij, de moeder had
't immers altijd gezegd. Carla was geboren om in de groote wereld te verkeeren. O,
als Grootje nu nog eens kon opkijken. En ze begon te berekenen, te overleggen. Zou
het niet mogelijk zijn dat zij verhuisden? Zij konden nu toch niet hier blijven wonen.
't paste niet. Maar 't uitzet van 't kind, dat netjes moest zijn en waarvoor zij toch reeds
hun klein kapitaaltje geducht zouden moeten aanspreken... In godsnaam, ze kon zich
niet heelemaal uitkleeden, al zou ze nog zoo graag willen.
Zooals ze gewoon was sprak ze hardop met zichzelf, zonder op pa te letten. Maar
plotseling viel het haar op dat hij niets antwoordde op haar vragen. Van Stavenvoorde
zat stil voor zich uit te kijken, hij hoorde niet eens wat zijn wederhelft vertelde en
hij schrok toen zij hem scherp vroeg:
‘Waarom zeg je nou nog niks? Ben je nou waarachtig nog niet tevreden?’
‘Jawel, ik geloof dat Carla gelukkig zal worden. Hij lijkt mij een lieve, beste
jongen.’
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‘Dat zou ik ook denken. Zet dan een vroolijk gezicht, en wees tenminste dankbaar.’
‘Je moet niet boos worden Carolien,’ pa sprak zacht en aarzelend.
‘Nee... maar wat is er nou weer?’
‘Ik geloof...’ en pa's oude hoofd zakte op zijn borst... ‘dat we ons kleintje nu voor
goed zullen verliezen.’
‘Wel allemachtig,’ kwam Carolien,’ en zij was op 't punt om in heftige verwijten
los te barsten, maar eigenlijk was zij daar nu toch te gelukkig voor, en zij vergenoegde
zich met de schouders op te halen en hem minachtend toe te voegen:
‘Weet je wat ik geloof? Niet? Nu dan, dat jij kindsch wordt.’
Maurits vroegere voogd, de kolonel, schreef een heel koud, vormelijk briefje. Hij
had nooit veel met den jongen opgehad, maar dat hij tenslotte nog zulk een
mésalliance deed, ergerde hem vreeselijk. Maurits las de geringschatting tusschen
de weinige regels en verklaarde driftig dat zijn oom naar de maan kon loopen, hij
zou zich niet opdringen, hij wilde niets meer met hem te maken hebben.’
Maar Carla oordeelde anders. Zij wilde beslist naar den ouden heer toegaan en
binnen tien minuten ontwapende zij hem. Toen de kolonel het bekoorlijke schepseltje
zag, haar hoorde praten, werd hij zóó door haar ingepakt dat hij al zijn bezwaren
vergat. Ze mocht dan van burgerlijke geboorte zijn, hij kende geen enkel meisje van
voorname familie dat bij haar kon halen. Die drommelsche jongen bofte, hij
feliciteerde het jonge paar joviaal, vroeg hen bij zich ten eten en beloofde getuige
bij het huwelijk te zijn.
Een hunner eerste bezoeken gold natuurlijk de familie de Bie. Zoodra het
engagement er door was had Carla een briefje aan haar vriendin geschreven. 't Was
een echt jongemeisjesbriefje, vol van verliefde uitdrukkingen over Maurits, waarin
de groote voldoening van geëngageerd te zijn, met iemand die zoo rijk en zoo sjiek
was, wel doorschemerde, maar dat toch ook sprak van zóóveel geluk dat Meta niet
bij machte was zich te beheerschen en bittere tranen stortte. Maar alleen haar moeder
wist iets van haar teleurstelling en zelfs door haar wilde Meta niet beklaagd worden.
Slechts toen mevrouw de Bie haar vermoeden te kennen gaf dat Carla onoprecht
was geweest en Maurits tot zich had ge-
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trokken, terwijl zij toch de gevoelens van haar vriendin kende, sprak Meta heftig
tegen. De moeder werd er zachter door gestemd; willens en wetens had Carla dan
ten minste het geluk van haar dochter niet in den weg gestaan en, langzamerhand
begon zij te hopen dat Meta het ondervonden leed wel zou te boven komen. Inderdaad
putte het jonge meisje troost uit den aureool van opoffering, waarmee zij zichzelf
omgaf.
Zij had wel haar moeielijke oogenblikken, maar vond toch iets belangwekkends
in haar ongelukkige liefde. Met al de sentimentaliteit van haar achttien jaar verbeeldde
zij zich hoe het onmogelijk zou zijn dat zij nog ooit van iemand anders kon houden.
Haar leven lang zou zij Maurits in stilte blijven aanbidden. Zij zou zich verheugen
in zijn geluk, al zou het haar ook pijn doen.
Zij wilde een trouwe vriendin voor Carla blijven, de weldoende fee worden van
haar kinderen. Daarin vond zij iets moois, het zou wel heel smartelijk zijn maar het
zelfgekozen kruis zou zij gewillig dragen en er vergoeding in vinden voor de wreede
ontgoocheling.
En zoo gebeurde het dat, toen het jonge paar voor het eerst bij de familie de Bie
kwam eten, Meta een dwepende aanhankelijkheid voor Carla toonde, die haar vroegere
bewondering nog te boven ging. De kleine, gewend bedorven en aangebeden te
worden, liet 't zich kalm aanleunen. Zij vond Meta een goed schaap, maar nu zij,
Carla, geëngageerd was, moest het kind niet te indringerig worden met haar
vriendschap. Het werd nu van zelf zoo anders, en dat moest zij begrijpen.
De eerste aan wie de kleine van Stavenvoorde haar geluk had verteld was mevrouw
van Vriesendorp. De oude dame had haar wel heel hartelijk gefeliciteerd, maar toch
een beetje bedenkelijk het hoofd geschud. Het ging alles zoo gauw, zij kenden elkaar
nauwelijks, ze wisten heelemaal niets van elkaar af. Maar Carla had overredend
gelachen. Wat deed dat er toe als je van elkaar hield. Als je eenmaal getrouwd was
had je alle gelegenheid tot nadere kennismaking. Het eenige waarover zij zich een
beetje bekommerde was, dat zij mevrouw moest verlaten al zoo gauw, zij waren nog
maar een jaar samen. Zou mevrouw haar niet een heel klein beetje missen?
En toen de douairière het mooie kopje van het kind tusschen haar handen nam en
bewogen zei dat zij haar zeker erg missen
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zou, maar dat er dat niets toe deed als zij werkelijk gelukkig werd, betuigde Carla
harstochtelijk, met tranen in de oogen, hoe zij altijd als een dochter van mevrouw
van Vriesendorp zou houden, nooit zou vergeten hoe zij alles aan haar verplicht was,
haar heele geluk aan haar te danken had. En zij meende het, in haar uitgelaten
dankbaarheidsstemming had zij een gevoel alsof zij nooit genoeg zou kunnen doen
om de oude vrouw te vergelden wat deze voor haar geweest was. Zij nam zich
werkelijk voor om haar met de teederheid, de liefde van een dochter te omringen. In
haar huis zou mevrouw vergoeding vinden voor haar eenzaamheid, zou zij altijd
welkom zijn als de meest geëerde en geliefde gast.
Zij zouden niet lang geëngageerd blijven. Maurits huurde een aardig huis in een
der deftige buitenwijken der residentie, en hij begon het in overleg met Carla in te
richten. De kleine toonde een aangeboren smaak, waarover hij zich verwonderde en
verheugde. Wanneer zij geleefd en opgevoed was in een paleis, in plaats van in een
onaanzienlijk benedenhuisje, gelegen aan een burgerlijk grachtje, had zij niet
weelderiger kunnen zijn in haar keus. Ze koos de mooiste kleuren, de meest artistieke
meubelen, de, in hun eenvoud, rijkste stoffen. Ze vroeg nooit naar geld of overlegde
of iets te duur zou zijn. Wanneer van Bergvoort aarzelend, schoorvoetend, omdat hij
haar niets wilde weigeren, in overweging nam, of het niet wat minder kostbaar kon
zijn, lachte zij hem uit. Ze moesten natuurlijk het allermooiste nemen en waarom
zouden zij niet? Carla had niet het minste idee van geld, van overleggen. t' Huis, bij
pa en moe, had zij wel over geldzorgen hooren spreken, er eigenlijk altijd van gehoord,
maar ze had ze niet persoonlijk gekend. Toen ze aan haar moeder vertelde dat Maurits
een inkomen van bijna f 4000 had, sloeg Carolien de handen ineen. In haar oogen
was dat een onuitputtelijke rijkdom en zoo oordeelde Carla ook. De som, die Maurits
voor zijn inrichting bestemd had, was niet toereikend en hij had die al met een paar
duizend gulden overschreden. In godsnaam, dan moest hij maar van zijn kapitaal
afnemen, hij kon er met zijn meisje niet over redeneeren; zij begreep het niet en het
maakte haar zoo gelukkig wanneer zij haar zucht naar weelde kon bevredigen. Verrukt
luisterde hij toe als men haar uitgezochten smaak, haar fijn en artistiek
combinatie-vermogen prees.
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Maar toch, toen zij haar zinnen gezet had op een prachtig empire ameublement voor
hun salon, verklaarde hij, noodgedwongen, dat het te duur was, dat het wezenlijk ver
boven zijn krachten ging. Zij keek hem met groote oogen, een beetje teleurgesteld,
aan. Meende hij dat nu? Het zou zoo mooi staan bij de zijden gordijnen die zij reeds
had uitgezocht, werkelijk daar paste niets anders bij. Hij kuste haar, het deed hem
pijn dat hij moest weigeren, maar hij begreep toch dat het niet kon en schertsend
verzekerde hij haar dat zij toch ook wel gelukkig zouden zijn met iets wat minder
kostbaar was. Ja, dat stemde zij toe, maar de begeerte naar het vorstelijke ameublement
met het rijke snijwerk en de stijlvol damasten bekleedsels liet haar geen rust, zij kon
haar keus niet op iets anders bepalen. Zij zag wit gelakte meubels met zacht
gebloemde zijde bekleed, Maurits vond ze mooi, maar zij kon ze haast niet zien, zij
haatte ze. Ze sprak er over met mevrouw van Vriesendorp, die vond dat ze
onverstandig was. Plotseling was het alsof al het andere haar niet schelen kon, alsof
ze alles wilde geven om het empire ameublement te kunnen krijgen. Ze kon er niet
over zwijgen en vertelde met tranen in de oogen bij de Bie hoe mooi zij het vond en
hoe het andere, dat zij dan wel zou moeten nemen, haar tegenstond.
Meta keek haar verbaasd aan. Hoe was het mogelijk dat je je ongelukkig maakte
over een ameublement terwijl je zoo gezegend en bevoorrecht was? Mevrouw de
Bie waarschuwde haar voor haar drang naar weelde en pracht, wezenlijk daar mocht
zij niet aan toegeven. De Bie mengde zich niet in het gesprek maar hij keek haar aan,
toen zij eindelijk half lachend, half snikkend toegaf, dat iedereen gelijk had. Als zij
het andere maar nooit had gezien dan zou zij misschien tevreden geweest zijn met
die wit gelakte stoelen en die bank die Maurits haar als mooi en smaakvol wilde
opdringen.
Dien avond bracht de Bie haar thuis. Van Bergvoort kon haar niet komen halen,
Carla, die niet zoo erg op het gezelschap van Adolph de Bie gesteld was, beweerde
wel alleen te kunnen gaan, maar hij wilde er niet van hooren.
Het was een zachte, bewolkte avond in April. Nu en dan vielen er enkele druppels
regen. Carla had geen paraplui maar meneer de Bie beschermde haar met de zijne.
Hij liep heel
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dicht en vertrouwelijk naast haar. Zij mompelde dat zij niets te bederven had en week
een beetje ter zijde. Hij lachte.
‘En zoo heeft het kindje haar hart op dat mooie ameublement gezet en kan zij 't
niet krijgen,’ fluisterde hij. Zijn vleiende, sussende stem ergerde haar.
‘U hoeft er mij niet mee te plagen,’ zei zij zenuwachtig.
‘Ik denk er niet aan liefje, ik vind 't alleen maar jammer voor je. Ik hoor dat je je
nestje met zooveel kunstzin, met zooveel fantasie, hebt ingericht. Dat je nu, alleen
om zoo'n beetje ellendig geld, je zin niet krijgt is toch eigenlijk te gek.’
‘Ja,’ zuchtte Carla, ‘maar Maurits zegt dat het heusch niet kan.’
‘Voor jou moet alles kunnen. Kijk eens, maak dat open als je thuis komt. En koop
je mooie meubeltjes maar.’
Hij duwde haar een enveloppe in de hand. Zonder dat ze zich rekenschap kon
geven waarom, werd zij vuurrood. Zij nam de enveloppe niet aan.
‘Nee, nee,’ stamelde zij, ‘dat is onmogelijk, meneer de Bie, dat wil ik niet.’
‘Waarom niet kind?’ vroeg hij dood onschuldig. ‘Mag ik je niet een pleziertje
doen?’
‘U hebt ons al zulk prachtig tafelzilver gegeven.’
‘Wat doet er dat toe?’ Hij stak haar arm door den haren en ging overredend voort:
‘Je weet dat ik haast net zooveel van je houd als van Meta. Mij dunkt je mooie oogen
schitteren al bij de gedachte dat je je zin kunt krijgen.’
Dat was waar. In een visioen zag zij haar salon, heelemaal ingericht zooals zij het
wilde. Ze hongerde als het ware naar die pracht, de mooie, warme kleuren trokken
aan haar blikken voorbij.
‘Maurits zal het niet goed vinden,’ aarzelde zij nog.
‘Maurits heeft niet te weten dat ik je het geld geef,’ lispte hij.
Plotseling kwam zij tot zichzelf, rukte haar arm los.
‘Wat bedoelt u?’ vroeg zij hijgend.
‘Mijn hemel liefje, niets kwaads. Wanneer van Bergvoort zich inbeeldt verplichting
aan mij te hebben, omdat ik zijn meisje een genoegen doe, dan kan je hem dat immers
besparen door hem iets anders te vertellen. Ik had het ook aardig gevonden
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als dit nu eens een geheimpje tusschen ons beide was gebleven.’
‘Maar ik niet... en ik ben ook niet van plan om tegen Maurits te liegen.’
‘Wat zit mijn kleintje op haar paardje,’ lacht hij:
‘Wie spreekt er van liegen? Vin je 't zoo erg dat ik eens wat doen wil waarvoor ik
niet bedankt wil worden? 't Kan mij natuurlijk niet schelen of je 't aan je aanstaande
zegt, maar laat hij in 's hemelsnaam niet komen bedanken en t' huis hoeven ze 't ook
niet te weten. Als ik iets geef vind ik 't niet prettig dat de heele wereld er over praat,
dat is alles.’
Zacht duwde hij haar de enveloppe in de handen en toen liet hij haar los en liep
heel correct naast haar terwijl hij over andere dingen begon te spreken. Carla luisterde
maar half naar hetgeen hij zei. Heel duidelijk, diep in zich, voelde zij dat zij zijn
geschenk niet moest aannemen. Maar waarom? Er was toch zooveel waars in hetgeen
hij beweerde, wat kon hij er anders mee bedoelen dan een vriendelijkheid? Zou zij
dan niet dwaas zijn als zij het niet aannam?
Een groote, niet te bedwingen blijdschap dat zij het ameublement kon krijgen,
maakte zich van haar meester. Toen zij de woning van mevrouw van Vriesendorp
bereikten had zij de enveloppe stevig in haar zak geborgen.
Bij het licht van de lantaarn keek zij in het glimlachende, geelbleeke gezicht van
Adolph de Bie, hij hield haar hand even vast en onwillekeurig huiverde zij. Nu moest
zij toch iets zeggen:
‘Ik heb u nog niet eens bedankt,’ zei zij aarzelend. Zij wist zelf niet wat hij
verwachtte maar het was haar een verlichting toen hij haar hand losliet en luchtig
antwoordde:
‘Dat hoeft ook niet, kind. Als je mij ook een genoegen wilt doen, dan spreek je er
met niemand over.
‘Behalve met Maurits,’ begon zij weer.
Hij haalde de schouders op.
‘Zooals je wilt, maar geloof mij, 't is prettiger voor van Bergvoort als hij denkt
dat je die kleinigheid van iemand anders, b.v. van mevrouw van Vriesendorp of van
je ouders hebt gekregen. Je moet 't zelf weten, doe net wat je goedvindt, als hij mij
maar niet bedankt.’
Weg was hij. Zij kon dien nacht den slaap niet vatten. In
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de enveloppe zaten vijf bankbiljetten van honderd gulden. Met gretige oogen bekeek
zij ze. Maurits zou het niet goed vinden. Hij wilde al die verplichting aan de Bie niet.
Reeds had hij zich eens afkeurend uitgelaten omdat haar ouders haar op kosten van
anderen naar kostschool hadden laten gaan. Carla vond dat overdreven. Meneer de
Bie was rijk, hij behoefde er zich niets voor te ontzeggen, waarom zou hij dan niet
eens iets voor een ander doen? Hij zei immers dat hij haast net zooveel van haar hield
als van Meta, zij werd er immers ook als kind van den huize beschouwd. Maar Maurits
zou in staat zijn het geschenk te weigeren en het ameublement m o e s t zij hebben,
zoo dicht onder haar bereik kon zij er geen afstand meer van doen.
‘Kijk eens wat ik hier heb?’ zei zij den volgenden dag en zij liet Maurits de
bankbiljetten zien, ‘voor ons empire ameublement.’
‘Hoe kom je daaraan?’ vroeg hij verschrikt.
‘O, dat is een heele geschiedenis.’
Hij zat op de canapé, zij ging achter hem staan, sloeg haar arm om zijn hals, maar
hij kon haar gezicht niet zien toen zij voortging!
‘Die goeie pa. Wie had dat ooit van hem gedacht? Je zult het kinderachtig vinden,
maar ik heb thuis dikwijls verteld dat ik mijn zinnen gezet had op die meubels, en
dat jij ze te duur vond. Ma beknorde me en pa zei niets. Van morgen was ik bij hem,
alleen op zijn kamertje. Toen gaf hij mij heel geheimzinnig een klein pakje.’
‘Maar kindje, ik dacht heusch niet dat je ouders’...
Maurits wendde het hoofd om. Zij kuste hem op de oogen.
‘Je kunt niet verwonderder zijn dan ik was, maar die lieve goeiert vertelde me dat
hij, van dat ik een heel klein kind was, altijd een kleinigheid voor mij op zij had
gelegd. Bij stukjes en beetjes was 't een aardig sommetje geworden. Hij was van plan
geweest 't mij op mijn huwelijksdag te geven, dan kwam ik niet heelemaal met leege
handen bij jou. Maar nu hij zag dat ik zoo krankzinnig verzot was op dat
ameublement...’
‘Ik vind dat we 't recht niet hebben het aan te nemen.’ viel Maurits haar in de rede,
‘je ouders moeten zich toch al zulke groote opofferingen getroosten voor je uitzet,
daarvoor
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spreken ze natuurlijk hun klein kapitaaltje aan, neen Carla, ik wil 't niet.’
‘Dat heb ik allemaal gezegd, maar je had eens moeten zien hoe bitter verdriet ik
hem deed. Je begrijpt niet wat een genot het voor pa is, zoo iets eens te kunnen doen,
heelemaal alleen, achter ma om, hij is een beetje bang voor ma, zij mag er niets van
weten. Hij was zoo blij als een kind toen ik hem beloofde dat 't een geheimpje tusschen
ons zou blijven.’
Terwijl zij sprak verwonderde zij zich over het gemak waarmee zij loog, terwijl
zij een uur van te voren nog nauwelijks geweten had wat zij zeggen zou. Tegelijkertijd
haatte zij zichzelf omdat zij Maurits bedroog en een gevoel van onberedeneerde
woede kwam over haar toen zij aan Adolph de Bie dacht, maar zij kon nu onmogelijk
meer terug.
‘Ik heb aan pa gezegd dat ik het jou toch vertellen moest, want je zou mij natuurlijk
vragen hoe ik aan het geld kwam. Pa keek benauwd, als je er dan maar niets van zei,
ook tegen hem niet. Daar zal je hem een groot plezier mee doen, hij is zoo doodsbang
dat moe er achter komt.’
‘Ik kan hem toch wel bedanken als hij alleen is.’
‘Nee, heusch niet, hij wil 't liever niet. En dan... 't is ook voor mij, hij geeft 't jou
niet.’
‘Nu, zooals je dan wilt. Dus heb je toch je zin gekregen.’
‘Ja, ik ben er zoo blij om. Van middag gaan we 't ameublement bestellen.’
Uitgelaten vloog zij hem om den hals. In haar wroeging en in haar voldaanheid
kuste zij hem onstuimig en hartstochtelijk.
‘Vin je 't ook niet heerlijk?’ fluisterde zij.
‘Ik vind het heerlijk dat jij gelukkig bent. Als ik wist dat je er zoo dol op was, dan
had ik 't zelf toch maar gegeven.’
‘'t Is beter zoo.’
Toen zij dienzelfden middag samen de meubelen bestelden, was Carla in haar
blijdschap al het andere vergeten, maar een paar dagen later werd zij er aan herinnerd.
Ze waren bij de Bie en op een belangstellende vraag van Meta naar de inrichting van
den salon zei Maurits, als verontschuldigde hij zich:
‘Je zult me zwak vinden Meta, maar ik heb mijn klein heksje geen weerstand
kunnen bieden. Ze heeft haar zin, we hebben het empire ameublement gekocht.’
Mevrouw schudde even het hoofd, Adolph dreigde den jongen
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man schertsend met den vinger en keek toen Carla aan. Zij voelde een ijskoude rilling,
het triompheerende van zijn blik vervulde haar met tegenzin. Zij had hem in zijn
gezicht kunnen slaan, maar zij moest zich goed houden toen hij haar even onder de
kin streek en, vaderlijk welwillend, zei:
‘Geen misbruik maken van de overmacht die je nu al op dien goeden Maurits hebt,
hoor kleintje.’
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XIII.
‘Ben je klaar, Carla? Het rijtuig zal dadelijk komen.’
‘Ja, over een minuut, maak me in godsnaam niet zenuwachtig,’ op een paar
seconden komt 't er toch niet op aan.’
Maurits van Bergvoort, heel correct in zijn rok, met laag uitgesneden zilvergrijs
en zwart gestreept vest, zijn demi-saison over den arm, keek de kamer rond. Er
heerschte groote wanorde. Op stoelen en tafels toilet-artikelen. Hij struikelde bijna
over een paar geele schoentjes. Aan een der bedstijlen hing een peignoir, een
kapmantel slingerde over den grond. Voor den grooten spiegel, waar aan weerszijden
de kaarsen in vergulde lustres brandden, stond Carla. Achter haar hurkte de meid,
die nog iets verschikte aan de plooien van het niet kostbare maar smaakvolle kleedje.
Om den gevulden, prachtig blanken hals van het jonge vrouwtje slingerde zich een
bijna onzichtbaar dun zilveren kettinkje, waaraan een enkele peervormige brillant,
het huwelijkscadeau van Maurits, glinsterde.
Glimlachend keek de jonge man toe, voor de zooveelste maal hield hij zich voor
hoe mooi zij was. Met een trotsch gevoel van eigendomsrecht bedacht hij hoe zij
straks weer alle vrouwen en meisjes in de schaduw zou stellen.
‘Is dat een nieuwe japon, lieveling?’
‘Nieuw?’ Zij antwoordde wat kribbig. ‘Je weet toch heel goed dat ik die japon
aanhad op 't diner dat mevrouw van Vriesendorp in onze bruidsdagen gegeven heeft.’
‘Ja? Ik was 't vergeten. Maar 't is heel mooi.’
Haar roode lippen trokken zich ietwat spijtig samen.
‘Jullie mannen denkt altijd maar dat 't van zelf gaat. Je kunt nog al veel nieuwe
avondtoiletten hebben, met vijfhonderd gulden kleedgeld. Ga jij nu maar Anna, ik
heb je niet meer noodig.’
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De meid ging. Carla begon haar handschoenen aan te trekken. Maurits keek ontstemd.
‘Je moet zulke dingen niet zeggen waar de meid bij is, Carla. Wat heeft zij te weten
hoeveel kleedgeld je hebt?’
‘Wat kan 't mij schelen. 't Is maar een meid.’
Hij moest lachen. Waar haalde dat kleine ding, in zoo burgerlijke omgeving geboren
en opgevoed, haar air van voornaamheid vandaan?
‘'t Is toch heel verkeerd,’ hernam hij zacht berispend, ‘en daarenboven vind ik 't
onaangenaam. Je weet heel goed dat als ik kon, ik je wel vijf duizend gulden kleedgeld
zou willen geven, maar ons huishouden is toch al zoo duur, we komen nooit toe.’
Zij luisterde maar half, verloren in de beschouwing van haar eigen beeld. Een
gewaarwording van heerlijke voldoening maakte zich van haar meester. Zij keerde
zich om en keek hem lachend aan.
‘Niet zeuren jongen. 't Is zoo ook heel goed. Ik heb niets meer noodig.’
‘Heusch niet? Ben je gelukkig, lieveling? Ik kan niet meer doen.’
Zij bood hem haar volle, donkerroode lippen. En hij kuste haar zoo innig, zoo
hartstochtelijk, dat zij zich beide vergaten in het alles overheerschende gevoel hunner
jonge, innige liefde.
‘Mevrouw het rijtuig is voor.’
Verschrikt lieten ze elkaar los. Het was niet de eerste keer dat de meid hen verraste.
Ze waren toch nog maar een paar verliefde kinderen, profiteerend van ieder oogenblik
om elkaar in de armen te vliegen. Maurits was verstoord dat de meid zonder kloppen
de deur opende. Carla lachte.
‘Kom, gaan we, schat?’
‘Ja, maar moet je niet een beetje opruimen? 't Is zoo'n rommel.’
‘Dat doet Anna wel.’
‘Maar je sleutels kind, al je kasten zijn open.’
‘Doet niet, kom nu.’
‘Ben je zóó overtuigd van Anna's eerlijkheid?’ vroeg hij, toen ze in 't rijtuig zaten.
‘O jawel,’ zei zij onverschillig. ‘En dan nog, al neemt ze eens

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

119
een kleinigheid, wat zou dat? Op je budget moet je ook een som zetten waarvoor je
bestolen wordt. Dan heb je rust.’
‘Ja, als je evenveel tonnen te verteeren hebt als ik duizenden,’ zuchtte hij, maar
toen hij naar haar keek en bij het heldere schijnsel der door winkels verlichte straat,
waar zij doorreden, haar lachend gezichtje zag, was hij geheel ontwapend en fluisterde
hij:
Wat ben je toch mooi, Carla.’
Zij reden naar een soirée, die door den secretaris-generaal van het departement,
waar Maurits werkzaam was, gegeven werd.
De uitnoodiging was zeker een onderscheiding en Carla had gedanst van blijdschap
toen Maurits haar de invitatiekaart toonde. De kleine van Stavenvoorde werd niet
alleen geduld in de kringen, waarin haar echtgenoot haar brengen kon, men zag er
haar zelfs gaarne. Haar aangeboren lieftalligheid, de bescheidenheid, waarmee zij
zich, zonder zich op den voorgrond te plaatsen, wist te doen opmerken, won aller
harten, men vergaf haar haar burgerlijke afkomst. Aan de meesten was die ook maar
vaag bekend. De naam ‘van Stavenvoorde’, klonk niet slecht en deze en gene prevelde
iets van een lid van de kamer van dien naam, of van een dokter, of een bekend
advocaat. 't Zou zeker wel familie zijn. Met bewonderenswaardigen tact had Carla
't zoo weten in te richten dat haar voorname kennissen haar ouders niet te zien kregen.
Zij praatte wel over hen, over haar vader, die maar 't liefst op zijn studeerkamer zat
en wiens zwakke gezondheid hem belette veel uit te gaan, over haar moeder, die zich
heelemaal wijdde aan haar man en eigenlijk afstand van de wereld had gedaan. 't
Had natuurlijk heelemaal niet in Carolien's plannen gelegen om zich zoo op den
achtergrond te houden, maar met allerlei listen en streken wist Carla er voor te zorgen,
dat haar moeder alleen 's morgens, voor twaalven, bij haar kwam. Pa vertoonde zich
heelemaal niet in de weelderige woning van het jonge paar. Toen hij er eens geweest
was, kort na hun terugkomst van de huwelijksreis, had hij verbaasd rondgekeken en
gezwegen. Hij zweeg ook bij het naar huis gaan, terwijl Carolien's mond niet stilstond
en zij hem ten slotte het gewone verwijt deed dat hij ondankbaar was en zich niet in
het geluk van het kind verheugde. Hij voelde zich heelemaal niet thuis bij zijn dochter,
hij paste er niet. Hij zei ook niets toen er een paar maanden later, in het kleine
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kamertje, harde woorden vielen tusschen moeder en kind. Carolien beklaagde zich
dat Carla zich voor haar ouders schaamde en het jonge vrouwtje, zonder dat
rechtstreeks toe te geven, verheelde toch niet dat er een diepe kloof tusschen hen
was gekomen, dat zij elkaar ontgroeid waren. Dien avond, na het vertrek van het
kind, was Carolien heel stil geweest en eindelijk was zij in tranen losgebarsten en
had zij toegegeven dat hij goed had gezien, dat zij hun dochter zouden verliezen.
Zoo erg was het nu niet. Al vond Carla het beter om haar ouders niet dikwijls in haar
eigen woning te ontvangen, vooralsnog ging er geen week voorbij waarin zij den
weg niet vond naar het benedenhuisje, dat haar zoo geërgerd had. En nooit kwam zij
met leege handen, meestal een versnapering voor de oudjes, soms ook wel een aardig
cadeautje voor moeder en eens had zij pa onuitsprekelijk gelukkig gemaakt door
hem een paar partituren mee te brengen van oude opera's, sedert lang uit de mode,
maar waaraan zich zijn jeugdherinneringen vastknoopten.
De ouders leerden zich schikken. Carolien gaf haar droomen, van in haar dochter's
huis een persoon van gewicht te zijn, op. Het kind voelde zich gelukkig, dat was het
voornaamste en eigenlijk was het voor haar op haar ouden dag, toch rustiger dat zij
zich geen geweld hoefde aan te doen voor al die sjiek. Tegenover haar eigen kennissen
kon zij genoeg geuren met het schitterende huwelijk, die behoefden het fijne niet te
weten. En pa was ook wel tevreden, zijn zonnestraaltje kwam iedere week, en zij
verspreidde nog genoeg glans en warmte om er zich de overige dagen in te kunnen
koesteren.
De secretaris-generaal bewoonde een groote villa in het Willemspark. Met een
behagelijk gevoel, alsof zij nooit in een andere omgeving verkeerd had, besteeg Carla
de marmeren trap, overal met planten en groen versierd en liet zich, in de garderobe,
haar eleganten avondmantel afnemen.
Aan de zijde van haar man betrad zij de drie ineenloopende zalen en liet zij zich
voorstellen aan gastheer en gastvrouw. Groote, hooge vertrekken in deftige,
ouderwetsche pracht. Van de beschilderde plafonds schitterde het licht honderdvoudig
in de fijn geslepen kristallen kaarsenkronen. Aan de wanden, in vakken met geele
zijde bekleed, verdeeld, prijkten familieportretten, hier en daar trok een prachtige
Louis XVI kast, een tafeltje of schrijfbureau in denzelfden stijl de aandacht, op de
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schoorsteenmantels een enkele pendule of bronzen groep, in de hoeken van de salons
reusachtige chineesche vazen met een overvloed van witte en lila orchideeën.
Het was reeds heel vol en telkens nog werden nieuwe namen afgeroepen. Nadat
Carla haar elegantste nijging had gemaakt en gastheer en gastvrouw een paar
vriendelijke woorden met het vrouwtje van den adjunct-commies hadden gewisseld,
keerden zij zich tot de nieuw binnenkomenden. Carla kende maar heel weinig
menschen in dien kring. Maurits moest deze en gene gaan aanspreken en haar aan
haar lot overlaten. Maar zij voelde zich niet verlegen of eenzaam, langzaam en met
moeite begon zij zich een weg te banen door het gedrang naar een paar dames, die
zij, heel aan het andere einde van de tweede suite, ontdekte. Zij had ze vroeger bij
mevrouw van Vriesendorp ontmoet en zij besloot ze te gaan aanspreken. Terwijl zij
voortschreed, om zich heen kijkend, zich sterk voelend in de wetenschap dat zij mooi
was en de blikken der heeren dadelijk tot zich trok, viel het haar op dat men hier
minder aandacht aan haar bevallig persoontje schonk, dan zij gewoon was. Zij verloor
eenigszins haar aplomb. Er waren in dit gezelschap dan ook zulke elegante,
wondermooie vrouwen. En de toiletten, die waren nog vreemder en gewaagder dan
Carla zich in haar verbeelding gedroomd had. Op lage stoeltjes en tabouretten zaten
groepen vrouwen bijeen, het leek een regenboog van kleeren. De kleine keek naar
haar eenvoudig licht blauw kleedje, waarin zij zich een uur van te voren zoo
onweerstaanbaar had gedacht. Het zag er haast armoedig uit, vergeleken bij al die
kostbare, met paarlen doorweefde stoffen. En haar brillant, waarmee zij zoo onzinnig
blij was geweest! Wat beteekende het sieraad bij de pracht van juweelen die zij hier
zag! Een diamanten rivière, zooals de dame, die daar stond te praten! Ze was niet
eens mooi, maar haar japon, ofschoon eenvoudig, kostte zeker meer dan de som, die
Carla's heele kleedgeld vertegenwoordigde. Ze kon zich niet verzadigen met kijken.
Verderop stond een leelijke vrouw, oud ook, maar over het corsage van haar zwart,
fluweelen kleed bloeide een tak juweelen, die haar in de oogen der kleine van
Stavenvoorde mooi maakte. Zij hongerde naar die pracht. Wat moesten de menschen
gelukkig zijn die zulke kostbare dingen bezaten! En te weten dat zij 't misschien wel
nooit zoover zou brengen om die te krijgen!
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Ze had zich verbeeld dat Maurits rijk was, maar eigenlijk was hij 't niet, de rijkdom,
die zij hier bijeen zag, zou hij haar ten minste nooit kunnen geven.
't Was toch vervelend zoo weinig menschen te kennen. Als de de Bie's er nog maar
geweest waren. Maar hij was uit de stad. Mevrouw ging weinig alleen uit, Meta gaf
er heelemaal niet om. Die werd hoe langer hoe saaier. Ze was lid van allerlei liefdadige
vereenigingen en deed aan Toynbee-werk. Hoe was 't godsmogelijk als je twintig
jaar telde? 't Kon ook niet zijn omdat ze trouwen wilde en geen kans had. Meta scheen
niet te willen. Zij had al een paar goede partijen geweigerd en van Eyken had zij ook
een blauwtje laten loopen.
Waar was Maurits? O, daar stond hij te praten met een heer en dame. Hij glimlachte
haar uit de verte toe, in de foule was 't onmogelijk elkaar te bereiken. Een knappe
man, die kennis van hem. Doordringende, brutale, zwarte oogen, een goed figuur,
maar toch lang zoo gedistingeerd niet als haar Maurits. En de dame, om niets van te
zeggen, maar heel veel cachet de japon, champagnekleurig fluweel met een klein
randje bont afgezet, en een parelsnoer van zes rijen met een diamanten slot, om den
hals.
Een zekere agitatie deed haar vermoeden dat er iets gaande was. O ja, men maakte
wat ruimte in de muziekzaal, waar de vleugel stond. De pianiste was gekomen, een
bekende virtuose. Carla gaf niet heel veel om muziek, zij ging wel dolgraag naar de
opera, ook een enkelen keer wel naar een concert als er een zanger of zangeres was,
of een mooie viool, daarvan kon zij onder den indruk komen, maar piano, zij zei het
niet, maar eigenlijk vond zij 't droog en een beetje vervelend.
Zij had de dames altijd nog niet bereikt. 't Was een gedrang, een gegons van
stemmen, een gelach, gepraat en geflirt om haar heen. Ze zag nu ook wel dat deze
en gene, naar haar keek, ze zou de oude dames nog maar wat laten rusten.
Daar tikte iemand haar familiaar op den schouder.
't Was van Eyken.
‘Dag Carla.’
‘Dag Reinier.’
Vriendelijk reikte zij hem de hand. Toch aardig om aangesproken te worden, niet
langer alleen te staan.
‘Vin je 't hier niet benauwd?’
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‘Ja, wel een beetje.’
De eerste maten van Mendelsohn's pianoconcert ruischten door de zalen.
‘Geef jij heel veel om die muziek?’ vroeg van Eyken fluisterend.
‘Niet zoo erg.’
‘Ga dan mee, naar een van de zijkabinetjes, daar kan je alles aardig zien en dan
krijg je ten minste thee. Hier is er geen aankomen aan.’
Voorzichtig baanden zij zich een weg door de nu vrij wel stille, aandachtig
luisterende menigte. In de achterste zaal deed de invloed van de muziek zich minder
gelden. Men stond in groepen of wandelde heen en weer en ofschoon gedempt, was
ook hier het geroezemoes van stemmen.
Aan de achterzijde der zaal bevond zich aan weerszijden een klein, zeshoekig
kabinet; door de opengeschoven portière had men een vrij gezicht op de gasten.
Onhoorbaar liepen de bedienden; op groot zilveren bladen presenteerden zij thee en
petit fours.
‘Ziezoo,’ zei van Eyken, zich met een zucht in een der met lichtgroen damast
bekleede fauteuils werpend, ‘hier bekom je.’
Carla zat tegenover hem, in een venetiaanschen spiegel, die boven een divan hing
kon zij ook nog een gedeelte der andere zalen zien.
‘Ken je hier veel menschen Reinier?’
‘O ja, van aanzien, zoowat iedereen.’
‘Heerlijk, vertel me dan eens wie 't zijn. Die dame daar, in 't lichtrood fluweel.’
‘Dat is de vrouw van den minister B...’
‘Wat een allerliefst gezicht, een prachtig toilet en wat een beeldige parure. Zeker
schatrijk?’
‘Heelemaal niet.’
‘Onmogelijk, als je je zoo kleedt.’
‘Zie je dien langen meneer, met die scheiding tot in zijn nek, die haar aanspreekt.’
‘Ja, een onaangenaam uiterlijk.’
‘Die betaalt èn de toiletten èn de diamanten, begrepen.’
Zij keek met groote, ongeloovige oogen: ‘Ach kom, hoe weet je dat?’
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‘O, dat weet iedereen. Zie je die twee dames die staan te praten met dien officier en
dien ouwen heer met al die ridderorden?’
‘Bedoel je die dame in 't lila? Wat is ze nog mooi met dat prachtige witte haar. Is
dat beelderige jonge meisje haar dochter? Me dunkt ze lijken op elkaar. Daar komen
nog een paar heeren om ze aan te spreken.’
‘Juist, nu, die mama is de weduwe van een generaal. Ze was een beeld, zeker nu
wel in de vijftig, nog mooi. Ze is erg gezien, een heel galante dame, altijd geweest.
De dochter vervangt haar in de laatste tien jaar, maar mama heeft nog geen afstand
gedaan.’
‘De dochter?’ vroeg Carla verwilderd en niet heelemaal begrijpend, ‘dat jonge
meisje?’
‘Is even in de dertig, al ziet ze er ook uit als achttien. Ze verdient nu al het moois,
tot de auto toe. 't Arme schaap was al verdronken voor ze water gezien had, daar
zorgde moeder voor. Natuurlijk heeft ze nooit een goed huwelijk kunnen doen.’
‘Maar dat weet dan toch niemand, want iedereen is even vriendelijk en aardig.
Dat alles is dan toch zeker een geheim. Je bluft Reinier. Hoe zou jij al die akelige
dingen weten?’
‘Lieve Carla, van de menschen die hier zijn, weet de helft zeker wie de barones
en de freule zijn. Maar iedereen doet alsof hij 't niet weet, en heeft den mond vol van
de allerliefste moeder en de charmante dochter die altijd samen zijn en elkaar zoo
aanvullen. 't Zou me niet verwonderen als ze elkaar thuis de huid vol scholden, maar
in gezelschap doen ze als menschen op een plaatje. Kijk maar eens, hoe gracieus en
bevallig verschikt mama iets aan 't toilet van 't lieve kind. Nu staan ze zoowaar
gearmd, een aandoenlijke groep. 't Is eigenlijk tragisch, maar ik moet er toch om
lachen.’
Carla lachte niet.
‘Ik geloof geen woord van wat je vertelt. Die dames worden door iedereen met
onderscheiding behandeld, ze zien er zoo echt gedistingeerd uit.’
‘O, dat bewijst niets, dat doen ze bijna allemaal. Daar heb je er nog een paar. Kijk
eens naar die dame, daar, bij die marmeren console. Hoe noem je de kleur van dat
toilet?’
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‘Ik weet 't niet,’ zei Carla, in extase, ‘'t is geen groen en geen blauw, wat een gloed,
't is al zilverglans en ... o, die waaier!’
‘Ja, een kostbaar stuk,’ stemde Reinier van Eyken toe, ‘die antieke waaier alleen
vertegenwoordigt een klein kapitaal. Dat toilet is een van de mooiste uit de heele
zaal. Daar staat haar man, een nette kerel hè, spiek, innemend. Die menschen wonen
in 't Voorhout, ze hebben equipage, ze komen aan 't hof. En... als je eens wist wat er
gefluisterd wordt, dat ze alleen schulden en geen inkomen hebben, dat meneer er
heel onfatsoenlijke praktijken op nahoudt, dat mevrouw niet één, maar wel drie
minnaars heeft, enz.’
‘Houd toch op, alsof ze hier ontvangen zou worden als ze een minnaar had.’
‘Dat is niets bijzonders. De helft van de getrouwde vrouwen die hier zijn, hebben
een amant en ik vertrouw de jonge meisjes ook niet eens allemaal.’
Maurits vertoonde zich aan den ingang van het kamertje.
‘Waar ben je toch Carla? Ik zoek je overal. Dag Reinier.’ ‘We zitten hier prettig,’
zei van Eyken, ‘ik was bezig Carla met het gezelschap bekend te maken.’
‘Ach,’ zei het jonge vrouwtje, ‘hij doet niets dan kwaadspreken. Geloof jij nu
lieveling...’
‘Laat hem maar praten,’ viel Maurits haar in de rede. ‘Ga je mee kindje, kennis
maken met meneer en mevrouw de Raadt?’
‘Bedoel je den bankier?’ vroeg van Eyken.
‘Ja.’
‘Weet je daar ook al iets kwaads van?’ Verbolgen zag Carla hem aan.
‘Heelemaal niet,’ grinnikte Reinier, ‘adieu, ik zie jullie straks nog wel.’
O, wat amuseerde de kleine van Stavenvoorde zich dien verderen avond. Wat was
mevrouw de Raadt vriendelijk. Zij vroeg het mooie, jonge vrouwtje dadelijk om de
volgende week op haar jour te komen. Dat zou zij zeker doen, wie kon zeggen of er
dan misschien niet een invitatie voor een diner zou volgen?
Het zou een heerlijke winter worden. Zij zou Maurits overhalen om ook een paar
intieme dinertjes te geven.
Dat kon toch niet veel kosten, zij wilde de toiletjes om zich

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

126
heen nog eens goed bestudeeren, als zij 't haar naaister precies kon uitleggen, waren
ze voor haar middelen niet onbereikbaar. Die bankier leek ook een gezellige prater,
ja, wel wat brutaal, hij keek je aan op een manier dat je onwillekeurig kleurde, maar
't was toch heel iets anders dan b.v. de Bie, aan dien man kon zij nooit denken zonder
te rillen. Ook oudere heeren en dames lieten zich aan haar voorstellen. Nu vierde zij
toch ook een kleinen triomf, het gezicht van haar man straalde, hij genoot van het
succes van zijn mooi, onweerstaanbaar vrouwtje. 't Was alles even prachtig, even
heerlijk en de woorden van van Eyken, die haar zoo onaangenaam hadden getroffen,
kwamen haar hoe langer hoe ongeloofwaardiger voor. Onder die uitgelezen schare
van elegante menschen zouden zulke types zijn? Ach, wel neen, Reinier had zich
een air willen geven, willen poseeren. Straks, als zij weer alleen met Maurits was,
zou hij hem eens vragen of 't waar was. Of toch maar niet, zij wilde 't niet eens weten,
niet ontgoocheld worden. Alles was hier luchtig, vroolijk en gedistingeerd, van alles
ging een onberispelijke charme uit, die haar bedwelmde. In de wellevende, vernuftige
nonsens die zij om zich heen hoorde, was misschien wel iets, dat b.v. menschen, als
mevrouw de Bie en Meta, niet goed zouden keuren. Zooveel kende zij nu ook wel
van de wereld om te weten dat men met twee maten moest kunnen meten. Als er dan
al iets waar was van 't geen van Eyken beweerde, dan kon 't niet zoo slecht en
weerzinwekkend zijn als hij 't deed voorkomen.
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XIV.
Op een kouden dag in het vroege voorjaar ging Maurits van Bergvoort van het
ministerie langs de Prinsessegracht naar zijn woning, in een der zijstraten achter den
Dierentuin. De wind gierde en wierp het stof omhoog. In de lucht donkere gevaarten,
soms brak de zon zich even baan in een mengeling van kleuren, maar dra vervaalde
en verflauwde alles en bleven er slechts geweldige, sombere wolken, die zich als
bergen opeen stapelden.
Nu en dan was de wind zoo hevig dat Maurits moest stilstaan; hij keek naar het
zwarte water in de gracht, dat voortstuwde in woeste vaart, of naar de troostelooze,
wijde vlakte van de Maliebaan, omzoomd door de hooge, nog bladerlooze boomen,
die heen en weer gezwiept werden door den storm en kreunden in naargeestig,
geheimzinnig geluid. Dan, op adem gekomen, ging hij weer voort, de oogen dof voor
zich heen starend, altijd maar denkend dat hij nu een besluit moest nemen. Het ging
zoo niet langer, hij moest Carla voor een feit stellen en haar zeggen dat zij eigenlijk
geruïneerd waren.
Het groote huis, waar de familie de Bie gewoond had, stond sedert maanden leeg,
hij keek op naar de kale vensters die hem aanstaarden als holle oogen uit een
doodskop. Eens was daar in die ruime vertrekken licht en vroolijkheid en
feestgedruisch geweest, thans alles somber en doodstil en koud.
De gedachten verdrongen zich in zijn hoofd. Wat al veranderingen in de vier jaren
van zijn huwelijk.
Mevrouw de Bie was gestorven, nog een jaar lang had Meta met haar vader samen
gewoond. Zij, zich steeds meer terugtrekkend uit de wereld, zich heelemaal wijdend
aan liefdadig werk, niet achtend den vader, die, zoo spoedig als het maar eenigszins
kon, genoot van zijn nu, door niets meer belemmerde, vrijheid. Aan het ziekbed van
haar moeder en daarna had
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Meta haar vader leeren kennen zooals hij was. Het verdriet over die ontgoocheling
sloot zij op in zichzelf, het versterkte haar in de wat dweepzieke neiging om al het
wereldsche waardeloos te vinden, geheel op te gaan in haar vroom liefdewerk. De
roeping kwam niet enkel uit drang des harten, maar, geboren uit teleurstelling, was
zij daarom niet minder ernstig.
Toen verbaasde zij de wereld en haar vader door de tijding dat zij zich verloofd
had met een soldaat van het Leger des Heils, waaraan zij sedert maanden werkzaam
was. De menschen sloegen de handen ineen; tot veel dwaasheid had men haar in
staat geacht maar toch niet tot zoo iets krankzinnigs. De Bie was woedend, weigerde
zijn toestemming. Heel zachtzinnig beweerde Meta dan te zullen wachten tot haar
meerderjarigheid, want haar besluit stond vast. Zij wilde haar heilsoldaat, een
burgerjongen zonder eenig fortuin, trouwen, omdat zij meende in hem den man te
hebben gevonden, in vereeniging met wien zij nuttig kon zijn voor het groote werk,
waaraan zij haar leven gewijd had. Adolph de Bie haalde de schouders op, en verzette
zich niet langer.
Van haar moederlijk erfdeel kon zij net leven, in zijn oogen leed zij gebrek, dat
wilde hij niet en hij schreef naar Utrecht, waar Meta zich na haar huwelijk gevestigd
had, omdat voor haar en haar man daar een uitgebreider werkkring in het leger was,
dat hij haar een jaarlijksche toelage zou geven. Zij antwoordde dat zij voor zichzelven
volkomen genoeg hadden. Wilde haar vader haar een ruimer inkomen verzekeren,
dan zou zij 't gebruiken en dankbaar besteden ten behoeve der armen, in wier midden
zij nu alleen verkeerde.
Met een gesmoorden vloek had Adolph den brief neergeworpen. Onder de
deemoedige, vriendelijke woorden verschool zich toch iets als onbewuste minachting
en dat stak hem. 't Geld kon hem niet schelen, hij wilde iets goed doen in de oogen
van zijn dochter en ieder jaar zond hij een groote som, die door het jonge paar steeds
met woorden van dankbare erkentelijkheid werd aanvaard. Meta voelde zich
vergevensgezinder en zachter gestemd tegenover den vader, dien zij als kind en als
jong meisje zoo lief had gehad, en de oude zondaar was over zichzelf tevreden en
vond in zijn nobele daad een tegenwicht en een verzoening voor het andere. Maar
hun levensopvatting was te hemelsbreed verschillend dan dat zij verder met elkaar
in aan-
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raking konden komen. Het moest genoeg zijn dat er geen vijandschap heerschte.
Het was alles wel jammer dacht Maurits.
Wanneer Meta gebleven was had zij misschien een goeden invloed uitgeoefend
op zijn luchthartige, lichtzinnige maar toch zoo innig geliefde Carla. Nu waren de
wegen der vriendinnen geheel uit elkaar geloopen. Meta had een paar maal geschreven
en eens, na de geboorte hunner kleine Laura, kwam zij zelf. Carla schaterde het uit
toen zij haar zag in haar zwart costuum en het heilshoedje met het roode lint.
Hetgeen Meta gedaan had, was haar een volkomen raadsel, maar toch wilde zij
van alles weten. En de officier van het Heilsleger, tot dien rang had Meta het reeds
gebracht, vertelde met een gloed, die een kleur op haar bleeke wangen en schittering
in haar zachte oogen bracht, van haar heerlijk werk.
Zij sprak tegen een doove en zij begreep het met kalme berusting. Toen zij wegging
kuste zij haar vriendin en boog zich met oogen vol tranen over het wiegje. Iets heel
weemoedigs als van overgroote niet te dragen liefde maakte zich van haar meester
en Carla, die maar niet kon begrijpen hoe iemand een leven van weelde en genot
vaarwel zei voor zulk een bestaan, voelde een zekeren eerbied voor haar vriendin
die haar belette te spotten.
Het was alles zoo geleidelijk gegaan in die vier jaren van zijn huwelijk, maar als
hij er over nadacht begreep hij niet hoe hij zich zoo had kunnen laten meeslepen. O,
hij was schuldig, meer nog dan Carla. Van den eersten tijd af had hij geweten dat 't
zoo niet blijven kon, dat zij veel te veel verteerden. Maar hij had het ook heerlijk
gevonden, zijn weelderig huis, het dartele, genotvolle leven, de vroolijke, rijke
vrienden en bovenal de schittering van geluk in Carla's oogen, die hij wel wist dat
verdoffen zou, als hij sprak van zorgen en bezuinigen. Hij kon haar niets weigeren.
Reeds voor de kostbare installatie had hij zijn kapitaal aangesproken en hij herhaalde
dat in de eerste jaren zoo dikwijls dat de renten, met zijn klein tractement op lange
na niet toereikend waren voor hun levensmanier. Carla had geen begrip van geldzaken;
als hij ernstig met haar praatte, haar den toestand trachtte uit te leggen, toonde zij
wel haar goeden wil door eens een enkele week geen bloemen te bestellen of haar
bonbonnière met iets minder dure bonbons
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te vullen, maar daarbij bleef het, en hij kon haar ook niet helpen. Zorg had hij nooit
gekend, hij wist evenmin hoe het aan te leggen. In den kring, waarin zij nu eenmaal
verkeerden, moest je meedoen, en hij nam zijn toevlucht tot speculeeren. Hij zelf
was geen zakenman, zijn klein vermogen had hij gelaten zooals hij 't indertijd van
zijn voogd gekregen had, blij dat zijn fondsen soliede waren, zich niet bekommerend
om hooge renten te maken. Nu vroeg hij raad aan van Eijken, die zich een financier
noemde. In korten tijd kon hij alles redresseeren, van Eijken zelf had ook aandeelen
genomen in steelshares, een lievelingsspeculatiefonds. Maurits volgde zijn vriend
blindelings, in enkele maanden verloor hij, verloor steeds. Hij kon er van Eijken geen
verwijt van maken, omdat hij te goeder trouw was geweest en zelf bijna alles wat
hij bezat door zijn onvoorzichtigheid zag verdwijnen.
Nu was er nog maar één middel dat hem voor een totalen ondergang kon behoeden.
Hij zou krachtig ingrijpen, Carla overtuigen dat alles moest veranderen, zelf handelend
optreden. Altijd was hij gestuit op haar niet willen inzien, op de lichtzinnigheid,
waarmee zij hem de zorgen uit het hoofd praatte, op zijn eigen zwakheid en onmacht
om haar verdriet te doen. Nu moest het, de gedachte dat het misschien nog tijd was,
staalde hem.
Toen hij de straat inging waar hij woonde, zag hij zijn kleine meisje, die met haar
fransche bonne van de wandeling terugkeerde. Het kind kraaide en juichte van plezier.
Hij nam het uit het wagentje en kustte het frissche, gezonde gezichtje. Een heerlijk
gevoel doorstroomde hem, plotseling leek de ellende veel minder groot. Wat bleef
er toch veel over, hun eigen jeugd, hun liefde en hun prachtkind. Als Carla maar
wilde begrijpen, maar wilde inzien!
Met de kleine op den arm trad hij de eetkamer binnen.
Het eerste wat hij zag was een overvloed van rozen, wit en geel en in alle
schakeeringen van rood. Zij prijkten op het buffet in tinnen bekers en kristallen vazen
en verlevendigden het strenge van het, in oud-Hollandschen stijl gemeubeld, vertrek.
Daar stond Carla. Wat was ze mooi, oneindig mooier nog dan vier jaar geleden. Alles
wat het jonge, nog niet geheel ontwikkelde meisje beloofd had, was tot vervulling
gekomen in de jeugdige vrouw en moeder. Het kinderlijke was weg, de oogen
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straalden niet meer in naïeve verrukking, ze schitterden nu van zelfbewusten trots.
Carla kende de volle macht van haar groote schoonheid en voor velen was zij er
aantrekkelijker door.
Toen zij hem binnen zag komen, het vroolijk gekraai van het kind hoorde, liep zij
hem tegemoet.
‘O ben je daar? Dag schat, dag lieveling! Ben je zoet geweest? Man, heerlijk dat
je thuis bent, ik heb zoo'n prettigen morgen gehad.’
Zij liefkoosde het kind en toen, zonder op de aanwezigheid van de bonne te letten,
sloeg zij de armen om zijn hals en stak hem de lippen toe.
Toen hij de fluweel zachte aanraking voelde, het aroma van heur haar en van haar
lichaam inademde, was het of de moed hem ontzonk.
God, hoe zou hij haar zeggen, dat zij alles moest opofferen, wat haar lief was? Dat
haar enkel overbleef haar man en haar kind.
‘Ja,’ ging zij voort, ‘ik zal je alles vertellen. Maar eerst gaan we eten,’ en toen in
het Fransch tot mademoiselle ‘helpt u Lauratje gauw, het is al wat laat en anders
slaapt ze te kort.’
Ze babbelde onophoudelijk door, terwijl zij de honneurs waarnam van den
overdadigen maaltijd. Zij roemde en prees de gerechten, zonder er zelf veel van te
genieten. Gulzigheid behoorde niet tot haar zonden, maar uitgezochte lekkernijen
en fijne spijzen op haar tafel te zien was haar tot een behoefte geworden.
‘En wat heb je nu voor prettigs gehad van morgen?’ vroeg Maurits.
‘O, ten eerste, is mijn nieuwe japon thuis gekomen en ze is ... 'n rêve. Je zult verrukt
zijn, de naaister heeft haar mij aangepast, we waren allebei in extase. Dan is er een
briefje van Emma de Raadt, om te vragen of we vandaag over acht dagen komen
eten. Geen groot diner, we zijn met ons tienen, maar het seizoen raakt gedaan en ze
wilde ons graag nog eens hebben.’
Hij deed zich geweld aan en onderdrukte een heftige beweging van onwil. Een
nieuwe japon en een diner!
De voortdurende angst waarin hij verkeerde, de zorg der laatste maanden, de
slechte berichten en zijn finantieele mislukkingen, het steeg hem alles als een
bloedgolf naar het hoofd, maar
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hij kon niet spreken in het bijzijn der Frangaise en vroeg geforceerd:
‘Hoe kom je aan al die rozen?’
‘Die heeft meneer de Bie mij gestuurd. Dat is het derde prettige.’
‘Hij overlaadt je met cadeaux. 't Is toch te gek.’
Nu eerst zag zij de misnoegde uitdrukking op zijn gezicht en zij werd rood. Maar
zij haalde onverschillig de schouders op.
‘Laat hem zijn gang gaan, als hij er plezier in heeft.’
‘Maar 't geeft verplichting.’
‘Ach, wel neen. Ik zal hem wel weer eens zeggen dat hij 't niet meer doen mag.
De rozen zijn prachtig, niet?’
Ja, de rozen waren prachtig en toen zij ze dien morgen ontvangen had, wist ze niet
wat sterker bij haar sprak, de blijdschap over het geschenk of haar ergernis over den
gever. Zij begreep nu wel wat hij bedoelde met zijn vleierijen, zijn omsluierde blikken,
zijn weldaden. Als jong meisje had zij af en toe afschuw gevoeld voor dien man. Nu
huiverde zij als zij aan hem dacht. Zij haatte zijn geelbleek gezicht, zij rilde van de
aanraking zijner klamkoude handen. Zoolang zij getrouwd was, had hij haar overladen
met attenties, met bloemen, fijne bonbons, tal van kostbare nietigheden. Verachtelijk
vond ze het dat ze had aangenomen, steeds weer aannam, maar al die dingen waren
haar zoo lief, ze kon er niet buiten; toch had ze hem, wanneer ze hem bedankte, in
het gezicht kunnen slaan om zijn veelbeteekenenden glimlach. Als Maurits zijn
verwondering te kennen gaf over die herhaalde attenties van Adolph de Bie, dan
praatte zij hem zijn misnoegen uit het hoofd. De oude heer beschouwde haar immers
zoo'n beetje als zijn dochter, dat had hij eigenlijk altijd gedaan, als kind en jong
meisje was hij even vriendelijk voor haar geweest. Heusch, alleen vaderlijke
genegenheid. De stakkert voelde zich erg eenzaam sedert Meta zoo'n heel anderen
kant was uitgegaan. En zij minachtte zichzelf omdat zij loog. Waarom draaide zij
altijd? Zij wilde het niet doen en zij deed het steeds, totdat het haar tot een tweede
natuur werd en zij het scherpe onderscheid tusschen waar en onwaar niet meer kon
bepalen. Onwaar was ze al geweest vóór haar huwelijk, toen had ze Maurits
voorgelogen om het ameublement in haar salon en sedert dien tijd moest zij den blik
van verstandhouding verdragen in de Bie's leelijke oogen. De
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begeerte naar al die mooie dingen brandde in haar als een koorts. Met St. Nicolaas
had hij haar een prachtigen armband gezonden, zij loog tegen Maurits, wendde voor
heelemaal niet te weten van wie het kostbare geschenk kwam, en toen haar man haar
verbood het sieraad te dragen had zij hem dat beloofd in een oogenblikkelijke
opwelling van gekwetste eigenwaarde.
Maar later, alleen op haar kamer, kon zij de verzoeking niet weerstaan om den
armband aan te passen. Heerlijk deden de schitterende juweelen de blankheid van
haar arm uitkomen, zij dacht niet meer aan den gever, het geschenk kreeg zij lief als
een levend ding en zij sloot het weg, met aan zichzelf de belofte om het toch te
dragen. Eerst heel voorzichtig, een enkelen keer, wanneer zij zonder Maurits uitging,
daarna waagde zij het een paar maal en zij genoot omdat haar man er niet op lette.
Toen zij de Bie ontmoette en den zegevierenden, spotachtigen blik zag, waarmee hij
haar aankeek hield zij zich volkomen onschuldig, deed alsof zij er niets van begreep.
Het duurde niet lang of Maurits merkte dat zij den bracelet toch droeg; zij wischte
hem een armzalig verhaal op. Ja, het geschenk was van dien goeden meneer de Bie,
eigenlijk had zij het dadelijk gedacht, 't was echter zoo moeilijk om er achter te
komen. Maar hij kon zich niet goed houden en verraadde zich. Duchtig had zij hem
de les gelezen, de oude heer had ook beterschap beloofd. Maurits moest er nu maar
niets meer van zeggen. Adolph de Bie behoorde tot die menschen die 't vreeselijk
vonden om bedankt te worden.
Zij haastte zich thans om niet meer over de rozen te praten, ratelde druk en veel
tegen de Française, speelde met kleine Laura en bemerkte niet dat Maurits niet at en
in gedachten verzonken voor zich heen staarde; eerst toen Mademoiselle met het
kind de kamer verlaten had, viel het haar op.
‘Wat ben je stil, vent. Scheelt er iets aan?’
‘Carla, lieveling, we moeten voor dat diner bij de Raadt bedanken.
‘Bedanken?’ herhaalde zij verwonderd. ‘Waarom?’
Hij stond op en begon de kamer onrustig op en neer te loopen.
‘Ik heb je al zoo dikwijls gezegd dat we onze tegenwoordige manier van leven
niet kunnen volhouden. Er moet een verandering komen. In de toekomst zullen we
geen diners terug
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kunnen geven. 't Is beter dat we nu maar beginnen en ons ineens van alle dergelijke
uitnoodigingen afmaken.’
‘Heb je weer een zwarte bui? Iedereen zit wel eens in geldverlegenheid.’
Hij sloeg den arm om haar heen en hief haar gezicht op naar het zijne.
‘We moeten eens ernstig praten.’
Maar zij maakte zich los uit zijn omhelzing. ‘We doen tegenwoordig niet anders,’
zei zij onwillig.
Er kwam een gevoel van ergernis in hem op, toch begon hij zoo gemoedelijk als
't hij vermocht.
‘Je weet ook wel dat we in de vier jaren dat we getrouwd zijn, veel meer verteerd
hebben dan ons inkomen?’
‘Ik weet 't omdat je 't altijd zegt.’
‘We zijn al onverstandig begonnen. Onze inrichting was te kostbaar. We hebben
geleefd alsof we twaalf in plaats van vier duizend gulden 's jaars hadden.’
‘Als je er anderen bij vergelijkt hebben we niets bijzonders gedaan.’
‘Die anderen zijn ons ongeluk geweest. We hebben altijd met menschen omgegaan,
die oneindig rijker zijn dan wij. We moesten en we zouden meedoen en ik heb je
honderdmaal gezegd dat we niet konden.’
‘Je hoeft niet te doen alsof 't alleen mijn schuld is. Je hebt net zoo goed gewild.’
‘Ik verwijt je ook niets, daar heb ik geen recht toe, ik ben veel schuldiger dan jij,
want ik had moeten weten. Maar ik liet me meeslepen, ik deed domheden en nu...’
‘Nu,’ viel zij hem in de rede. ‘Zeg dan maar ineens alles. Wat is er voor ergs?’
‘Een gedeelte van mijn fortuin hebben we opgemaakt. Toen heb ik, op raad van
van Eijken, gespeculeerd en ... ik heb verloren, altijd maar verloren! Hij is even
ongelukkig geweest als ik. Als ik alle schulden betaal, blijft er nog maar heel weinig
over. Voortaan moeten we van mijn tractement leven.
‘Van je tractement ... van achttienhonderd gulden?’
‘Met wat ik nog over heb, zullen we op een goede tweeduizend kunnen rekenen.
We kunnen er komen. 't Moet Carla. We gaan verhuizen, ergens in een ander gedeelte
van de stad nemen we een klein bovenhuis. We zullen een boel verkoopen
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en onze woning toch nog gezellig inrichten. Mademoiselle gaat weg en we moeten
het met ééne meid doen. Je begrijpt nu wel dat we niet meer naar diners kunnen
gaan.’
‘Je wilt me bang maken, zoo erg zal het wel niet zijn.’
‘Het is wel degelijk zoo erg.’
Haar oogen openden zich onnatuurlijk wijd. Zij keek in zijn ernstig gezicht:
‘We zullen bezuinigen,’ zei zij: ‘Een meid wegdoen, ik zal mij zoo veel mogelijk
bekrimpen in mijn toilet. We gaan van den zomer dan ook maar niet naar buiten.
Mademoiselle kan ik niet missen, dat is onmogelijk.’
Hij haalde de schouders op: ‘Je zult wel moeten. Het geldt voor ons niet een paar
honderd gulden 's jaars uit te zuinigen. We moeten breken met alles. Ik heb al veel
te lang volgehouden, het eene gat met het andere gestopt. Als 't nog een jaar duurt
gaan we naar den kelder. Of je 't begrijpen wilt of niet, het moet versta je.’
Ondanks zichzelf voelde hij zich driftig worden. Haar niet w i l l e n inzien, niet
w i l l e n begrijpen ergerden hem. Al had ze geen verstand van geldzaken, al kon ze
hem niet steunen in zijn moeilijkheden, die botte domheid was toch voorgewend.
Zij werd heel bleek en haar lippen begonnen te beven. Zijn drift maakte dadelijk
plaats voor een groote opwelling van medelijden. Hij nam haar in zijn armen.
‘Ik kan niet,’ snikte zij: ‘O Maurits, je meent het niet. Als we moeten leven zooals
jij zegt, ons huis, en alles wat we gekocht hebben, opgeven, ons op die manier
verminderen voor de heele wereld, dan ben ik liever dood.’
Hij suste haar als een kind.
‘Carla, we moeten verstandig zijn. Zoo heel erg is 't niet. We hebben elkaar en
onze kleine lieveling. Gebrek hoeven we niet te lijden en we kunnen toch nog gelukkig
zijn. Kom wees flink. Zeg iets liefs, iets dat me bemoedigt. We zijn samen dom
geweest, we moeten samen de gevolgen dragen, elkaar helpen. Dat wil je toch, niet
waar?’
Hij voelde een grooten angst. Angst voor zijn eigen zwakheid en angst voor haar.
Hij wist dat zij liefhebbend, gelukkig en goed was, als dat geluk door niets belemmerd
werd; maar hij kende haar ook als een ijdele, egoïstische vrouw die behoefte heeft
aan weelde en schittering. Zijn groote liefde versterkte
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die neiging in haar. Ze hielden van elkaar, dat denkbeeld had hem altijd staande
gehouden. Zou het een waan zijn? Zou ze zich nu zelfzuchtig van hem keeren? Dat
kon niet, daarvoor was ze te goed, ondanks haar gebreken. Daarvoor hield ze te echt,
te innig van het kind. Wat nu over hen was gekomen, was niet het ergste, dat moest
zij begrijpen en in een angstige, hartstochtelijke smeeking herhaalde hij:
‘Dat wil je toch, niet waar?’
Ze liet zich kussen. Ze schaamde zich over haar lafheid. Ze had hem lief en wilde
hem geen verdriet doen, maar zij gruwde van het denkbeeld om tot een levenswijs
terug te moeten keeren, zooals zij die als kind gekend had. Weelde was een
levensbehoefte voor haar geworden. Ze kon geen afstand doen van alles. Ze wist er
zich niet toe in staat, al zou ze willen.
‘Je bent overspannen,’ begon zij overredend. ‘Laten we er kalm over spreken,
samen overleggen. Kan niemand je helpen? We hebben toch rijke, invloedrijke
vrienden.’
‘Door hulp van vrienden aan te nemen werken we er ons nog dieper in. Een paar
maanden geleden ben ik op 't punt geweest om naar meneer de Bie te gaan, maar ik
ben blij dat ik 't niet gedaan heb.’
Zij werd ineens gloeiend rood en een rilling voer haar door de leden. ‘Ik ook,’ zei
zij. ‘Aan de Bie heb ik al verplichting genoeg, die moet je nooit geld te leen vragen.’
Ik ben niet van plan 't aan iemand te doen. Geloof me Carla, dat is olie in het vuur.
We moeten ons zelf helpen.’
‘Jawel, maar vóór we zulke vreeselijke dingen doen, moeten we probeeren, of we
ons niet op een andere manier kunnen redden. Hoe kon je ook zoo dom zijn om van
Eijken in den arm te nemen? Die weet immers even weinig van geldzaken af als jij.’
Haar gezichtje stond ernstig, nadenkend. Plotseling verhelderde het:
‘Ik heb het gevonden,’ riep zij triomfantelijk.
Geërgerd keek hij haar aan:
‘Onzin, Carla.’
‘Neen, neen. Je moet eens vertrouwelijk spreken met de Raadt.’
‘Met de Raadt?’
‘Ja, hij is bankier, een man van het vak. Hij zal je raden en
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als hij kan, zal hij je zeker helpen, hij houdt veel van ons.’
‘De eenige manier waarop hij mij helpen kan, kind, is dat hij mij zou leenen of
mij aanraden om te speculeeren. Ik wil geen van beide.’
‘Misschien weet hij een uitweg, een middel.’
‘Onmogelijk, maar stel dat je gelijk hebt, ik wil geen vreemden in mijn zaken
halen.’
‘Vreemden? Michel is een van onze beste vrienden. En... als wij moeten gaan
leven zooals jij zegt, dan zullen vreemden gauw genoeg weten hoe het met ons staat.
Waarom zou je niet eens praten met de Raadt? Hem den toestand blootleggen? Dat
bindt immers tot niets.’
Zij stak haar arm door den zijnen en vleide haar hoofd aan zijn schouder. ‘Geloof
me, ging zij overredend voort. ‘Ik weet wel niets van zaken maar ik heb toch gezond
verstand. Jij bent een heethoofd, die hals over kop allerlei onmogelijke dingen wil
doen. Laat ons nu beginnen met vandaag over acht dagen naar dat dinertje te gaan.
We kunnen er ook heusch niet af. Wat zouden we moeten voorwenden? Veel
verstandiger om ons, als 't dan moet, langzamerhand terug te trekken. Ik heb nu toch
mijn japon en dat eene diner zal 't ook niet doen.’
Hij zuchtte. ‘Ik kan je niet genoeg van het ernstige van onzen toestand overtuigen,
kind, maar ik bid je, denk na over 't geen ik gezegd heb.’
‘Natuurlijk. Beloof je me dat je met de Raadt zult spreken?’
‘Dat kan ik niet.’
‘Jawel, wees niet koppig. En ... zal ik dan maar schrijven dat we de invitatie
aannemen?’
Dat was dus al wat hij bereikt had. Een gewaarwording van onmacht, van
moedeloosheid maakte zich van hem meester.
‘Doe wat je wilt,’ zei hij mat. ‘Ik zie wel dat je me niet steunen zult.’
Met gebogen hoofd ging hij heen. Zij was ontevreden, kwaad op hem en op
zichzelf, haar oogen werden vochtig. Samen de gevolgen van hun handelingen dragen,
had hij gezegd. Zij wilde het niet, althans nu niet, in den eersten tijd van haar heerlijke
jeugd. Zij wilde niet weten van zorg en armoede, die pasten niet bij haar, die zou ze
weren, voor die ongenoode gasten moest zij de deur sluiten nog voor ze hadden
aangeklopt. Ze keek rond in haar weelderige kamer, zij zag naar de bijna onaan-
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gerorrde spijzen en de gedachte, dat er een tijd kon komen, waarin zij dankbaar zou
moeten zijn voor een armoedigen maaltijd, kneep haar de keel toe.
Zenuwachtig liep zij de trap op, naar de kinderkamer. Kleine Laura, in haar met
blauw, door witte kant overschemerde zijde, gevoerd bedje, sliep al. Mademoiselle
zat aan de tafel, bezig een geborduurd kinderjurkje met kleine strikjes te versieren.
De kamer was in lichte kleuren gehouden, de meubels wit gelakt, met smalle gouden
biesjes afgezet. Aan de wanden aardige engelsche platen naar Dulac.
Zij toefde even. Maurits' woorden trilden in haar na. Alles moest veranderen,
Mademoiselle weg. De weelde, de comfort, die haar omringden zou zij moeten
missen. Haar kind zou zij zien opgroeien op zoo'n ellendig bovenhuisje, dat zij van
te voren al haatte. Een gevoel van benauwdheid overviel haar, ze zag dat
Mademoiselle haar aankeek en zij haastte zich weg naar haar boudoir.
Met brandende oogen, de handen saamgeklemd lag ze op haar divan. Ze staarde
voor zich uit, een oogenblik overviel haar de lust om op te staan, zich heel mooi aan
te kleeden, uit te gaan en in een roes van zorgeloosheid en vermaak de angstige
gedachten te verjagen.
Neen, dat nu niet. Zij moest denken, het spook dat haar aangrijnsde, onder de
oogen zien, zich rekenschap geven van den toestand.
Ze had het voelen aankomen en er mee gespot, het nooit willen gelooven. Ze had
zich gestort in den maalstroom van genoegens, het vermaak nagejaagd zooals al haar
luchthartige, oppervlakkige kennissen, die het leven enkel als een genot beschouwden.
Soms, wanneer Maurits, zenuwachtig en prikkelbaar, haar voorhield dat zij te veel
verteerden, dat zij er zich hoe langer hoe dieper inwerkten, kwam zij wel voor een
enkel oogenblik onder den indruk. Maar in een volgend lachte zij zijn ernst weer
weg. 't Was dwaas om te tobben, een volgenden keer zou hij wel gelukkiger zijn, nu
gold 't maar een voorbijgaande déveine. Ze maakte zich wijs dat hij overdreef. Zijzelf
had ook haar moeilijkheden, die zij hem maar niet eens vertelde, dan zou hij nog
meer klagen. Ze had immers altijd geldgebrek, was nooit toegekomen met hetgeen
Maurits haar gaf voor haar toilet. In den eersten tijd van haar huwelijk knoeide zij
met

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

139
het huishoudgeld, betaalde daarvan haar modiste en boekte valsche posten, totdat hij
het ontdekte. Onder tranen smeekte zij hem haar te vergeven, beloofde het nooit weer
te zullen doen. Hij voelde zich geschokt en verweet haar haar oneerlijkheid, maar
dat begreep zij niet, het was toch hun eigen geld, hij deed alsof ze gestolen had. Van
toen af maakte zij schuld, betaalde de helft of een derde van haar rekeningen en liet
ze verder maar oploopen, dat deden meer dames en zij werden er niet minder goed
om bediend, maar daar moest je flair, tact voor hebben. Ze deed altijd dingen die zij
niet wilde doen. Een paar maanden geleden zag zij in een modemagazijn een elegante
charpe, ze had het ding volstrekt niet noodig, maar ze vond het mooi en de lust om
het te koopen liet haar geen rust. Vijf en twintig gulden weg gooien, terwijl ze nog
zooveel te betalen had, voor die dwaasheid waarschuwde toch haar verstand.
Ze deed zich geweld aan, vermeed de straat waar zij het begeerde voorwerp gezien
had, totdat zij op een middag bij haar moeder kwam. Pa was uit en zij zaten met hun
beiden in het welbekende voorkamertje, Carolien, blij omdat haar mooie, elegante
dochter haar kwam bezoeken, begon thee te zetten, schoof het huishoudboek, dat zij
bezig was op te tellen, ter zijde. Carla zag tusschen de bladen een bankbiljet. De
gedachte om aan haar moeder geld te vragen was zeker niet bij haar opgekomen, zij
wist ook heel goed dat het bankbiljet hier geen overvloed beteekende. Maar toen zij
het bemerkte zag zij de roze, met zilveren lelies doorwezen écharpe, nog veel
duidelijker dan zij haar ooit in den winkel gezien had, en ... onverschillig, achteloos
vroeg zij even vijf en twintig gulden te leen. Ze moest iets koopen en had haar
portemonnaie vergeten. Carolien aarzelde geen oogenblik, ze was blij dat zij haar
dochter die dienst kon bewijzen en tevreden omdat Carla nu toch ook eens zien kon
dat 't bij haar zoo armoedig niet was. Dat lapje van vijf en twintig, wel is waar, had
al lang zijn bestemming, maar voor 't oogenblik was 't er dan toch.
En Carla... Toen zij zich 't huis met de écharpe drapeerde en zag hoe verrukkelijk
die haar stond, bracht zij het brandend gevoel van schaamte tot zwijgen, zij zou haar
moeder natuurlijk het geleende terug geven.
Maar zij deed het niet, telkens als ze wat geld had, moest
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ze het voor andere dingen gebruiken, en Carolien, die menig benauwd oogenblik om
haar verdwenen bankbiljet doorbracht, durfde er, den enkelen keer dat zij haar dochter
zag, niet om vragen. 't Stond zoo hongerig, zoo armoedig, Carla was 't natuurlijk
vergeten, voor haar gold 't een kleinigheid.
Carla vergat 't in den beginne niet. Als zij er aan dacht steeg haar het bloed naar
het hoofd en schaamde zij zich diep, maar toen zij haar moeder een paar keer gezien
had en deze op niets meer zinspeelde, begon zij zich wijs te maken dat de oude lui
het dan ook niet zoo erg noodig hadden, dat was in ieder geval een geruststelling,
dan hoefde zij 't zich ook niet zoo aan te trekken. Van je eigen ouders kon je erg goed
zoo iets aannemen.
Het werd steeds moeilijker om haar toenemend geldgebrek voor Maurits te
verbergen, ten einde raad trok zij de stoute schoenen aan en ging naar mevrouw van
Vriesendorp. Haar oude vriendin had heel ernstig gekeken, haar onder het oog
gebracht dat zij zeer verkeerd deed; zoo zij haar al hielp dan zou zij het voorzeker
niet doen, buiten Maurits om. Dat was echter niet wat Carla bedoelde en zij had
gepraat en gevleid, zich ootmoedig betoond en zoo innig beterschap beloofd dat de
oude dame zich liet verteederen. Maar de jonge vrouw durfde toch het heele bedrag
van haar schulden niet noemen. Mevrouw van Vriesendorp keek al zoo erg bedenkelijk
toen Carla aarzelend sprak van vier, vijf honderd gulden. Die halve overwinning was
zóó moeilijk geweest, dat zij zich wezenlijk voornam zich te beteren, niet zoodra
echter had zij het geld en was zij voor een paar maanden uit den nood, of zij vergat
het goede voornemen en de angst die het haar had doen opvatten. En zij liet zich
weer gaan. 't Was alles kleur en vroolijkheid en schittering. Ze zag wel dat Maurits
tobde en somber keek, zij trachtte hem zijn zorgen te doen vergeten in genot of in
een roes van passie. Ze vermeed telkens een ernstig gesprek en wilde niet zien wat
daar onverbiddellijk dreigde.
Ook nu had ze hem nog in den waan gelaten, dat ze het erge van den toestand niet
ten volle inzag. Maar thans wist zij wel dat het gedaan was, dat het schijngenot uiteen
spatte als een schitterende zeepbel.
Zij wilde ook niet meer haar struisvogeltactiek volgen, zich niet meer afwenden,
zij zou het gevaar in de oogen zien, met
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zichzelf overleggen hoe het te keeren. Geldverlegenheid ... was dat zoo iets
vreeselijks?
Zoo dikwijls had zij gelezen en gehoord dat een mooie, verleidelijke vrouw zich
daaruit gemakkelijk redde en zij was zich zeer wel bewust van haar macht.
Maar toen Maurits den naam van de Bie noemde, had ze gehuiverd. Als zij hem
om hulp vroeg, zou hij helpen zooveel zij maar wilde, dat wist ze, maar ze wist nu
ook tot welken prijs. Zij rilde van afschuw, 't was of haar bloed stolde, dat nooit,
liever gebrek en ellende, liever het ergste dan eenige gemeenschap met dien man.
Toch had het noemen van zijn naam haar op een ander denkbeeld gebracht. Neen,
van de Bie wilde zij geen hulp, maar van een ander ... van de Raadt? Waarom niet
van hem? Hoe meer zij er over nadacht hoe meer zij zich geluk wenschte met dat
denkbeeld. Ze wist zeker dat de Raadt niet weigeren zou als ... als ... zij zelf zijn hulp
inriep. Weer steeg het bloed haar naar het hoofd, toen sprong ze op. Neen, neen, dat
was dwaasheid. Geholpen moesten zij worden. Leven zooals Maurits had voorgesteld,
op een klein bovenhuis zonder weelde en mooie toiletten, zonder kennissen, leven
alleen voor elkaar en voor het kind en toch gelukkig zijn...? O, waarom kon zij het
niet? Waarom was zij niet als andere vrouwen die daarin hun heil zouden gevonden
hebben, die volkomen genoeg hadden aan de liefde van hun man? Voor haar was
het onmogelijk. Zij hield van Maurits en toch kon zij de hulde van andere mannen
niet ontberen. Als zij de begeerte in hun blikken zag branden, als zij het volle
overwicht van haar schoonheid voelde, dan eerst leefde zij. Zij wist het wel, wanneer
zij alles moest missen wat nu binnen haar bereik was, dan zou zij wegkwijnen, of
het bestaan van de haar omringende vergallen. Zij deugde niet voor een leven van
plichtbesef en reinen eenvoud. Er waren oogenblikken dat zij er om had kunnen
schreien, maar haar natuur kon zij niet veranderen.
In de vier jaren dat zij hem kende was het haar heel duidelijk geworden dat Michel
de Raadt haar hartstochtelijk bewonderde. Zij had hem nooit iets toegestaan, nooit
een enkel woord gesproken dat Maurits niet mocht hooren. Haar voorgewend niet
begrijpen, haar kinderlijke onschuld waren haar machtige wapenen. Daarmee bracht
ze iedereen in de war. De fluweel
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zachte oogen konden lokken en beloven, maar de roode lippen weerspraken die
blikken. Ze kon een man dol maken met haar coquetterie en ze had het vaak gedaan.
Van de Bie wilde zij geen hulp omdat zij hem haatte en bang voor hem was. Zij
voelde instinctmatig dat hij haar omstrikte, besloop als een gevaarlijk beest, dat hij
loerde op een gelegenheid om haar in zijn macht te krijgen.
Maar met de Raadt was het anders. Tegenover hem voelde zij zich nog de sterkere.
In de wereld, waarin zij leefde, gebeurde zooveel, veel, veel meer nog dan al hetgeen
waarop van Eyken haar eens, bij haar intrede, gewezen had. Als de Raadt hen uit de
verlegenheid redde deed hij niemand, ook zichzelf niet, te kort. Hij was immers
schatrijk en hij zou haar niets weigeren als zij beloofde met haar oogen, wat zij nooit
houden zou, wanneer hij eenmaal geholpen had.
Voor zichzelf dacht zij aan geen gevaar. Zij mocht hem wel graag. Ze hield van
zijn breede, krachtige figuur, van zijn bru, tale, donkere oogen en zijn flinken,
energieken kop. Het contrast met de verfijndheid van Maurits was zoo groot dat hij
haar daarom alleen reeds aantrok. Zij vond 't prettig om met hem te flirten, om
gewaagde dingen te zeggen en te zien hoe Emma, zijn goede, dood alledaagsche
vrouw beurtelings bleek en rood werd als zij hen samen zag en gefolterd werd door
jalousie. Maar zij, Carla bleef er toch koel bij, de verzoeking, de gedachte zelfs om
Maurits te bedriegen was nog nooit bij haar opgekomen.
Nog dienzelfden middag schreef zij een brief aan Emma de Raadt dat zij gaarne
zouden komen en gedurende de eerste dagen vermeed zij het om Maurits aan het
diner te herinneren.
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XV.
‘Denk je er om dat we morgen bij de Raadt eten?’ vroeg zij hem den avond van te
voren. Hij zat in een lagen stoel bij den haard, de courant in de handen en het hoofd
voorovergebogen, maar hij las niet.
‘Dus moeten we toch gaan?’ hij wendde zijn gezicht naar haar toe. Er waren diepe
kringen onder zijn oogen, de trekken leken verscherpt, plotseling zag zij het, hij was
verouderd in den laatsten tijd.
‘Ja, natuurlijk,’ en als verontschuldigend voegde zij er bij:
‘Je hebt niet gezegd dat je niet wilde.’
Hij zuchtte, zoo hopeloos verwijtend en tegelijk zoo neerslachtig dat zij een groot
schuldbesef voelde.
Zij ging naar hem toe, sloeg de armen om zijn hals en vleide haar hoofd tegen het
zijne.
‘Tob toch zoo niet,’ fluisterde zij liefkoozend.
Maar hij weerde haar zacht af.
‘Ik tob het meest omdat je niet begrijpen wilt.’
‘Ik begrijp heel goed en ik heb heusch ernstig nagedacht. Ik zal wel alles doen wat
je wilt, maar 't kan toch niet dadelijk. Goed, Mademoiselle gaat weg, ik zal haar
zeggen dat zij over drie maanden vertrekken moet, de huur van ons huis zullen we
opzeggen en overleggen wat er verkocht kan worden. Als 't moet, moet 't. Maar dat
neemt niet weg dat we nog wel eens een dag vroolijk kunnen zijn. Laat me nu nog
maar eens genieten van dat dinertje, en zet niet zoo'n begrafenisgezicht. Ik zal alles
doen wat je wilt. Misschien komt er nog wel uitkomst.’
‘Ik zou niet weten hoe...’ zei hij, ‘maar als je me wezenlijk belooft verstandig te
zullen zijn lieveling, dan zal alles zich nog wel schikken. Als jij maar niet ongelukkig
wordt, voor me zelf kan het me niet schelen.’
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Den volgenden middag stond ze voor haar spiegel en schitterden haar oogen van een
blijden triomf want nooit nog was zij zichzelf verleidelijker voorgekomen dan in het
soepele gewaad van rose mousseline de soie, met ragfijne tulle in de zelfde kleur
overplooid.
‘Ja, je bent mooi,’ ondanks zichzelf lachend knikte Maurits tegen het zelfvoldane
gezichtje in het glas, ‘ik hoop tenminste dat de japon betaald is.’
‘Natuurlijk,’ antwoordde zij, zich afwendend om den blos te verbergen die haar
leugen haar naar de wangen dreef en tegelijker tijd dacht zij:
‘Hoe moet 't in godsnaam gaan, als Michel eens niet helpt? Ik durf Maurits niet
zeggen hoeveel schuld ik nog heb.’
De angst kneep haar voor een oogenblik de keel toe, in een volgend klemde zij de
lippen op elkaar en wierp het mooie hoofdje uitdagen achterover.
Het signaal van een auto toeterde door de straat.
Maurits keek vragend op:
‘Heb je een auto besteld?’
‘Nee, nee, wees maar niet ongerust. Zoo weelderig zal ik niet meer zijn. De Raadt
heeft van morgen opgebeld, om te zeggen dat hij ons zou laten halen en ook weer
thuis brengen. Erg vriendelijk.’
Zij sloeg zich den fluweelen avondmantel om. Prachtig kleurden het vieux rose
en de rand van sabelbont tegen de zachte tint van haar japon.
't Lijkt wel of je naar 't hof moet,’ zei Maurits onwillig.
‘Vin je 't niet mooi?’
‘Veel te opzichtig voor een intiem diner. Bespottelijk.’
‘Ach, je hebt geen smaak, je weet er niets van.’
Maar al moest zij toegeven dat hij gelijk had, zij genoot van haar mooi costuum.
Mevrouw de Raadt was eenvoudig in een zwart tullen japon gekleed, de andere dames
hadden ook niet zooveel toilet gemaakt. Zij glimlachten minachtend en jaloersch
tegen elkaar, toen Carla in haar kostbare, smaakvolle pracht binnentrad. Zij deed
alsof zij 't niet merkte, groette lieftallig en innemend, zei tegen iedereen iets liefs.
Een gevoel van kracht, van trots kwam over haar. Zij wist zich de mooiste, de
verleidelijkste. Zij was ‘sous les armes’, zij had goed geleerd haar wapens te
gebruiken.
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Aan tafel ergerde zij zich over Maurits. Hij zat met een bleek, strak gezicht en nam
heel weinig deel aan het geanimeerde discours. Emma de Raadt schreef zijn
stilzwijgen aan ijverzucht toe, klaarblijkelijk hinderde 't hem dat zijn vrouw zoo aller
aandacht in beslag nam. De heeren hadden enkel oog voor haar, en Emma trachtte
zich voor te houden dat zij eigenlijk niet zoo jaloersch hoefde te zijn, want Carla
flirte met iedereen, zij maakte alle mannen gek, Michel niet meer dan een ander.
‘Is van Bergvoort niet wel?’ vroeg de Raadt belangstellend aan Carla, die naast
hem zat.
‘Waarom?’
‘Hij is zoo stil en hij ziet er niet goed uit.’
Zij glimlachte een beetje gedwongen.
‘O ja, hij is heel goed. Hij kan zich alleen maar niet beheerschen.’
‘Wat meen je?’ Hij keek haar vol verwachting aan, hopende dat zij Maurits
ontstemdheid aan jalousie zou toeschrijven.
‘Wel, iedereen hoeft niet aan je gezicht te zien dat je moeilijkheden hebt.’
‘Moeilijkheden, jullie?’
‘Waarom niet?’
‘Omdat je zoo bijzonder vroolijk en geanimeerd bent.’
‘Heb je wel eens gehoord van menschen die weten dat zij moeten sterven en den
laatsten dag van hun leven genieten, onstuimig genieten, zooveel zij maar kunnen?’
‘Ik begrijp je niet,’ fluisterde hij verward.’ ‘Bedoel je een grap?’
Zij nam haar champagneglas, knikte tegen iemand die tegenover haar aan het
andere eind van de tafel zat, en haar toedronk. Toen zij het weer neerzette, zei zij
heel duidelijk, maar toch alleen voor hem verstaanbaar:
‘Mijn beste Michel, we zijn totaal geruïneerd.’
Hij schrikte als kreeg hij een slag. Maar zij wendde zich dadelijk tot haar anderen
tafelbuurman en een oogenblik later hoorde hij haar praten en klaterde haar zilveren
lach.
Zou het waar zijn? Er was altijd gefluisterd dat de van Bergvoorts boven hun
krachten leefden. Hij heette gefortuneerd maar de Raadt wist bij ondervinding hoe
gauw de menschen iemand rijk noemen die slechts een bescheiden inkomen heeft
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en Carla was waarachtig wel een vrouw die je kon ruïneeren. De arme kerel zag er
beroerd uit, maar hij was zoo soliede, zoo door en door fatsoenlijk, het leek haast
onmogelijk. De gelegenheid om het gesprek voort te zetten was er niet; te midden
van haar vroolijkste uitvallen keek Carla hem soms aan met een koortsige schittering
in de oogen die dan plotseling versomberden, dan was 't voor een enkele seconde
alsof er iets wanhopig tragisch in het mooie gezicht kwam, dat dadelijk daarna weer
lachte.
Michel de Raadt brandde van verlangen om iets meer te weten te komen. Toen de
heeren zich na het diner in de rookkamer bevonden lette hij nauwkeurig op Maurits
van Bergvoort. Hij was opmerkelijk stil, en de gastheer meende zelfs een trek van
onwil op zijn gezicht te zien toen een bijzonder schuine mop de rondte deed.
‘Willen we maar liever weer naar de dames gaan?’ vroeg hij Maurits stond dadelijk
op.
‘Wij blijven nog wat hier als je 't goed vindt,’ zei een der andere gasten. ‘Ik heb
juist een nieuwe sigaar opgestoken.’
‘Precies zooals jullie willen. Van Bergvoort en ik gaan vast naar binnen.’
In Emma de Raadt's luxueuse Louis XV salon zaten de dames in de met geel
damast overtrokken fauteuils en babbelden. Nog vóór de beide mannen binnentraden
hoorden zij Carla's heldere stem boven alles uit. Zij scheen een komisch verhaal te
doen want er weerklinkt gelach en uitroepen van: ‘Nee Carla, je meent 't niet 't Is al
te dwaas.’
De Raadt zag hoe Maurits de lippen tot een bitteren glimlach plooide. De
vroolijkheid van zijn vrouw ontstemde hem blijkbaar nog meer. Michel stond op 't
punt om hem tegen te houden en te vragen of er iets was dat hem hinderde, maar van
Bergvoort duwde de deur, die aanstond, open en ging zijn gastheer voor.
‘Heb je al gezien wat een aardig, japansch meubeltje we in de serre hebben?’ vroeg
de Raadt aan Carla, nadat hij een oogenblik met de andere dames gepraat had.
‘Nee, iets nieuws?’
‘Kom eens even mee.’
Langzaam gingen zij het salon en de suite door naar de serre,
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waar mooie groepen palmen in reusachtige japansche potten stonden.
Michel toonde zijn gast een kastje, heel kunstig gevlochten van glanzend goudbruin
en lichtgeel stroo, in de open vakjes en hokjes stonden kostbare kleinigheden van
brons, cloisonné en paarlmoer.
‘Aardig, heel aardig,’ zei Carla terwijl zij een ivoren olifantje opnam en het
nauwkeurig bekeek.
‘Om 's hemelswil, zeg me wat je daar straks meende?’ vroeg de Raadt dringend.
‘Dat was toch duidelijk.’ Zij keek hem aan en glimlachte, maar de lach stierf
langzaam weg en veranderde in een uitdrukking van hulpelooze en kinderlijke smart,
die haar nog bekoorlijker in zijn oogen maakte.
‘Je kunt het toch onmogelijk meenen,’ stamelde hij.
‘Dat we geruïneerd zijn... Ja, Maurits zegt het, ik begrijp het niet allemaal, ik weet
alleen dat we heel ongelukkig zijn.’
‘Hoe is dat dan ineens gekomen?’
‘Niet ineens. We schijnen te veel verteerd te hebben, te groot geleefd. Toen heeft
hij gespeculeerd en verloren, altijd maar verloren...’
‘Dan heeft hij zeker domme dingen gedaan.’
‘Dat weet ik niet. Ik geloof dat ons niet veel meer over blijft dan zijn tractement.
Daar moeten we voortaan van leven. Begrijp je wat dat zeggen wil? Ons heelemaal
terug trekken uit den kring van onze kennissen. Ergens in een achterbuurt gaan
wonen. Ons levend begraven.’
‘Zoo erg kan het niet zijn. En dan, je behoudt toch altijd je vrienden.’
Er kwam een eigenaardige schittering in haar oogen, maar zij hield ze neergeslagen
toen zij antwoordde:
‘Vrienden! Je zult eens zien wat daar van overblijft als we op een klein bovenhuis
of op een étage zitten, dan is er niemand van onze tegenwoordige vrienden die ons
nog kennen wil.’
Misschien, maar je zult toch wel vertrouwen Carla dat ik...’
Zij liet hem niet uitspreken maar ze sloeg de oogen, die nu vochtig waren, vol tot
hem op. ‘Ja Michel, jou vertrouw ik, en daarom...’
Hij keek haar vragend aan, zij aarzelde blijkbaar om verder te gaan, nu hij niets
zei.
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Zij zette het olifantje neer, nam een ander voorwerp uit de kast, en fluisterde:
‘Zou je ons niet kunnen helpen, Michel?’
‘Jou wil ik natuurlijk helpen,’ antwoordde hij even zacht.
Ze keek hem weer aan.
‘Ik zal je zoo innig dankbaar zijn.’
Hij las een weelde van beloften in haar mooie oogen, het duizelde hem, met moeite
bracht hij zich te binnen dat ieder hunner bewegingen van uit het salon kon gezien
worden.
‘Zal je met Maurits spreken en hem raad geven?’
Hij knikte, zij zag dat zijn lippen beefden, een gloed van hartstocht sprak uit zijn
brutale blikken, en zij voelde even iets angstigs, maar zij keerde zich om, haar
gastvrouw, die met een andere dame naar de serre kwam, tegemoet.
‘O, Emma, wat een prachtig kastje en Michel heeft mij al die mooie, beelderige
dingen laten zien. Waar haal je ze toch vandaan?’
Haar stem klonk opgetogen, vroolijk. Zij stak haar arm door dien van Emma en
het uur dat zij nog samen waren weidde zij zich bijna geheel aan de dames zonder
van de heeren veel notitie te nemen, zoodat Emma en haar vriendinnen, die haar zoo
dikwijls van verregaande coquetterie beschuldigd hadden, zich afvroegen of zij haar
ook onrechtvaardig beoordeelden.
Zij leek nu weer zoo'n eenvoudig, onschuldig vrouwtje, zonder eenige behaagzucht.
Met Michel wisselde zij bijna geen woord meer. Hij vond er een genot in, er was
nu iets geheimzinnigs, een overeenkomst tusschen hen.
Hij zag hoe zij naar hem keek toen hij met Maurits praatte, zij ontweek dadelijk
zijn blik.
Eerst bij het afscheid nemen, vond hij gelegenheid haar toe te fluisteren:
‘Reken op mij Carla.’
Zij stonden in de hall, voor den spiegel. Michel hield Carla's mantel uitgespreid;
terwijl zij de armen in de mouwen liet glijden, keken zij elkaar in het glas aan.
Een paar oogenblikken waren zij alleen. Maurits was hen voorgegaan, zij hoorden
hem praten met den chauffeur.
Michel boog zijn hoofd dicht over het hare en zij voelde zijn adem in haar hals.
Nog een seconde en hij zou zijn gloeien-
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de lippen drukken op haar vleesch. Zij zag de verzoeking in zijn oogen, het flitste
door haar hersens dat er dan niets kon komen van haar plan, dat zij dan zijn hulp niet
kon aannemen, dat dan alles verloren zou zijn. Met een bruuske beweging keerde
zij zich om.
Maurits opende de glazen deur, die de hall van de vestibule scheidde.
‘Ben je klaar Carla?’
Gedurende den korten rit naar huis spraken zij haast niet.
't Was niet heel laat, zij zag het tweede meisje nog in de gang.
‘Je kunt wel naar bed gaan Mina, meneer zal me wel helpen.’
‘Goed mevrouw.’
De meid wenschte goeden nacht. Boven stond Carla even stil voor de deur der
kinderkamer, waar Lauratje sliep met Mademoiselle. Zij voelde ineens behoefde de
kleine te zien en te kussen in haar slaap, maar de bonne zou misschien wakker
schrikken, zij kwam immers nooit meer op de kamer, als zij 's avonds uit was geweest.
Zij hoorde Maurits de trap opkomen en zij gingen beide de slaapkamer binnen.
Zij maakte licht en begon zich langzaam te ontkleeden, zij keek hem van ter zijde
aan. Waarom zei hij niets? Ze wist toch dat Michel met hem gesproken had.
Nu ging ze voor hem staan en met zenuwachtige, onhandige bewegingen maakte
hij haar japon los. Ze kon het niet meer uithouden.
‘Nu, wat heeft de Raadt gezegd?’
‘Ik wist niet dat je hem iets verteld had.’
‘Dat was toch afgesproken.’
‘Nee, je hebt me aangeraden om met Michel te praten, maar dat gaf jou het recht
niet om het te doen.
‘Dat is precies 't zelfde, we doen toch nooit iets buiten elkaar.
Zij keek hem heel onschuldig, liefhebbend aan, zijn gezicht verhelderde.
‘Zeg me eerlijk Carla, begrijp jij waarom Michel de Raadt zoo bereid is om ons
te helpen?’
‘Hij is toch onze vriend.’
‘Dat is geen reden.’
‘Vin je 't zoo iets onmogelijks dat iemand, die schatrijk is
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en er niets voor hoeft op te offeren een van zijn goede kennissen, als je niet van
vrienden wilt praten, uit den brand helpt.’
‘Nee, dat vind ik niet onmogelijk, als hij op de vrouw van dien goeden kennis
verliefd is.’
Zij keek hem verontwaardigd aan.
‘Ik heb altijd gedacht dat jij te hoog stond voor zulke banale, gemeene gedachten,
en dat je te verstandig waart om jaloersch te zijn.’
‘Waarom zou ik het niet zijn? Alle mannen zijn gek op je Carla, en ... ik weet wel
dat je geen kwaad bedoeld, maar je maakt ze zoo. Ik heb waarachtig alle reden om
jaloersch te zijn.’
‘Neen, geen enkele.’
Met een driftige beweging schopte zij de japon, die van haar schouders was
gegleden, weg. Toen sloeg zij plotseling de armen om zijn hals en drukte zijn hoofd
omlaag tegen haar borst.
‘Geen enkele,’ fluisterde zij. ‘Maurits, ik mag ijdel, coquet, verkwistend zijn, alles
wat je maar wilt. Ik vind het prettig als de mannen mij bewonderen, maar er is er
geen een waarom ik iets geef. Jou, heb ik lief, jou alleen en voor altijd. Mijn liefde
is mijn kracht en daarom, jij mag niet jaloersch zijn.’
Zij was volkomen waar op dat oogenblik, hij voelde het aan den warmen klank
harer stem en onstuimig drukte hij haar tegen zich aan. Een paar minuten stonden
zij verloren in de zaligheid van een lange, innige liefkoozing, toen maakte zij zich
los.
Hij streek zich met de hand langs het voorhoofd.
‘Ben je heelemaal niet blij omdat de Raadt heeft aangeboden te helpen?’ vroeg
zij.
‘Ik geloof niet dat het goed is.’
‘Maar waarom dan toch in 's hemelsnaam? Of hij 't nu om jou of om mij doet, wat
raakt 't ons? Als we maar geholpen worden.’
Hij schudde het hoofd.
‘Je zult het niet kunnen begrijpen,’ zei hij peinzend, ‘maar ik heb een gevoel alsof
ik mij laat meeslepen, alsof ik zedelijk zak, als ik die hulp aanneem.’
‘Neen, dat begrijp ik zeker niet. Je hebt me toch zelf gezegd, dat we onzen
ondergang nabij waren.’
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‘Ondergang?’
‘Wat noem je het anders? We moeten alles opgeven, ons in alles bekrimpen, een
onmogelijk leven beginnen.’
‘Dat is nog geen ondergang, tenminste niet voor mij. Ik had me nu eenmaal
vertrouwd gemaakt met het denkbeeld. We hebben verkeerd gedaan, voor mij is er
iets aanmoedigends in om onze eigen domheden goed te maken. We kunnen iets
beters, iets hoogers bereiken als we dit leven van enkel plezier maken opofferen. Als
ik de Raadt's hulp aanneem, begint 't alles weer van voren af aan en dan nog verzwaard
door groote verplichtingen?’
‘Begin je al weer? Ik heb je toch gezegd...’
‘Jawel, ik wil aannemen dat hij 't uit vriendschap doet, zonder aan verplichting te
denken. Maar hij moet mij toch geld leenen of borg voor mij blijven, de hemel weet
hoe hij 't aan zal leggen...’
‘Als we er weer goed en wel bovenop zijn, kan je hem terug betalen.’
‘Ja, en als ik er niet boven op kom blijf ik altijd zijn schuldenaar. Voel je niet Carla
dat het beter, waardiger is, als we 't niet doen, als we nu doorzetten en op onze eigen
krachten steunen?’
‘Nee, nee, nee,’ riep zij heftig, ‘dat voel ik heelemaal niet en het is ook niet waar.
Weet je wat ik voel? Dat ik diep ongelukkig zal zijn als wij moeten gaan leven zooals
jij wilt. O, ik weet wel wat je denkt. Ja, ik ben burgerlijk, armoedig groot gebracht.
Maar als kind al haatte ik die bekrompenheid, al dat leelijke om mij heen. Van dat
ik denken kon beloofde ik mijzelf dat ik mij aan die omgeving zou ontworstelen.
Toen ik het genot van een weelderig leven leerde kennen, voelde ik mij niet misplaatst.
Integendeel, nu had ik eerst wat mij toekwam, nu was ik in een sfeer die mij paste.
Als jij mij nu aan die sfeer ontrukt, zal ik je natuurlijk volgen, maar ik waarschuw
je vooruit, het zal voor mij zijn alsof ik gestorven ben, ik zal mij niet kunnen schikken,
ellendig en ontevreden zal ik mijn dagen voortslepen. Dat vindt jij verachtelijk, dom,
menschonwaardig. Alles wel mogelijk, maar ik ben nu eenmaal zoo, ik heb de kracht
niet om anders te zijn. Rijkdom en luxe heb ik noodig, ik kan er niet buiten. Voor
mij is 't als dagelijksch brood.’
Hij had haar laten uitspreken, hij wist dat zij gelijk had, dat
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zij oprecht was, maar haar woorden deden hem pijn, nog nooit was zij zoo openlijk
voor de waarheid uitgekomen.
Een gevoel van ontgoocheling, van minachting voor zichzelf kwam over hem.
Wat had hem dan toch zoo blind gemaakt, wat had hij dan toch gezien in dit kind,
dat haar grootste heil zocht in uiterlijken schijn?...
‘Al dat minderwaardige Carla,’ vroeg hij bitter, ‘zou je dat niet kunnen missen?
Je hebt toch mij en ons kind. Als je wezenlijk van ons houdt...’
‘Ik hoef toch niet te kiezen. Als ik voor die keus stond, ja, dan zouden jullie
natuurlijk boven alles gaan. Maar goddank, dat wordt me niet gevraagd. Later,
Maurits, over jaren, zal ik mij misschien kunnen schikken in een eenvoudig, stil,
onopgemerkt leven. Nu nog niet. Ik ben vier en twintig ... ik wil genieten van mijn
jeugd, zooveel ik kan. Ik smeek je, ontroof mij de mooie jaren niet, je begaat diefstal
als je het doet en je vermoordt ons geluk.’
Zij vatte smeekend zijn handen en sloeg de groote oogen tot hem op. Zijn
bedenkingen vervaagden, hij vroeg zich niet af, w a a r o m hij haar liefhad. Zij mocht
dan geen supérieure vrouw zijn, geen hoogstaand karakter hebben, 't kon hem niet
schelen, er was toch iets flinks in haar onomwonden oprechtheid, zij was
onvergelijkelijk mooi, ze was zijn vrouw en zij hield van hem. Wat deed dan al het
andere er toe?
Hartstochtelijk sloot hij haar in de armen.
‘'t Is goed, ik wil alles wat jij wilt,’ fluisterde hij hijgend. ‘Als je me maar liefhebt.’
In de opperste zaligheid hunner omhelzing zonk alles voor hem weg, maar toen
hij den volgenden morgen buiten kwam, en den wolkeloos blauwen hemel zag, die
den eersten mooien lentedag voorspelde, toen was het hem alsof hij de reine
voorjaarslucht niet volkomen vrij kon inademen, toen kreeg hij een gevoel alsof hij
iets heel zwaars moest mee dragen dat hem langzaam, maar onverbiddelijk naar
beneden trok.
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XVI.
‘Je hoeft 't mij niet uit te leggen,’ zei Carla een paar dagen later, toen Maurits haar
alles wilde meedeelen wat hij met de Raadt besproken had, ‘ik begrijp er toch niets
van. Wat weet ik nu van op prolongatie koopen en fondsen voor surplus?’
‘Surplus wil zooveel zeggen als onderpand, waarborg.’
‘Dus blijft Michel borg voor je?’
‘Zoo ongeveer.’
‘En zijn we nu heelemaal uit de benauwdheid?’
Ondanks zichzelf moest hij lachen.
‘Natuurlijk niet. Ik heb grenzenlooze verplichting aan Michel de Raadt en ik moet
zien mij mettertijd van hem los te maken. Onze loopende schulden zal ik nu betalen
en dan moeten we toch zooveel mogelijk bezuinigen. Die groote rekening aan je
modiste is goddank voldaan. Jij hebt nu toch geen schuld meer, niet Carla?’
Hij zag haar zoo angstig en ernstig aan dat haar den moed ontbrak om hem te
bekennen, dat zij, behalve f 500. - aan mevrouw van Vriesendor, nog wel tweemaal
zooveel aan verschillende leveranciers moest betalen.
‘Neen,’ zei zij, zich afwendend, ‘een paar bagatellen, niet de moeite waard om
van te spreken.’
Hij wist zelf niet of hij haar geloofde. 't Was nu maar 't gemakkelijkst om aan te
nemen dat zij de waarheid sprak. Hij voelde zich vermoeid en in een laffe behoefte
om zich te laten gaan, 't zich niet lastiger en ellendiger te maken dan strikt noodig
was, antwoordde hij:
‘Dan kan ik ten minste voorloopig vrij ademen zonder bang te zijn voor
schuldeischers. En je belooft me dat je wat zuiniger zult zijn, er moeten toch veel
dingen zijn in onze dagelijksche uitgaven, die minder kunnen. Ook gaan we van den
zomer niet naar buiten.’
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‘'t Is goed,’ antwoordde zij, ‘als je denkt dat dat zooveel goedkooper uitkomt, 't naar
buiten gaan op zichzelf kan mij niet zooveel schelen. Ik zou veel liever in Februari
eens naar Nice en Monte Carlo gaan.’
‘Ik geloof dat je gek bent om aan zoo iets te denken, in onze omstandigheden,’
zei hij geërgerd en hij liep de deur uit.
Zij keek hem glimlachend na, voor 't oogenblik alweer in staat om de dolste plannen
te maken. Alleen haar eigen schulden, hoe zou zij die betalen?
Tot nog toe was het haar gelukt ze voor Maurits verborgen te houden, maar zij
beefde bij de gedachte dat haar schuldeischers zich rechtstreeks tot haar man zouden
wenden, ze zouden het zeker doen. Ze moest dus spoedig raad schaffen. Ze kreeg
een gevoel alsof ze vast zat in een warreling van draden die haar het voortgaan
belemmerden, maar dat was al meer gebeurd, ze zou ze wel lostrekken, des noods
iets verscheuren, maar toch vrij uitstappen en verder gaan.
Adolph de Bie verwonderde zich over de leefwijze van de van Bergvoorts. Hij
toch kende hun omstandigheden, hij kon nagaan dat zij jaarlijks drie, vier maal meer
verteerden dan hun inkomen bedroeg en heimelijk hoopte hij op hun ondergang.
‘Tout vient à temps à qui sait attendre,’ preekte hij tegen zichzelf, maar zijn geduld
werd op zware proef gesteld en het wachten martelde hem.
Toen Carla nog een kind was had hij haar reeds met al de perversiteit van zijn grof
zinnelijk temperament begeerd.
Hij had zich weten te beheerschen in de overtuiging dat hij op den tegenzin van
het meisje zou stuiten, dat er nog geen middel was haar in zijn macht te krijgen.
Hij bestudeerde haar met taai geduld, hij juichte in zichzelf toen hij zag dat haar
behoefte aan weelde niet langer een neiging, maar een hartstocht was, en zooveel hij
kon, hitste hij haar aan. Daarom ook had hij zichzelf geluk gewenscht toen zij trouwde
met een betrekkelijk niet rijken man. Hij speculeerde op haar weelderigen aanleg.
Nu hij door den dood van zijn vrouw en de verkoeling die er tusschen hem en
Meta was gekomen, geheel vrij was, nu Carla zich ontwikkeld had tot een
wondermooie, verleidelijke, jonge vrouw, werd het hem tot eene kwelling. Hij had
haar trachten te doen begrijpen dat hij op haar verliefd was, razend,
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dol verliefd, zoo erg dat hij er smartelijk onder leed, dat hij het als een boete, als een
vergelding voelde voor zijn vroegere uitspattingen, en zij liet hem altijd in het
onzekere. Met de grootste onschuld, die hem woedend maakte omdat hij niet wist
of die natuurlijk of geveinsd was, nam zij zijn oplettendheden aan. Als hij dacht dat
zij iets begreep, beduidde zij hem door een enkel woord dat zij hem altijd beschouwde
als haar vaderlijken vriend, als den zooveel ouderen man, in wiens huis zij als jong
meisje verkeerd had en wien zij enkel een gepaste familiariteit wilde toestaan.
Honderdmaal nam hij zich voor een eind aan zijn kwelling te maken en de jacht op
te geven. Hij was immers nog jong genoeg om van zijn vrijheid en zijn rijkdom te
genieten wat en waar hij maar wilde.
Hij kon niet, het laaide alles in hem op telkens wanneer hij haar zag, er was geen
sprake van liefde, eerder haat, omdat zij hem zijn onmacht deed voelen en hij toch
zijn hartstocht niet kon overwinnen. Hij hunkerde om te zegevieren en hoe
schitterender hij haar gekleed zag, hoe meer hij kon nagaan dat zij zichzelf verloor
in den maalstroom van genot en weelde, hoe krachtiger de hoop werd dat zij hem
eenmaal terwille zou zijn, want hij meende haar genoeg te kennen om te weten dat
zij alles zou verkiezen boven armoede en een leven van ontbering.
Reeds zoo dikwijls had hij gemeend te kunnen handelen, haar met duidelijke
toespelingen verzekerd dat zij op hem kon rekenen, wanneer zij in moeilijkheden
verkeerde en steeds deed zij alsof zijn insinuaties aan haar voorbij gingen, steeds
moest hij gewaar worden dat zij zijn hulp niet begeerde of niet noodig had. Zoo ook
nu weer, de geruchten dat van Bergvoort gespeculeerd en een belangrijk gedeelte
van zijn fortuin, zoo niet alles, verloren had, deden hardnekkiger dan ooit, de ronde.
De Bie had den jongen man nauwkeurig gadegeslagen, hij was te weten gekomen
dat Maurits en zijn vriend van Eijken zich in verbinding hadden gesteld met een niet
zeer solied kantoor, dat zij zich in een gevaarlijke speculatie begeven en verloren
hadden. Hij meende dat zijn tijd nu was gekomen en op een middag, toen hij
vermoeden kon haar alleen te vinden, ging hij naar Carla. Gemoedelijk en overtuigend
begon hij. Zij moest hem niet voor onbescheiden houden, maar hij wist dat haar man
in finantieele moeilijkheden verkeerde en hij was gekomen om zijn hulp aan te bieden.
Waarom had Maurits zich niet dadelijk
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tot hem gewend, in plaats van dat domme speculeeren? Zij, Carla wist toch wel dat
hij alles doen wilde voor haar, dat zij over zijn vermogen kon beschikken. Het jonge
vrouwtje hoorde hem kalm aan, een oogenblik was de verzoeking over haar gekomen
om hem althans de som te vragen die zij noodig had om haar persoonlijke schulden
te betalen, maar toen hij haar hand vatte en zacht fluisterde dat zij op hem immers
altijd kon rekenen, dat hij niets verlangde dan een heel klein beetje dankbaarheid,
toen kreeg zij weer een rilling van afgrijzen. Goddank, zij had hem niet noodig, de
Raadt zou helpen en glimlachend, alsof zij niets begreep van zijn bedoelingen, alleen
maar wat verontwaardigd was over zijn lichtgeloovigheid, verweet zij hem zijn
hechten aan praatjes. Waar bemoeiden de menschen zich toch mee? Er was niets van
aan. Maurits verkeerde heelemaal niet in geldverlegenheid. Zij stelde de goede
bedoeling van meneer de Bie zeker op prijs, maar gelukkig kon zij volstaan met hem
dankbaar te zijn voor zijn vriendelijke intentie. Toen zij voor hem stond, insinueerend
en schertsend, genietend van haar triomf, voelde hij dat hij zijn leven zou willen
geven om haar in zijn macht te hebben, en verwenschte hij zichzelf omdat hij zich
een oogenblik had laten gaan, zoodat zij had kunnen begrijpen. Hij beheerschte zich,
nam zijn vaderlijk welwillenden toon weer aan.
O, zij wist niet hoe gelukkig zij hem maakte, hij was zoo ongerust geweest over
zijn kleine Carla, dan waren al die praatjes maar verzinsels, hij zou ze dan
tegenspreken, waar hij kon.
En hij ging heen, al zijn zenuwen gespannen van woede, en begeerte, overtuigd
dat zij loog en zichzelf belovend de waarheid te doorgronden.
Het was hem alles een raadsel, hij wist niet wat te denken. De intimiteit van den
bankier de Raadt met de van Bergvoorts kwam hem wel in de gedachten maar die
was al jaren zoo geweest, hij wist dat de twee mannen vriendschappelijk met elkaar
omgingen, hij wilde zich zelf niet langer martelen met een veronderstelling die hem
bijna waanzinnig maakte van jalousie, veeleer aannemen dat Maurits misschien voor
het oogenblik door de Raadt geholpen was, en zijn moeilijkheden voor zijn vrouw
verborgen hield.
Een paar maanden verliepen, Maurits herademde, hij werd niet meer gekweld door
de zorgen van iederen dag. Michel de
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Raadt had hem het uitzicht geopend langzaam en voorzichtig de débâcle in zijn
fortuin te boven te komen. Hij kon zijn schulden betalen, en zijn crediet was hersteld.
Zijn opgeruimdheid keerde terug, wel woog hem de zware verplichting tegenover
den bankier, wel waren er oogenblikken dat hij zich zedelijk vernederd gevoelde,
omdat hij zich liet meesleepen maar in dien eersten tijd gelukte het hem meestal de
onaangename gedachten van zich af te zetten en te leven in het tegenwoordige.
Carla had onverdeeld kunnen genieten, wanneer er niet twee dingen waren geweest
die haar verontrustten. In haar verhouding met Michel was iets anders gekomen, het
was heel vaag, zij zou het niet onder woorden kunnen brengen, het deed zich voelen,
al werd het nooit geuit. Ze wist wel dat hij haar altijd bewonderd had, maar hoe
onomwonden hij haar dat ook toonde, er was, zelfs in zijn brutaliteit, toch een zeker
iets geweest waaruit zij begreep dat hij wel inzag hoe onbereikbaar zij voor hem was.
En die zekerheid had zij niet meer, zij voelde, zonder dat hij het haar met woorden
beduidde, dat hij dacht haar in zijn macht te hebben. Nog wilde zij dat niet toegeven,
maar het denkbeeld dat er een oogenblik zou komen waarin zij hem zou moeten
overtuigen dat hij dwaalde, joeg haar angst aan.
Het tweede, dat haar soms in haar vroolijkste oogenblikken het bloed naar het
hoofd deed stijgen en haar beklemde, waren haar schuldeischers. Het was haar tot
nog toe gelukt alles voor Maurits geheim te houden.
Wanneer zij meende dat men hem de rekening zou zenden, had zij niet geschroomd
brieven, aan zijn persoonlijk adres gericht, te openen. Haar maandelijksch kleedgeld
had zij al lang gebruikt om de meest dringende dingen af te doen. Zij zag geen anderen
uitweg dan zich te wenden tot Michel.
Emma de Raadt vertoefde met haar kinderen op hun buitenverblijf in Gelderland.
Het was een oud huis op een mooi plekje in den achterhoek. Na den drukken winter
van ontvangen en uitgaan vond Emma 't een verademing zich een paar maanden
rustig aan de kinderen te kunnen wijden. Michel verveelde zich dood op Huize ‘de
Vlame’ zooals de vorige eigenaars het genoemd hadden, soms kwam hij over van
Zaterdag tot Maandag maar dikwijls wendde hij drukte voor om in den Haag te
kunnen blijven.
Hij was veel alleen in zijn groot huis, en zocht meer nog dan
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anders, het gezelschap van zijn vrienden. Carla voelde zich genoodzaakt hem dikwijls
ten eten te vragen en Maurits, die het niet altijd even aangenaam vond, moest er in
toestemmen. De verplichting, waaronder hij gebukt ging, deed zich reeds gelden.
Het was een prachtige Juni avond. Carla's tuin prijkte met een overvloed van rozen.
Iederen dag kon zij de ontloken bloemen bij twintigtallen afplukken, er al haar kamers
mee sieren, en steeds beloofde een rijke pracht van knoppen aan struiken en stammen,
een nieuwen voorraad.
Zij dwaalden tusschen de bloembedden, een rieten mandje aan den arm en een
schaar tusschen de fijne vingers. De heeren zaten in de serre en rookten, zij spraken
niet veel, beide keken naar Carla. Maurits dacht dat hij haar nooit bevalliger gezien
had dan nu in haar sierlijke houding tusschen de geurende rozen; in Michel's donkere
oogen gloeide een brandende begeerte.
Na een paar maal vergeefs geklopt te hebben, stak Mina haar hoofd om de deur.
Zij reikte Maurits een kaartje.
‘Die meneer wou u graag spreken.’
Hij keek en knikte. Ja, hij had zelf gezegd maar 's avonds te komen, omdat hij
overdag altijd bezet was.
‘Laat meneer maar op mijn kamer,’ zei hij tot Mina en toen tot Michel. ‘Je moet
me even verontschuldigen. Ik kom gauw terug.’
‘Maak toch geen complimenten, ik ben immers thuis.’
Carla kwam in de serre. Michel zag hoe zij met een beweging van angstige schrik
het kaartje opnam en den naam las, hij zag ook hoe haar trekken zich ontspanden
terwijl zij het rustig neerlegde. Zij zettte haar nu gevuld mandje op tafel, vouwde de
handen saam achter haar hoofd, kruiste de voeten en keek hem glimlachend aan,
maar hij ging er niet op in.
‘Waarom schrikte je zoo Carla, toen Mina zei dat er iemand was om je man te
spreken?’
‘Ik?’
‘Ja, van jou ontgaat me niets.’
Zij keek hem niet aan. ‘Als je 't dan weten wilt, ik heb schulden waarvan Maurits
niet weet, en ik was bang dat men hem kwam lastig vallen. Dat wil ik hem besparen.
Hij heeft in den laatsten tijd genoeg aan zijn hoofd.’
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‘'t Zal toch wel niet zooveel zijn.’
‘Voor mij wel, een twee duizend gulden.’
‘Nu je weet, dat ik die wel voor je betalen zal.’
‘Dat weet ik niet,’ zei zij, nog altijd zonder hem aan te zien.
‘Als je daar niet zeker van was dan zou je 't mij niet vertellen en me het recht
geven je uit de verlegenheid te helpen.’
Zij voelde zich gloeiend rood worden. ‘Recht?’ herhaalde zij.
Maar hij lachte, wierp zijn sigaar weg en keek rond of niemand hen zien kon, toen
trad hij op haar toe en sloeg zijn arm om haar heen.
‘Komaan Carla, laten wij elkaar toch niets wijs maken. Als je niet dacht dat ik je
zou helpen zou je mij niets gezegd hebben. Je weet wel dat ik 't heerlijk vind iets
voor jou te kunnen doen.’
Hij sprak zacht en drukte haar tegen zich aan, maar zij maakte zich los.
‘In geen geval geef ik je 't recht om zoo familiaar te zijn,,’ zij trachtte schertsend
te spreken.
‘Goed, dan zal ik niet familiaar zijn. Morgenochtend zal ik je 't geld sturen in een
verzegelde enveloppe en we spreken er geen woord meer over.’
‘Maar Michel, dat kan ik toch niet van je aannemen.’
‘Waarom niet en... Carla, als 't weer eens mocht gebeuren dat je wat noodig hebt,
je weet nu tot wie je je altijd wenden kunt.’
Zij kon een gevoel van schaamte niet onderdrukken. Zij had toch wezenlijk geen
plan gehad om Michel geld te vragen. De woorden waren over haar lippen gekomen,
zonder dat zij het wilde en zij was niet blij omdat hij haar van een zorg onthief die
haar toch zoo kwelde.
Kon zij dan ten minste niet den schijn aannemen alsof ze wilde tegenstribbelen
en zijn brutaliteit niet begreep? Ze haatte zichzelf omdat ze dom was, omdat ze
sprakeloos stond tegenover zijn triomfeerend gezicht.
‘Maurits kwam terug. ‘Heb ik dat niet gauw gedaan? De kerel is anders lang van
stof, maar ik heb hem weggepoeierd.’
‘Wat kwam hij doen?’ vroeg Carla en zij luisterde verstrooid terwijl haar man een
verhaal deed over een commissie, waarin
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men hem betrekken wilde, en die zich ten doel stelde de volksfeesten te veredelen.
Het was langzamerhand donker geworden, op verzoek der heeren liet Carla de
thee in de serre klaarzetten en stak zij een schemerlamp aan.
‘Hoe gezellig,’ zuchtte Michel, ‘ik heb lust om den heelen nacht hier te blijven,
t'huis wacht niemand mij.’
‘Ja,’ stemde Maurits toe, ‘'t is niet prettig voor je. Denkt Emma lang op “de Vlame”
te blijven?’
‘Den heelen zomer. Wat zijn jullie van plan?’
‘Om thuis te blijven, niet waar Carla?’
‘Natuurlijk.’
‘Als alle kennissen weg zijn is dat toch nog al saai. Weet je wat Emma heerlijk
zou vinden?’
Met die laatste vraag wendde hij zich rechtstreeks tot Carla.
‘Neen,’ ontweek zij.
‘Als jij voor een maand bij haar kwam, natuurlijk met Laura en de bonne. Dat doe
je wel, niet waar, al was 't maar alleen om haar pleizier te doen.’
‘Ik denk er niet aan, als 't niet noodig is laat ik Maurits geen maand alleen.’
‘O, Maurits komt ook wel eens kijken. 't Huis is groot genoeg. Bedenk dat Emma
veel alleen is; voor de kleine meid is 't ook goed. Wat denk jij er van, van Bergvoort?’
Maurits verwonderde zich reeds dat Carla niet dadelijk op de invitatie inging. Hoe
durfde zij weigeren? Als zij er de Raadt, ter wille van zijn vrouw, een genoegen mee
deed, waren zij wel verplicht aan te nemen.
‘Je bent niet heel vriendelijk,’ zei hij zacht verwijtend.
Zij keek hem aan, een gewaarwording van machteloosheid kwam over haar.
‘Dat meent zij niet,’ hernam Michel en haar vlak in 't gezicht kijkend met een
tinteling in zijn zwarte oogen ging hij voort:
‘Ik ga morgen naar “de Vlame” en ik zal aan Emma zeggen dat zij de heele maand
Juli op je rekenen mag.’
Dien avond, toen zij alleen waren, streed zij tegen de verzoeking om alles aan haar
man te biechten, om bij hem bescherming te zoeken voor zichzelf. Als zij zich nu
eens geheel los maakte van Michel de Raadt, eens werkelijk trachtte eenvou-
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dig en armoedig te leven, enkel, zooals Maurits zei, hun geluk te zoeken in elkaar
en in hun kind? Maar tegelijk met de begeerte om terug te treden kwam ook het
zekere weten dat zij 't niet doen zou. Zij had bijna medelijden met zichzelf omdat zij
niet anders kon, omdat zij zoo laf was.
Den volgenden morgen, toen men haar een verzegelden brief bracht en zij de
nieuwe bankbiljetten voor zich uitspreidde, voelde zij zich weer vroolijk en wilde
zij niets leelijks zien. Hoe krankzinnig om zich beangst te maken voor iets wat niet
bestond. Dat beetje geld verbond haar immers tot niets, zij deed de Raadt ook onrecht
door te veronderstellen dat hij zou probeeren om misbruik te maken van de verhouding
waarin zij nu tot hem stond. Zij beloonde hem ruimschoots door zich een maand lang
te gaan vervelen met Emma en de kinderen.
Nu herinnerde zij zich ook dat zij vijf en twintig gulden van haar moeder geleend
had en ze nooit had teruggegeven. Die goeie moes, die er niet om had durven vragen.
Zij had haar ouders in geen weken gezien, schandelijk toch om de oude menschen
zoo te verwaarloozen.
Dien middag had ze geen afspraak, ze zou naar ze toegaan met Lauratje en ze eens
een pleizier doen.
't Was warm weer en ze bestelde een auto. Maurits zou het niet goed vinden, maar
hij hoefde het niet te weten, wanneer Laura het al verklapte dan kon zij er zich wel
uit redden door voor te geven dat zij kennissen op straat waren tegengekomen, die
haar en de kleine meid hadden meegenomen. De gewoonte om te liegen en zulke
kleinigheden te verdraaien was haar zóó tot een tweede natuur geworden, dat zij
dergelijke leugens heelemaal niet meer telde.
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XVII.
Een broeiend bedompte atmosfeer hing in de kleine achterkamer, maar pa van
Stavenvoorde, in zijn rieten leunstoel gezeten, het hoofd tegen den sluimerrol rustend,
merkte het niet. Hij voelde zich altijd koud en rillerig, ook op de warmste zomerdagen,
een open venster deed hem beven, en Carolien, die soms wel pufte, gaf hem meestal
zijn zin. Zij was veel zachter voor hem dan vroeger, zelfs moedigde zij hem soms
aan eens een beetje piano te spelen, maar pa schudde het hoofd, hij had in niets meer
lust, hij voelde zich uitgedoofd. Ziek was hij niet, ten minste de dokter kon geen
bepaalde kwaal constateeren, hij was alleen maar moe en onverschillig en koud.
Verval van krachten, dacht Carolien, terwijl zij hem meewarig aankeek. 't Liefst zat
hij stilletjes in zijn stoel, met de magere, lange handen in de wijde mouwen van zijn
gewatteerde kamerjapon, te soezen over wat geweest was. Heel zijn leven ging aan
hem voorbij. Zijn verwachtingen en idealen, al gauw verdrukt en vertreden in
alledaagsche beslommeringen. Soms steeg de twijfel vaag in hem op. Zou hij tot iets
gekomen zijn als hij de durf en de kracht had gehad om zich te ontworstelen aan de
bekrompenheid van zijn omgeving? Hij had het immers niet gekund, hij was altijd
zwak geweest en had zich laten gaan. Zoo ook nu, zijn vrouw en de dokter zeiden
hem dat hij zich moest verzetten, moest strijden tegen die, hem besluipende
onverschilligheid. Hij wilde en kon niet, hij vond 't goed, hij voelde zich tevreden,
het langzaam naderend einde zonder pijn, verschrikte hem niet.
Alleen Carla... aan haar dacht hij met bitterheid, de smart om haar zou blijven tot
aan zijn laatste oogenblik, vlijmend en hevig.
O, dat kind dat hem een vergoeding was geweest voor al zijn teleurstellingen, dat
zijn dof tehuis had vervroolijkt, en zijn
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leven mooi gemaakt door haar schoonheid, dat genot gebracht had in zijn dor,
vreugdeloos bestaan. Meer en meer was zij van hem vervreemd, het leven, het
weeldeleven en de rijkdom hadden hem haar ontstolen. Hij schikte er zich in, hij
verweet niet, en zei geen harde waarheden zooals Carolien. 't Was hem ook geen
voldoening, nu zijn vrouw toegaf dat hij gelijk had gehad en zuchtend verkondigde
hoe zij alles heel anders zou doen, wanneer zij nog eens kon beginnen. De geboorte
van het kleinkind was een vreugde geweest voor de grootouders, maar ook heel
spoedig werd die vergald.
Wat hadden ze er eigenlijk aan? In de woning van hun dochter, in de
tegenwoordigheid van haar vrienden voelden ze zich schuw en misplaatst. Een enkelen
keer stuurde Carla de kleine met de Française.
Zoo'n bezoek was meer een kwelling dan een genot.
Zij durfden het kind niet eens naar hartelust liefkoozen en met Mademoiselle, die
impertinent lachte en met groote oogen in de burgerlijke kamer rondkeek, konden
zij niet praten.
Carolien beweerde dat Carla het expres deed om hen te vernederen, pa zei, zooals
de waarheid was, dat zij er niet bij gedacht had. Zij zagen niets van de ontwikkeling
der kleine, zij was hen vreemd. Alleen tegenover de buitenwereld snoefde Carolien
nog een beetje op haar dochter en haar kleinkind, maar 't was meer om hun innerlijke
armoede te verbergen, ook voor zichzelf, dan uit praalzucht.
Die armzalige armoede, waar zij zoo rijk hadden kunnen zijn in de liefde van hun
eenig kind, woog zwaar. Zij spraken er weinig over om elkaar te sparen, wel wetend,
ieder voor zich, waarmee hun gedachten altijd bezig waren.
Zwijgend nam Carolien haar naaiwerk en zette zich voor het gesloten venster. Het
grachtje, voor hun huis, was gedempt, in plaats van op het water, waar vroeger enkele
kleine vrachtschuiten te zien waren, keken zij nu op een plantsoentje met een paar
omrasterde bloemperkjes. In den beginne was het een vreugde geweest in hun eentonig
leventje, maar nu waren zij er aan gewoon, liet het hun onverschillig.
Groote rust in het kamertje. Pa dommelde, eigenlijk deed hij dat altijd en Carolien
was geneigd om er zich over te ergeren. Zoo'n man toch, die den heelen kostelijken
dag niets uitvoerde, maar hing in zijn stoel en sliep of soesde, zonder te praten.
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Behalve dat 't allemachtig ongezellig voor haar was, vond zij 't ook een beetje
schandelijk zoo je tijd te verluieren. Zij was op het punt om hem kregelig te vragen
of hij niets te doen had, maar toen zij hem aankeek zakte haar humeurigheid. De
stumperd, wat was hij vervallen, zijn puntige knieën staken haast door zijn broek
heen, hij leek wel een schim, alles aan hem even grijs en bleek. En in plaats van hem
toe te snauwen dat hij zich wel eens met iets kon bezig houden, trad zij zacht naar
zijn stoel, sloeg de panden van zijn kamerjapon voorzichtig om hem heen, en liet het
gordijn voor het eene venster neer, omdat de zon hem net in zijn gezicht scheen.
Toen ging zij weer zitten en zette haar bril op om aan haar naaiwerk te beginnen,
maar de glazen waren zeker erg beslagen, zij kon niet zien en zonder ze af te vegen,
vouwde zij de handen moedeloos in den schoot en tuurde naar buiten.
Plotseling sprong zij op, een afschuwelijk geluid van een automobiel scheurde de
stilte, pa werd met een kreet van schrik wakker.
‘Die afgrijselijke monsters,’ pruttelde Carolien, ‘moeten die ons nou ook nog
komen hinderen.’
Maar stampend en sissend stopte de machine voor hun huis en met den uitroep:
‘Goeie God daar heb je Carla!’ vloog zij naar de deur.
Van Stavenvoorde stond op en keek naar buiten, een gevoel van vreugde
doorsidderde hem zoo sterk, dat hij zijn beenen voelde wankelen en weer in zijn
stoel terugzonk toen zijn vrouw binnentrad met hun kleinkind op den arm. Hij strekte
de bevende armen uit, en keek met plotseling levendige oogen naar het kindje in haar
witte kleedje, het blonde krulkopje omsloten door een kanten mutsje.
De prachtverschijning van zijn dochter ging 't eerste oogenblik aan hem voorbij.
‘Is ze niet groot geworden pa?’ Wat een dot, een schat hè?’ riep Carolien, in haar
vreugde en trots op het beeldschoone kindje, dat dan toch haar kleinkind was, al haar
grieven vergetend.
‘Ze is veel te zwaar voor opa,’ vond Carla, toen de grootmoeder het kindje op
grootvader's knieën wilde zetten.
Dat was wel zoo. Grootmoeder holde naar boven en kwam terug met een klein
leeren fauteuiltje, een reliek uit Carla's
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eigen kindertijd. Lauratje kraaide van plezier, zij was heelemaal niet schuw of
eenkennig voor de oude menschen, die zij bijna niet kende. Zij lachte tegen
grootvader. Hij nam een paar couranten, begon met zijn bevende handen een schuitje
en een steek te vouwen.
‘Je ziet er niet best uit, oudje,’ zei Carla en zij streelde de gerimpelde ingevallen
wang van haar vader, ‘ben je ziek geweest?’
‘Nee kind.’
‘Hij is heelemaal niet goed,’ klaagde Carolien, ‘al in geen maanden.’
Carla voelde het verwijt. Hoe lang was het al geleden sedert zij hier was geweest?
Toen reeds zei moeder dat vader achteruit ging, maar 't was juist in 't drukst van het
winterseizoen en Carla had 't zich ontgeven, er heelemaal niet meer aan gedacht.
Zij was dankbaar dat zij nu het kind had meegebracht. De kleine, met haar kromme
woordjes en lieve geluidjes redde de stemming en vulde de gapingen in het gesprek.
Zonder Lauratje zou de beklemming ondragelijk zijn geweest, want het van elkaar
vervreemd zijn woog zwaarder dan ooit.
Carolien had honderd dingen willen vragen van het kind, van Carla's leven, van
haar huishouden, van alles. Straks, als zij weer alleen zou zijn, wist ze dat ze zich
zelf zou uitschelden, omdat zij 't niet gedaan had, nu, gezeten tegenover haar dochter
bewonderde zij in stilte de sierlijke verschijning en het schijnbaar eenvoudige toilet
van zacht lila linon, berekende zij wat de groote hoed met de lange, afhangende,
witte struisveeren wel zouden gekost hebben, maar zij voelde zich telkens rood
worden van verlegenheid en 't was of haar tong verlamde als zij iets gewoons of
intiems wilde zeggen.
‘Ik kom eigenlijk afscheid nemen,’ verbrak Carla weer een benauwende stilte.
‘Afscheid nemen?’ herhaalde Carolien, pa keek angstig op van zijn spelletje met
het kindje.
‘Ja, we gaan voor een maand naar Gelderland, bij vrienden logeeren.’
‘O, voor een maand maar,’ zei de moeder, zij hield het verwijt terug dat zij haar
dochter soms in geen drie maanden zag, dat zij het afscheid nemen dus vrij overbodig
vond, en vroeg verder: ‘Heeft je man zoo lang vrij?’
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‘Maurits gaat niet mee, ik ga met Lauratje.’
‘En blijft hij dan alleen thuis? Die tegenwoordige vrouwen toch... zoo iets zou ik
in mijn tijd niet gedaan hebben.’
Carla lachte: ‘O, uw tijd...’ Ik vind 't nu ook niet zoo zalig, als 't nog Scheveningen
was. Maar 't is natuurlijk goed voor Lauratje en we konden niet weigeren.’
‘Bij wie ga je?’
‘Bij de familie de Raadt. U kent ze toch niet.’
Dat was waar. Carolien wist niets van haar dochter's kennissen.
‘'t Is toch saai voor je man,’ hernam ze.
‘Ja, maar hij komt misschien wel eens over. Als ik weg ben zal hij wel eens komen
vertellen hoe we het maken.’
Hierop geen antwoord. Carolien wist heel goed dat 't niet gebeuren zou en zij
verlangde het ook niet.
Met van Bergvoort waren zij en pa nog minder op hun gemak dan met Carla. Ze
hadden nooit iets samen gehad, er was nooit een onvriendelijk woord gesproken,
maar van het eerste oogenblik af, hadden zij als geheel vreemden tegenover hun
schoonzoon gestaan, en zonder dat zij het eigenlijk bedoelden of zouden zeggen aan
wie de schuld lag, was de verwijdering zoo groot geworden dat Maurits er niet aan
zou gedacht hebben om zijn schoonouders in hun eigen woning te bezoeken. Wanneer
hij ze een enkelen keer zag, was hij beleefd en voorkomend, maar daarbij bleef het.
Carla toonde zich volkomen tevreden met dien toestand, en wilde er zelfs liever
geen verandering in brengen, en dus vond hij 't verreweg het gemakkelijkst voor
allen.
Toen moeder niet antwoordde begreep Carla dat ze iets geks zei, maar ze sprak
ook maar door, zonder er bij te denken, omdat ze verlegen naar haar woorden zocht.
Lauratje stond bij grootvader's stoel voor het raam en hij vouwde steeds maar
schuitjes, die hij op het vensterkozijn, dat het water verbeeldde, liet heen en weer
varen. Die twee waren geheel in elkaar's gezelschap verdiept.
‘Moe,’ fluisterde Carla, zich voorover buigend, ‘ik kwam u ook uw vijf en twintig
gulden terugbrengen, ik had 't heusch heelemaal vergeten.’
Carolien kleurde: ‘Nog al natuurlijk voor jou, kind.’
‘Waarom hebt u er niet om gevraagd?’
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‘O, zoo druk zie ik je niet en dan, ik was er niet zoo erg om verlegen.’
Meteen opende zij het bankbiljetje en schrikte toen zij een biljet van honderd
gulden zag.
‘Hoe kan je toch zoo los en slordig met je geld zijn?’ zei zij berispend, ‘om je zoo
te vergissen, dat is eentje van honderd.’
‘Ik weet het wel,’ Carla vouwde het briefje weer dicht. ‘Een aardigheidje, moes,
voor 't lange wachten.’
‘Maar kind, dat wil ik niet,’ en plotseling wat spijtig: ‘'t Is of het geld jullie op den
rug groeit, dat je 't zoo maar weggooit.’
‘Ik gooi het niet weg als ik 't aan u geef,’ antwoordde Carla, ‘toe, laat ons er als
je blieft niet meer over praten,’ en op haar vader wijzend: ‘hij heeft wel eens een
extraatje noodig.’
‘Extratjes,’ fluisterde Carolien met tranen in de oogen, ‘hij heeft ze niet meer
noodig, hij wil ook niets, ach kind, je vader loopt op zijn laatste beenen.’
‘Zoo erg is 't toch niet, hij zal wel weer opknappen,’ en, alsof zij zich ineens
rekenschap gaf van de bedompte atmosfeer in het kamertje, ging zij voort: ‘Jullie
leeft hier ook zoo ongezond, alles dicht, met dat prachtige zomerweer, wie doet dat
nu?’
‘Je vader heeft het altijd koud, zelfs in de kamer, als de zon schijnt.’
‘Je moet eens met hem uit rijden gaan,’ zei Carla goedhartig, ‘besteed die vijf en
zeventig gulden nu maar enkel voor je genoegen.’
Carolien antwoordde niet. Het jonge vrouwtje stond op.
‘Kom kindje, we gaan weg.’
De kleine lachte, ze vond het heerlijk om weer in de auto te rijden.
‘Ga je al?’ vroeg pa zacht.
‘Ja, we kunnen de auto zoo lang niet laten staan en we moeten nog een paar visites
maken.’
Haar stem klonk opgewekt, zij vond de oudjes wel zielig maar voelde zich toch
opgelucht dat zij heen kon gaan.
Die bezoeken thuis werden hoe langer hoe verschrikkelijker. Toen verweet zij
zich weer haar harteloosheid. Plotseling sloeg zij beide armen om den hals van den
ouden man en kuste hem.
‘Zoodra ik terug ben, kom ik weer bij je, oudje, en dan zorg
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je dat je wat opgeknapt bent, hoor je, ik zal je schrijven en moeder moet me ook goed
op de hoogte houden.’
‘Ja, ja kind?’ het bleeke, grauwe gezicht lichte even op bij de warmte harer
liefkozing, maar hij voelde wel dat 't maar een flauw, heel gauw weer verdwenen
zonnestraaltje was en hij glimlachte mat.
Lauratje werd gekust en gepakt. Carla zei er niets van. Zij was er heelemaal niet
op gesteld dat de kleine zoo gezoend werd door oude menschen, nu zweeg ze, er
kropte haar iets in de keel.
Op de stoep haalde zij een beetje verruimd adem.
Zij gaf een ander adres aan den chauffeur, tilde Laura in den wagen en keerde zich
toen naar vader en moeder, die voor het venster stonden te kijken.
Zij voelde haar oogen vochtig worden, knikte uit al haar macht en liet Lauratje
wuiven met beide handjes.
De oude menschen keken toe: Wat was hun dochter mooi en voornaam en de
kleine leek wel een koningskind. Carolien moest denken aan een plaat die zij in een
tijdschrift gezien had en die een engelsche dame met haar dochtertje voorstelde, er
had den naam van een prinses of van een hertogin onder gestaan. Carla was nog
mooier, en 't was háár dochter.
Even weer die opflikkering van trots. De auto keerde snorrend en ratelend. In de
oogen van den ouden man kwam een uitdrukking van pijnlijk, hongerend verlangen.
Als een pijl uit den boog vloog de wagen voort, het schoone visioen van kleur en
liefelijkheid verdween.
Moe en met gesloten oogen zakte pa in zijn leunstoel terug, Carolien pruttelde:
‘Afschuwelijke dingen toch. Je ruikt de stank van die benzine, al zijn de ramen
toe.’
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XVIII.
Strak blauw spande zich de hemel. Overal was 't gloeiend heet, zelfs in de schaduw
van de twee groote kastanjeboomen, waartusschen Carla haar hangmat gespannen
had. Met gesloten oogen lag zij achterover, een boek in de hand. Ze had wel uit de
mat willen stappen en naar binnen gaan. In de ruime kamers achter de gesloten
zonneblinden zou het misschien koeler zijn, maar zij zag er tegen op, overeind te
komen en die paar honderd schreden te loopen, ze voelde er zich te lui, te machteloos
en vooral te verveeld voor. Na de lunch had ze zich hier heen gesleept; wat Emma
deed wist zij niet, 't kon haar ook niet schelen. Emma verveelde haar nog het ergst
van alles.
Sedert tien dagen was zij op ‘de Vlame’. Het ouderwetsche huis had wel iets
gezelligs.
Een eenvoudig, vierkant gebouw, wit gepleisterd, voor al de vensters donkergroene
zonneblinden, de muren met klimop, en wilde wingerd begroeid. Voor het huis een
reusachtig perk hortensia's en op zij, twee lange rijen bloeiende fucksia's in groote,
groene houten bakken. Emma hield van die ouderwetsche bloemen, de tuin stond er
vol van.
Verder was er een moestuin en een boomgaard, waarin Carla zich nog niet gewaagd
had, omdat de zon er onbarmhartig brandde. Het heuvelachtige, boschrijke terrein,
dat zich er achter uitstrekte, vond zij oneindig. Hier waren boschjes en schaduwrijke
plekjes te over en zij bewonderde de hooge boomen, vooral kastanjes, waaruit ook
de breede oprijlaan bestond.
Van binnen was het huis eigenaardig. Ruime kamers, niet hoog van verdieping,
eenvoudig en comfortabel ingericht. Rieten meubels in de zitkamers, mooie matten
op den vloer, lichte gordijnen. Alleen in de eetkamer, waar wel plaats was voor
twintig gasten, stonden zware eikenhouten stoelen en op de groote dressoirs en het
enorme buffet prijkten tinnen borden
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en kannen en mooie oude, gekleurde glazen. Het was een zonderlinge mengeling
van ouderwetsche weelde en modern comfort. De Raadt had, op verlangen van zijn
vrouw, niets laten verbouwen aan het huis. Men vond er geboende, eikenhouten
trappen, donkere portalen en hoeken, hier en daar nog een kruisraam, in sommige
kamers een hooge nis, in plaats van een schoorsteen. De logeervertrekken waren alle
nieuw ingericht met sierlijke, groen geverfde pitch-pine ameublementen, de badkamers
voldeden aan alle eischen en overal, tot in het groote onderhuis toe, was electrisch
licht.
Toen Carla het alles bezichtigd en voor zichzelf becritiseerd had, kwam zij tot de
conclusie dat ‘de Vlame’ een beetje vervelenden indruk maakte, die zou alleen weg
te nemen zijn door veel menschen, door veel drukte. De eetzaal, waar zij nu met
Emma alleen aanzat, de kinderen aten vooruit met Mademoiselle en hun eigen
kinderjuffrouw, leek haar verschrikkelijk, maar zij stelde zich die voor met vroolijk
pratende gasten, met rijke toiletten, schitterende uniformen, met bloemen en licht en
dan zou 't gezellig zijn. Dat gold voor het heele huis en voor de omgeving. Carla
verveelde zich nu zooals zij zich nooit in haar leven verveeld had, omdat zij met
Emma en de kinderen alleen was. Wat in 's hemelsnaam had Michel bezield om haar
hier te willen hebben en wat vooral bezielde hem om in den Haag te blijven en niet
te komen? Het had haar vaag beangst om hier buiten met hem te zijn, ze vond er iets
gevaarlijks in, maar zijn tegenwoordigheid zou haar toch verzoend hebben met het
denkbeeld om zich een maand lang in dien achterhoek te begraven en Maurits alleen
te laten. En nu... ze was woedend dat hij niet kwam, dat hij haar overliet aan Emma,
die zich nu wel vriendelijk en voorkomend betoonde, die heel lief was voor Laura,
maar die haar zenuwachtig maakte door haar kalmte en haar saaiheid, met wie zij,
daar kon zij zich nu pas goed van overtuigen, geen enkel punt van aanraking had.
Want mevrouw de Raadt voelde zich heel gelukkig in deze volstrekte afzondering,
ze vond het heerlijk geen toilet te hoeven te maken en niet genoodzaakt te zijn om
menschen te ontvangen. Ze liep den heelen dag rond in een gewone, witte blouse en
een linnen rok en lachte Carla uit, die haar mooie toiletjes van kant en limon en
mousselien had meegebracht en zich het genot niet
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wilde ontzeggen om ze aan te trekken, al kon niemand ze dan ook bewonderen.
Groote wandelingen maken... dat zou prettig zijn geweest met Michel of met
iemand, die ten minste oogen had voor haar sierlijk persoontje, die 't een genot vond
naast haar te mogen loopen en de omgeving vergat in haar bijzijn. Van dat alles niets.
Wanneer zij 's morgens beneden kwam vond zij Emma alleen in de ontbijtkamer.
De kinderen waren al buiten, de dames gingen dan in den tuin zitten of als het te
warm was in de waranda.
Emma was steeds bezig, zij plukte zelf de aardbeien en bessen in den moestuin,
omdat zij 't prettig vond, zij stoeide en lachte met de kinderen en de uren vlogen
voorbij. Carla sleepte den tijd voort tot aan de lunch. Daarna ging zij slapen en maakte
toilet. Soms kwam de victoria voor en de beide dames maakten een rijtoer in den
omtrek, dronken thee in de een of andere uitspanning; 't was voor Carla alles 't zelfde,
ze vond het allemaal even vervelend. De laatste dagen was het te warm om 's middags
uit rijden te gaan, en 's avonds, als zij de weinige koelte genoten, waren zij te loom
en te uitgeput geweest en bleven ze maar stil zitten op het terras. O, als er maar
gezelschap, menschen waren geweest, maar zóó was 't om gek te worden.
De klok van het huis sloeg half vijf. Carla richtte zich op in de hangmat. Ze moest
nu wel terug gaan om thee te drinken, of zou ze maar blijven liggen tot Emma haar
liet roepen? Maar ze wist immers niet dat ze hier was. Lusteloos rekte zij zich uit en
geeuwde. In de serre aan den achterkant van het huis zou de theetafel klaar staan en
ze bedacht dat alles al weer beter was, dan nog langer hier alleen blijven in die
volstrekte eenzaamheid, waar de warmte, die onder de boomen bleef broeien, je
slaperig maakte en de gonzende insecten je beletten te slapen.
Ze kwam overeind, op het punt om met een vlugge beweging op te staan, maar
plotseling hoorde zij voetstappen. Even nog luisterde zij, toen omvatten haar een
paar sterke armen, die haar uit de mat tilden en op den grond zetten. Michel de Raadt
stond voor haar.
Hij proestte het uit toen hij haar verwonderd gezicht zag, zij deed haar best om
boos te kijken om zijn familiariteit, maar
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kon toch haar blijdschap over zijn komst niet heelemaal verbergen.
‘Hoe kom jij zoo ineens uit de lucht vallen?’ vroeg zij.
‘Ik kom van het station.’
‘Zoo onverwacht?’
‘Onverwacht niet. Ik kon niet eerder weg, 't is erg druk op 't kantoor, mijn
procuratiehouder moest voor een sterfgeval naar huis en mijn eerste bediende is ziek.
Maar goddank, van morgen kon ik gemist worden. O Carla, als je eens wist hoe ik
verlangd heb hier heen te komen!...’
‘Zoo, heb je er ten minste naar verlangd.
Dat begrijp je toch wel. Hoe is 't hier, hoe heb je 't gehad?’
‘Ik heb me ontzettend verveeld. Je bent me wezenlijk wel vergoeding schuldig.’
Zijn oogen straalden. ‘Die zal ik je in alle opzichten geven.’
Zij voelde zich rood worden. Ze had niets bedoeld, slechts een onschuldig gezegde.
Maar terwijl zij hem even in het gezicht keek werd zij een ander mensch.
Weg was de verveling, de loome, doffe verveling die haar als verlamde, zij voelde
haar bloed tintelen, een gewaarwording van levenslustige blijheid kwam over haar.
Nu zou 't prettig worden, zij zag een vuurwerk van gewaagde en onverschillige
gezegden, een sport, die emotie gaf en aan niets had zij na de doorleefde dagen
zooveel behoefte.
Heel langzaam liep hij naast haar naar huis.
‘Wanneer ben je gekomen?’
‘Ruim een uur geleden.’
‘Heb je Emma al gezien?’
‘Natuurlijk, haar en de kinderen. Daarna heb ik me verkleed en dacht ik je in huis
te vinden. Ze wisten niet waar je was, maar dachten dat je het bosch waart ingegaan,
toen ben ik je gaan zoeken.’
‘Ik was makkelijk te vinden. Je gaat toch mee theedrinken?’
‘Ja, Emma wacht ons in de serre met de gasten.’
‘De gasten?’
‘Ik ben niet alleen uit den Haag gekomen.’
Maurits kon er niet zijn, dat wist zij te zeker, nog den vorigen avond had hij haar
geschreven dat hij waarschijnlijk zijn plan, om op ‘de Vlame’ te komen moest
opgeven. Hij had druk werk, een bijzondere opdracht van den minister, die hem mis-

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

173
schien ten goede zou komen voor een mogelijke promotie en die hij in geen geval
wilde verzuimen. Hij zou zijn best doen om een paar dagen uit te breken om haar en
Laura te komen halen, maar zelfs dat kon hij niet beloven.
Blijdschap, dat zij hem zou weerzien was het dus niet, die haar gezichtje deed
glanzen toen zij vroeg: Wie zijn er?’
‘De De Groves, Willem Begeer en Tilly Holtsma.’
Als een kwade meid stak zij even een rose puntje tong door de glinsterend witte
tandjes ‘Ajakkes!’ pruilde zij.
Hij lachte. ‘Waarom?’
‘Ze zijn heelemaal niet amusant. Willem Begeer is een uil. Hij praat altijd iedereen
na, hij kan niet eens flirten en is belachelijk als hij 't probeert, Tilly Holtsma denkt
dat zij alleen beter is, als 't heele menschdom bij elkaar en De de Groves zijn precies
als Emma en nemen haar den heelen dag in beslag.’
‘Juist daarom heb ik ze geïnviteerd.’
Zij keek hem vragend aan.
Nog slechts een paar schreden; als ze den hoek omsloegen waren zij bij de serre.
Zij konden de pratende en lachende stemmen reeds hooren. Hij hield haar even
staande en fluisterde:
‘Emma mag geen tijd en geen gelegenheid hebben om op ons te letten. We moeten
vrij zijn en ons amuseeren zooveel wij willen.’
Weer werd zij gloeiend rood. Hoe durfde hij? Zij trachtte hem verontwaardigd,
trotsch aan te zien; maar zij zag slechts zijn forsche, flinke figuur, door veel sport
tot volmaakte evenredigheid ontwikkeld. Zijn donker getint gezicht, met de brutale,
overmoedige oogen boog zich naar het hare en een gevoel van onmacht, een
bewustzijn van niet te k u n n e n of niet te w i l l e n weerstreven kwam over haar.
Zij haatte er zichzelf om, maar zelfs geen schertsend woord viel haar in om de
beteekenis van zijn insinuatie te niet te doen. Ze liep voor hem uit en een paar
seconden later begroette zij luidruchtig de nieuw aangekomen gasten.
‘Waar was je?’ vroeg Emma.
‘In het kastanjeboschje achter het huis. Vlak bij.’
‘Ze sliep,’ zei Michel, ‘ze hoorde me niet eens aankomen.’
‘Gelukkige kerel, om voor den prins uit het sprookje te mogen spelen,’ zei Begeer,
een jong mensch wiens grootste
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verdienste bestond in zijn bijzonder verzorgde kleeding en groote, uiterlijke
beleefdheid.
De kinderen kwamen binnen. De de Raadt's hadden twee jongens, aardige kereltjes
van zes en acht jaar en een meisje van vier, een forsch kind met dikke, roode wangen
en een kort stevig figuurtje. Natuurlijk werd er veel werk van de kleinen gemaakt,
maar toen Lauratje van Bergvoort aan de hand van Mademoiselle kwam aan trippelen,
steeg het enthousiasme.
Het aanvallige, tweejarige schepseltje veroverde stormenderhand aller harten en
zelfs freule Holtsma, die er rond voor uitkwam dat zij niet van kinderen hield en
voorgaf nooit te willen trouwen omdat zij alle mannen zeer minderwaardig vond,
gaf zich gewonnen en verklaarde, tot groote hilariteit, dat als 't mogelijk was, om
zoo' beeldschoon, allerliefst kind te krijgen, zonder dat er een man bij noodig was,
zij dan wel zou willen.
Carla genoot, de saaie, vervelende stemming was heelemaal weg, nu eerst begon
het leven op ‘de Vlame’ en zag zij er niet tegen op om er nog weken te blijven.
De brief, die zij aan Maurits had willen schrijven om hem te zeggen dat hij maar
't een of ander voorwendsel moest verzinnen om haar terug te doen komen, werd
niet geschreven. Zij voelde zich zelfs een beetje boos en kregelig worden, als zij aan
Maurits dacht. Waarom kwam hij niet? Werken, nu ja. Maar hij overdreef, als hij
dat werk dan zooveel hooger stelde dan 't genot om bij haar te zijn, als hij haar vier
volle weken kon missen, dan was 't haar goed. In zijn laatsten brief klaagde hij ook
niet genoeg naar haar zin dat zij niet bij hem was. De dagen, schreef hij, vlogen
voorbij, doordat hij 't zoo druk had, hij verlangde wel heel erg naar Laura, zij moest
de kleine iederen morgen en iederen avond voor vader pakken en kussen.
Miste hij 't kind erger dan haar? Zij was niet jaloersch op haar kleine lieveling,
dat zou te dwaas zijn, maar 't stak haar toch, haar ijdelheid duldde niet, dat zij ook
maar iets verloor van haar aantrekkelijkheid, van haar invloed.
Sedert Maurits de hulp van de Raadt aanvaard had, zich eenigszins in diens macht
bevond scheen het wel of de band tusschen hem en Carla losser was geworden.
O, nog maar heel weinig, zij wist wel dat hij haar altijd even hartstochtelijk als
zijn vrouw begeerde, maar van de innige teederheid was toch iets verloren. Carla
was te veel vrouw om
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het niet te voelen; maar het deerde haar niet, zoolang zij die andere macht behield,
dacht zij hem zwakker dan zichzelf. Dat eeuwige rekenen en zeuren verdroot haar
ook. Zij waren nu toch voor 't oogenblik vrij van zorgen, in plaats dat hij er gelukkiger
om was, begon hij na de eerste verademing al weer. Hij tobde hoe hij zich ooit van
zijn verplichting aan Michel kon kwijten, en hij werkte als een bezetene, trachtte
geld te verdienen buiten zijn betrekking om, belastte zich met administratief werk,
met alles wat hij kon aannemen en wat niet in strijd was met zijn positie.
Carla vond het belachelijk. Michel... zij voelde die verplichting niet. Zij had hem
altijd graag mogen lijden. Nu trok hij haar aan, dat krachtige, overmoedige, brutale,
dat zoo hemelsbreed verschilde met Maurits verfijnde, weeke natuur, deed zijn
invloed gelden. Niet als vroeger flirte zij openlijk met hem. In het gezelschap van
de anderen bemoeide zij zich weinig met hem; nam zelfs meer notitie van Begeer,
zoodat Emma gerust gesteld werd en zij 't geheel eens was met Tilly Holtsma, die
Carla enkel als een inférieure vrouw beschouwde, voor wie een oppervlakkige hulde,
ook van den onnoozelsten man, genoeg was om haar leven te vullen. Maar wanneer
zij alleen was met Michel, dan veranderde het spel, dan werd 't een gevaarlijke sport,
waarvoor Carla al haar krachten inspande, niet uit angst om te verliezen, maar om
de aantrekkelijkheid van 't geval zelf.
Zoolang zij hem lokte en teleurstelde, voelde de Raadt dat hij alles zou willen
geven om haar te overwinnen, wanneer ze eenmaal had toegegeven, hem had
toebehoord, dan zou ze misschien wel iets van haar groote macht verliezen, maar nu
streedt hij om haar bezit met een onverzettelijkheid, die hem ten slotte wel moest
doen zegevieren.
En eindelijk gaf zij toe. Een bepaalde afspraak maakten zij nooit, maar door een
gezegde, door een handigheid, die zij beide verkregen hadden, wisten zij elkaar toch
dikwijls alleen te vinden.
Emma's kleine meisje was ongesteld, wel niet ernstig, maar de moeder, die verplicht
was zich den heelen dag met haar gasten bezig te houden, wilde 's nachts de zorg
van het kind op zich nemen. Dus zond zij de kinderjuffrouw naar het vertrek, waar
Lauratje en Mademoiselle sliepen, en nam voor een paar nachten haar intrek op de
kinderkamer.

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

176
Na de thee had zij zich verontschuldigd, meneer de Grove verdiepte zich in zijn
courant, mevrouw haakte ijverig aan haar zooveelste sjaaltje van ijswol, Tilly Holtsma,
die 't niettegenstaande haar minachting voor de mannen, toch niet kon uitstaan,
wanneer zij heelemaal geen notitie van haar namen en 't ergerlijk vond zooals die
Begeer met Carla flirte, stelde den eersten een partij tric-trac voor, die hij niet durfde
weigeren.
Carla leunde op het ijzeren hek van het terras en keek naar beneden. De maan
stond aan den achterkant van het huis, men kon haar niet zien, maar haar licht hulde
den tuin met zijn zwaar geboomte en volle bloemperken in een tooverachtigen glans.
Zware, zwoele geuren van den warmen Juli-avond stegen omhoog.
‘Willen we nog een beetje gaan wandelen?’ vroeg de gedempte stem van Michel
achter haar.
Zij keerde het hoofd om en keek hem even glimlachend aan. Wonderlijk mooi
was ze in haar soepel, wit kleed, het mystieke licht gaf iets tooverachtigs aan haar
verschijning. Ze zag hoe Michel's oogen glinsterden.
‘Ja, dat is goed,’ antwoordde zij en langzaam daalden zij de ijzeren trappen af die
naar beneden voerden.
Een paar minuten gingen zij zwijgend naast elkaar, zij liepen langs de bloemperken.
Nu en dan keek Michel op naar de verlichte vensters, maar geen enkele gedaante
vertoonde zich. Toen stak hij zijn arm door den haren en voerde haar verder, den
tuin uit, naar het boschje achter het huis, dat sprookjesachtig verlicht werd door de
zilveren manestralen.
Zonder iets te zeggen maakte hij zijn arm weer los en sloeg dien om haar heen.
Vast drukte hij haar tegen zich aan.
Zij onderging zijn invloed. Een gewaarwording van verlangen, van weeke, zalige
weerloosheid maakte zich van haar meester.
Toch deed zij nog een zwakke poging om zich aan de bekoring te onttrekken door
de zwoele stilte te breken.
‘Wat een goddelijke avond,’ trachtte zij onverschillig te zeggen.
Vaster nog omsloot haar zijn arm. Toen boog hij zijn hoofd naar het hare en
fluisterde:
‘Een avond om lief te hebben, om te genieten.’
Zij voelde zijn lippen op de hare in een gloeienden kus, een
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kus zoo vol passie en zingenot dat zij duizelde en als bedwelmd in zijn armen lag,
maar zijn stem, een stem schor, bijna onhoorbaar van hartstochtelijke emotie,
fluisterde:
‘Van nacht Carla, zal ik komen, wacht me om één uur. Je wilt, ja, niet waar?’
't Was of haar denkvermogen niet bestond. Zeker dacht zij niet aan Maurits. Er
was een groot ledig in haar hoofd. Ze voelde alleen een nog ongekende wellust, een
rilling van genot in die krachtige armen. Antwoorden deed zij niet, maar in het reine
licht van de maan zagen haar donkere oogen in de zijne en gulzig kuste hij nogmaals
haar vochtige, halfgeopende lippen.
Gedurende de eerst volgende dagen was 't als een koorts, die beiden doorhuiverde.
De aantrekkingskracht van het verbodene, de gestolen kussen en liefkozingen, telkens
als ze elkaar een oogenblik alleen zagen, de overgang dan van correct en gewoon
doen, zoodra ze in 't gezelschap der anderen waren, hield hen in een spanning, zoo
strak, dat ze alleen aan elkaar konden denken.
Dan kwamen de nachten met een paar uren van heftig, brandend genot, niet
onvermengd toch, want Carla verkeerde soms in doodsangst dat iemand Michel zag
komen of gaan; aan het eind van de gang bevond zich de kamer, waar Mademoiselle
met Laura en de kinderjuffrouw sliepen. Het oude huis was vol geheimzinnige,
onbegrepen geluiden en zij rilde in zijn armen bij ieder geritsel. Maar dan, als ze
elkaar 's morgens in tegenwoordigheid van Emma, de gasten, of de kinderen
ontmoetten en begroetten met een paar beleefde, schertsende woorden, genoten ze
van de overmoedige tinteling in elkaar's oogen, omdat het zoo goed was afgeloopen
en lag er een wereld van beloften in ieder hunner onverschillige gezegden.
Toen, na vier, vijf dagen herstelde de kleine Anna de Raadt en Michel zag zich
genoodzaakt zijn nachtelijke bezoeken te staken. De toestand was nu niet meer enkel
pikant en gewaagd, het werd een beetje belachelijk, ook een beetje meer vernederend
en dat begon Carla lichtelijk te ergeren. Zij ontzag zich niet Michel te tergen omdat
zij begon in te zien wat zij tegenover Maurits misdaan had en de schuld daarvan aan
de Raadt wilde wijten. Was hij zoo'n gehoorzaam echtgenoot, durfde hij niet om
Emma, zat hij zoo onder de plak? Hij werd woedend
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om haar plagerijen en zij wist heel goed dat zij onrechtvaardig was, dat zij, zelfs
wanneer hij haar dat had voorgesteld, nooit in een scheiding met Maurits zou hebben
toegestemd. Maar de zekerheid dat hij dat niet wilde, de overtuiging, dat hij toch
niets anders in haar zag dan zijn maitresse, stak haar. Zij wilde hem wanhopend zien,
omdat zij hem niet voor de wereld kon toebehooren, zij zou voldaan zijn geweest
wanneer hij haar had voorgesteld alles voor haar op te offeren, alle banden voor haar
te breken, zich vrij te maken ter wille van haar. Dat hij 't niet voorstelde, er zelfs niet
aan dacht, wondde haar ijdelheid scherp en bitter.
Toch wilde zij hem niet verliezen nu het zoover gekomen was. Er ging nog een
groote aantrekkelijkheid van hem uit, al wist ze wel dat er van eigenlijke liefde geen
sprake was, al wist ze zelfs dat de heftige, niets ontziende hartstocht, die zulke
verhoudingen kan vermooien, na de eerste dagen, ook niet meer in alle opzichten
bestond.
Ze maakte zich wijs dat zij Maurits alleen oprecht liefhad en dat zij hem door haar
verhouding tot Michel geen eigenlijk onrecht deed, omdat zij wel haar lichaam gaf,
maar haar ziel ongeschonden voor haar man bewaarde. Allerlei onzin, die zij in
romans gelezen had, bracht zij zich te binnen, het was immers wel mogelijk dat een
vrouw van twee mannen te gelijk hield, zij trachtte haar toestand physiologisch te
verklaren, totdat zij zich verwarde in haar eigen denkbeelden en zij voor een enkel
oogenblik duidelijk zag dat zij diep gezonken was. Maar dan schudde zij met geweld
de angst, die haar even beklemde, van zich af, zij wenschte niet te zien waarheen de
weg voerde dien zij ging. Veel mooier vond zij het om het vrouwenhart voor een
raadsel te verklaren en een vraagteeken voor het hare te zetten.
Gedurende de laatste dagen van haar verblijf kwam Maurits uit den Haag om haar
te halen. Toen zij voor 't eerst met hem alleen was, hij haar in zijn armen sloot en
haar vertelde hoe hij naar haar en het kind verlangd had, toen hij haar aanzag met
teederheid en haar overlaadde met liefkozingen, kwam er een gevoel van schaamte
over haar, zoo hevig, dat zij haar hoofd verborg aan zijn borst en een oogenblik
worstelde met de verzoeking hem alles te bekennen, zijn vergiffenis af te smeeken
en, al zou hij haar dan ook van zich af stooten, zich door haar

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

179
berouw te rehabiliteeren in haar eigen oogen.
Maar spoedig lachte zij om die sentimenteele opwelling. Ze zou alles verliezen
en niets terug winnen wat de moeite waard was. Achting voor zichzelf...
Pech!... holle woorden! Bijna alle vrouwen, waarmee zij omging, hadden wel eens
een dergelijk avontuur gehad. In den kring, waarin zij verkeerde, haalde men
ongeloovig de schouders op voor degenen wier deugdzaamheid en trouw geroemd
werden.
Eigenlijk spotte men er een beetje mee en zij, over wier gedrag men heimelijk
fluisterde, leefden er niet minder gelukkig om. Zij werden verontschuldigd, men
vond ze pikant en aardig, ze waren niet minder gefeteerd en gezocht. Je hoefde
wezenlijk het leven niet moeilijker te maken dan het was. Maurits wist niets, zou
nooit iets weten en verder deed het er immers niets toe.
Michel de Raadt versterkte haar in die opvattingen.
Hij voelde zich volkomen gelukkig. Op zijn manier hield hij van Emma, de moeder
van zijn kinderen, de trouwe verzorgster van zijn huis, maar hij kon zich niet
ontveinzen dat zij vervelend was. Alles wat hij in haar miste vond hij bij Carla. Nu
hij haar overwonnen had, nu zij hem toebehoorde, verlangde hij niets meer en lachte
hij overmoedig omdat zijn omstandigheden hem in staat stelden zijn leven in te
richten zooals hij het verkoos en aan al zijn caprices te voldoen.
Toen de van Bergvoort's naar den Haag terugkeerden, gaf Michel voor dat ook
zijn vacantie geëindigd was en hij slechts enkele dagen per week op ‘de Vlame’, kon
komen, waar Emma en de kinderen tot eind October zouden vertoeven.
Hij regelde nu zijn verhouding met Carla en huurde in een afgelegen gedeelte van
de stad een woning, die hij heel weelderig liet inrichten. Daar kwamen zij samen.
Eerst had zij niet gewild. Ondanks alles, was er toch nog een zeker iets overgebleven
van haar fatsoenlijke, burgerlijke opvoeding, een zeker instinct dat zich deed verzetten
tegen het clandestiene van zoo'n rendez-vous. Maar zij begon er aan te wennen, er
was iets pikants in om 's middags uit te gaan, eenvoudig, maar toch met uitgezochte
verfijndheid gekleed, een dikke voile voor het gezicht. Met kloppend hart, bevend
van angst om ontdekt te worden en tegelijk met een zeker soort van genot om haar
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durf, stapte zij in een huurrijtuig of in een auto van een der standplaatsen. Aan den
ingang der straat, waar zij wezen moest, ging zij te voet. Even slechts drukte zij op
de knop der electrische schel, de deur werd onmiddellijk geopend, zonder dat zij ooit
iemand zag, de gedaante verdween dadelijk op het portaal. Dan, haastig, besteeg zij
de smalle trap. Het geluid van haar lichten voetstap smoorde in den dikken looper.
Een deur werd van binnen geopend en zij bevond zich in de voorkamer, die was als
een droom van ivoorkleurig fluweel en dof verguldsel, zij ademde den geur der
bloemen en zij was in de armen van Michel. Telkens genoot zij van de weelde,
waarmee hij haar omringde, van de satijnhouten meubels en het prachtige ijsbeerenvel
voor den haard, van den divan met het zware fluweelen kleed en de mooie kussens,
van het zilveren garnituur op haar toilettafel in de achterkamer. Het was alles een
beetje onreëel, en zij trachtte zichzelf ook niet te zien als Carla van Bergvoort, maar
als de heldin uit een roman van Paul Bourget of Guy de mau passant. Soms kwam
de gedachte wel bij haar op dat de vrouwen, waarin zij zich wilde incarneeren,
verontschuldiging vonden, zelfs sympathiek werden door een groote passie, door
een waarachtige liefde, en dat zij Michel de Raadt niet lief had, dat 't bij haar slechts
een vernederende liaison was, waarin zij de meeste voldoening vond, omdat zij aan
haar hartstocht door weelde kon voldoen. Maar ook dan wist zij zichzelf vrij te pleiten.
Zij kon niet meer terug, al zou zij gewild hebben. Michel liet het haar duidelijk
voelen. Wanneer zij met hem brak zou hij haar niet sparen. Zij was in zijn macht,
heelemaal in zijn macht.
Als het besef van haar schuld haar soms te zwaar werd, dan vond zij nog tranen,
dan beklaagde zij zich zelf en wist zich te overtuigen dat zij eigenlijk een slachtoffer
was.
Het viel haar niet zoo heel moeilijk om Maurits te bedriegen, omdat hij haar
vertrouwde. Hun finantieele zorgen waren voor het oogenblik door tusschenkomst
van de Raadt verdwenen, alle schulden waren betaald. Van Bergvoort, die steeds
gebukt ging onder die zware verplichting, had wel graag zuinig willen leven, maar
hij begreep dat het met Carla een onmogelijkheid was, vooral nu zij wist dat de
noodzakelijkheid het niet eischte. Langzamerhand was hij ook aan hun weeldige
levensmanier gewoon geraakt. Dat de levensmiddelen duurder werden, wist hij niet,
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Carla betaalde alle rekeningen voor het huishouden en hij was blij dat zij tegenwoordig
altijd toekwam, met hetgeen hij haar gaf. Maurits had voor zijn huwelijk weinig met
vrouwen verkeerd, hij was niet op de hoogte van de sommen, die een luxueus toilet
verslindt. Wanneer Carla hem verzekerde dat haar japonnen niet duur waren, omdat
zij een goedkoope naaister had en zelf zoo handig was in het bedenken en veranderen,
geloofde hij haar. Hij zag de rekeningen van Kühne niet, evenmin als hij het oplette
dat het ondergoed van zijn vrouw een weelde van echte kant vertoonde, die met geen
honderden te betalen was. Nooit kwam het bij hem op dat zij verraad pleegde aan
zijn liefde. Hij wist haar wuft, ijdel en verkwistend maar hij dacht er niet aan dat zij
ook ontrouw kon zijn.
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XVIII.
Na haar terugkeer van ‘de Vlame’ had Carla haar vader een paar keer bezocht. Zij
kwam nooit zonder een uitgezochte lekkernij voor hem mee te brengen, maar hij
nam er weinig notitie van. Hij zei niet veel, zat maar stil in zijn stoel bij de kachel,
huiverde en had het koud, terwijl zij het tot stikkens toe benauwd vond in de kleine,
dompige kamer. Carolien klaagde dat hij steeds achteruit ging, ook geestelijk. Men
kon hem wel niet kindsch noemen, maar hij was toch wel een beetje versuft en
bovenal grenzenloos onverschillig, 't was, zooals Carolien 't uitdrukte, alsof hij al
dood was terwijl hij nog leefde, heel anders dan Grootje die helder was gebleven tot
't laatst. Carla beweerde dat zij weinig eer inlegde met haar bezoeken, 't eenige wat
hem nog kon opwekken was de tegenwoordigheid van kleine Laura.
Maar toen 't kind haar grootvader op een Novemberdag had bezocht en door de
overgang van de gloeiend gestookte kamer in de buitenlucht, zwaar verkouden was
geworden, wilde Carla niet dat zij er nog heenging en zelf bleef zij nu ook maar weg.
Pa had er zoo weinig aan, de toestand kon maanden, ja, nog wel jaren zoo duren en
in den maalstroom van vermaken en partijen vergat zij de oudjes. Toen werd zij
onbarmhartig uit haar onbezorgdheid wakker geschud. Op een diner, bij een hunner
kennissen, juist terwijl de feestvreugde haar toppunt bereikt had en zij Michel de
Raadt, die ver van haar afzat, woedend maakte door haar geflirt met haar tafelburen,
zag zij hoe een der bedienden Maurits naderde en hem iets influisterde. Hij
verontschuldigde zich tegenover de gastvrouw, er was iemand aan de telefoon om
hem te spreken. Met een bleek en ontsteld gezicht kwam hij terug en wenkte Carla.
De meiden thuis hadden hem opgebeld, er was een boodschap gekomen van mevrouw
van Stavenvoorde, de oude heer was stervend, wanneer ze hem nog zien wilden,
moesten ze onmiddellijk komen.
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Carla herinnerde zich later niets van de deelnemende gezichten rondom zich. De
mooie zaal, het licht en de bloemen, de prachtige toiletten, al het geschitter en gefonkel
verzonk als met een tooverslag.
Binnen een paar minuten zat zij in de auto en snikte zenuwachtig in Maurits armen.
Hij trachtte haar zoo goed mogelijk te troosten. Zij moest zich maar niets verwijten,
't was zeker plotseling zooveel erger geworden, dat had zij toch niet kunnen
vermoeden. Maar zij wist beter. Weken lang had zij niet naar haar armen vader
omgezien, omdat het haar verveelde, omdat ze er niet aan gedacht had.
Toen de auto voor het kleine huis stilstond, rilde zij.
‘Zal ik maar niet hier wachten?’ vroeg Maurits. De verhouding tusschen hem en
zijn schoonouders was als tusschen vreemden, hij vond 't niet kiesch, nu ineens mee
naar binnen te gaan.
‘Je moet zeker meegaan,’ fluisterde Carla angstig, ze was bang en voelde een steun
in zijn tegenwoordigheid.
Er werd opengedaan door een vreemde vrouw, maar onmiddellijk stak Carolien
het hoofd om de deur.
Zij traden binnen.
Mevrouw van Stavenvoorde was alleen. De kamer leek opgeruimd alsof men er
den heelen dag niet vertoefd had, in den hoek bij de kachel was de rieten leunstoel
weggeschoven.
Carolien stond bij de tafel. Haar gezicht was grauw en ingevallen. Maurits, die
haar in langen tijd niet gezien had, vond haar heel oud geworden. Haar oogen zagen
rood. Zij trad hen niet te gemoed, heette hen niet welkom.
‘Het is een half uur geleden afgeloopen,’ zei zij dof.
Carla snikte zacht. Maurits sloeg zijn armen om haar heen. ‘Is 't ineens zooveel
erger geworden?’ vroeg hij.
‘Ineens?’ herhaalde Carolien, ‘hij is al sedert maanden zoo erg, hij ging altijd maar
achteruit, dat wisten jullie toch wel.’ ‘Waarom hebt u mij niet eerder laten roepen?’
fluisterde Carla, zij hield het hoofd verborgen aan den schouder van haar man en
keek haar moeder niet aan.
‘Ik had gedacht dat je nog wel eens uit je eigen was gekomen. Je wist dat hij heel
erg was.’
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‘Heeft... heeft hij nog naar me gevraagd?’ aarzelend en beschaamd kwamen de
woorden over Carla's lippen.
‘Nee,’ antwoordde Carolien hard.
De stilte werd alleen verbroken door Carla's heftig gesnik.
‘Ik zou maar niet zoo huilen,’ zei Carolien. Zij voelde op het oogenblik heelemaal
geen medelijden met haar dochter. Al het grievend verdriet, de teleurstelling, de
smart van de laatste jaren over de onverschilligheid van het kind, die zij samen
gedragen hadden, zonder er tegen elkaar over te willen klagen, vervulde haar met
bitterheid. Die tranen, die nietszeggende, ijdele tranen stemden haar niet zachter.
‘Wil je hem zien?’ vroeg zij.
Carla huiverde, zij had het liever niet gedaan, maar zij durfde niet weigeren.
‘Ga je mee?’ fluisterde zij tot Maurits.
Geruststellend drukte hij haar hand. Carolien ging vooruit, zij volgden haar, de
donkere trap op, naar boven.
Op het smalle portaaltje stond de vrouw die hen had opengedaan, zij sprak zacht
met mevrouw van Stavenvoorde.
‘Dadelijk,’ zei Carolien, ‘'t is maar een oogenblikje. Alles ligt al klaar.’
‘Wat wil ze?’ vroeg Carla, toen de vrouw zich, op haar teenen loopend, verwijderde.
‘We moeten hem afleggen, dat moet gauw gebeuren, maar jullie kunt wel even
binnenkomen.’
In de kamer brandde een enkele gaspit met een groen papieren kap er om heen.
In het kleine potkacheltje verglommen de laatste vonken van een kool vuur. Voor
het groote ledikant in den hoek waren de geel en bruin gestreepte gordijnen dicht
geschoven. Carla liet haar blikken gaan door het vertrek. Sedert haar huwelijk was
zij niet hier geweest, de eenvoudige, bijna armelijke omgeving deed haar vreemd
aan. In den spiegel boven den schoorsteenmantel, zag zij haar eigen beeld. De kostbare
mantel was haar even van de schouders gegleden, zij zag haar half ontbloote borst
en schouders, de afhangende diamant, die schuil ging in de weeke plooien van haar
rijke kleeding. Ze voelde zich beschaamd in haar pracht en zij hulde zich dichter in
haar mantel om zichzelf te verbergen, om een minder schril contrast te vormen met
het doodsbed, waar zij voor stond.
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Carolien keek even voorzichtig door het gordijn, toen trok zij het langzaam heelemaal
open.
Hij lag heel rustig, heel kalm. Het fijne gezicht zag groezelig grauw, de oogen
waren gesloten en al ingezonken, van den spitsen neus tot aan de kin diepe plooien,
de handen lagen op het dek. Hij leek heel oud en nietig.
Even streek Carla met haar hand langs zijn voorhoofd.
‘Hij is al koud,’ prevelde zij. Zij durfde niet meer huilen, de snikken kropten in
haar keel.
‘Hij heeft niet geleden,’ zei Carolien. ‘Arme stakker, veel plezier heeft hij ook
niet gehad in z'n leven.’
Toen zag zij Carla aan en 't was of zij nu eerst het schitterende toilet van haar
dochter gewaar werd.
‘Waar kom je eigenlijk vandaan?’
‘Wij waren op een diner,’ antwoordde Maurits. ‘We kregen daar een boodschap.’
‘Zoo,’ zij keek naar haar schoonzoon, zijn overjas stond open en zij zag het laag
uitgesneden vest, de witte das, het glanzend plastron van zijn overhemd. De
uitdrukking van haar gezicht verhardde zich nog.
‘Jullie moest nu maar heengaan.’
Het hoofd gebogen als een schuldige, voor het eerst in haar leven zich verlegen
en onbehagelijk voelend in haar feestkleedij, ging Carla naar de deur. 't Zou een
verademing zijn om weg te komen. Als ze weer thuis was zou die gewaarwording
van schaamte en vernedering haar niet meer zoo beklemmen.
Angstvallig ging zij naar haar moeder. Zij had haar nog geen zoen durven geven.
Nu sloeg zij de armen om haar hals.
‘Arme moes, kunnen we niets voor je doen?’
De hartelijkheid en het medelijden, die zij op 't oogenblik in waarheid voelde,
misten hun uitwerking niet geheel op Carolien. 't Was toch haar kind, haar lieveling
en... nu ja... die arme pa had immers zoo dikwijls gezegd dat zij 't niet heelemaal
helpen kon.
‘Nee kind, ik heb hulp genoeg.’
‘Ik kom morgen vroeg terug,’ lispte Carla.
Daar viel Carolien de paradekleeding weer in 't oog.
Zoo naakt, en al dat geschitter, het stuitte haar en zij voelde de zachtere aandoening
wijken.
‘Waarom? Je arme vader heeft er niets meer aan en met de
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menschen die hier komen ben jij toch niet op je gemak.’
‘We komen natuurlijk terug,’ viel Maurits beslist in.
‘Ik zal alles voor de begrafenis met u regelen.’
‘Ook al niet noodig, dat wordt wel gedaan. 't Gaat maar heel eenvoudig, niks voor
jullie.’
‘Toe moes,’ snikte Carla, de hand der oude vrouw in de hare nemend.
‘Ja, ja, ik meen niet dat jullie niet komen kunt, dat spreekt van zelf.’
Toen zij weg waren voelde ook zij zich verlicht. Zij wist het wel, al had zij 't zich
ook honderdmaal willen ontveinzen, tusschen haar en haar dochter was de band
verbroken. Er was thans meer onwil dan liefde voor het aangebeden kind. Nu ging
alles wat zij aan zachtheid en teederheid bezat uit naar den stillen, geduldigen man,
dien zij dikwijls overheerscht en afgesnauwd had, maar waarvan zij toch had
gehouden, al die lange jaren, en die haar nu achterliet, eenzaam, oud en droevig.
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XIX.
Gedurende de eerste dagen, weken zelfs, verkeerde Carla onder den indruk van het
sterfgeval. Ze was oprecht bedroefd geweest en had zich haar harteloosheid bitter
verweten. Zij nam zich voor om aan haar moeder goed te maken wat zij aan haar
vader was tekort gekomen. De werkelijkheid en haar eigen onmacht spotten met haar
goede bedoelingen. Reeds op den begrafenisdag was 't haar duidelijk geworden; met
haar moeder had zij geen enkel punt van aanraking, zij hield van haar omdat 't nu
eenmaal haar moeder was, maar zij waren elkaar vreemd. Carla was gekomen, zoo
eenvoudig mogelijk in 't zwart gekleed, maar zij nam aanstoot aan alles wat gebeurde
en aan de menschen, die zij ontmoette. Zij kende er enkelen van, uit haar jeugd, die
een familiaren toon tegen haar aannamen, waarop zij niet inging. De anderen naderden
haar met een verlegenheid, die haar ook ergerde. Hun burgerlijk gepraat over
sterfgevallen en ziekten, hinderde haar. Het aanzitten aan de koffietafel met de groote
stapels kadetjes met rookvleesch en kaas was haar een kwelling. Toen zij wegging
voelde iedereen 't als een verademing.
Wanneer zij haar moeder opzocht vond zij haar zelden alleen. Er was altijd een
vriendin, een nicht of een aangetrouwde tante, wier bestaan Carla lang vergeten was.
De jonge vrouw stond buiten al de dingen die de anderen bepraatten. Carolien voelde
soms nog wel een opwelling van trots, wanneer haar voorname dochter, in haar
elegant toilet, binnenkwam, en haar kennissen groote oogen opzetten en zich verlegen
toonden, maar dat gevoel kon toch de grievende zekerheid niet te niet doen dat zij
en Carla nu ver van elkaar stonden, dat haar kind, noch haar kleinkind haar het alleen
zijn zouden helpen dragen, of haar een troost zouden zijn in haar ouderdom.
Na lang overwegen nam zij het voorstel aan van een onge-
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trouwde nicht, waarmee zij intiem omging, om samen buiten te gaan wonen. Zij
huurden een aardig huisje bij Haarlem. Carla juichte het besluit van haar moeder toe
en Carolien drong de bittere woorden, die haar op de lippen kwamen, terug. Zij zou
het zich dan maar ontgeven dat de van Bergvoorts in hun hart blij waren omdat
moeder niet meer in de stad woonde, zij moest dan maar trachten in de verte te
genieten van de welvaart en den voorspoed harer kinderen, de glorie van haar dochter
had haar al zoo menige teleurstelling gebaard.
Toen Carla voor het laatst in de woning vertoefde waar zij haar kinderjaren had
doorgebracht, toen zij de kamers al leeger en leeger zag worden en de eenvoudige
meubels, het oude kabinet, het tafeltje waaraan pa zooveel had geschreven, de rieten
leunstoel waarin hij en Grootje gezeten hadden, op den verhuiswagen zag laden,
werd het haar vreemd te moede.
't Was een begrafenis die haar meer roerde dan toen haar vader een paar maanden
geledene werd weggedragen. In een hoek van de huiskamer lag een noop papier en
oude muziekboeken, door Carolien als waardeloos veroordeeld; met anderen rommel
zou 't door 't Leger des Heils worden weggehaald.
Carla kreeg de tranen in de oogen. Zij dacht aan al de illusies, de nooit vervulde
idealen die haar vader misschien koesterde, toen hij op dat nu vergeelde en gescheurde
papier schreef.
Zij ging naar het kamertje, waar zij als kind en als jong meisje geslapen had. Alles
wat zij zoo hartstochtelijk had begeerd, alles waar zij naar gesmacht had, was het
hare geworden. Ze had nu weelde en rijkdom, ze had zich ontworsteld aan de
burgerlijke sfeer die zij zoo hartgrondig haatte, ze was mooi en ze werd door vele
vrouwen benijd. En toch kwam er een gevoel over haar alsof 't haar goed zou doen
als zij in dat eenmaal zoo geminachte vertrekje had kunnen neerzitten en schreien,
heftig en smartelijk schreien om alles wat eenmaal geweest was. Ze wist het wel,
wat zij verkregen had was te duur betaald. O nog eenmaal vrij zijn, vrij van de schande
zich verkocht te hebben aan een man, dien zij niet liefhad!
Maar met geweld verzette zij zich tegen al die aandoeningen. Als zij maar weg
was uit dat leege, melancholieke huis. Wat een dwaasheid om zoo sentimenteel te
zijn. Zij was in Michel's macht, en kon er zich niet aan onttrekken en... wat zij zich
ook wijsmaakte, diep in zichzelf wist ze dat 't onmogelijk was,
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dat ze misschien ook niet wilde. Ze was immers veel te laf, veel te slap. Haar leven
gaf haar alles waar zij van hield. Alleen maar niet denken, niet inkeeren tot je zelf,
je maar laten voortglijden, insluimeren in de weeke, zachte armen van genot en
wellust.
Kleine Laura was al sedert eenige dagen onwel, ze had al lang gehoest en dikwijls
verhooging van temperatuur gehad. De dokter dacht aan mazelen of roodvonk, hij
kon 't nog niet zeggen, er heerschten veel kinderziekten. Ook heden was de kleine
hangerig en moest in haar bedje blijven. Carla zou 's middags samen komen met
Michel, maar toen zij het koortsige gezichtje van Laura zag, toen de brandende
vingertjes haar hand krampachtig vasthielden, besloot zij niet te gaan.
Onmogelijk om hem een boodschap te zenden; een briefje aan zijn kantoor kon
hem niet meer bereiken. Hij zou haar te vergeefs wachten en kwaad worden. 't Kon
haar niet schelen, nu 't kind ziek was had zij buiten haar huis geen rust, wilde zij in
de onmiddellijke nabijheid van de kleine blijven. Toen Laura sliep en Mademoiselle
rustig met haar naaiwerk bij het bedje zat, ging Carla naar haar eigen boudoir. Zij
had een langen middag voor zich, de lust om te lezen ontbrak haar, haar gedachten
waren er toch niet bij. Doelloos stond zij voor het raam en keek naar buiten. Zij
woonde in een deftige straat, maar 't was saai en stil. 's Morgens wat rumoer van
kooplui, 's middags passeerde er geen levende ziel, alleen de menschen, die er noodig
hadden.
't Was Carla nooit zoo opgevallen, zij keek weinig naar buiten, de kamers waar
zij 't meest vertoefde, zagen op den tuin uit, maar nu vond zij alles grijs en zwart en
doodsch. Een dichte motregen sloeg tegen de ruiten, al sedert dagen had de zon geen
enkel oogenblik geschenen, somber en droefgeestig welfde zich de hemel boven de
hooge huizen aan den overkant. Een beklemmende angst kroop haar naar de keel,
zij voelde zich al lang gedrukt, zwaarmoedig, alsof haar een ongeluk boven het hoofd
hing. 't Was alleen de invloed van dat ellendige, troostelooze weer. Zij wilde het niet
meer zien. Met een driftige beweging sloot zij de overgordijnen, toen stak zij de
kaarsen aan op de vergulde lustres aan weerszijden van den spiegel.
Het vuur in den haard vlamde op, in het zachte licht kwamen de oude, mooie
kleuren van haar perzische tapijtjes en haar
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meubelbekleedingen voordeelig uit. Zij trok haar gemakkelijksten fauteuil bij het
vuur en nestelde er zich in. Een fluweelen kussen in haar rug, een ander, waar zij
met den elleboog op rustte. Zoo, nu was het gezellig en intiem, maar de stemming
wilde niet komen. Zij tuurde in de vlammen, onrustig en gedachteloos, totdat haar
oogen pijn deden. Zou zij weer naar de kinderkamer gaan? Neen, dan zou zij Laura
misschien wakker maken, en 't was zoo noodig dat het kind sliep. Goddank, daar
werd gebeld, ten minste eenig geluid in het doodstille huis. Ze wenschte dat er bezoek
zou komen, onverschillig wie, alles was nu beter dan alleen zijn, en verlangend
opende zij haar kamerdeur op een kier en luisterde. Een oogenblik later bracht de
meid haar een kaartje. Zij las: Meta Schoorveld de Bie, en zij uitte een kreet van
vreugde.
De meid keek met een verwonderd gezicht.
‘Die... dame... vraagt of zij u spreken kan.’
‘Zeker, zeker, laat mevrouw dadelijk hier komen en Mina, breng dan theewater
en toast en wat bonbons.’
Mina ging naar beneden, moest zij ‘mevrouw’ zeggen tegen die juffrouw in de
uniform van het Heilsleger? Ze had haar nog wel op de mat laten staan.
Onstuimig viel Carla haar oude vriendin om den hals.
‘Meta, kind, daar doe je wel aan, god, wat ben ik blij, je weer eens te zien. Waarom
ben je zoo'n tijd weggebleven? Hoe is 't met je, met jou en je man, en alles? Doe je
goed af en ga zitten, hier bij het vuur, 't is buiten afschuwelijk, nee, neem die stoel,
die is lekkerder... en een voetkussen...’
Zoo ratelde zij een paar minuten door, terwijl Meta, een beetje verwonderd, maar
toch aangenaam verrast door die bijzonder hartelijke ontvangst, niet aan 't woord
kon komen.
‘Wat ben je koud,’ en lachend ontnam zij Meta haar luifelhoedje met het roode
lint en haar langen zwarte mantel, ‘je hebt toch geen haast.’
‘Ik heb wel een uurtje. Heerlijk dat ik je thuis tref. Ik moest in de stad zijn, omdat
ik van avond een vergadering heb.’
‘Dan blijf je bij ons eten?’
‘Neen, ik eet bij papa.’
‘En je man?’
Wanneer Carla van haar vriendin hoorde of haar zag dacht zij er eigenlijk nooit
aan dat zij getrouwd was. 't Was of die
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man niet bestond en Meta zelf sprak ook heel weinig over hem.
‘Hij is in Utrecht gebleven. Hij en papa, nu ja... zij kunnen onmogelijk
sympathiseeren, maar vertel me eens. Hier alles wel? Maurits en de kleine schat?’
Juist kwam Mina die de theetafel in orde maakte.
De heele kamer kreeg plotseling een ander aanzien. Wat was 't nu gezellig om
samen thee te drinken. Carla wenkte de meid om weer heen te gaan, zij wilde 't verder
liever zelf doen.
‘Lauratje is niet erg wel, de dokter weet 't nog niet. Hij is bang voor mazelen, ik
ben er niet gerust op.’
‘Mazelen, dat is zoo erg niet, ieder kind heelt wel eens zoowat, daar moet je heusch
niet over tobben.’
‘Nee,’ zei Carla. Haar ongedurig angstgevoel verdween. Zij keek naar de tengere
figuur in het donkere kleed, naar het bleeke gezicht met het onbestemd blonde haar,
in het midden gescheiden, en glad achter de ooren weggestreken; wanhopend
onflatteus. Meta was er niet mooier op geworden, toch had haar gezicht een heel
aangename uitdrukking. Er lag een waas van rust en kalmte over het geheel en de
zachte oogen spraken van ernstige goedheid en tevredenheid. Carla voelde zich
wonderlijk aangedaan. Zij wist zelf niet waarom zij zoo gelukkig was met Meta's
komst, maar zij gehoorzaamde aan een impulsieven drang door haar nogmaals te
omhelzen.
‘En nu gaan we eens prettig, vertrouwelijk samen praten, net als vroeger, hè...
Meta... kind dat is in geen jaren gebeurd.’
Meta glimlachte. Zij voelde zich behagelijk, komend van de natte, koude straat in
dit interieur van kleur en licht en warmte. En zij was heel blij omdat Carla zoo
hartelijk was, heel anders dan bij haar vroeger bezoek. Ze zag er ook veel eenvoudiger
uit in een grijs kleedje hoog aan den hals gesloten. O ja, Meta herinnerde zich, en
belangstellend: ‘Je hebt een groot verdriet gehad sedert we elkaar gezien hebben. Je
goede vader zoo gestorven.’
‘Ja,’ zij hoopte dat Meta niet heel diep op dat onderwerp zou ingaan.
‘Wat heeft hij gehad?’
‘Ach zwakte, verval van krachten. Voor pa zelf was 't eigenlijk maar een geluk,
in den laatsten tijd was hij wel niet kindsch, maar toch een beetje suf.’
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‘Ja, ja, 't is altijd erger voor degenen die achterblijven. En je moeder, schreef je, is
buiten gaan wonen. Mis je haar erg?’ Tegenover Meta voelde zij zich niet in staat
tot een conventioneelen leugen.
‘Neen,’ antwoordde zij kort, en toen langzaam: ‘Om je de waarheid te zeggen,
moeder en ik... wij zijn van elkaar vervreemd.’
‘Dat zijn wij ook, Carla.’
‘Misschien wel, maar op een heel andere manier. Met moeder heb ik geen enkel
punt van aanraking meer. Als heel jong meisje ben ik in een heel andere omgeving
gekomen en er in gebleven.’
‘En ik dan?’ vroeg Meta.
‘Jawel, maar dat is toch niet 't zelfde. Je bent uit een anderen stand, je hebt een
opvoeding gehad. Dat zal je altijd bijblijven. Je zult nooit dat verschrikkelijk
burgerlijke krijgen dat me in moeder altijd zoo gehinderd heeft en waar ik nu
heelemaal niet meer over heen kan.’
Meta zweeg. Ze had wel iets kunnen zeggen over plicht en kinderlijke liefde maar
zij begreep dat die ijdele klanken beter achterwege bleven.
‘Daarom,’ vervolgde Carla, ‘is 't beter zoo. Nu zien we elkaar een enkelen keer
en zal ik verlangen om tusschenbeiden naar haar toe te gaan, want... Je moet niet
denken dat ik niet van haar houd.’
‘Natuurlijk,’ antwoordde Meta. Zij dronk met genot haar lekkere thee en bediende
zich van toast. Behagelijk schoof zij dieper in haar stoel.
‘'t Is toch wel heerlijk,’ zei zij met iets droomerigs in haar blik. ‘Zoo'n gezellig
interieur.’
‘Dat hadt jij toch net zoo goed kunnen hebben.’
‘Ik weet niet.’
De kaarsen begonnen lager te branden en het vuur flikkerde hooger op. Iets heel
intiems en vertrouwelijks zweefde door het vertrek. Carla keek naar het peinzende
gezichtje tegenover haar, toen trok zij haar stoel dichter bij.
‘Zeg Meta?’
‘Ja... wat?’
‘Hoe ben je er toch eigenlijk toe gekomen?’
‘Waartoe?’
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‘Wel, om heilsoldaat te worden en... om met Schoorveld te trouwen?’
‘Hij is een beste, nobele man.’
‘Dat wil ik wel gelooven. Maar toch niets voor jou. O, Meta, je kon alles hebben
wat je maar verlangde, je was rijk. Je hebt overal afstand van gedaan, je bent vrijwillig
in armoede en akeligheid gaan leven, ik begrijp het niet, ik begrijp het niet.’
‘Hoe zou je?’ glimlachte Meta. ‘Ik was rijk maar daarmee is alles gezegd. Verder
had ik niets, en ik was eigenlijk armer dan ik nu ben. Ik voel me nu gelukkiger, en
veel tevredener.’
‘Maar vroeger dacht je toch nooit aan zoo iets! 't Is zoo'n vreeselijke verandering.’
‘Ik ben er ook niet ineens toe gekomen, langzamerhand. Ik heb leeren denken,
maar vooral ik heb groote teleurstellingen gehad. Ik had een steun noodig om mijn
evenwicht te bewaren, die vond ik in veel doen voor anderen. Daar is heelemaal geen
verdienste in, 't is mijn natuur. Op die manier alleen kon ik mijn verdriet dragen.’
‘'t Was wel vreeselijk voor je dat je lieve moeder gestorven is, maar toch...’
‘Dat was 't niet alleen.’
Carla durfde niet verder vragen. Ze wist wel dat Meta zich ook in haar vader had
teleurgesteld gezien, dat was echter een onderwerp, waarover zij liever niet sprak.
Maar Meta ging verder, toegevend aan de behoefte om vertrouwelijk te zijn.
‘Bij papa vond ik geen thuis, o ik zeg niets kwaads van hem, hij is heel goed, maar
wij zijn te verschillend, we zouden niet samen kunnen wonen, en dan... wil ik je eens
iets vertellen?’
‘Ja?’
‘Ik heb een ongelukkige liefde gehad.’
‘Jij!’ Carla zette groote oogen op. ‘Daar heb ik nooit iets van geweten.’
‘Nee, niemand heeft het geweten behalve mijn lieve moeder. Ik heb er veel door
geleden, toch heeft 't meer waarde aan mijn leven gegeven. Zonder dat, zou ik mijn
bestaan van rijk, onbeduidend meisje hebben voortgesleept. Ik heb er een stoot door
gekregen.’
Carla zei niets. Zij was wel heel nieuwsgierig maar haar kieschheid weerhield haar
toch van rechtstreeksche vragen.
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‘Nu zou je wel graag willen weten wie het geweest is?’
‘Als je het liever niet zegt, als 't je pijn doet.’
‘Het doet me geen pijn en ik kan het je nu wel zeggen. Ik was verliefd, nee, veel
meer dan dat, op je man.’
‘Op Maurits?’ Verbaasd en ongeloovig keek Carla naar haar vriendin.
Maar deze zag haar niet aan, zij staarde peinzend in het vuur en zweeg. Carla
schreef haar zwijgen aan een verkeerde oorzaak toe, opstaande en den arm om Meta's
hals slaande zei zij medelijdend en als wilde zij zich verontschuldigen: ‘Ik verzeker
je dat ik het niet heb kunnen vermoeden, ik heb je dan veel verdriet gedaan, maar 't
was buiten mijn schuld, dat weet je toch?’
Met een zachten glimlach onttrok Meta zich aan de omhelzing.’
‘Natuurlijk weet ik dat, denk je dat ik er anders met je over zou praten? Jij kon
het heelemaal niet helpen. Ik kan er nu kalm over spreken. Laat ik je vertellen.
Je herinnert je dat ik Maurits in het buitenland leerde kennen, een paar maanden
vóór dat jij hem ooit gezien had. Ik hield dadelijk van hem en ik hoopte dat hij mij
vragen zou, hij maakte mij nu wel niet het hof, maar hij was toch erg vriendelijk.
Dien korten tijd was ik heel gelukkig, ik zag er zelfs beter door uit en ik deed alle
moeite om hem te behagen, maar waarschijnlijk toch zoo bescheiden, dat hij 't nooit
heeft gemerkt. Ik wist wel dat hij niet verliefd op mij was maar ik dacht: Al neemt
hij me een beetje om mijn geld, 't kan me niet schelen. Ik ben blij dat ik rijk ben,
voor hem, ik zal hem zóó liefhebben, hem zóó gelukkig maken, me zóó heelemaal
aan hem wijden dat hij wel eindigen zal met ook wezenlijk van mij te houden. Toen
gaven we die partij, o je weet het nog wel, hij zag jou en ik begreep dat er voor mij
geen hoop meer was. Dien avond heb ik wel veel geleden.’
Zij sprak zacht en droomerig, als vertelde zij van iemand anders.
‘Als je 't mij gezegd hadt, zou ik nooit eenige notitie van hem hebben genomen,’
zei Carla en op dat oogenblik geloofde zij dat zij waarheid sprak.
Maar Meta schudde het hoofd. ‘Dat zou toch niets hebben geholpen. Ik had altijd
een vagen angst dat het gebeuren zou

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

195
als hij je zag. Misschien heb ik je daarom nooit iets verteld, misschien was ik er ook
een beetje te trotsch voor. Ik weet het niet. Ik voelde me heel ongelukkig maar ik
begreep dat het natuurlijk was. Jij, zoo'n mooi, vroolijk, pittig, schitterend meisje,
door iedereen aangebeden en ik, een leelijk, stil, onbeduidend kind, alleen maar rijk.
Daar kon ik toch niet tegen op. Ik probeerde het ook niet, ik berustte. Zie je, bijzonder
temperamentvol of hartstochtelijk ben ik niet, ik kan alleen maar innig veel van
iemand houden en dat deed ik van Maurits, dat doe ik nog.’
‘Maar Meta!’
Nu lachte ze, een zacht, welluidend lachje.
‘Schrik er maar niet van, ik houd van jou ook, net zooveel. Je weel wel, toen we
samen kinderen, jonge meisjes waren zag ik tegen je op, ik beschouwde je als mijn
meerdere, wat je dan ook was. Toen ik nu wist dat Maurits jou liefhadt, benijdde ik
je natuurlijk wel, maar ik heb je nooit tot vijandin gehad, integendeel ik geloof dat
ik toen nog veel meer van je hield. De zaligheid straalde Maurits de oogen uit, hij
leek een verheerlijkt mensch, en ik was jou dankbaar omdat je hem zoo gelukkig
maakte. Dat ben ik je altijd gebleven, je weet niet hoe innig. Jij hebt hem alles
gegeven, jezelf, je mooie, heerlijke zelf, en een kind, o het kind! Door jou heeft hij
een gelukkig thuis, alles, alles wat waarde aan het leven geeft, heeft hij door jou.
Zou ik dan niet van je houden, je niet liefhebben?’
De kaarsen waren bijna uitgebrand, maar het vuur flikkerde hooger op, toch was
het schijnsel niet helder genoeg om den donkeren blos te zien, die Carla naar het
gelaat steeg. Zij klemde de slanke, witte vingers zoo vast ineen dat ze kraakten, de
bekentenis van hetgeen zij gedaan had brandde haar op de lippen, o nu zeggen, nu
biechten aan haar, wier meerderheid zij thans zoo duidelijk voelde, dat zij haar man
niet gelukkig maakte, dat zij hem bedroog uit vuige baatzucht, nu smeeken om hulp,
om steun om zich te beteren, om goed te maken, als het kon.
Maar daar hoorde zij weer de zachte stem die vervolgde: ‘Neen, jaloersch, zooals
de menschen dat verstaan, ben ik niet op je geweest, misschien wel omdat ik niet in
staat ben tot heel groote, heftige gevoelens. Wanneer je Maurits niet gelukkig had
gemaakt o dan... ja, dat weet ik wel zeker, dan
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had ik je gehaat, dat zou ik je nooit, nooit kunnen vergeven.’
De gloed stierf weg uit Carla's gezicht. Wat had zij daar toch voor een krankzinnige
opwelling gehad? Wat voelde zij zich zonderling aangedaan, zij benijdde haar vriendin
die rust, die kalmte, die schuldeloosheid.
‘En ben je toen aan liefdadigheid gaan doen? Arme Meta, dat was toch maar een
surrogaat.’
Zij sprak onverschilliger dan zij wilde, zelfs ietwat spottend om de betoovering
te verbreken, waarin zij zich gevangen voelde.
‘Ja, het was ook een surrogaat, maar dat had ik noodig. Ik had kunnen trouwen,
je weet dat ik een paar keer ten huwelijk ben gevraagd, maar zij kwamen altijd op
mijn geld af en er was niemand die mij aantrok. Ik wou niet trouwen zonder liefde,
ten minste van mijn kant.’
‘Maar hoe om godswil werd je toch heilsoldaat? Dat was toch wel heel dwaas.’
‘Waarom? Door mijn philantropisch werk leerde ik verscheidene menschen uit
het Leger kennen. Ik kreeg er eerbied en liefde voor. Ik voelde er mij ontzettend toe
aangetrokken. Ik weet wel, voor menschen die er niets van af weten, er zich nooit
mee bemoeid hebben is er misschien een belachelijken kant aan, in sommige uiterlijke
dingen vind ik het ook soms wel gek, maar dat beteekent niets bij de diepe, innerlijke
waarde, bij al het mooie liefdewerk dat je er doen kunt.’
‘En dan leerde je er Schoorveld kennen, toen kwam de liefde dan toch ook van
jou kant?’
‘Neen, niet zooals jij dat bedoelt. Schoorveld is een krachtig mensch, die alles
overheeft voor het groote doel, alles daarvoor opoffert. Aan zoo iemand had ik
behoefte. Met hem samen werken, met hem nuttig zijn, dat leek me een ideaal.
Daarvoor was het ook veel beter dat we trouwden, maar we zijn nooit anders geweest
dan een paar goede kameraden. Dat heb ik hem vooruit gezegd.’
‘En nam hij daar genoegen mee?’ vroeg Carla met een spottend, ongeloovig lachje.
‘Wij werken samen en staan elkaar daarin heel na. In zijn particulier leven laat ik
hem vrij.’
‘Zoo, en hij jou ook?’
‘Natuurlijk, maar ik heb die vrijheid niet noodig.’
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‘En je bent vier en twintig jaar, Meta. Mijn god, 't leven begint pas voor je.’
‘Ja, ik ben nog heel jong en daar ben ik blij om. Ik zal nog lang kunnen leven en
veel goed kunnen doen. En dan, ik voel me zoo gelukkig. In het Heilsleger heb ik
een steun gevonden. Misschien zal er nog veel verdriet voor me zijn weggelegd,
maar ik heb me zoo losgemaakt van al het andere, ik heb de overtuiging dat mijn
werk me altijd zal troosten.’
Carla stond op.
‘Wat is 't donker geworden,’ zel zij ongeduldig en zij drukte op den knop van het
electrische licht. In den overgang van het intieme half duister tot den schrillen kouden
glans, knipte Meta met de oogen en hief het bleeke, nu door de emotie van het praten
met een zachten blos gekleurde, gezichtje op.
Als verwonderd keken de vriendinnen elkaar aan.
‘Je bent een onverbeterlijke, dweepzieke heilsoldaat,’ zei Carla met een halven
lach, ‘ik kan niet met je redeneeren.’
‘'t Hoeft ook niet.’ Even streek Meta met haar hand langs het goudglinsterend haar
der jonge vrouw. ‘Ieder ander zou ik willen bekeeren, overhalen tot een ander leven,
jou niet. Jij hoort in je sfeer, jij bent geboren om gelukkig en schitterend te zijn en
om gelukkig te maken. En nu gaan we naar Lauratje kijken, niet?’
‘Ja zeker, ik begrijp niet dat ze nog slaapt, maar misschien heeft Mademoiselle
mij niet geroepen omdat ik visite had.’
Het kind sliep nog, het gezichtje opgezet en rood van koortsgloed, onrustig de
ademhaling, de handjes klam.
Carla gaf de kinderjuffrouw een wenk. Op de teenen loopend, met een uiterst
verwonderden blik op de heilsoldaat, verliet het meisje de kamer.
Meta boog zich over het bedje.
‘Ze ziet er niet goed uit. Wat zegt de dokter?’
‘Hij is van morgen geweest. Hij wist niet wat 't worden zou. Mazelen, roodvonk,
misschien.’
Meta maakte het nachtjaponnetje van het kind los en sloeg het hemdje om. De
huid gloeide als vuur maar er was geen vlekje zichtbaar.
De kleine werd wakker en begon te huilen op het zien van een vreemd gezicht.
‘Maatje, maatje!’
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Carla sloeg de armen om haar heen en kuste haar. Zij schrikte van het brandend heete
gezichtje.
‘Meta,’ fluisterde zij, met plotseling een hevige angstuitdrukking in de oogen, ‘vin
je haar erg ziek?’
‘Ja,’ antwoordde Meta rustig, ‘maar dat beteekent niets zoodra de mazelen maar
uitkomen, ik zie nog geen vlekken.’
Weer boog zij zich over het kind dat nu met gesloten oogjes achterover lag. Zij
streek de krullen van de heete slapen, maakte het lint los en bond ze hoog op.
‘Dat haar maakt haar zoo warm. Je hebt toch wel een thermometer?’
‘Ja, natuurlijk. Van morgen was 't 38.05.’
Meta legde den thermometer aan. ‘Komt Maurits niet thuis?’ vroeg zij.
‘Neen, pas van avond. Hij heeft van middag vergadering en daarna een heerendiner
in de ‘Twee Steden’.
‘Nu, dan weet je toch altijd waar hij is, als je soms liever hebt dat hij t'huis komt.
Laten we eens zien, 39.02.’
‘Maar dat is vreeselijk hoog.’
‘Kinderen hebben gauw erge koorts. Laat de dokter nog eens komen. Dan ben je
van avond gerust.’
‘Onmogelijk Carla lief, om zeven uur hebben we een meeting, ik ga van avond
nog terug. Papa weet ook dat ik dadelijk weg moet, daarom heb ik gevraagd, wat
vroeg te eten.’
‘In godsnaam dan,’ zei Carla, met een gevoel alsof zij op 't oogenblik niets liever
wenschte dan de geruststellende tegenwoordigheid van Meta bij haar ziek kind.
Er werd geklopt en Mina keek om de deur.
‘Mevrouw, daar is meneer de Raadt, die...’ maar nog vóór zij had uitgesproken
viel Carla haar ongeduldig in de rede.
‘Ik kan meneer niet ontvangen.’
‘Dat heb ik al gezegd mevrouw, maar meneer zegt dat hij u bepaald even spreken
moet.’
‘Nee, onmogelijk, ik wil niet, zeg dat Laura ziek is.’
De meid ging weg. Carla riep Mademoiselle terug en wilde meegaan om Meta uit
te laten.
Op de gang zag zij het dienstmeisje dat de trap weer opkwam.
‘Meneer vraagt maar een paar minuten mevrouw, ik kan hem niet wegkrijgen.’
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Driftig stapte Carla op den grond. De meid en ook Meta keken haar verbaasd aan.
Zij beheerschte zich.
‘Nu goed, is meneer in het salon?’
‘Ja, mevrouw.’
‘Carla,’ zei Meta, ‘je moet je heusch niet zoo zenuwachtig maken. Je kunt toch
best iemand ontvangen, zoo ziek is 't kind niet. Adieu, schrijf je me eens gauw dat
het beter gaat.’
‘Ja, 't is heerlijk dat je gekomen bent.’ Zij boog haar gezicht naar haar vriendin.
Toen, terwijl zij haar kuste, steeg de brandende schaamtegloed haar weer naar de
wangen. Mijn God, als Meta eens wist!
In het salon, voor den haard stond Michel de Raadt, zijn krachtige figuur nog
breeder en grooter door den pels, dien hij had aangehouden. In het achterover
geworpen hoofd flikkerden toornig de oogen.
Maar Carla zag het niet. Zij voelde slechts angst, die, 't mocht dan ongemotiveerd
zijn, iedere minuut benauwender werd, en onwil, ergernis tegenover Michel, omdat
hij haar dwong.
‘Wat bezielt je om mijn deur te forceeren?’ vroeg zij, zonder eenige inleiding.
‘Wat bezielt jou om me den heelen middag voor gek te laten zitten wachten? Wie
denk je dat je voorhebt?’
‘Laura is ziek.’
‘Dat is geen reden.’
‘Voor mij wèl.’
‘Sedert wanneer ben jij zoo'n uiterst bezorgde moeder?’
‘Je weet dat 't kind mij boven alles gaat.’
‘Dat weet ik waarachtig niet en ik wil het ook niet.’
Kort en scherp vielen de woorden. Zij spraken gedempt, zich beheerschend. Carla
keek in zijn brutaal, overmoedig gezicht. Op dit oogenblik voelde zij niets voor hem,
er was zelfs afkeer in haar.
‘Zoolang Laura ziek is kan ik geen afspraak maken, of je vergeefs wacht kan me
niet schelen.’
Hij vatte haar beide handen in zijn sterken greep en dwong haar hem aan te zien.
‘Als je op dien toon praat,’ zei hij heesch, ‘dwing je mij er aan te herinneren, dat
ik het meest te willen heb.’
Zij rilde, altijd had hij haar laten voelen dat zij in zijn macht was, maar nooit zoo
onomwonden. Zij wist wel dat zij niet vrij-
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willig een einde aan hun verhouding kon maken, omdat ze zich had verkocht.
‘Je begrijpt me verkeerd,’ zei zij zachter. ‘Heusch, het kind is erg ziek, ik kon niet
komen van middag en 't was onmogelijk om je een boodschap te zenden. Het spijt
me dat ik je vergeefs liet wachten.’
‘Zoo,’ zijn gezicht ontspande zich, ‘nu dan is het goed. Ik ben ook niet boos, maar
ééns voor al Carla, kunsten en kuren, die komen tegenover mij niet te pas, daar mag
je anderen op tracteeren zooveel je wilt.’
Zij klemde de lippen op elkaar en drong de toornige woorden terug. Zij had hem
toe willen schreeuwen dat zij genoeg van hem had, dat hij haar ergerde, en zijn
boosheid haar koud liet. Zij haatte zich om haar lafheid, maar zij had immers geen
keus.
‘Als ik hier kom, dan verkies ik niet als een onbekende afgescheept te worden,’
ging hij voort. ‘Wanneer je thuis bent, sta ik er op dat je me ontvangt, begrepen?’
‘Jawel, maar... laat me nu naar Laura teruggaan, ze is erg ziek.’
't Was of hij nu pas zag dat zij in waarheid beangst was en hij begreep dat hij ruw
was geweest. Belangstellend deed hij een paar vragen, trachtte haar gerust te stellen.
‘Kan ik iets voor je doen?’
‘Neen, ik zal den dokter telefoneeren.’
‘'t Zal natuurlijk niets zijn. Maak je niet noodeloos zenuwachtig. Schrijf een briefje
naar mijn kantoor hoe het is, of neen, ik zal morgen wel zelf komen hooren.’
‘Ja, goed.’
Hij kuste haar, plotseling woest en met geweld, omdat hij voelde dat zij zijn
liefkoozing onderging, maar niet beantwoordde.
Toen zij eindelijk alleen was, ging zij naar de eetkamer om te telefoneeren. De
dokter was nog niet thuis, maar men zou hem zeggen dat hij komen moest. Na het
eten? Ja, dat was goed, zij wilde niet aandringen op een dadelijk bezoek, zoo erg was
het niet.
Onrustig liep zij van de eene kamer naar de andere. Ze wist zelf niet waarom ze
nu niet weer naar haar ziek kind ging, 't was of zij niet durfde, of zij zich schaamde.
De hartstochtelijke zoenen van Michel brandden haar op de lippen, ze zou Lau-
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ratje nu niet kunnen kussen. Wat mankeerde haar toch vandaag? Reeds gedurende
Meta's bezoek had ze zich zoo vreemd gevoeld. Dat ze eigenlijk slecht was, ja dat
wist ze wel, maar 't was haar altijd gelukt er niet aan te denken, 't van zich af te zetten,
te genieten van 't oogenblik, niet te zien 't leelijke van haar verhouding tot Michel.
Maar vandaag stormde 't alles in haar op, moest zij zich telkens rekenschap geven
van haar gedrag. 't Was kinderachtig, maar de folterende gedachten lieten haar niet
los. Als zij nu eens gestraft zou worden voor al haar liegen en bedriegen, voor al
haar gemeenheid, als Lauratje zou sterven... Zij sidderde van duldeloozen angst, op
de heele wereld was niets haar zoo dierbaar als het kind, zij voelde het nu, ook Maurits
niet. Van hem hield ze, meer, oneindig meer dan van Michel, die nooit iets anders
dan haar zinnelijke begeerte had gewekt. Soms durfde ze haar man niet liefhebben,
schaamde ze zich voor zijn liefkozingen. Maar Laura, het kind, dat had ze lief, boven
alles en alles. Ze geloofde nu dat ze voor háár afstand zou kunnen doen, van wat
haar onontbeerlijk was voorgekomen, van haar weeldeleven, van haar schijngenot.
Ze had zich nooit afgevraagd of ze in een Voorzienigheid geloofde, maar misschien
was er toch wel een God die helpen kon. Sedert ze als klein kind haar conventioneele
gebedjes bij het slapen en aan tafel gaan had gepreveld, had ze nooit meer gebeden.
Nu trachtte zij een gebed te denken.
‘God, maak mijn lieveling beter. Ik smeek het U. Straf me niet zoo vreeselijk
wreed. Als zij beter is, dan ... ik beloof het, zal ik niet meer slecht zijn, afstand doen
van Michel, mijn leven beteren... Toen, nog voor zij de woorden in haar gedachten
had geuit, begreep ze dat ze een gelofte deed, die zij niet houden kon. Zich vrij maken
van Michel kon zij niet, dat zou gelijk staan met Maurits te doen weten.
Ze had zichzelf immers geketend.
Het was zeven uur, nu kwam Maurits zeker niet thuis eten. Met geweld dwong zij
zich tot rustig zijn. Krankzinnig om zichzelf zoo te kwellen, er was geen reden voor.
Uiterlijk kalm ging zij naar de kinderkamer terug, zei aan Mademoiselle dat zij naar
beneden kon gaan, neen, zij zou niet dineeren, men moest haar maar wat boven
brengen.
Een blik op Laura overtuigde haar dat de koorts niet minder was, de kleine sliep
heel onrustig met benauwde
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ademhaling. Weer maakte zij de kleertjes los en keek, geen roode vlekken op het
borstje, alleen een strak gespannen, gloeiende huid.
Zij probeerde wat te eten, wachtte, o had zij toch maar gevraagd of de dokter
dadelijk wilde komen.
Plotseling kon zij 't niet meer uithouden, zij liep naar den telephoon en belde
Maurits op in het hotel ‘De twee Steden’. Hij kwam dadelijk, vroeg ontsteld of er
iets was?
‘Nee, maar zij vond 't kind niet goed en zij was angstig, zoo alleen, kon hij niet
t'huiskomen?’
‘Natuurlijk, maak je toch niet zenuwachtig lieveling, over een kwartier ben ik bij
je.’
Met een zucht van verlichting legde zij het toestel neer, goddank, als Maurits bij
haar was, dan zou die martelende angst wel wijken en al die afschuwelijke
voorstellingen haar niet meer plagen. Ze was nu al veel kalmer, vond zich belachelijk
overdreven. Morgen, misschien van avond nog, als de dokter mazelen of roodvonk
constateeren kon, was er geen sprake meer van gevaar. Bijna kreeg zij spijt Maurits
van zijn diner te hebben weggehaald, maar ze sprong op van blijdschap toen zij de
auto in de straat hoorde.
‘Ze is veel zieker dan van morgen,’ fluisterde hij, bezorgd kijkend naar het roode,
opgezette gezichtje.
‘Ik vond het zoo akelig alleen, je bent niet boos omdat ik je geroepen heb?’
‘Ik ben heel blij dat ik t'huis ben.’
De van Bergvoorts hadden dokter D. eenige malen op een diner ontmoet, toen
Carla zijn rijtuig voor de deur hoorde stilhouden ging zij naar beneden, hem tegemoet.
‘Zoo ongerust, mevrouwtje?’ vroeg hij, terwijl hij in de gang zijn jas uitdeed.
‘Ja dokter, we vinden 't kind zoo koortsig. U neemt me niet kwalijk dat ik u nog
eens liet roepen?’
‘Waar denkt u aan? Al was het tienmaal op een dag.’
Maar toen hij bij het bedje van het kind stond betrok zijn gezicht. Hij maakte de
kleertjes los, betastte de brandende huid en legde den thermometer aan.
Carla zei niets, zij keek naar het gezicht van den dokter. Een hevige angst, die tot
smartelijke overtuiging werd, belette haar te spreken.
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Zij stond doodstil, met witte lippen en onnatuurlijke groote oogen.
‘Hoe hoog?’ vroeg Maurits, toen de dokter den thermometer neerlegde.
Deze schudde even onmerkbaar het hoofd, maar antwoordde niet. Hij onderzocht
de kleine nauwkeurig, zij was niet bij kennis, maar kreunde zacht. De groote, blauwe
oogen bleven half gesloten, de handjes bewogen rusteloos. Carla hoorde den dokter
zacht spreken, eenige aanwijzingen geven. Zij verstond geen woord. In haar zonk
loodzwaar, zonder dat zij er zich tegen verzetten kon, het weten dat haar lieveling
in levensgevaar was, dat zij haar verliezen zou.
De dokter keek haar aan.
‘Kom, kom, mevrouw,’ zei hij bemoedigend, ‘zoo mag u niet toegeven. 't Kind is
ziek, erg ziek, maar niet hopeloos. We zullen ons best doen. U moet meehelpen.’
Zij knikte met drooge lippen en wendde zich af.
Toen de beide heeren de kamer verlaten hadden keerde zij naar het bedje van haar
kind terug.
Zij trachtte zacht tot haar dochtertje te spreken, maar zij vormde slechts klanken
in haar gedachten. Zij trok het gordijn voor een der vensters een weinig open en
staarde naar buiten in den tuin. De wind gierde en schudde de bladerlooze boomen,
het had hard geregend, de paden waren doorweekt, nu en dan brak het maanlicht zich
even baan en verlichtte de troostelooze omgeving.
Maar zij voelde een arm om haar heen en zachte lippen die de haren warm kuste.
Vreesachtig onttrok zij zich aan Maurits omhelzing. 't Was immers haar schuld, het
vreeselijke dat gebeuren ging was een straf voor haar slechtheid. Als de man, die
haar nu zoo teeder en liefdevol troostte, wist, zou hij haar zijn verachting in het
gezicht slingeren, haar wegjagen van het sterfbed van haar kind.
‘Wat zei de dokter?’ vroeg zij toonloos.
‘Wat hij tegen jou zei, als 't maar uit wil komen is 't gevaar voorbij.’
Een oneindig zwart wolkgevaarte verdonkerde de lucht. Met een ijskoude rilling
liet Carla de gordijn vallen. Het was haar als zweefde de doodsengel met reusachtig,
uitgestrekte wieken boven het huis.
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‘Wanneer komt hij terug?’
‘Morgen ochtend vroeg, tenzij van nacht ... de koorts nog stijgt.’
‘Maurits,’ fluisterde zij heel zacht met trillende lippen, ‘ik voel dat Lauratje niet
beter zal worden.’
‘Nee, nee,’ ontkende hij, haar nogmaals in zijn armen sluitend. ‘Mijn arm vrouwtje,
je moet je niet zoo opwinden, je niet aan zulke akelige voorgevoelens overgeven.’
‘Je zult zien,’ hernam zij hardnekkig.
Ongerust staarde hij in haar bleek van angst vertrokken gezicht. Hij schreef alles
toe aan haar zenuwoverspanning en meende haar te moeten sterken.
‘Zoo mag je niet zijn, Carla, als ons kind wezenlijk in gevaar verkeert, dan ... moet
je je kalm houden ... om harentwille. Je moet bedenken dat huilen en weeklagen ons
niet helpt.’
Hij sprak harder en strenger dan hij wilde want hij voelde zelf een groote,
benauwende angst, maar zijn woorden misten niet heelemaal hun uitwerking.
‘Je hebt gelijk,’ zei zij dof, ‘ik zal mijn best doen.’
Ze ging naar haar kleedkamer en verwisselde haar japon voor een witte, wollen
peignoir. Toen zei zij aan de meiden en aan Mademoiselle dat zij naar bed konden
gaan. Zij zelf en meneer bleven natuurlijk op om bij Lauratje te waken, wanneer 't
noodig bleek zou ze wel bellen. Oogenschijnlijk kalm stond ze in de keuken, terwijl
de meiden met betraande oogen en angstige gezichten allerlei dingen vroegen, ze
konden niet begrijpen dat 't kind ineens zoo doodziek was, van morgen was 't toch
nog niet zoo erg en Carla kon niet van ze wegkomen. De keukenmeid deed een
ellenlang-verhaal van een zoontje van een aangetrouwde nicht, waarbij 't roodvonk
ook niet wou uitkomen, en die gestikt was door een gezwel in zijn keel, en de tweede
meid begon aan een dito geschiedenis. Carla luisterde, bij zichzelf berekenend dat
ze toch van andere verschijnselen spraken dan die ze bij Laura had waargenomen,
trachtend zich moed in te spreken en te vergeefs vechtend tegen de zekerheid, die
zich ondanks alles meer en meer aan haar opdrong.
In het huis nu slechts gedempte geluiden van menschen die ter ruste gingen en
iedere beweging onhoorbaar trachtten te
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maken, daarna volkomen stilte. Maurits had er niet op aangedrongen dat zij zou gaan
slapen; samen zaten zij bij hun ziek kind, nu en dan een enkel woord sprekend.
De kleine lag meestal in een onrustige sluimering, soms schrikte zij wakker en
vroeg klagend om water.
Klein, ineengedoken in haar stoel, de voeten tegen den rand van de kachel, de
ijskoude handen saamgeklemd zat Carla heel stil. Af en toe keek zij schuw naar
Maurits, die een boek in de hand had en deed alsof hij las. Maar al sloeg hij ook
machinaal de bladzijden om, zij wist wel dat hij de letters misschien zag, maar dat
de beteekenis er van niet tot hem doordrong. Zij bespiedde zijn bezorgde blikken die
van Laura's bedje naar haar dwaalden. Het hoofd achteroverleunend hield zij zich
alsof zij indommelde; zij zag door haar gesloten oogleden, hoe haar man zich even
het gelaat met de handen bedekte en een stille snik zijn lichaam doorschokte. En zij
voelde een onmetelijk medelijden met hem, zij durfde niet opstaan, de armen om
zijn hals slaan en het uitsnikken aan zijn hart.
't Was haar schuld, een straf voor haar slechtheid en dat hij, de onschuldige, mee
moest lijden dat was alleen maar ellendig onrechtvaardig. Toch ... o God, als 't nog
maar eens een waarschuwing bleek, als 't kind nog beter werd ... dan ... ja dan zou
zij Michel bidden haar te sparen, haar vrij te laten en zij zou niets meer willen zijn
dan een goede moeder, een trouwe vrouw. Wat leek alles wat zij had nagejaagd haar
ijdel en nietig. Michel ... ook tegenover hem had zij gezondigd, op haar knieën wilde
zij hem smeeken haar te helpen. In de verteedering van haar goede voornemens
voelde zij haar brandende oogen vochtig worden en de weldadige tranen stroomden
haar langs de wangen.
Regenbuien en windvlagen den heelen, langen nacht. Eindelijk, traag en somber,
brak de grijze, doffe morgenschemering aan. Als de zon maar geschenen had, zou
zij moediger geweest zijn, nu doorhuiverde haar de kilheid, de troostelooze
somberheid van den nieuwen dag.
Toen zij den thermometer weer aanlegde was de koorts iets minder. Maurits
overreedde haar nog een paar uur te gaan rusten; zoodra de dokter kwam zou hij haar
roepen. Den vorigen avond hadden zij geen pleegzuster willen hebben, maar de
dokter had gezegd er 's morgens een te zullen zenden en
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dan ... als het wat beter ging konden zij ook wat meer rust nemen.
Zonder zich te ontkleeden wierp Carla zich op haar bed en lag met gesloten oogen.
Zij kon niet slapen, bij ieder geritsel sloeg zij overeind, maar zij dwong zich tot
blijven liggen en eindelijk viel zij in een onrustige sluimering.
Een dag van tergend heen en weer geslingerd worden tusschen hoop en vrees. Er
stond een brief op de deur om het vele bellen en belangstellend vragen te verhinderen.
Toch kwamen enkele goede kennissen. Carla bleef op de kinderkamer met de
verpleegster of zat in haar eigen boudoir voor zich uit te staren, Maurits ging af en
toe naar beneden om iemand te ontvangen.
Hij was bij zijn vrouw toen de meid zachtjes klopte en zei dat meneer de Raadt er
was en vroeg om mevrouw of meneer even te spreken.
Met een siddering door heel haar lichaam, sprong Carla op.
‘Ik wil hem niet zien,’ zei zij heftig.
‘Dat hoeft ook niet kind, ik zal wel gaan.’
Haar plotseling ontstellen, de overgang van doffe smart tot toornige hevigheid,
hij schreef het alles toe aan haar overspanning.
Toen hij weg was kon zij het in haar kamer niet uithouden. Op het portaal leunde
zij over de lambriseering van de trap en luisterde met ingehouden adem. Zij stonden
in de gang. Maurits wilde het waarschijnlijk kort maken. Slechts het geprevel van
zachte, gedempte stemmen drong tot haar door, zij kon geen woord onderscheiden.
Toen een wat luider opklinkend geluid:
‘Houdt moed, beste kerel,’ hoorde zij Michel zeggen. ‘Je weet, zoolang er leven
is ... zoo'n kindje kan veel weerstaan. Kan ik nu waarachtig niets voor je doen?’
‘Neen, dank je.’
‘Beschik toch over me ... in alles... Hoe is Carla?’
‘Ach, ellendig natuurlijk.’
‘Groet haar voor me ... zeg haar ... dat we, Emma en ik ... zoo intens met jullie
meeleven.’
‘Ja, dank je hartelijk.’
De straatdeur werd zacht dichtgeslagen en Maurits kwam
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de trap weer op. Maar zij durfde hem nu niet zien, met een gevoel van wanhoop en
afschuw verborg zij zich in een kleerkast op de gang en eerst toen zij hem zijn
studeerkamer hoorde binnengaan, vond zij den moed om naar haar eigen kamer terug
te keeren.
En toen, den volgenden dag, kwamen de uren van niet meer hopen ... van weten
en wachten ... het kleine, nietige leven had den wanhopigen strijd opgegeven, de
overgave was daar.
Op een mooien, zonnigen dag in 't laatst van Februari werd kleine Laura begraven.
De belangstelling was groot, in alle kringen werd het geval besproken en men
beklaagde van harte de zwaar beproefde ouders. Zelfs de enkele wanklanken over
Carla van Bergvoort werden gesmoord in het groote medelijden.
Men had wel gefluisterd over een verhouding met den bankier de Raadt, men wist
wel dat de Bergvoorts weelderig leefden, en niet rijk waren, maar wat ze dan ook
gedaan had, nu was ze toch diep ongelukkig.
Carla wilde meegaan naar Eik en Duinen, waar het kind zou begraven worden.
Zij stond aan het geopende graf. Zorgzame handen hadden het geheel met bloemen
omringd, zoodat het sombere van den zwarten kelder verborgen bleef. Een groote,
witte en zacht gekleurde bloemenschat werd aangedragen, het graf er mee gevuld,
de steen geheel bedekt. Zonnig welfde zich de blauwe hemel boven het vriendelijke
kerkhof. In de nog kale takken der boomen zong een enkele lijster, uit de aarde steeg
een krachtige geur, die de komende lente voorspelde.
Maar Carla zag niet den kleurengloed, haar was een sombere dag meer welkom
geweest. Toen het kind nog ziek was, gierden droefgeestige windvlagen om haar
huis, toen regende het aanhoudend en geen enkele zonnestraal verlevendigde de
zwarte, troostelooze dagen. En nu scheen de zon in gouden pracht, juichte en herleefde
alles in afwachting der komende lenteweelde.
Zij voelde het als een bittere spot met haar smart en zij sloot de oogen voor het
licht. Het gekweel van den vogel in de takken boven haar hoofd deed haar pijn als
was het
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een snerpende weerklank. Zij trachtte te denken, zich duidelijk te maken waarom zij
hier was, zij zag hoe de kleine kist ontdaan werd van het fluweelen kleed, hoe men
zich gereed maakte haar in de groeve neer te laten. En zij kon niet gelooven dat het
haar kind was, zij stelde zich de kleine voor, t'huis, op de speelkamer. Zij zag zoo
duidelijk het ranke figuurtje, de blonde krullen, de stralende oogen en het mooie
gezichtje. Zij hoorde het kind lachen en babbelen, zij voelde de mollige armpjes om
haar hals, de zachte wangen tegen de hare. Haar kindje, waarop ze zoo trotsch was
geweest, dat ze zoo lief had, omdat het mooi en lief en aanvallig was als geen ander
kind, dood... In die kist, die men neerliet in den grond, lag Laura. Haar aangebeden
lieveling zou alleen in dat graf zijn, 's nachts als het regende en stormde. Nu... scheen
de zon en alle menschen waren bij haar en zij zag overal bloemen maar straks ... als
iedereen weg was, als het donker werd dan zou de kleine, eenzaam en verlaten zijn
op dat groote kerkhof.
Een vreeselijke angst kroop Carla naar de keel. Zij had willen gillen, maar zij
vermocht geen geluid uit te brengen. Zij zag hoe men haar een mand met witte
bloemen bood en hoe de naast en achter haar staanden die strooiden op de kist. Met
een afwijzend gebaar wendde zij zich af. Zij boog zich voorover, zoo ver zij kon en
keek in de diepte. Toen voelde zij hoe een sterke arm haar terugtrok en steunde.
Maurits hield haar tegen zich aangeleund, en over haar kwam iets als ontspanning,
de duldelooze strakheid werd van haar afgenomen en haar oogen vulden zich met
tranen.
Terwijl zij langzaam aan den arm van haar man terug ging naar den uitgang van
het kerkhof, waar de rijtuigen wachtten, voelde zij het als een troost dat hij bij haar
bleef. En in een enkele opwelling beloofde zij: ze zou niet meer slecht zijn, voor
Maurits leven, hem vergoeden, hem helpen dragen al hun leed.
Een oogenblik nog stonden zij voor het hek. Toen zag zij hoe zich, uit de zwijgende,
zwarte, deelnemende groep menschen, een paar figuren zich losmaakten.. Michel de
Raadt kwam op haar toe, haar hand lag in de zijne, zij hoorde zijn woorden van troost
en bemoediging, zij zag het medelijden in zijn oogen, dat toch de uitdrukking van
verstandhouding tusschen hen beiden
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niet vermocht te verbergen. Zij luisterde naar Adolph de Bie die ook zacht lispelde
van medegevoel en van innig begaan zijn met hun groot, onherstelbaar verlies en zij
rilde ijskoud in den koesterenden zonneschijn. Met een hulpeloozen blik keek zij
naar Maurits die den arm om haar heensloeg en haar het rijtuig inhielp.
De omstanders zagen nog hoe zij vernietigd tegen hem aanzonk en men fluisterde
elkaar meewarig toe:
‘Arm vrouwtje, het is te veel voor haar geweest.’

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

210

XX.
Er waren een paar maanden verloopen, sedert Laura begraven was. Op de eerste
vreeselijke dagen, toen het zien van elk speelgoed, van ieder kleedingstuk der kleine
hartstochtelijke uitbarstingen van droefheid ten gevolge had, volgden uren van stiller
smart.
Het huis leek uitgestorven, nu Carolien van Stavenvoorde, die maar een paar dagen
in den Haag vertoefd had, ook weer was vertrokken. Tijdens haar tegenwoordigheid
hinderde haar bijzijn Carla meer dan dat het haar troostte.
In haar behoefte om zichzelf en haar leven te veranderen trachtte zij vriendelijk
en zacht voor haar moeder te zijn, maar zij stootte zich telkens aan Carolien's uitingen
van droefheid. De oude vrouw had oprecht verdriet over den dood van haar
kleindochter, maar zij voelde zich achteruitgezet en beleedigd.
Waarom had men haar niet dadelijk laten overkomen? Zij had het lieve kind niet
meer levend gezien. Ach, voor haar, de grootmoeder, kwam het er niet op aan. Bitter
weinig had zij aan haar kleinkind gehad.
Gelukkig maar dat haar lieve man was gestorven, hij hoefde het ten minste nu niet
aan te zien en te beleven dat zij geroepen werd toen het te laat was.
Onder al die klachten verborg Carolien haar bitterheid van zoo weinig t'huis te
zijn in Carla's woning, van zoo geheel als een vreemde tegenover haar schoonzoon
en de enkele kennissen, die ontvangen werden, te staan. Ondanks al haar goede
voornemens werd het Carla te machtig, het was te veel voor de zenuwachtige spanning
waarin zij verkeerde en er vielen harde woorden. Maurits beduidde zijn schoonmoeder
dat zij 't zich niet moest aantrekken, zijn vrouw was thans niet toerekenbaar. Carolien
verklaarde bitter dat wel te weten, toerekenbaar was Carla al lang niet geweest, de
rijkdom en de voornaamheid
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maakten haar gek, zij schaamde zich voor haar eigen moeder, dat was het en anders
niets.
Zonder dat er tegen te redeneeren viel raasde mevrouw van Stavenvoorde door
totdat een heftige tranenvloed een eind aan haar boosheid maakte.
Dadelijk na de begrafenis ging zij heen tot groote wederzijdsche verlichting.
Natuurlijk kwam alles wel weer in 't reine. Moeder en dochter scheidden met een
kus, maar de kloof tusschen hen beiden was nog dieper geworden en zij voelden dat
die niet meer te overbruggen viel.
Slechts Meta's bezoek was een troost voor Carla geweest. Zonder veel te spreken
hadden de vriendinnen lang samen gezeten en het moedertje voelde iets weldadigs
en berustends toen zij Meta's betraande oogen met een uitdrukking van innige,
oprechte droefheid op zich gevestigd zag. O, Meta leed zooals niemand anders, met
haar mee. Tactvol, met slechts weinig woorden trachtte Meta ook Maurits te troosten.
Zooals zij daar stond, schraal, nietig en onaanzienlijk, met de hand van den man,
dien zij in stilte zoo liefhad, in de hare, leek zij Carla niet meer belachelijk of
onbeduidend. Hoeveel gelukkiger zou Maurits geweest zijn wanneer hij Meta
getrouwd had, oneindig veel meer was zij hem waard
Ter wille van háár verdroeg Carla het tot tweemaal herhaalde bezoek van Adolph
de Bie. Bij de begrafenis van Laura had hij een keurcollectie witte bloemen gezonden,
zij wilde er hem nog voor bedanken. Indringerig toonde hij zich niet, en tot haar
groote verlichting onthield hij zich van zijn gewone complimentjes en lievigheden.
Alleen toen de Raadt, tijdens zijn bezoek, werd aangediend en binnengelaten,
kwam er een grijns op zijn gezicht en keek hij Carla een oogenblik aan met een
uitdrukking die haar deed rillen van angst, maar een volgend was hij zoo gewoon,
zoo beleefd en natuurlijk tegenover den bankier, dat zij zich opdrong 't zich verbeeld
te hebben.
De Raadt... Hèm moest ze wel ontvangen en hij kwam bijna alle dagen. Maurits
zelf was in den laatsten tijd meer en meer onder zijn invloed gekomen. Een paar
maanden voor Laura's dood had hij zich op Michels dringend aanraden in een zeer
voordeelige speculatie gestoken. Fondsen om de papieren te koopen ontbraken hem
wel maar Michel bleef voor alles borg,
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leende hem wat hij wilde. Hij wist van Bergvoort's bezwaar weg te redeneeren. Als
hij zich nu door hem liet leiden zou hij zeker binnen drie, hoogstens vier jaar fortuin
maken, dan kon hij immers alles terug betalen. Wat kwam het er op aan of hij voor
't oogenblik zijn schuldenaar was. Onvergeeflijk dom, slecht zou het zijn, wanneer
hij zulk een prachtige kans liet ontsnappen.
Carla was wel op de hoogte van dat alles. Zij had het toegejuicht en Maurits
aangeraden, ja bijna bevolen Michel's voorstel aan te nemen. Of zij nu wat meer
verplichtingen aan de Raadt hadden kwam er niet op aan. Tegenover zulk een
edelmoedig vriend voelde je dat niet en daarenboven ... over een paar jaar zouden
zij rijk zijn en hun eigen meester. Zij had gepraat, zóó lichtzinnig en zóó overtuigend
tegelijk dat Maurits, als reeds zoo dikwijls, had toegegeven. Hij verweet zich wel
zijn zwakheid, voelde wel vaag dat hij zich meer en meer bond, maar zijn tegenzin
was niet meer zoo krachtig en hij sprak zichzelf moed in door Carla's laatste argument
dat dit middel alleen hem in staat zou stellen zich eenmaal geheel los te maken van
zijn weldoener.
Soms, heel even, flitste het wel eens door zijn hersens en vroeg hij zich af,
w a a r o m Michel de Raadt hem zóó ter wille was; soms martelde hem wel de
argwaan. Maar hij schudde de gedachte van zich af.
Hij schaamde zich er over en verweet zich dat hij even achterdochtig, even cynisch
in zijn denken werd als de meeste menschen, waar hij mee omging.
Alles kon hij van Carla gelooven, maar op haar trouw steunde hij als op een rots.
Zij had haar verhouding tot Michel zoo verborgen weten te houden, was zoo
voorzichtig geweest dat hij nooit iets merkte en de buitenwereld, die geen enkel
bewijs had, maar door kleinigheden en toevalligheden wel iets veronderstelde, wachtte
zich voorloopig nog wel om dien vagen argwaan aan den echtgenoot kenbaar te
maken. Veel eerder spotte men in stilte met den domoor, die zich met open oogen
liet bedriegen, of men uitte in bedekte termen de meening dat de man er wel van
afwist, maar zijn vrouw liet begaan omdat het voordeelig was.
Nu, in haar ellende, dacht Carla aan dat alles niet. Een enkel denkbeeld vervulde
haar, zich losmaken van Michel. Het was

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

213
makkelijk genoeg geweest om met goede voornemens bezield te zijn. Zij ondervond
nu dat het bijna onmogelijk was ze ten uitvoer te brengen. Zij durfde niet aan de
Raadt zeggen dat zij hem niet meer liefhad. Als zij alleen met hem was, nam hij haar
in zijn armen en kuste haar en zij schrikte van zijn dreigenden blik, van de kracht,
waarmee hij haar dwong als zij zijn liefkoozing wilde ontwijken. Dan bestierven de
woorden, die zij op de lippen had en na zijn vertrek voelde zij zich ontmoedigd en
beschaamd. Tot nog toe had zij zich weten te verontschuldigen als hij aandrong op
een samenkomst, maar hij werd steeds veel eischender en zij zag geen uitweg. Zij
had zich aan hem verkocht en als zij de waarheid zei, wist zij wel dat hij haar voor
de keus zou stellen om zijn maitresse te blijven of zijn verdere hulp te ontberen,
opdat Maurits zou gaan begrijpen waaraan al die edelmoedigheid van de Raadt te
danken was geweest.
De waarheid kon haar niet helpen. Dan weer liegen, zich weer in een net van
onwaarheid wikkelen, alles was immers beter dan dat Maurits zou weten.
Zou zij Michel een verhaal opdisschen? Hem wijs maken dat zij hem nog liefhadt,
dat het een opoffering voor haar was om afstand van hem te doen, maar dat zij na
den dood van haar kind tot inkeer was gekomen, zich op een keerpunt van haar leven
voelde staan en oprecht wenschte een ander, beter mensch te worden.
Hij zou de onwaarheid van haar eerste beweging gissen, niet aan de waarheid van
de tweede willen gelooven, haar uitlachen om haar sentimentaliteit, cynisch den spot
drijven met haar braafheidsbevliegingen.
Als zij er hem toe kon brengen uit eigen beweging afstand van haar te doen, maar
zij wist wel dat hij haar altijd begeerde, sterker en eigenmachtiger naarmate zij
onverschilliger werd.
Op een middag was zij naar het kerkhof gegaan, zij deed het dikwijls, niet omdat
die tochten een vertroosting voor haar waren, zij kwam er telkens teleurgesteld
vandaan, de koude steen zei haar niets, zij ontroerde veel meer als ze t'huis iets in
handen kreeg dat het kind had toebehoord, maar zij beschouwde het gaan naar het
graf van haar lieveling als een boetedoening, zij had behoefte om er in de eenzaamheid
neer te knielen, te schreien en er haar verdriet scherp en schreinend te voelen.
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Toen zij thuis kwam zei men haar dat meneer de Raadt zich in het salon bevond.
Men had hem gezegd dat zij naar het kerkhof was en hij verklaarde te willen wachten.
Zij ging de kamer binnen en hij trad op haar toe. Een ontevreden uitdrukking sprak
uit zijn ontstemd gezicht, maar zij zag er, ondanks haar bleekheid, in het zwarte
rouwgewaad zoo bekoorlijk uit, dat hij zich dadelijk verteederd voelde. Zonder iets
te zeggen, maakte hij haar voile los, sloot haar in de armen en kuste haar koude lippen
warm.
‘Waarom doe je dat toch Carla?’
‘Wat?’
‘Je zelf zoo noodeloos ellendig maken? Door het gaan naar het kerkhof krijg je 't
kind niet terug en je maakt er je maar beroerd door. Je moet me nu beloven
verstandiger te zijn.’
Zij had wel dadelijk gevoeld dat de dood van haar kind voor hem geen smart was
geweest. In de eerste dagen had hij natuurlijk wel medelijden getoond, maar 't meest
verdroot hem toch haar veranderde stemming.
‘Verstandig zijn?’ herhaalde zij bitter. ‘Je hebt makkelijk praten. Wat voel jij van
mijn leed?’
‘Dat mag je niet zeggen. Wie zou nu meer met je begaan zijn dan ik? Maar 't is
nu eenmaal zoo, met de dooden kun je niet leven, en 't wordt tijd liefste, dat je ook
eens aan de rechten van den levende gaat denken.’
Zij keek hem aan zonder iets te antwoorden, liefkoozend streek hij met zijn hand
over heur haar.
‘Mijn eigen lieve Carla,’ fluisterde hij, ‘ik wil niet dat je mooie oogen zoo dof
blijven kijken door die akelige tranen, ik wil weer een kleurtje zien op dat lieve,
bleeke gezichtje. ik wil je weer zien opleven in mijn armen. Ik ben hier gekomen om
je te zeggen dat ik je morgen middag wacht, in ons heiligdom, lieveling. Je zult
komen, niet waar?’
Een siddering liep haar door de leden.
‘Heb nog een paar weken geduld Michel,’ smeekte zij. ‘'t Is nog zoo kort ... ik
moet nog tot mezelf komen ... me nog indenken...’
Maar het bloed steeg hem naar 't hoofd en zijn oogen werden donker en dreigend.
‘Stel je niet aan Carla,’ hernam hij gedempt, maar ruw. ‘Je bent belachelijk.’
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Een gevoel van haat, van weerstand tegen zijn overmacht, maakte zich van haar
meester.
‘Als je zoo onkiesch bent, me zoo weinig begrijpt, kom ik nooit weer,’ zei zij
heftig.
Hij lachte even maar voelde toch dat hij ontactvol was geweest.
‘Je maakt me ook woedend met je eeuwige uitvluchten. Ik zou gaan gelooven dat
je niet meer wilt en dat ... is zoo niet ... wel Carla?’
Hij dwong haar hem aan te zien en zij werd bang.
‘Neen,’ antwoordde zij, zijn blik ontwijkend, natuurlijk niet.’
‘Nu, dan is er ook geen enkele reden waarom wij ons geluk zouden uitstellen.’
Zij kon de tranen niet weerhouden. Met een hulpeloos smeekenden blik zag zij
hem aan. Zij ergerde hem en wekte toch ook zijn medelijden. Toegevend aan dat
laatste gevoel nam haar haar weer in zijn armen.
‘Alweer waterlanders! Kind, kind maak je toch niet zoo van streek.’
Maar zij schepte moed omdat hij zachter sprak en aarzelend, het hoofd aan zijn
borst geleund, begon zij:
‘Michel, ik durf niet komen.’
‘Waarom in 's hemelsnaam niet?’
‘Ik weet 't niet. Ik heb een gevoel alsof God me gestraft heeft voor mijn slechtheid,
ik wil probeeren beter te worden.
Hij liet haar los en begon te lachen:
‘Wat ben je overspannen Carlatje. Of heeft soms die kwezel, die dochter van de
Bie, je die gekheid in 't hoofd gepraat?’
Ze schudde het hoofd.
‘Begrijp je niets van wat ik voel?’ stotterde zij. ‘Zou het niet beter zijn als we tot
inkeer kwamen?’
‘Daar hebben we den tijd nog mee, kind.’
Hij trad op haar toe en fluisterde: ‘Morgen, lieveling zal ik je die zotheid wel uit
het hoofd praten, 't zal zalig zijn je weer in m'n armen te hebben Carla. Ik verlang
zoo naar je.’
Woest, hartstochtelijk drukte hij haar tegen zich aan, kuste haar oogen en mond,
maar toen hij voelde dat zij lijdelijk bleef, zijn liefkoozingen niet terug gaf, steeg er
een gewaarwording van ergernis en woedde in hem op.
Hij keek haar donker en dreigend aan.
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‘Als je weer zulke gemoedsbezwaren hebt,’ zei hij snerpend, ‘dan moet je maar
bedenken dat ik recht op je hebt, Carla. Een mensch moet zijn schulden betalen. Dat
is ook plicht. Tot morgen drie uur, versta je...’
Hij keerde zich om en ging heen. Zijn woorden troffen haar als een slag. Zij walgde
van zijn grofheid en tegelijk van zichzelf, omdat zij hem alle aanleiding voor zijn
handelwijze had gegeven.
Zij was in zijn macht en zij begreep wel dat haar niets overbleef dan zich te
schikken. Ze kon niet meer weerstreven en om zichzelf te kwellen begon zij te
overdenken hoe het zijn zou, als zij den volgenden dag zou uitgaan en komen in het
appartement, waar hij haar wachtte. 't Was of al de uren die zij er had doorgebracht
zoo heel ver achter haar lagen, alsof 't een andere vrouw was, die daar in de verfijnd
zinnelijke, weelderige omgeving had gezondigd. Nu stond haar gestorven kind
tusschen haar en den man, dien zij nooit waarlijk had liefgehad, dien zij nu begon te
haten.
Zij zat nog altijd zooals Michel de Raadt haar verlaten had, te moe, te veel met
haar ellendige gedachten vervuld om naar haar kamer te gaan en haar goed af te doen.
Zij hoorde haar man thuis komen en zij bleef in het salon, ofschoon zij wist dat het
etenstijd was.
Maurits kwam binnen en keek haar verbaasd aan.
‘Kom je niet eten Carla?’
‘Jawel,’ antwoordde zij loom.
‘Waarom zit je met je hoed op? De meid zegt dat je al een heelen tijd thuis bent.’
Langzaam zette zij haar hoed af en ontdeed zich van haar langen, zwarten mantel.
Toen volgde zij hem naar de eetkamer.
‘Is de Raadt nog hier geweest?’
In haar gevoel van schuld meende zij iets van argwaan te hooren in zijn stem. Zij
knikte met afgewend gezicht en hij vroeg verder.
‘Wat kwam hij doen?’
‘Niets bijzonders. Eens kijken hoe we 't maken. Hij kon niet wachten tot je thuis
kwam.’
't Was of een ander de leugenachtige woorden uitte, zij begreep niet hoe zij zoo
kalm kon spreken.
‘'t Spijt me,’ zei hij, ‘ik had hem graag gesproken. Ik ben
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ook nog bij hem op kantoor geweest. Misschien zie ik hem morgen avond op onze
bankvergadering.’
Neen, wantrouwen voelde hij niet en een plotselinge ergernis maakte zich van
haar meester. Als hij zich niet zoo goedgeloovig had getoond, als hij haar niet zoo
volkomen vertrouwd had, haar gangen meer was nagegaan, dan zou het misschien
nooit zoover zijn gekomen. Hij had 't haar zoo gemakkelijk gemaakt, een andere man
zou minder dupe zijn geweest, zou hebben begrepen.
Zij maakte hem bijna een verwijt van datgeen, waarom hij zich altijd gelukkig had
geprezen en tegelijkertijd voelde zij haar onrechtvaardigheid.
Zij zette zich tegenover hem aan tafel en keek hem aan. Wat was hij veranderd in
den laatsten tijd. Al dikwijls was 't haar opgevallen dat hij er vroeg verouderd uitzag,
maar in haar zorgeloosheid had zij 't weggeredeneerd en niet willen zien dat zijn
trekken zich verscherpten en dat de rimpels zich groefden om zijn oogen en mond.
Nu de smart om het verlies van zijn kind die rimpels nog dieper had gemaakt, nu
zijn haar aan de slapen al begon te grijzen en zijn oogen zoo weemoedig en droevig
voor zich heenstaarden, kwam er over haar een verteederend medelijden met hem
en met zichzelf. Haar oogen vulden zich met tranen, die langs haar wangen vloeiden.
Hij wachte even tot de meid de kamer had verlaten, toen stond hij op en sloeg den
arm om haar heen.
‘Carla, je mag je niet zoo laten gaan. Je moet niet zoo dikwijls naar het kerkhof
gaan.’
Zij schudde het hoofd.
‘Dat is het niet.’
‘Wat dan?’
O, hem nu te kunnen zeggen, nu te kunnen biechten al haar schuld. De woorden
welden haar naar de lippen. Toen rilde zij. Al die tegenstrijdige gewaarwordingen
dreigden haar waanzinnig te maken.
Zij wendde zich van hem af.
‘Je kunt me toch niet begrijpen,’ nokte zij, kampend met haar tranen.
‘Ik je niet begrijpen?’ herhaalde hij smartelijk.
‘Misschien lijd ik minder dan jij omdat ik den heelen dag
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moet werken, omdat ik geen tijd heb om mijn verdriet zoo te koesteren, maar het is
niet minder groot. Dat geloof je toch?’
Terwijl hij sprak bedacht zij dat zij zich in al haar droefheid nog gelukkig zou
kunnen prijzen, wanneer haar tranen enkel Laura's dood hadden gegolden en zij
snikte het uit.
Zacht drukte hij haar hoofd tegen zich aan.
‘Je mag niet zoo wanhopig zijn, lieveling. Het is vreeselijk dat we onze kleine
engel hebben verloren, maar bedenk dat we voor elkaar moeten leven, elkaar moeten
opbeuren en vertroosten. Dit verdriet dragen we toch heelemaal samen, het brengt
ons nader tot elkaar.’
Zijn woorden striemden haar. Zij wist wel dat hij haar meer had liefgekregen om
haar groote droefheid, dat hij haar niet in staat had geacht om zooveel te lijden, dat
zij hem nu dierbaarder was, dan toen zij zijn materieele zorgen niet met hem had
willen deelen en zij schreide hopeloos om den waan, waarin hij verkeerde.
Maar dien nacht toen hij haar in zijn armen nam en haar opnieuw trachtte te
troosten, toen hij haar verzekerde dat de weemoed van hun verdriet wel nooit zou
voorbijgaan maar dat zij kracht zouden putten uit hun liefde, toen gaf zij zich aan
zijn omhelzing, toen beloofde zij zichzelf dat zij morgen niet gaan zou, liever alles
lijden, liever zelfs de verachting van Maurits trotseeren dan hem weer zoo vreeselijk
bedriegen.
Het mocht dan kosten wat het wilde zij zou een eind maken aan haar verhouding
met Michel.
Terwijl dat besluit in haar rijpte, kwam er een gevoel van rust en ontspanning over
haar en sliep zij in aan zijn hart, vreedzaam bijna en kalm.
Den volgenden morgen stond haar besluit nog vast, maar de moeilijkheid om het
uit te voeren maakte haar radeloos. Van Michel had zij niets te hopen, ten minste
niet als zij hem zei dat zij hun verbintenis wilde verbreken. Gisteren had zij immers
gezien hoe hij dat opnam. Ze kon ook Maurits de waarheid niet zeggen.
Zij wist zichzelf veel te lafhartig om zoo'n storm te ontketenen, zij wilde wel het
goede maar zij stond niet hoog genoeg voor zulk een vrijwillige boetedoening. De
morgenuren gingen voorbij zonder dat zij iets gedaan had, zij maakte telkens plannen
die haar allen even onuitvoerbaar schenen, totdat zij einde-
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lijk bedacht dat uitstellen tijd gewonnen was. In koortsige haast schreef zij een briefje
aan Michel dat zij ongesteld was, dat zij zich niet in staat voelde om aan hun afspraak
gevolg te geven. Terwijl zij schreef beefde zij bij de gedachte hoe woedend hij zijn
zou en in haar angstige behoefte om hem tevreden te stellen schreef zij heel anders
dan zij wilde. Zij drukte haar spijt en teleurstelling uit dat zij niet kon komen, bezwoer
hem niet boos te zijn, beloofde voor een volgenden keer en eindigde met de
leugenachtige verzekering van haar liefde. Zij wilde het briefje maar niet overlezen,
zij vreesde dat zij het in een opwelling van schaamte over haar dubbelhartigheid
weer verscheuren zou. Zij dacht nu maar alleen aan het feit dat zij dien middag niet
gaan zou en aan de moeielijkheid om het briefje bezorgd te krijgen.
Het was te laat om het hem door de post te doen toekomen. Hem, zooals zij vroeger
gedaan had, laten wachten zonder iets van zich te doen hooren, durfde zij niet. Zij
moest den brief dan maar zelf bezorgen en later weer een nieuwe leugen verzinnen
als de Raadt haar vroeg hoe zij 't had aangelegd om hem bericht te zenden. Haastig
bond zij een dichte voile voor haar gezicht, terwijl zij dacht aan den laatsten keer dat
zij dien zelfden weg gegaan was. Toen leefde Laura nog, toen was zij nog niet gestraft,
toen vermocht zij zich nog gelukkig te voelen. En toch was haar vader toen al
gestorven zonder dat zij hem betreurd had, dat was het begin van de ellende geweest.
De denkbeelden verdrongen zich in haar afgemarteld hoofd. Sidderend drukte hij
zich in het hoekje van den auto, dien zij op de eerste de beste standplaats had
genomen. In vliegende vaart snelde zij door de drukke straten. De razende spoed,
waarmee zij voortging, het rumoer en de geluiden om haar heen werkten pijnlijk op
haar zenuwen, zij sloot de oogen en voor zich zag zij dreigende, grijnzende gedaanten
die haar alle met Michel's brutale oogen aankeken. Zij kreeg een gevoel alsof zij
door kwelgeesten omringd was, alsof een helsche machine haar onbarmhartig naar
haar verderf voerde en zij maakte een beweging om het portier te openen en er uit
te springen. Maar op dat oogenblik hield de auto stil aan het begin van de straat, die
zij had opgegeven en zij kwam tot bezinning.
Haar beenen trilden, maar zij stapte uit en sprak bedaard tot den chauffeur:
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‘Wacht hier even, ik kom dadelijk terug.’
De jongen knikte en terwijl de machine schokkend en hijgend stilstond, liep zij
voort. Toen kwam de angst dat er geen bus aan het huis zou zijn en zij zou moeten
bellen om haar brief over te geven.
Dan was alles onmogelijk, dan zou zij onverrichter zake terug moeten gaan. Zij
telde de nummers, No. 32, ja, daar was het, zij herkende de groen geverfde deur, en
goddank daar was het gleufje van de bus.
Met sidderende vingers stak zij er den brief in, drukte op den electrischen schelknop
en verwijderde zich zoo snel zij kon dicht langs de huizen loopend.
Twintig minuten later was zij t'huis en zij herademde omdat het waagstuk volbracht
was, de menschen daar in huis zouden haar schrijven natuurlijk in de kamer leggen
zoodat Michel het dadelijk vinden zou bij zijn komst.
Voor een korten tijd voelde zij zich betrekkelijk kalm.
Maar in het middaguur kwam haar onrust terug. Zij keek op de pendule, berekende
wanneer Michel de Raadt dáár zou zijn. Zij stelde zich voor hoe hij haar briefje zou
lezen, zij zag zijn gezicht donker en dreigend worden, zij hoorde den gesmoorden
vloek, waarmee hij het neerwierp. Hij zou haar verontschuldiging niet gelooven,
misschien dadelijk tot haar komen en haar tot verantwoording roepen. lederen keer
dat de bel klonk door het stille huis, rilde zij, verliet de kamer en luisterde op het
portaal of zij zijn stem ook hoorde, of Mina naar boven kwam om haar te melden
dat hij beneden in het salon wachtte. Maar de tijd verliep en hij kwam niet. Het werd
vijf uur, ieder oogenblik kon Maurits thuiskomen, het gevaar van Michel's bezoek
was voor vandaag voorbij.
Wanneer hij kalmer werd zou hij misschien gaan bedenken dat hij genoeg had van
haar kuren en grillen. Nu zij niet langer fleurig, opgewekt en levenslustig was, nu
zij hem niet meer boeide door haar vroolijkheid, zou zij haar grootste bekoring
misschien voor hem verliezen, zou zij hem gaan vervelen, hij: zou zelf vrij willen
worden, hij zou uitgaan, eenvoudig uitgaan zooals zulke verhoudingen toch wel meer
eindigen zonder heftige tooneelen, gewoon van zelf, en dan... als Maurits hem eenmaal
terug kon betalen en zij geen verplichting meer aan
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Michel hadden, dan was ook alles voorbij, dan zou zij zich niet meer zoo ellendig,
zoo schuldig voelen.
In geen weken was zij zoo hoopvol, zoo rustig geweest. Zij wilde nu maar toegeven
aan die stemming, niet denken aan wat nog kon gebeuren, liever dankbaar gelooven
dat het haar niet moeielijk zou gemaakt worden om te ontkomen aan hetgeen achter
haar lag.
‘Ik dacht dat je naar de bankvergadering moest,’ zei zij, toen Maurits, na hun
middagmaal, boven bij haar kwam in haar boudoir.
‘De vergadering is uitgesteld, een paar van de commissarissen hebben verhindering.
Ik kan van avond bij je blijven.’
‘Dat is heerlijk, ik zag er al zoo tegen op weer alleen te zijn.’
Hij knikte haar bemoedigend toe.
‘In den eersten tijd zal ik het misschien niet zoo heel druk hebben. Het is nu zoo
dubbel hard voor je als ik 's avonds uit ben.’
‘Als je t'huis kunt werken, zou ik 't wel veel prettiger vinden. We kunnen dan op
de studeerkamer gaan zitten ik zal stil zijn en je niet storen, als ik je maar bij mij
heb.’
Hij kuste haar en zijn liefkoozing bracht haar de tranen weer in de oogen. ‘Wat
was ze toch zenuwachtig,’ dacht hij en om haar te kalmeeren zette hij zich zonder
spreken tegenover haar en ontvouwde zijn couranten.
Ook zij nam een boek, maar zij las niet. Zij spon voort haar vredige gedachten.
Voor het eerst sedert Laura's dood voelde zij weer iets als welbehagen, had zij weer
oog voor haar smaakvolle, weelderige omgeving. Het was haar of zij langzaam van
een drukkenden last werd ontheven. Maurits had gelijk, een vreeselijk leed was over
hen gekomen, maar zij hadden elkaar, ze konden het samen dragen, zij waren jong
en het leven kon nog veel vergoeden.
Droomerig, rustig, weemoedig tevreden zat zij in haar laag, gecapitionneerd stoeltje
en staarde in het zachte licht van de omfloersde lamp.
Plotseling scheurde het geluid van de bel de stilte.
Met een schrok sprong zij overeind, uitte een kreet.
‘De post,’ zei Maurits, ‘of het tweede avondblad. Wees toch niet zoo schrikachtig,
kindje.’
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‘Je hebt gelijk,’ stamelde zij en zij glimlachte gerustgesteld, toen Mina een courant
en een paar brieven binnen bracht.
Maurits nam ze aan, zonder nog naar de adressen te kijken legde hij ze neer en
tuurde even in het nieuwsblad.
Maar Carla zag de bovenste brief, de uitdrukking van haar gezicht verstarde, het
bloed vloeide weg uit haar hersens, zij zat doodstil, onbewegelijk.
Zij had Michel's hand herkend op het aan haar geadresseerde adres.
Een oogenblik was ze als bewusteloos. Toen keerde haar denkvermogen terug.
Dien brief wegnemen, verbergen nog vóór Maurits aandacht er op gevestigd was.
Maar zij kon niet, zij was verlamd en bleef bewegingloos zitten, de handen
krampachtig geklemd om de leuning van haar stoel.
Maurits legde de courant ter zijde en nam de brieven op.
‘Van de Raadt, aan jou Carla,’ zei hij een beetje verwonderd. ‘Wat kan hij jou te
schrijven hebben?’
Zij antwoordde niet, zij trachtte een beweging te maken, haar hand voelde zwaar
als lood, maar het gelukte haar den brief aan te nemen en naast zich te leggen.
Eerst nu viel het hem op dat zij niets zei en hij keek haar aan.
‘Wat zie je onrustbarend bleek. Is er iets?’
Zij schudde het hoofd, zij voelde dat zij nu zichzelf moest zijn, onbevangen en
gewoon doen. Zij kon niet, al haar aangeboren handigheid verliet haar. Zij zat met
lamheid geslagen, haar groote oogen in wanhoop starend in de zijne.
Hij begreep niet, hij kon niet begrijpen. Hij vreesde dat zij plotseling ongesteld
werd, dat zij flauw zou vallen. Reeds wilde hij op haar toetreden, toen hij den brief
weer zag, hij voelde iets ijskouds, iets afschuwelijks maar hij schudde het van zich
af, dat kon niet, krankzinnig om zoo iets te denken. Toch beefden zijn lippen toen
hij vroeg:
‘Moet je niet zien wat de Raadt je te schrijven heeft?’
Zij deed een armzalige poging om te glimlachen.
‘Dat heeft zoo'n haast niet, 't kan straks wel.’
‘Weet je wat er in staat?’
‘Ja, 't is over een boek dat ik hem te leen heb gevraagd.’
Machinaal sprak zij de woorden, zich nog vaag verwonderende dat zij loog. Zij
nam den brief en wilde die tusschen
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de plooien van haar kleed steken. Maar hij voorkwam haar.
‘Mag ik eens zien wat hij schrijft?’
‘Neen.’
‘Waarom niet?’
‘Ik weet 't niet. Beter van niet.’
Zij wist niet meer wat zij zei. Zij hield het noodlottige papier in de handen, zonder
de kracht te hebben het te verscheuren. Plotseling voelde zij zijn armen om zich heen,
zij zag zijn wit gezicht boven het hare, zijn hand die zich uitstrekte naar den brief.
Een oogenblik worstelde zij met hem, toen wierp hij haar terug in haar stoel en
scheurde het couvert open.
Zij keek ademloos, gespannen, zij wist niet wat zij dacht, zij trachtte iets te zeggen,
maar slechts een paar schorre klanken ontworstelden zich aan haar toegeknepen keel.
Het zweet parelde op zijn voorhoofd en in de eerste seconden was hij blind, hij
zag de letters niet. Toen, met een geweldige krachtsinspanning, dwong hij zich tot
lezen, tot begrijpen. Het werd hem verschrikkelijk duidelijk.
De brutale woorden van Michel geeselden en striemden hem, hij wist nu hoe zij
hem bedrogen had, hoe hij dupe was geweest, geleefd had van het geld van zijn
vrouw's minnaar. Dat laatste zweepte hem op tot een onnatuurlijke woede. Hij vatte
haar aan met ijzeren kracht in zijn tengere handen, zij dacht dat hij haar wilde
vermoorden en in doodsangst krijschte zij schor:
‘Ik ben onschuldig!’
‘Onschuldig!’ hij lachte luid op en liet haar los.
Zijn lach klonk afschuwelijk en zijn gezicht was vertrokken, maar zij voelde zijn
handen niet meer om haar keel en zij kreeg haar spraakvermogen terug. Heesch,
onsamenhangend uitte zij de woorden:
‘God help me... Maurits, geloof me... Juist nu, nu ik terug wil, nu ik zoo vreeselijk
berouw heb... Ik houd niet meer van Michel, ik heb nooit van hem gehouden... Ik
haat hem, ik haat hem. Jou, jou alleen heb ik lief’
Knielend trachtte zij hem te naderen, zijn handen te vatten. Zij begreep niet dat
zij nog verachtelijker werd door die bekentenis, dat haar laatste woorden hem nog
razender maakten.
‘Neen,’ beet hij haar toe, ‘je hebt niet van hem gehouden, je hebt je verkocht om
je gemeene geld, om je vuile luxe. En wat heb je van mij gemaakt? Raak me niet
aan, laat me los!’
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Zij achtte niet zijn woede, zij omhelsde zijn knieën.
‘Nee, nee,’ smeekte zij hartstochtelijk. ‘Ik... ik zal je alles zeggen...’
Maar het ziedde in hem op. Haar bedrog, al haar gehuichel, haar liefkoozingen,
terwijl zij met een ander... zelfs de smart om het verlies van het kind, waaraan hij
niet meer geloofde en terwijl zij zich wanhopend aan hem vastklampte siste hij:
‘Geen woord, of ik trap je de leugens uit je mooie gezicht.’
Haar opgeheven armen en handen werden slap en zonken neer. Zij voelde nog dat
hij haar terugstiet met zulk een kracht dat zij achterover viel, er was een floers voor
haar oogen en zij wist niets meer.
Maurits keek niet naar haar om. Als hij haar vermoord had zou het niet tot hem
zijn doorgedrongen. Nu zij niet meer sprak, hij de aanraking van haar lichaam niet
meer voelde, week de hevige vlaag van woede. Een ijzige, verschrikkelijke kalmte
kwam over hem, er was een groot ledig in zijn hoofd totdat er een enkele,
overheerschende gedachte in hem opwelde. Langzaam, als een slaapwandelaar, ging
hij naar zijn kamer en tien minuten later verliet hij het huis. Hij lette niet op de
verbaasde en ontstelde gezichten van de meiden die in de gang stonden.
Hij zag niet hun angstige blikken, hij hoorde niet hun benauwd geprevel. Met
opgericht hoofd en vasten tred ging hij door de straten. Maar het was de vastheid
van wil van een krankzinnige, die berekenend op zijn doel afgaat, die niet meer denkt,
niet meer weet, alleen gehoorzaamt aan zijn instinct dat hem onverbiddelijk voortdrijft.
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IX.
Den volgenden dag bevatten de couranten een bericht, dat overal veel sensatie te
weeg bracht.
‘Een ernstig drama heeft zich in de deftige kringen van onze residentie afgespeeld.
Toen de Heer de R... een algemeen geacht en bekend ingezetene hier ter stede, zich
gisteren avond in zijn studeerkamer bevond, werd zijn intiemen vriend, de Heer v.B.
bij hem aangediend. Slechts weinige minuten nadat de Heer v.B. was binnen gelaten
weerklonken plotseling een paar revolverschoten door het stille huis, en toen de
doodelijk verschrikte echtgenoote en de bedienden van den Heer de R... toeschoten,
vonden zij deze, in zijn bloed badend, op den grond liggen. De Heer v.B. had het
wapen, waarmee hij op zijn vriend geschoten had, nog in de hand. Hij zei een daad
van gerechtigheid verricht te hebben en liet zich, zonder den minsten tegenstand,
door de inmiddels ontboden politie, in hechtenis nemen. Alhoewel nog niets met
zekerheid is vast te stellen, vermoedt men dat een treurig echtbreukdrama de
aanleiding is geweest tot de wanhoopsdaad van den Heer v.B... Ofschoon de Heer
de R... vrij zwaar gewond en zijn toestand zorgelijk is, achten de doctoren dien niet
levensgevaarlijk en twijfelt men niet aan zijn herstel.’
Als een loopend vuur verspreidde het bericht zich en gedurende eenige weken was
de schokkende gebeurtenis h e t onderwerp van het gesprek, op alle five o'clock's,
aan alle kletstafeltjes op de Witte en in de café's, in alle scheersalons van de kappers,
tot zelfs in de trams. De goede Hagenaars putten hun combinatievermogen uit om
verband in de onverkwikkelijke geschiedenis te brengen, men giste, men vermoedde
niet meer, men w i s t . Men citeerde ieder woord, dat ooit gesproken
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was tusschen Carla en haar man, men was precies op de hoogte van de verwijten die
de Raadt en van Bergvoort elkaar, in die paar minuten, naar het hoofd hadden
geworpen. Er was nog al sympathie voor de beide mannen, ofschoon hier en daar
toch gemompeld werd dat van Bergvoort onmogelijk al die maanden blind had kunnen
zijn en een enkel cynikus er aan toe voegde dat een geldkwestie, waarbij de bankier
zich eens minder royaal betoonde, de eigenlijke oorzaak tot de uitbarsting was
geweest. Over Carla waren de meeningen minder verdeeld. De weinige stemmen die
zich tot haar verdediging deden hooren, werden gesmoord in de algemeene
verontwaardiging. Toen kwamen de dagen, dat de feiten meer en meer werden
blootgelegd, dat de couranten de intiemste familieaangelegenheden vermelden en
de in den grond toch onverschillige menigte, enkel uit nieuwsgierigheid en belust
op schandaal, zich bemoeide met en oordeelde over de drie betrokkenen in het drama.
Maurits van Bergvoort was natuurlijk de persoon waar men zich het meest mee bezig
hield. Men wist dat hij reeds herhaaldelijk een geheele bekentenis had afgelegd. Hij
zelf had gezwegen over de rede, die hem tot de misdaad gebracht had, ofschoon hij
wel wist dat daardoor het schandaal niet meer te voorkomen was. De krankzinnige
opwinding waaronder hij verkeerd had was van hem geweken. Hij had geen berouw
over zijn daad. Het bedrog, waarvan hij de dupe was geweest, vervulde hem met
zulk een walging, zulk een hevige minachting voor Carla, dat hij zichzelf beloofde,
haar voor altijd uit zijn bestaan te bannen. Toen hij hoorde dat Michel de Raadt zou
herstellen voelde hij geen verlichting omdat hij geen moordenaar was geworden. Hij
was dankbaar voor de oogenblikkelijke overspanning die hem een daad had doen
verrichten waartoe hij nooit in staat zou geweest zijn als hij zijn kalmte had behouden.
Het eenige denkbeeld wat hem beheerschte was zich van Carla te laten scheiden,
alles te verkoopen wat hij bezat en zijn laatsten penning uit te geven om de Raadt te
betalen. De zekerheid dat hij daardoor in den letterlijken zin tot den bedelstaf gebracht
zou worden schrikte hem niet af. Er was niets meer dat waarde aan zijn leven kon
geven, dan dat ééne, zich vrij voelen van den man, waaraan Carla zich verkocht had.
In de eerste dagen gedoogde de toestand van de Raadt niet dat men hem ondervroeg,
maar na een week was hij in zoo-
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verre hersteld dat hij eens of tweemaal een kort verhoor kon ondergaan.
Hij trachtte wel het te doen voorkomen alsof hij niet begreep wat Maurits van
Bergvoort tot zijn wanhopige daad gebracht had, maar er was al te veel licht in de
zaak gekomen, dan dat hij die handelwijze kon volhouden en hij verlangde ook niet
Carla te ontzien.
Nu hij in haar de oorzaak moest zien van de ellende, nu zijn naam in opspraak
was gebracht en zijn huiselijk leven veroordeeld, was zijn liefde verdwenen en haatte
hij haar. Hij zou zeker niets doen om haar te rehabiliteeren, al gebood zijn plicht als
fatsoenlijk man, en de wensch om daarvoor door te gaan, hem dan ook om haar
zooveel mogelijk te sparen.
Terwijl haar naam op aller lippen was en iedereen zich met haar bemoeide en haar
veroordeelde, bevond het voorwerp van al die belangstelling zich nog in haar
weelderig huis en bracht zij de eerste dagen door in een verdooving die haar belette
al het vreeselijke van haar toestand te overzien.
Toen zij dien avond, nadat Maurits haar verlaten had, tot zichzelf kwam en hem
niet meer in huis vond, begreep zij dat hij naar de Raadt was gegaan en er iets
vreeselijks zou gebeuren. Zij wilde hem volgen, maar zij miste de kracht. Het was
haar als was er een slag op haar hersens gevallen, die haar denkvermogen verlamde.
Doodsbleek, sidderend, verwezen, zat zij in haar stoel. Zoo vonden haar de meiden,
die nadat Maurits was heengegaan, angstig door de stilte in mevrouw's vertrek, boven
kwamen.
Zij herinnerde zich later niet wat zij gezegd of gedaan had, hoe de uren waren
voortgekropen, hoe zij gewacht had op Maurits thuiskomst, totdat plotseling een luid
schellen de stilte in huis had verbroken en Mina met ontsteld gezicht haar schreiend
kwam zeggen, dat er een heer van de politie was, die haar verlangde te spreken.
Toen wist zij dat zij haar man tot een moordenaar gemaakt had, maar het
afschuwelijke van alles drong nog niet tot haar door. Zij voelde een onnatuurlijke
kalmte; zonder weerstand liet zij zich door de meiden ontkleeden en te bed brengen.
Zij lag doodstil, zonder te slapen, ook zonder te denken. Zij had zich verzet toen
Mina het licht wilde uitdoen en tuurde met open oogen naar al de gemeenzame dingen
om haar heen.
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Nu en dan, als zij besef kreeg van de werkelijkheid, steunde zij zwaar en pijnlijk,
maar wanneer het meisje, dat bij haar waakte dan bezorgd naderde, keek zij haar aan
met haar holle, starende oogen en verviel weer in haar verdooving.
Zoo verliep de nacht en de volgende dag totdat de dokter, die door de dienstboden
gehaald was, haar door kalmeerende middelen tot zichzelf bracht. Zij lag niet meer
terneer als een gewond dier, af en toe opgeschrikt door een duldelooze, hevige pijn.
Rusteloos liep zij in het huis heen en weer, zich martelend door een gestadig in
beweging blijven, hopende dat er iemand zou komen die medelijden zou hebben,
waarmee zij zou kunnen spreken en toch angstig terugschrikkend als zij de bel hoorde,
heftig bevel gevend dat zij niemand wilde zien.
Een paar maal was zij genoodzaakt den commissaris van politie te woord te staan.
Zij vernam dat men de Raadt in het leven hoopte te behouden en er kwam eenige
ontspanning. Het leek niet alles meer zoo hopeloos duister. Als Maurits haar kon
vergeven dan voelde zij zich in staat alles te dragen, dan liet het haar koud al zouden
de menschen haar nawijzen, dan achtte zij niet het schandaal, dan zou zij al haar
krachten geven om hem te vergoeden, om boete te doen voor het leed dat zij over
hem gebracht had.
Ze wilde naar hem toegaan en hem dat alles zeggen, hem overtuigen dat zij toch
niet zoo slecht, zoo verachtelijk was als hij moest denken, maar toen zij verzocht tot
hem toegelaten te worden, werd haar bericht dat de gevangene haar onder geen enkel
voorwendsel wilde zien en de moed ontzonk haar. Wat nu? Wat moest zij doen met
haar leven? De gedachte kwam wel bij haar op om er een eind aan te maken, maar
zij wist geen middel en zij durfde ook niet.
Meta... o als zij eens aan haar schreef, haar smeekte zich over haar te ontfermen.
In het Heilsleger werd toch wel vergeving gezocht en gevonden voor nog grooter
zonde dan de hare. Maar Meta had niets van zich doen hooren en Carla begreep dat
zij ook voor haar een voorwerp van afschuw was geworden, nu zij Maurits rampzalig
had gemaakt. Tot Meta zou zij nooit kunnen gaan. En daarenboven... Zij wist dat zij
tot een dergelijk leven niet in staat was, dat zij het op zou geven eer er een jaar voorbij
was. Zou zij hulp zoeken bij haar moeder, de eenige die haar bleef? Ook dat was
onmogelijk. Zij had een brief
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van Carolien gekregen, een onsamenhangenden brief. De arme, oude vrouw was na
het vernemen van de vreeselijke tijding niet in staat geweest om naar haar dochter
toe te gaan. Wanneer zij haar kind in haar ellende gezien had, zou zij zeker wel
medelijden gehad hebben, zou haar liefde misschien toch sterker geweest zijn dan
alles. Nu had ze alleen verwijten en uitingen van verontwaardiging, klachten over
de schande die Carla haar aandeed, verzuchtingen van dankbaarheid omdat pa
gestorven en daarvoor gespaard was gebleven. Neen, Carla wist dat een leven met
haar moeder voor beide tot een hel zou worden. De brief, waarin natuurlijk geen
woord van deelneming of begrijpen stond, verbitterde haar slechts, en zij schreef een
paar regels terug, harde, trotsche regels die de smart van de eenzame, oude vrouw
niet konden verzachten en de verwijdering alleen deden toenemen. Zij trachtte Maurits
te schrijven, zich eenigszins te verontschuldigen, hem duidelijk te maken, hoe zij tot
haar bedrog was gekomen, maar zij kon de woorden tot zelfverdediging niet vinden.
Als zij Michel de Raadt nog werkelijk had liefgehad, dan... Nu kon zij alleen spreken
over haar berouw en smeeken om vergeving, zij kon slechts zeggen hoe de dood van
het kind haar tot inkeer had gebracht, maar de brief werd haar ongeopend terug
bezorgd, men berichtte haar dat haar man in geenerlei persoonlijke onderhandeling
met haar wenschte te treden, zoodra zijn proces geëindigd was, zou hij, of hij
veroordeeld werd of niet, tot een gerechtelijke scheiding overgaan.
Zij hoorde de ijskoude woorden van den advocaat die Maurits verdedigen zou en
dien zij reeds een paar maal had moeten ontvangen om enkele inlichtingen te geven,
en zij zag nergens meer een uitweg. Zij voelde zich als een afgemarteld, tot den dood
opgejaagd beest en terwijl zij, van iedereen verlaten, neerzat, kwam er een geest van
verzet, van oproerigheid over haar. Was het zoo vreeselijk wat zij gedaan had?
Ontrouw, nu ja, alsof alle vrouwen, die zich daaraan schuldig maken, tot zulk een
ellende vervallen. Zij kende er zoovele in haar kring, zij had gehoord van andere,
die erger hadden gedaan dan zij, en zij waren geacht en bemind, niemand dacht er
aan ze te veroordeelen. Zij alleen was het slachtoffer geworden van de
omstandigheden. Maurits waren de oogen geopend door een toeval, een dom toeval.
Juist nu zij het waarachtige voornemen had
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gekoesterd om een nieuw en beter leven te beginnen, had het noodlot ingegrepen,
het had onbarmhartig den spot gedreven met haar goede voornemens en het
schuldbesef, waaronder zij den laatsten tijd gebukt was gegaan en dat haar had doen
peilen hoe diep zij gezonken was, maakte plaats voor zelfbeklag, voor een groot,
vertederend medelijden, omdat zij in den vollen bloei van jeugd en schoonheid
gedoemd was ten onder te gaan, omdat zij geen uitkomst zag en geen menschelijke
hulp in haar nabijheid wist.
Drie weken waren ongeveer verloopen. De gemoederen kwamen eenigszins tot
rust, de algemeene belangsteling verdeelde zich om weer tot een enkel punt
geconcentreerd te worden tegen den tijd dat de zaak van Maurits van Bergvoort vóór
zou komen. Men geloofde algemeen dat hij zou worden vrijgesproken er in ieder
geval met een lichte straf zou afkomen. Michel de Raadt was bijna hersteld en had
zich voor langen tijd met vrouw en kinderen op ‘de Vlame’ teruggetrokken.
Over Carla's doen en laten was men niet precies op de hoogte. Het huis was
gesloten, en niemand had haar gezien. De weinigen, die trachtten haar te bezoeken,
werden niet ontvangen. Enkele praatjes deden de rondte, de een vertelde dat zij bij
haar moeder vertoefde, een ander dat zij in Brussel gezien was.
De eenige die herhaaldelijk poogde haar te zien en zich niet liet afschrikken door
telkens hetzelfde bericht, dat mevrouw niemand ontvangen kon, was Adolph de Bie.
Carla wist het niet, zij vroeg nooit of er iemand geweest was. Wanneer men haar
gevraagd had of zij iemand wilde zien zou zij zeker schuw en heftig hebben geweigerd
en toch begon het alleenzijn zoo sterk op haar zenuwgestel te werken dat zij soms
vreesde er krankzinnig door te worden.
Op een warmen Juninamiddag begaf de Bie zich nogmaals naar haar woning. Hij
schelde aan en keek naar boven. Voor al de vensters waren de gordijnen neergelaten,
het zag er uit als een sterfhuis.
‘Mevrouw ontvangt niet,’ zei Mina, die hem opendeed.
Maar Adolph de Bie had ditmaal zijn besluit genomen. Zonder te antwoorden deed
hij bedaard de straatdeur achter zich dicht en stond in de gang. De meid keek hem
verschrikt aan.
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‘Mevrouw is toch thuis?’
‘Ja meneer, maar...’
‘Hoor eens meisje,’ begon hij op zijn gemoedelijke manier. ‘Jij houdt toch van je
mevrouw, niet waar?’
Mina hield zeker wel van Carla. Mevrouw was altijd goed geweest, bemoeide zich
weinig met het huishouden, ging de meiden niet na en liet ze den baas spelen over
alles, ze weigerde ze nooit een pretje. O ja, ze hadden er een besten dienst gehad,
maar nu was het toch uit, zij en Truitje, de keukenmeid, waren fatsoenlijk, zij konden
bij zoo'n mevrouw niet blijven. Ze vermoedden ook wel dat het vet van de ketel was.
Zij gingen beiden weg. Ze hadden het ook al aan Carla gezegd, maar die nam er
weinig notitie van, 't drong zeker niet tot haar door. Truitje oordeelde nog al hard,
maar Mina, zij kon 't niet helpen, zoolang zij zich bij haar bevond, voelde zij erg
veel medelijden met het arme schepsel, dat zeker niet wist wat zij moest beginnen.
Wat bedoelde die ouwe kerel nu met zijn vragen of zij van haar mevrouw hield?
Zou hij haar willen overhalen om te blijven? Dat ging toch niet, al zou zij er zelf nog
over denken, haar ouders en ook Piet, haar vrijer, zouden 't nooit toestaan.
Zij wist niet was zij zeggen zou en knikte verlegen.
‘Nu dan,’ ging de Bie voort, ‘je begrijpt wel dat 't voor mevrouw niet goed is om
altijd zoo alleen te zijn. Ik weet dat zij geen bezoek wil ontvangen, maar ik ben een
oud vriend en 't zal haar goed doen eens met mij te praten.’
‘Laat ik het dan toch maar eerst gaan vragen,’ vond Mina, opgelucht, omdat 't
anders niet was.
‘Dat zou ik je niet raden. Dan zegt ze natuurlijk neen. Laat mij nu mijn gang gaan,
geloof me, 't is voor mevrouw's bestwil, 't loopt niet goed af, als ze zóó blijft. Ik neem
't alles op mij.’
Hij had eigenlijk gelijk, 't Zou een uitkomst zijn wanneer iemand zich eens met
de stakkert bemoeide.
‘Weet u de weg?’ vroeg Mina toen zij zag dat de Bie zijn hoed aan den kapstok
hing.
‘Mevrouw is boven?’
‘Ja, in 't boudoir. De tweede deur rechts, als u de trap opkomt.’
De dikke, fluweelen looper dempte zijn schreden, zonder eenig gerucht te maken
kwam hij boven. Op het portaal zag hij om
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zich heen. Een deur stond open, hij gluurde naar binnen. Dat was van Bergvoort's
studeerkamer. Een groenachtig licht drong door de neergelaten gordijnen, overal een
onwezenlijke stilte, alsof er een lijk in huis was.
Hij trad terug, stond nu voor Carla's boudoir. Even wachtte hij, veegde met zijn
zakdoek over zijn gezicht, toen klopte hij.
‘Ja,’ werd er geroepen, hij zou niet kunnen zeggen of het haar stem was, maar hij
duwde de deur open en hij trad binnen.
Eerst zag hij niets, want ook hier waren de gordijnen neergelaten, maar weldra
wendden zijn oogen aan het halfduister en hij bemerkte haar. Zij zat heelemaal
weggedoken in een wijden fauteuil, het hoofd voorovergebogen, de handen werkeloos
in den schoot. Toen zij hoorde kloppen, had zij machinaal toestemming tot
binnenkomen gegeven, denkende dat een van de meiden iets kwam vragen. Nu zij
iemand hoorde spreken richtte zij zich op en zag de Bie. Een schok doortrilde haar
en het bloed vloeide naar haar wangen.
Met uitgestoken handen trad hij op haar toe. Hij had haar nooit zóó gezien, haar
slanke, vermagerde gestalte gehuld in de plooien van een sleepend, zwart huisgewaad,
het prachtige haar eenvoudig in een wrong gedraaid, in natuurlijke krullen haar bleek
gezicht omlijstend. Ze was ook zóó mooi, mooier nog dan in het prachtigste toilet;
het was een schoonheid, die Adolph niet heelemaal waardeeren kon, maar die hem
toch trof en met een klank van wezenlijk medelijden in zijn stem, deed zeggen:
‘Carla, mijn arm kind.’
Het waren de eerste vriendelijke woorden die tot haar gesproken werden.
Niemand had zich om haar bekommerd of een poging gedaan om haar te troosten
of te helpen. Nu zij den warmen, medelijdenden klank in zijn stem hoorde, werkte
die zoo overweldigend op haar afgemarteld zenuwgestel dat zij plotseling in een
heftig, krampachtig snikken losbrak.
Hij ging naar haar toe en streelde haar zacht over het haar. Zij wist nauwelijks wie
daar stond; voor het oogenblik voelde zij niet haar afkeer, haar wantrouwen.
Zij begreep alleen dat er iemand gekomen was om haar te helpen, te raden, een
levend wezen, waarmee zij spreken kon.
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Hij liet haar schreien en zei niets. Eindelijk hief zij 't hoofd op en vroeg nog stamelend:
‘Hoe is u hier gekomen? Ik had toch gezegd...’
‘Ja kindje, maar ik heb je deur nu maar eens geforceerd. Zulk een oud, oprecht
vriend zal je dat toch wel niet kwalijk nemen.’
Hij sprak overredend en vleiend. De oude gewaarwording van afkeer werd in haar
wakker, maar zij onderdrukte die, tegelijker tijd bedacht zij dat hij altijd vriendelijk
voor haar geweest was, dat zij hem met reden niets kon verwijten.
Langzaam droogde zij haar tranen en richtte zich op.
‘Neen,’ antwoordde zij. ‘Ik ben natuurlijk niet boos. Waarom komt u?’
‘Om je te helpen Carla. Je weet hoeveel ik altijd van je gehouden heb. Denk je dat
ik je ooit in den steek zou laten?’
Zij keek hem strak aan.
‘Weet u wat er gebeurd is?’
‘Ja kind, zoo ongeveer als iemand die er buiten staat, het weten kan.’
‘Denkt u dat mijn man zal worden vrijgesproken?’
‘Ik hoop het voor jou, lieve Carla.’
‘Voor hèm,’ zei zij toonloos. ‘Voor mij maakt het in zoover geen verschil. Hij wil
niets meer met mij te maken hebben, zoodra het kan, wordt onze scheiding
uitgesproken.’
‘Wil jij dat ook?’
‘Ik?... De toon waarop zij het enkele woord uitsprak zei hem genoeg.
‘Dan bewijst dat voor mij alleen dat hij niet van je houdt, nooit van je gehouden
heeft.’
Zij richtte zich heftig op:
‘Een leugen... Weet u wat ik gedaan heb? Van dat ik met Maurits getrouwd ben,
heb ik hem bedrogen. O, niet zooals u dat meent, dat is pas later gekomen; maar ik
bedroog hem met geld, ik loog en draaide tegen hem, die de eerlijkheid en oprechtheid
zelf is. Ik had nooit genoeg en ik verteerde vreeselijk veel. Ik ruïneerde hem en wilde
niet luisteren. Ik hield meer van mijn mooie toiletten, van al mijn prullen dan van
hem. Toen, ruim een jaar geleden kwam de crisis, we moesten alles opgeven om ons
te redden. Ik wilde niet, ik haalde hem over om hulp te zoeken bij de Raadt...
‘Waarom kwam je niet bij mij Carla?’
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Zij keek hem vlak in zijn gezicht. Zij zag weer die loensche oogen, met hun gulzige,
zinnelijke uitdrukking, al haar zachtere aandoeningen verdwenen en plotseling
toegevend aan haar afkeer, wierp zij hem brutaal en bitter tegen.
‘Omdat ik wist welke prijs ik er voor betalen moest, en omdat ik die liever aan
Michel de Raadt betaalde dan aan u.’
De schaamtelooze woorden striemden hem, maar hij bedwong zich en zei enkel:
‘Je doet me onrecht Carla.’
‘Dan vraag ik u om vergeving,’ hernam zij honend.
‘Michel was niet zoo edelmoedig. Hij liet zich goed betalen, ik werd zijn maîtresse.’
De Bie bedacht dat zij al over veel heen was wanneer zij zoo openlijk, zonder dat
hij er naar vroeg, haar schande bekende, maar er was een uitdrukking in haar oogen,
een zeker iets in haar houding en in haar spreken, dat hem deed begrijpen hoe een
andere macht in haar werkte. Onmeedoogend ging zij voort.
‘Ja, ik werd zijn maîtresse. Ik hield niet van hem, en toch deed ik het zonder
weerzin. Dat bewijst wat voor een schepsel ik ben. Mijn man, die niet vermoedde,
bedroog ik, ik dacht nergens over na, geld gaf ik uit, tot in het krankzinnige. Michel's
geld, daarvan leefde ik, daarvan deed ik mijn man en mijn kind leven.’
‘Waarom dat alles nu op te halen Carla? Je martelt je er maar mee.’
Hij wist niet of zij hem verstond. Als tot zichzelf sprekend vervolgde zij:
‘Door mijn schuld maakte Maurits hoe langer hoe meer verplichting aan de Raadt.
Als hij geweten had... maar hij wist niet. Wij beiden logen zoo knap en ik wilde de
schande niet zien, ik lachte en was gelukkig totdat... Laura ziek werd en stierf. Toen
kwam ik tot inkeer. Ik dacht dat het een straf was voor mijn slechtheid en ik wilde
mij beteren.’
‘Ach kind,’ viel de Bie haar zenuwachtig in de rede, ‘je overdrijft.’
‘U zult er wel om lachen, ik lach er nu ook om, want het was te laat. Maar bij
God... ik stond op een keerpunt, ik wilde een ander mensch worden, breken met de
Raadt, alles opgeven en armoede lijden met Maurits. En voor ik iets kon doen kwam
het uit door een toeval.’
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‘Heb je hem dan niet alles gezegd?’
‘Daar was geen tijd voor. De ontdekking maakte hem gek, dol. Ik heb hem niet
meer gezien. Als ik mij te binnen breng wat hij wel van mij denken moet, duizel ik.
Ik heb hem geschreven en hem vergiffenis gevraagd. Maar ik begrijp dat hij mijn
brief ongeopend terug zond. Hij kan mij niet meer gelooven, hij moet mij te veel
verafschuwen, ik heb mijn verdiende loon.’
Haar stem stierf weg. Zij scheen de tegenwoordigheid van de Bie vergeten te
hebben, evenals bij zijn binnenkomen staarde zij strak voor zich uit.
Een paar minuten zweeg hij ook. Toen nam hij een stoel en zette zich naast haar.
‘Ik ben hier gekomen om eens met je te overleggen, wat denk je te doen?’
‘Ik weet het niet.’
‘Heb je geen plan gemaakt?’
‘Plannen, ik...’
Hij waagde het om haar hand te nemen en hij fluisterde:
‘Ik wil alles voor je doen Carla, ik wil je helpen.’
Zij trok haar hand terug en keek hem vol aan.
‘Weet u wat u doen zoudt, als u mij waarachtig wilde helpen?’
‘Nu?’
‘Mij het een of andere middel bezorgen om er een eind aan te maken. Dat zou
voor mij het allerbeste zijn, maar ik durf niet.’
‘Je bent overspannen en je beoordeelt alles verkeerd. Tracht eens kalm te
redeneeren, wat je gedaan hebt is...’
Plotseling begon zij hardop te lachen. ‘Niet zoo verschrikkelijk veel slechter dan
wat anderen doen,’ viel zij hem in de rede. ‘Dat wilt u zeker zeggen, ja dat heb ik
mezelf ook al gezegd. Ik ben er alleen maar ongelukkig ingeloopen, niet waar?’
‘Daar praten we nu niet over. Je kunt hier niet blijven Carla. Wat denk je te doen?’
‘Dat gaat niemand aan.’
‘Jawel,’ drong hij. 't Gaat mij aan, omdat ik van je houd, Carla.’
Zij haalde met een gebaar van minachting de schouders op.
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‘Laat mij je ten minste raden. Hier kan je onmogelijk blijven. Waar wil je heengaan?’
‘Naar mijn moeder.’
Zij zei het in een vage, half begrepen begeerte om van hem af te komen. Als zij
bekende dat zij geen uitkomst zag, was zij immers weerloos. Instinctmatig trachtte
zij zich nog te verdedigen.
‘Je moet geen overijld besluit nemen,’ hernam hij overredend. ‘Ik wil je natuurlijk
niet terughouden, maar ik voorspel je, daar houdt je 't geen maand uit.’
‘Waarom niet?’
‘Dat weet je zoo goed als ik. Aan die omgeving ben je ontgroeid. Je moeder kan
een toestand, als waarin jij nu gekomen bent, niet begrijpen, ze ziet er alleen het
oppervlakkige van. Ze zal je iederen dag verwijten doen, je gek maken met haar
klachten. Begrijp je niet dat dáár geen thuis voor je is, zelfs al wil ze je bij zich
nemen?’
Dat had zij zichzelf immers ook voorgehouden, het was onmogelijk; maar nog
wilde zij niet toegeven.
‘Misschien...’ aarzelde zij, ‘zou Meta mij willen helpen.’
‘Meta!’ Nu lachte hij. ‘Die zou een heilsoldaat van je willen maken... Daar deug
jij waarachtig wel voor. Ik zie je al in de uniform. Kind, ken je je zelf dan zoo weinig?’
Ze antwoordde niet. Zelfs al zou Meta haar in genade willen aannemen, dan zou
zij niet tot haar durven gaan, Meta, die gezegd had haar te zullen haten, wanneer zij
Maurits ongelukkig maakte.
‘Je denkt dat je veranderd bent,’ ging hij voort, ‘maar dat ben je niet. Een mensch
verandert zijn heele natuur niet in een paar maanden. Nu, onder den invloed van je
verdriet, meen je dat je een ander leven kunt gaan leiden. Onzin kind. Je bent er veel
te jong voor, en je jeugd zal spreken. Je bent een weeldekind. Altijd geweest, 't Zit
je in 't bloed. Dat kan je niet helpen, 't Is je instinct en je moet er aan gehoorzamen.
De omstandigheden hebben over je gezegevierd, ze hebben je lamgeslagen.’
Zij wist wel dat er waarheid school in zijn woorden. Zij verloor meer en meer
grond.
‘Ik zou naar mevrouw Vriesendorp kunnen gaan,’ zei zij,
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zonder eenige overtuiging. ‘Ze heeft altijd veel van mij gehouden.’
‘Wat wou je haar vragen?’
Zijn toon klonk schamper.
‘Ik weet het niet.’
‘Juist... Wat zou mevrouw Vriesendorp voor je kunnen doen, zelfs al wilde ze?
Het is wel ongelukkig Carla, maar zooals ik zei, de omstandigheden zijn tegen je. Je
bent niet slecht geweest. Er zijn vrouwen die veel erger dingen doen dan jij. Iedereen
weet het, maar toch is het een geheim, men spreekt er zacht en fluisterend over, en
er is geen schandaal en zij zijn gezien in hun kring, men fêteert ze, men rekent het
zich tot een eer met ze om te gaan. Maar over jou, Carla, spreekt men hardop, over
jou hoeft men niet te fluisteren, men kan er over schreeuwen. H e t i s
u i t g e k o m e n , en die zelfde vrouwen gooien den steen op je. Je bent onmogelijk
geworden. O, niet voor altijd. Maar voor een poos moet je verdwijnen. Geloof me,
dat is het beste.’
Zij ging vlak voor hem staan en keek hem aan. Ze zag zijn leelijk gezicht en de
afkeer, die zij altijd voor hem gevoeld had, werd tot walging.
‘Wat wilt u dan dat ik doe?’ vroeg zij strak.
‘Dat je mij toestaat om voor je te zorgen,’ hij zei het heel zacht en zijn kilkoude
vingers streelden even de hare. Zij verdroeg het, de uitdrukking van haar gezicht
verhardde nog en zij lachte kort en schel.
‘Ik heb het met de Voorzienigheid willen probeeren, en die laat me in den steek,
dan maar een accoord met den duivel maken?’
Hij keek haar onthutst aan, maar vond het beter om te doen alsof hij haar niet
begreep.
‘Ik ben blij dat je weer schertsen kunt. Heb je geld, Carla?’
‘Geld, waarvoor?’
‘Omdat je de dienstboden moet uitbetalen. Zeg dat je op reis gaat. Pak maar 't een
en ander in, wat je denkt noodig te hebben om voor een week of zes op reis te gaan.
Ik zal je ergens brengen, ver van hier, waar 't rustig is en stil. Kun je van avond om
acht uur klaar zijn?’
Zij knikte.
Hij legde een paar bankbiljetten op een tafeltje.
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‘Je moet 't je maar niet lastig maken met te veel te pakken. Dat komt alles terecht.
Wezenlijk er komt een betere tijd voor je. Je hoeft hier in huis nooit meer terug te
komen.’
Zij richtte zich op en streek het haar uit haar gezicht. Toen betastte zij zich, als
wilde zij zich overtuigen dat zij het zelf was.
‘Ik heb een gevoel alsof je mij met modder gooit.’ Zij sprak zacht, maar hij verstond
haar duidelijk.
Er heerschte een paar minuten stilte. Onrustig liep hij het vertrek op en neer.
‘Voor 't oogenblik hebben we niet zooveel meer te bepraten. Je bent erg
zenuwachtig. Je vindt me van avond aan het station, ik zal je het rijtuig zenden.
Geloof toch Carla, dat ik alles zal doen wat in mijn vermogen is om je dezen
afschuwelijken tijd te doen vergeten.’
‘Je moet niet denken meneer de Bie, dat ik er je ooit dankbaar voor zal zijn.’
Het gelukte hem de uitdrukking van zijn gezicht te beheerschen. Hij voelde een
grooten triomf omdat hij na lang wachten, na oneindig veel geduld, ten slotte toch
zegevierde, omdat het gekomen was, zooals hij gedacht had, dat het komen zou,
maar hij zei enkel:
‘Ik eisch geen dankbaarheid, alles wat ik verlang is je weer gelukkig te maken.’
Een oogenblik dacht zij dat zij hem misschien toch verkeerd beoordeelde, dat hij
haar inderdaad wilde helpen en geen misbruik zou maken van haar ellende.
Even, hoopvol, keek zij hem aan, toen zag zij hoe hij de slappe oogleden optrok
en hoe het daarachter, ondanks zichzelf, lichtte.
‘Ik weet wel beter,’ zei zij scherp.
En hij deed alsof hij haar niet verstond en wendde zich naar de deur.
‘Tot van avond Carla, je hebt je tijd noodig.’
Hij reikte haar de hand.
‘Ik kan toch vast op je rekenen,’ fluisterde hij in een plotselingen angst, in een
niet durven gelooven aan de vervulling van zijn wensch.
Zij maakte een onverschillig gebaar. ‘Ga maar, tot van. avond.’
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Hij was weg. Zij keek op de pendule. Het sloeg vier uur. Om acht uur moest zij klaar
zijn had hij gezegd. Dan zou ze op reis gaan. Met hem? Waarheen?
Daar nu in godsnaam maar niet aan denken.
Zij schelde.
‘Mina,’ zei zij, en zij verwonderde zich dat zij zoo kalm en gewoon praatte, ‘wil
je den grooten koffer op mijn slaapkamer brengen? Ik ga van avond op reis.’
‘Op reis, mevrouw? En...?’
‘Jij en Truitje kunnen ook weggaan, je kunt ook nog wel een paar dagen hier
blijven. Zooals je wilt. Rekenen jullie maar eens uit wat ik betalen moet. Natuurlijk
ook kostgeld, tot Augustus.’
‘Best mevrouw. Zal ik mevrouw ook helpen met pakken?’
‘Als ik je noodig heb, zal ik wel schellen.’
In haar slaapkamer opende zij kasten en doozen. De koffer stond open, zij wierp
er linnengoed en toiletbenoodigdheden in, alles door elkaar in koortsige haast, slechts
met een denkbeeld bezield, klaar te komen.
In haar groote, mahoniehouten garderobe hingen haar prachtige japonnen. Neen,
die kon zij wel hier laten. Zij had ze niet noodig. Zij was in den rouw.
In den rouw over Laura.
Zij bekeek zich in den spiegel en zij sidderde over haar geheele lichaam.
In den rouw? Had zij het recht rouw te dragen over haar kind?
In een plotselinge woede scheurde zij zich het zwarte gewaad van de leden. Het
mooiste wat zij had, het opzichtigste zou zij aantrekken. Zij vond een hoed met
lichtblauwe struisveeren en drukte dien op haar hoofd. Maar hij stond vreemd, leelijk
bij haar bleek, vertrokken gezicht. Geen nood. Zij zou zich verven wit en rood en de
oogen aanstippen. Onherkenbaar van zichzelf wilde zij worden. Zij was niet meer
Carla van Bergvoort. Op haar toilettafel zocht zij naar blanketsel en rouge. Ze had
het bijna nooit gebruikt. Nu schilderde zij zich, wenkbrauwen, lippen, heel haar
gezicht en onderwijl lachte en prevelde zij in zichzelf. Zoo was het goed. Nu zag ze
er uit, zooals ze er voortaan uit moest zien, als een vrouw, waarvan men niet twijfelde
wat zij was.
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Niet denken, in godsnaam niet denken.
Zij propte den koffer zoo vol dat zij hem onmogelijk dicht kon krijgen en zich, in
haar ongeduld, de vingers bezeerde aan het slot. Toen zij Mina belde om haar te
helpen en zag hoe de meid haar verwonderd aankeek, lachte zij.
Het was over half zeven eer zij met alles klaar was en naar beneden ging om te
eten. In haar kleedkamer heerschte een vreeselijke wanorde, alles lag door elkaar
verspreid. Ze vond het goed zoo, hoe onherkenbaarder door den rommel de kamer
er uit zag, hoe beter.
Aan tafel trachtte zij te eten, maar zij kon niets doorkrijgen, zij beproefde een glas
wijn, het smaakte haar als inkt. Zij keek rond in de somptueuse eetkamer, de zware,
gebeeldhouwde eiken meubels, het kostbare blauw porselein, het perzische tapijt, al
die dingen, waarop zij zoo trotsch was geweest, die zij zoo lief had gehad, zag zij
voor het laatst. Alles ging zij verlaten, ze at hier voor den laatsten keer. Ze stampvoette
en balde de vuisten omdat zij denken moest, omdat het haar geen rust liet. Ze
herinnerde zich al de vroolijke diners die zij hier gegeven had, de tallooze malen dat
zij als jonge, bekoorlijke gastvrouw, in dollen overmoed en vroolijkheid, hier
geschitterd had. En erger nog, zij moest denken aan den eersten tijd van haar huwelijk;
toen zij hier gezeten had met Maurits alleen, hoe zij, deftig tegenover elkaar bleven
zoolang de meid in de kamer was, om elkaar als twee hartstochtelijk verliefde kinderen
die zij waren, in de armen te vliegen en te kussen, telkens als zij een oogenblik alleen
waren. Een ander visioen weer kwam haar tergen. Nog niet lang geleden, als kleine
Laura, de weinige keeren dat zij alleen, thuis aten, in haar tafelstoel tusschen hen
inzat, wanneer de dartelheid en het onschuldige gebabbel van het kind Maurits zijn
zorgen deden vergeten en zij ontkwam aan de gedachten, die haar begonnen te
pijnigen.
Zij ademde diep, ze was benauwd als door een nachtmerrie, maar ze droomde
immers ook maar. Dadelijk zou zij wakker worden, dan was alles niet gebeurd, Laura
leefde en al de ellende met Maurits en Michel alle uitingen van haar koortsige,
ontstelde verbeelding. Zij stond op om zich te overtuigen dat zij niet sliep. De pendule
stond over zevenen en zij kwam tot zichzelf. Ze was wakker, heel duidelijk, klaar
wakker.
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Ze hoorde leven in de gang, keek om de deur en zag hoe de meiden haar bagage van
de trap sleepten, in de vestibule waren al haar hoedenkoffer, een valies, een foudraal
met haar parapluies. Over een klein uur kwam het rijtuig, zij ging op reis. Zonder te
willen, in een onberedeneerde behoefte om in beweging te blijven, begon zij het huis
door te loopen.
In den salon was 't nog helder genoeg om alles goed te onderscheiden, juist dat
gedempte licht hulde de voorwerpen in een geheimzinnig waas.
De kamer was gesloten geweest, gedurende weken had niemand die betreden, een
dikke laag stof lag over de meubelen.
Het was als een lijkwade.
Zij trad naar een tafeltje waarop een vaas met bloemen stond. De bloemen waren
verdroogd en zagen bruin, het water in de vaas had een vuilen kring in het kristal
nagelaten.
Toen zij ze even oplichte week zij terug.
Een benauwde, verrotte lucht steeg omhoog.
Als uit een graf.
Zij sloot de deur en ging de trap op. Nu stond zij voor Laura's kamer. Zij aarzelde,
zij wilde niet binnengaan, maar een macht, sterker dan haar wil, deed haar de kruk
omdraaien.
Zij sloot de oogen om niet te zien.
Maar zij zag, veel duidelijker en helderder met de oogen van haar geest.
Ze zag haar kind spelend, dartelend, de goudblonde krullen dansten op den rug
van het feeën figuurtje, het reine kindergezichtje werd tot haar opgeheven.
Zij kuste het.
Zij proefde den smaak op haar lippen.
Zij naderde het bedje en streek met de hand over het kussen.
Zij voelde den afdruk van het kinderkopje dat hier het laatst gerust had.
Zij opende een kast en zag de stapeltjes goed, de mooie jurkjes.
Een wit manteltje met zwanendons nam zij in de hand. Zacht streek zij er over
heen. De fijne geur van het kind zweefde haar te gemoet.
En zij verwonderde zich.
Wat moest er gebeuren met al die dingen die zij nu ging verlaten? Zou dat alles
vernietigd of verkocht worden?
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Zouden andere kinderen misschien eenmaal krijgen wat Laura had toebehoord?
Daar stond haar mooie, witte konijntje met het blauwe lint, onder al haar speelgoed
was dat haar 't liefst geweest.
De moeder nam het op en drukte haar gezicht tegen het wollen vachtje.
Zou zij het meenemen? Het bewaren als een aandenken aan haar lieveling?
Zij lachte weer hardop om haar sentimenteele, weeke gedachten. Daar had ze geen
recht meer op; ze moest ze van zich afzetten.
Zij klemde de tanden op elkaar.
Als zij het huis eens in brand stak!
En als in een visioen zag zij oplaaiende, roode en geele vlammen die wild en woest
om zich heen grepen, die alles vernietigden, vernielden. Heel haar verleden verdween,
loste zich op in den vuurgloed. Alles wat haar had toebehoord, alles wat zij had
liefgehad, weg, buiten ieders bereik.
Dat zou een weldaad zijn.
Toen drukte zij de handen sterk tegen de kloppende slapen.
Werd zij krankzinnig?
Een klok sloeg. Nu nog maar een kwartier, dan kwam het rijtuig, dan was het
gedaan.
Zij zette het konijntje waar het gestaan had en ging naar beneden, terug in de
eetkamer.
Alles was klaar. Zij nam haar hoed, trok haar handschoenen aan.
En zij voelde een groote helderheid, een ijzige kalmte die haar zichzelf deed
beschouwen als een ander mensch.
Moest het dan? Was er geen uitkomst? Als zij nu, ondanks alles, toch naar haar
moeder ging, bij haar bleef totdat Maurits vrijgesproken was, hem dan smeekte,
smeekte...
En alsof iemand haar antwoordde begreep zij: Het was onmogelijk. Zelfs al zou
het wonder gebeuren - haar man haar vergeven uit medelijden, zou haar natuur zich
wreken.
De Bie had gelijk. Een leven van volslagen armoede was niet voor haar. Zij zou
het opgeven als de eerste vervoering voorbij was. Wanneer de tijd de scherpe punten
van haar berouw had afgesleten, zou de oude mensch in haar wakker worden, ze zou
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niet meer ootmoedig en dankbaar zijn, omdat Maurits haar in genade had aangenomen.
Ze zou in opstand komen.
Misschien... als zij was opgericht en geholpen toen het nog tijd was. Nu was het
te laat. De grenzenlooze verbittering was over haar gekomen. Ze kon niet anders dan
zichzelf verachten, dan medelijden hebben omdat ze zoo'n zwak, zoo'n willoos,
geslingerd schepsel was, omdat haar niet anders overbleef.
Als ze had kunnen schreien, o de weelde van tranen over haar ellende!
Dan zou ze teruggekeerd zijn op het laatste oogenblik.
Maar haar oogen bleven brandend en droog. 't Was of ze verstijfde, hard,
onmeedoogenloos hard en cynisch werd het alles in haar.
Het hoofd omhoog, zonder meer om te zien verliet zij de kamer.
De meiden waren in de gang. Truitje hielp den koetsier met de koffers, Mina
huilde.
Carla moest er om lachen. Ze had behoefte om iets wreeds, iets spottends te zeggen,
maar zij hield zich in.
Ze sprak een paar woorden tot afscheid, reikte ze beiden de hand.
Toen ze even op de stoep stond overviel haar een duizeling en ze moest zich
vastgrijpen aan het portier, maar dat kwam door de buitenlucht, die was zij ontwend,
drie weken lang was zij altijd in haar kamer gebleven.
't Was voorbij. Zonder hulp noodig te hebben steeg zij in 't rijtuig en zette zich
neer.
Ze keek niet meer op.
Weg was alles wat haar dierbaar was geweest, haar noodlot tegemoet.
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XXI.
Acht maanden later, op een kouden winterdag, heerschte er in de straat, waar de van
Bergvoorts gewoond hadden, een ongekende drukte.
Een houten getimmerte stond voor het huis, aanplakbiljetten verkondigden dat er
publieke verkooping werd gehouden. De notaris was gekomen. De menigte verdrong
zich, er werd gejoeld en gerumoerd, men verdrong zich om een goede plaats.
Er was heel veel belangstelling, men wist dat de van Bergvoorts een prachtigen
inboedel hadden, dat mevrouw kostbare antiquiteiten bezat. Alles moest weg en er
werd hoog geboden. Joden en christenen zochten ruzie en betwistten elkaar een
zeldzaam blauw bord, een antiek kaststel. Steeds luider klonken de stemmen, steeds
hooger het bod. Groote sommen werden besteed voor voorwerpen die op een gewone
verkooping misschien niet de helft zouden hebben opgebracht.
De macht van het buitengewone, van het schandaal deed zich ook hier gelden. Die
tragische geschiedenis was zoo op aller lippen geweest, het proces van Maurits van
Bergvoort, waarbij de belangstellende kennissen genoten hadden van allerlei
intimiteiten die aan het licht waren gekomen, had zoo ieder's aandacht en
nieuwsgierigheid in beslag genomen, dat de verkooping als iets bijzonders beschouwd
werd.
De eisch voor van Bergvoort, dien men niet ontoerekenbaar kon verklaren, was
een jaar gevangenisstraf geweest, maar dank zij de verzachtende omstandigheden
en het pleidooi van zijn verdediger was hij ten slotte, behalve de maanden preventieve
hechtenis, met een half jaar vrijgekomen.
Dames en heeren uit den kring, waarmee de van Bergvoorts hadden omgegaan,
zonden hun afgevaardigden naar de verkooping met de opdracht om het een of andere
kostbare voorwerp, dat zij de bezitster lang benijd hadden, machtig te worden. Zij
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wilden het voor elkaar niet weten, den schijn vermijden om zooveel moeite te doen.
Het nieuws, dat Carla met Adolph de Bie vertrokken was, bracht nogmaals aller
tongen in beweging. De dienstboden hadden het 't eerst verteld, daarna verspreidde
het verhaal zich als een loopend vuur, en alsof het in zijn diepe ellende nog niet erg
genoeg was, werd het nog opgetuigd met allerlei verdichtsels. Zelfs degenen die het
vroeger gewaagd hadden een enkel woord ten haren gunste te spreken, moesten nu
zwijgen. Wanneer schuchter de vraag werd geopperd wat zij eigenlijk had moeten
beginnen, kwamen de antwoorden van alle kanten, in hevige verontwaardiging. Zij
had alles eerder moeten doen dan dit, nu was zij gebrandmerkt als een slecht,
verdorven schepsel. Had zij dan niet in betrekking kunnen gaan? Niet kunnen werken
voor haar brood? Den dood zoeken, liever dan zich zoo te vernederen?
Zelfs die van Carla gehouden hadden, braken op die manier den staf over haar. Er
waren er maar enkelen die, ondanks hun gevoel van afschuw over haar besluit,
nadachten en toe moesten geven, dat het moeilijk was geweest voor het arme schepsel,
verstooten door haar man, verlaten door iedereen. Een betrekking zoeken, werken,
jawel, maar voor iemand als Carla, die voor niets geschikt was, verwend door weelde
en rijkdom en met zoo'n reputatie? Het was makkelijk gezegd, maar zou iemand een
vinger hebben uitgestoken om haar in waarheid te helpen?
Onder degenen die zoo redeneerden, die waarachtig bedroefd waren over het drama
dat zich had afgespeeld, bevond zich mevrouw van Vriesendorp. Geheel haar natuur
van brave, weldenkende vrouw was in opstand gekomen, al haar medelijden, al haar
sympathie waren naar Maurits uitgegaan. Maar toch kon zij niet dadelijk hard
oordeelen, daarvoor had zij te lieve herinneringen aan den eersten tijd van haar
kennismaking met Carla zij wilde uit haar eigen mond hooren wat haar tot zooveel
slechts gebracht had. Zij ging tot haar, maar werd niet ontvangen. In haar gevoel van
teleurgestelde verontwaardiging daarover, drong zij niet aan. Zij wachtte, maar de
dagen verliepen en eindelijk bereikte ook haar de tijding van Carla's weggaan met
de Bie. Nu kon zij niet anders dan hard en slecht denken, toegeven dat Carla wel zóó
gewild had, dat zij geen enkele
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zachtere gedachte waard was. Maar toch vroeg zij zich af, wat zij zou gedaan hebben,
als de jonge vrouw tot haar was gekomen om raad en hulp. Zou ze haar niet met een
vaag woord van waarschuwing hebben moeten wegzenden, onmachtig om in te
grijpen, om iets te doen? Zou zij haar in waarheid hebben kunnen terughouden van
den weg, dien zij nu gegaan was? Daarvoor zou zij immers veel te veel, waar zij prijs
op stelde, hebben moeten opofferen - en de mogelijkheid zou toch steeds tot kleiner
afmetingen teruggebracht worden. Neen, haar bleef niets over dan diep in zichzelf
te betreuren dat het kind ten onder was gegaan, haar te beweenen als een doode en
aan haar te denken als aan iets dat haar leven voor een korten tijd vermooid en verblijd
had, maar dat zij voor altijd had verloren.
In het kleine huisje in Zandvoort waar Carolien van Stavenvoorde gehoopt had in
vrede en rust haar laatste jaren te slijten, kniesde en zeurde de oude nicht over haar
huisgenoote. 't Was voor haar ook niet alles om opgescheept te zijn met iemand die
zoo in zichzelf gekeerd was en zoo weinig zei. Natuurlijk, nicht Cato begreep er alles
van. 't Was verschrikkelijk als er zulke dingen gebeurden met je kinderen, maar als
Carolien er nou maar eens gezellig over wou praten. 't Zou een heele afleiding voor
't mensch geweest zijn om zich te uiten, maar ze was koppig. De couranten, waarin
alles stond, had ze opgeborgen, bespottelijk, iedereen wist het toch wel en nicht Cato
zou het prettig hebben gevonden om er 's morgens aan het ontbijt, aan de koffie, en
's avonds lang en breed over te redeneeren. Carolien wilde niet; ze maakte er dadelijk
een eind aan, als nicht er over begon. Ze werd schuw en als er iemand kwam ging
ze naar boven, naar haar eigen slaapkamer. Op zoo'n manier was er heelemaal geen
aardigheid aan 't samenwonen. De ellende was eigenlijk al heel gauw begonnen met
den dood van kleine Laura. Toen mevrouw van Stavenvoorde na de begrafenis uit
den Haag terugkeerde, vond nicht Cato haar een ander mensch. Bepaald oud, je kon
't haar aanzien dat ze verdriet had en over Carla was ze niet te spreken. Vroeger blufte
zij nog wel eens op haar dochter, op 't voorname huwelijk, op al de pracht, 't Leek
wel of zij geen dochter had, zoo weinig liet die zich aan haar gelegen liggen. Als
Cato daar wel eens op zinspeelde, 't niet kon verkroppen en op Carla afgaf, stoof
Carolien nog wel op, maar lang niet
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zoo heftig als toen zij nog in den Haag woonde. Toen 't schandaal gebeurd was en
iedereen wist dat haar schoonzoon in de gevangenis zat, had nicht gedacht dat Carolien
't besterven zou van de narigheid. Ze keek voor zich uit en prevelde in zichzelf en
zei alleen maar dat ze blij was omdat pa 't niet beleefd had.
Verder was er niets uit haar te krijgen.
Maar op een goeden dag kwam er een brief van Carla. Carolien maakte die niet
open waar Cato bij was, ze ging er mee naar haar eigen kamer en daar bleef zij uren
lang opgesloten. De ander, die dolgraag weten wilde wat er in stond, was al een paar
keer naar boven gegaan. De deur bleef gesloten, ze kreeg geen gehoor. Toen mevrouw
van Stavenvoorde eindelijk beneden kwam, schrikte nicht van het gezicht der oude
vrouw, maar ook nu zei zij niets en eerst nadat Cato, die het niet meer uithouden
kon, rechtstreeks vroeg welke berichten van Carla zij gekregen had, antwoordde zij
dat haar dochter niet meer voor haar bestond, dat zij nooit meer over haar wilde
spreken, dat zij dood voor haar was. Verder wilde zij zich over niets uitlaten. Nicht
voelde zich eerst wel beleedigd, maar op het strakke, vermagerde gezicht stond zoo
duidelijk de bede te lezen, om niet verder te vragen dat zij medelijden kreeg met de
arme ziel en er tegenover haar het zwijgen toe deed. Spoedig genoeg kwam zij toch
door haar kennissen in den Haag op de hoogte en wist zij dat Carla er van door was
gegaan met een ouden, rijken meneer. Er was iets in de houding van Carolien dat
nicht weerhield om er met haar over te spreken. Tegenover de menschen beklaagde
zij zich wel over de ongezellige huisgenoote, die hoe langer hoe eenzelviger en zoo
bitter en humeurig werd dat zij, Cato, heelemaal geen goed meer kon doen. Maar
haar in den steek laten, dat wilde zij niet; aan zichzelf overgelaten zou de stakkerd
nog beklagenswaardiger zijn. Heel lang zou zij het ook wel niet meer maken, 't
verdriet had haar te veel geknauwd en Cato beweerde zuchtend dat al dat opsluiten
in je zelf en dat te trotsch zijn om met je goede vrienden over je leed te praten, iemand
ten slotte in zijn graf helpt.
In de eerste weken voelde Maurits van Bergvoort alleen zijn hevige verontwaardiging,
zijn afkeer van zooveel gemeenheid.
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Het was als een tegenwicht voor zijn smart en het hield hem staande, het hielp hem
dragen.
Als een genoegdoening was hem het denkbeeld van zich gewroken te hebben, van
recht te hebben gedaan.
Na de vreeselijke ontgoocheling was er in heel zijn denken slechts verachting voor
Carla en bittere spot voor zijn eigen goedgeloovigheid, voor zijn dom vertrouwen.
Van haar geloofde hij niets goeds. Haar liefde voor hem en voor het kind, haar
smart over Laura's dood, het was alles bedrog en huichelachtig comediespel. Zij had
hem altijd misleid, alles aan haar was leugenachtig en slecht, zóó slecht dat hij walgde
als hij er aan dacht.
Een enkel denkbeeld bezielde hem, haar van zich afschudden, niets meer te doen
willen hebben met het vuil, dat hem onteerde. En hij weigerde haar te zien, zond
haar brieven ongeopend terug, besloot haar te bannen uit zijn leven, uit zijn bestaan,
de herinnering aan haar uit te rukken en van zich te werpen als een ergernis.
Zoolang hij dacht dat te kunnen doen, vertwijfelde hij niet. Hij hoorde van haar
weggaan met Adolph de Bie en hij trachtte zich er niet over te verwonderen, het te
beschouwen als een natuurlijk gevolg van haar verdorvenheid.
Maar na de opwinding van zijn proces week de overspanning en in de eindelooze,
eentonige dagen die hij in de gevangenis doorbracht zonk loodzwaar in hem het
vreeselijke leed, de wetenschap dat hij alles verloren had.
De armzalige gedachte van zichzelf recht te hebben verschaft, steunde hem niet
meer. Wanneer hij er nu aan dacht vond hij 't bijna belachelijk, hij was er niet verder
mee gekomen en 't idee van zijn schande te hebben uitgewischt, was maar een waan.
Op een sterke energie had hij nooit kunnen bogen. Toen, lang voor zijn huwelijk,
het meisje dat hij meende lief te hebben, hem bedroog, was hij geschokt en beleedigd
geweest. Maar hij had haar spoedig kunnen vergeten in de wetenschap dat hij boven
haar stond en zij zelfs geen smartelijke gedachte verdiende. Nu hij begreep dat hem
dat thans onmogelijk was, voelde hij zich steeds dieper en dieper zinken. Hij kon
zich niet dwingen om Carla te vergeten, hij kon haar beeld niet rukken uit zijn ziel.
Zóó vast had hij op haar liefde vertrouwd, zóó
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zeker geloofd dat zij in dat ééne opzicht waar was, dat hij voor al het andere blind
was geweest. Hij folterde zichzelf door altijd en weer te denken aan hun samenzijn,
aan hun verloving, aan den eersten tijd van hun huwelijk. Was dat alles leugen en
waan geweest? Waren al haar woorden, al haar kussen bedrog? Het kon niet zijn, en
in een behoefte om minder te lijden, om de werkelijkheid niet zoo afschuwelijk te
zien, begon hij te zoeken naar verontschuldiging, naar verklaring voor hetgeen zij
misdaan had.
Wanneer hij zelf anders was geweest, niet zoo toegevend voor haar gebreken, niet
zoo onmannelijk verliefd om haar alles te moeten toestaan? Wanneer hij beslist
tegenover haar was opgetreden, haar gedwongen had van den eersten dag af, om haar
buitensporige zucht tot weelde te bestrijden, in plaats van al zijn krachten in te spannen
en haar de middelen te verschaffen om er aan te kunnen voldoen, zou zij dan niet
staande zijn gebleven? Als hij in zijn eigen zwakheid een verontschuldiging voor
haar kon vinden, was zijn smart minder schrijnend, voelde hij medelijden met haar
en met zichzelf. Maar al te dikwijls maakte die zachtere aandoening plaats voor een
bitteren hoon, voor een spottend cynisme, dat hem voorhield hoe zij verdorven was,
hoe de slechtheid haar in het bloed zat, hoe zij hem als een werktuig gebruikt had en
hij alleen dupe was geworden van al haar laagheid.
Maar de gedachten dat zij haar toevlucht tot Adolph de Bie had genomen liet hem
geen rust. Soms liep hij als een zinnelooze in zijn cel op en neer, als hij begreep hoe
diep zij gezonken was door zich over te geven aan dien ouden ellendeling. O, het
was walgelijk, zóó walgelijk dat hij er niet aan denken kon, en toch... had hij haar
zelf niet in de armen van dat monster gedreven, door haar te verstooten? Wat kon
zij doen, zonder vrienden, zonder geld, zonder hulp? Hij moest denken aan de weken
na Laura's dood. Het kon toch niet dat al die droefheid, al dat leed gelogen waren.
Hij zag haar voor zich op het vreeselijk oogenblik dat hij haar bedrog ontdekte. Hij
hoorde den klank van waarheid in haar stem toen zij hem toeschreeuwde: ‘Ik heb
nooit van Michel gehouden, ik haat hem, jou alleen heb ik lief.’
Was het niet mogelijk dat zij met al haar leugens en bedrog in dat ééne waar was,
was het niet mogelijk dat hij haar tot
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die laatste wanhoopsdood gedreven had door haar niet te willen zien, door haar
brieven ongeopend terug te zenden? Toen, na zich maanden en weken met al die
tegenstrijdige gedachten gemarteld te hebben, zonk een groote ontzenuwende
onverschilligheid in hem neer.
Het was nu toch alles te laat, hij kon er niets meer aan doen. Het moest maar gaan
zooals het kon. Zij zou zinken, steeds dieper en hij ook. Waarom ook niet? Er was
niets meer in zijn leven, niets meer dat de moeite waard was om te trachten staande
te blijven.
Het ontbrak hem niet geheel aan sympathiebetuigingen. Hij kreeg brieven en op
de dagen, die daarvoor vastgesteld waren, meldden zich bezoeken aan. Maar de
brieven zeiden hem niets, ze lieten hem koud. Het beklag of het medelijden zijner
kennissen was hem meer een pijniging dan een vertroosting en, op een enkele
uitzondering na, ontving hij niemand. Hij kon niet gelooven dat men uit oprechte
belangstelling kwam. Hij schreef alles toe aan nieuwsgierigheid en tot van Eyken,
de eenige, die eens of tweemaal tot hem werd toegelaten, zei hij, dat hij niet bekeken
wenschte te worden als een vreemd individu, waarvan men wel graag wilde weten
hoe hij er uit zag en hoe hij zich gedroeg, na alles wat gebeurd was.
Toen hij de gevangenis verliet was hij ook uiterlijk een ander mensch. Hij telde
drie en dertig jaar, maar hij leek zeker vijftig. Zijn grijs haar hing ordeloos om zijn
vermagerd, geel gezicht, hij liep gebogen, het verzorgde in zijn voorkomen had plaats
gemaakt voor slordigheid, met smartelijke voldoening zag hij dat velen hem niet
herkenden. Hij voelde iets als teleurstelling nu hij zijn vrijheid terug had. In de
gevangenis althans behoefde hij niet te denken wat hij doen moest, de dagen gingen
voorbij, zonder dat hij wist hoe.
Nu keerde hij in de maatschappij terug, moest hij handelen, schikkingen maken,
overleggen hoe voortaan zijn leven in te richten. Hij wist niet wat te doen. Naar zijn
huis terugkeeren leek hem onmogelijk. Diep in zijn ziel voelde hij wel dat hij niet
durfde, niet kon. Neen in het huis waar hij had gewoond, waar hij haar had liefgehad
en vertrouwd, waar zijn kind was geboren en gestorven, durfde hij niet gaan. Als hij
dat deed zouden de spookgestalten die er rondwaarden zijn verbeelding
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nooit meer met rust laten en hij moest immers trachten te vergeten.
Hij nam zijn intrek in een onaanzienlijk hotel in een gedeelte van de stad, waar
hij vroeger nooit kwam. Zijn betrekking had hij natuurlijk verloren, iemand die een
onteerend vonnis ten zijnen laste had, bleef geen ambtenaar aan een ministerie, zelfs
al zou die mogelijkheid bestaan. Het kon hem niet schelen, hij had nu maar één
wensch, weggaan uit de stad, waar iedere plaats, iedere straat, iedere boom hem aan
het verleden herinnerde. Zoo gauw het kon, met koortsige haast, gaf hij zijn zaken
in handen van zijn advocaat.
In den beginne had hij gedacht zich wettig van Carla te laten scheiden, had hij dat
begeerd als een zekere rechtvaardiging voor zichzelf. Nu was het hem eigenlijk
hetzelfde. Van haar kant was er geen aanvraag tot scheiden gekomen. Waarom zou
hij het doen? Het maakte geen verschil, het gaf alleen maar last en hij zag er tegen
op formaliteiten te moeten vervullen die hem indirect weer met haar in aanraking
zouden brengen.
Hij lachte toen de advocaat hem wees op zijn jeugd, op zijn toekomst, hem
voorhield dat het toch beter was om dergelijke banden te verbreken.
Zoo eenvoudig en zoo stil mogelijk moesten zijn zaken met Michel de Raadt
geregeld worden.
Hij gaf volmacht om alles, wat het zijne was geweest, te verkoopen. Met de
opbrengst daarvan en met hetgeen hem overbleef van zijn vermogen hoopte hij aan
zijn verplichtingen tegenover den bankier te voldoen.
De Raadt meende aanvankelijk te moeten weigeren, maar hij stuitte op den vasten
wil van Maurits en schikte zich naar hetgeen men van hem eischte.
Nu zijn zaken in handen waren van zijn advocaat en van een, door de Raadt
aangestelden, tusschenpersoon, was van Bergvoort vrij om te gaan. Hij begaf zich
voorloopig naar België. Ver reizen wilde hij niet, daartoe ontbraken hem de energie,
en ook de middelen. Dat hij nu volkomen broodeloos en zonder bestaan was, deerde
hem niet.
Nog een maand, misschien zes weken, kon hij leven, dan zou hij wel de een of
andere bezigheid trachten te vinden, waardoor hij ten minste eten kon, wàt, kwam
er niet op aan. En lukte
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dat niet, nu, dan kon hij er altijd nog wel een eind aan maken. Aan hem was niets
verbeurd, en zijn bestaan had geen waarde. Om zichzelf bekommerde hij zich enkel
in zooverre dat hij wenschte weg te komen en vergeten te worden. Dat laatste gebeurde
gauw genoeg.
Nu de heele, onverkwikkelijke geschiedenis geëindigd was en de beide
hoofdpersonen van het tooneel waren verdwenen, werd er niet meer over de van
Bergvoorts gesproken in den kring, waarin zij verkeerd hadden. Het was alsof de
grond zich geopend en hen verzwolgen had, men herinnerde zich ternauwernood
hun bestaan. Slechts als het schandaal nog eens ter sprake kwam, wijdde men een
paar woorden aan hun nagedachtenis.
De de Raadt's waren in de stad teruggekeerd en men was het er vrij spoedig over
eens dat de bankier eigenlijk 't meest te beklagen was, daar men hem beschouwde
als de dupe van twee oplichters. De hemel wist welke strikken die vrouw hem had
gespannen. Carla van Bergvoort had nooit gedeugd, dat wist iedereen, en Michel de
Raadt was een heel fatsoenlijk man, zijn kantoor had een onbesproken naam en zijn
huiselijk leven scheen heel gelukkig, nu die intrigante hem niet meer in haar macht
had.
In Gent en in Antwerpen zocht Maurits te vergeefs naar een betrekking, waarmede
hij in zijn onderhoud kon voorzien. Hij stootte telkens het hoofd daar hij weigerde
informaties van een vroegeren werkkring te geven en er over 't geen hij vertelde een
geheimzinnig waas lag, dat niet ten zijnen gunste werd uitgelegd. Hij ging naar
Brussel en zwierf er eenige dagen rond. In een restaurant, waar hij geregeld at,
ontmoette hij den directeur van een klein cinema theatre op een der boulevards. De
kennismaking bracht hem wat hij zocht. Hij kreeg een betrekking aan de bioscoop
als administrateur, het salaris bedroeg ongeveer 2000 francs. In den beginne moest
hij zich inspannen om het ongewone werk te doen.
Dat zijn werkkring er eene was waarop hij vroeger met de meeste minachting zou
hebben neergezien, dat hij verkeerde met menschen, die in beschaving zijn minderen
waren, telde hij niet. Hij voelde zich zinken en liet zich gaan. Een aangeboren gevoel
van fatsoen, een instinctmatigen afkeer van het gemeene, behoedde hem voor een
geheel zedelijken ondergang. Hij leerde
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hoe men in een groote stad van een klein tractement kan rondkomen zonder bepaald
gebrek te lijden.
Zoo leefde hij voort, de dagen leken hem lang en de nachten nog langer. Hij werkte
en soms gelukte het hem zichzelf in zijn arbeid te vergeten, dan voelde hij zich rustig,
maar zoodra hij die rust gewaar werd, verliet ze hem. Het smartelijke verleden stond
voor hem, en hij wist dat hij nooit meer vrede zou vinden, nooit zou kunnen vergeten,
dat hij moest blijven denken aan haar die hij had liefgehad, dat hij zichzelf zou
kwellen tot in den dood.
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XXII.
Het was een warme Augustus dag. Aan het strand te Ostende heerschte de gewone
drukte. Als een oneindig blauwgroen meer, waarvan de golven zich maar even
rimpelden, strekte zich de zee uit. De lichte zomertoiletten, de bebloemde hoeden,
de kleurige parasols, de groepen spelende kinderen, de elegante vrouwen, loom
hangend in den badstoel, de figuren der in gestreept zomerflanel gekleede heeren,
dat alles gaf fleurigheid en leven aan het geheel, strooide lichte kleurige plekken
over het zonnige strand.
Voor de groote winkels op den boulevard waren de zonneschermen neergelaten.
In de hotels heerschte nog de rust van het middaguur. De vensters, overkoepeld door
de linnen marquisen, waren gesloten.
In de hall's stonden de vergulde en gekleurde rieten fauteuils en sopha's leeg,
geeuwde de portier in zijn loge, Nu en dan ging de lift traag op en neer, maar de
meeste logé's waren uit en zij, die de brandende hitte niet wilden trotseeren, hielden
hun siesta in hun kamers.
Onder de laatsten was Carla. Sedert eenige dagen bewoonde zij met de Bie een
paar kamers op de eerste verdieping van het ‘Splendid Hotel’. Het appartement had
al de banale luxe van een eerste rangs-hotel. In den salon veel verguldsel, een
smyrnaasch tapijt op den ingelegden vloer, mahoniehouten meubelen en fluweelen
gordijnen. Op den schoorsteenmantel een colossale christallen pendule en coupes.
Ook in het slaapvertrek, in de aangrenzende badkamer en het cabinet de toilette was
alles vereenigd, wat het hedendaagsche comfort kan vergen.
De marquisen waren neergelaten en daar die maatregel het zonlicht nog niet
voldoende weerde, had men ook de kanten ondergordijnen zorgvuldig gesloten. Een
geelachtig halfduister omhulde Carla's gestalte, lusteloos uitgestrekt op den divan.
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Zij droeg slechts een wit zijden kimono met kleurige bloemen doorwerkt, door een
gouden cordelière bijeengehouden. Het blonde haar hing in een losse vlecht langs
haar rug, de bloote voetjes staken in met gouddraad gewerkte japansche muiltjes.
Zij hield de handen achter het hoofd gevouwen en staarde met groote, wijdgeopende
oogen voor zich uit, zonder iets te zien van hetgeen haar omringde.
Na den lunch had zij geweigerd met de Bie uit te gaan. Zij vond het te warm,
kleedde zich uit en zei te willen slapen. Er volgde een twist, een van die kibbelpartijen
die aan de orde waren, en die thans daarmee eindigde dat de Bie besloot maar alleen
te gaan, in de hoop dat zij wel weer voor rede zou vatbaar worden.
Zij herademde; voor een paar uur was zij alleen. Behagelijk strekte zij zich uit en
sloot de oogen maar de slaap wilde niet komen. Zij werd steeds helderder en moest
denken, zien, niet de dingen om haar heen, maar de beelden uit het verleden. Zoo
ging het ook dikwijls 's nachts, dan nam ze een slaappoeder, soms, als het niet hielp,
wel twee of drie.
Zou ze het nu weer doen? Neen, dan zou ze den heelen nacht zeker wakker liggen
en zij vreesde de lange, duistere uren, waarin alles nog veel afschuwelijker leek dan
overdag en zij haar ellende nog schriller, nog duidelijker gewaar werd.
Want ellendig, rampzalig voelde zij zich. Zij had getracht het zich te ontgeven, er
niet aan te denken. Zij had gevochten met de overtuiging die haar meer en meer
besloop, dat zij een verloren schepsel was. Alle krachten had zij ingespannen om te
ontkomen aan die martelende zekerheid, om te kunnen spotten met zichzelf, om den
afgrond waarin zij wegzonk, niet te zien.
In den beginne was het haar gelukt zich op te winden tot een paroxysme van
cynische zelfverachting. Toen ze zich overgaf aan de Bie had ze haar ziel met
drogredenen en haar zinnen met champagne bedwelmd.
O, de walging, de hevige afkeer, dien zij voelde voor dien man. Altijd had ze hem
gevreesd, voor hem teruggehuiverd als voor een valsch, weerzinwekkend dier, nu
ze zich aan hem verkocht had, haatte ze hem met een gloeienden, smartelijken haat.
Den eersten tijd begreep ze nog dat ze zich moest beheerschen. Ze was met hem
gegaan uit vrijen wil, ze had het recht
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niet hem haar verachting in het gezicht te slingeren. Dagelijksch streed ze om zich
te onderwerpen, om te ondergaan, wat ze over zichzelf gebracht had. En ze probeerde
zich voor te houden dat er geen reden bestond voor haar vertwijfeling. Ze had immers
alles wat vroeger waarde aan haar leven had gegeven. Sedert een jaar, dat ze met de
Bie reisde, waren zij steeds in de meest luxueuse hotels geweest. Ze kleedde zich
zoo fantastisch, zoo opvallend, zoo mooi als ze wilde en ze had de voldoening dat
ze werd bewonderd waar zij zich vertoonde, dat men haar opmerkte, dat haar toiletten
werden nagemaakt, dat zij heerschte als een toonaangeefster van de mode. Zij
probeerde het prettig te vinden, er belang in te stellen, maar zij gaf er niet meer om.
Eigenlijk walgde het haar als de rest en soms werd zij woedend op de Bie, wanneer
hij haar verrassen wilde met een nieuwe japon, of een kostbaar toiletartikel. Er vielen
harde woorden en zij spaarden elkaar niet, maar hij verdroeg haar kuren en grillen,
haar overheerschend, omdat hij getriomfeerd had en zij hem ter wille moest zijn,
omdat ze, in den vollen bloei van haar jeugd en schoonheid, zijn eigendom was. Ze
hadden eerst in Europa gereisd, waren de wintermaanden in Rome geweest en brachten
het voorjaar aan de Rivièra en later in Algiers door.
Carla deed haar best om zich te interesseeren voor hetgeen zij zag, reizen,
weelderig, onbekrompen reizen, dat was altijd een van haar wenschen, een van haar
illusies geweest. Nu ze het doen kon, verveelde het haar, haatte ze het en verlangde
ze, moe en in een doodende onverschilligheid voor alles, naar rust. Maar de
wetenschap dat die niet voor haar te vinden was, dreef haar voort. Soms ontmoetten
zij kennissen, menschen waarmee zij vroeger had omgegaan en die zich nu verlegen
afwendden als ze haar zagen, haar nauwelijks groetten. De Bie lachte er om en zij
spotte er eveneens mee. Ze beweerde ook niet meer voor een fatsoenlijke vrouw te
willen doorgaan. Als de gedachten aan Maurits, aan haar gestorven kind, aan alles
wat geweest was, haar tot krankzinnigheid pijnigden, als de afkeer van zichzelf en
van de Bie haar tot stikkens toe benauwde, gedroeg ze zich zóó schaamteloos en
kleedde ze zich op een manier, die zelfs Adolph ergerde. Ze schikte zich niet naar
zijn wil en tergde hem zooveel zij kon, maar zij had geen vat op hem. Hij liet haar
begaan; als het haar mogelijk was geweest,
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zou ze hem bedrogen hebben, niet uit liefde, want ze beschouwde alle mannen met
hetzelfde cynisme, alleen om zich te wreken, maar ze kon niet. Hij bewaakte haar
als zijn prooi, bij de schijnbare vrijheid die hij haar liet, voelde ze zich aan handen
en voeten gebonden. Hij begeerde haar met de perverse zinnelijkheid van een ouden,
afgeleefden man, en het streelde zijn ijdelheid om met zijn mooie, jonge maitresse
te kunnen pronken.
Wanneer het haar te machtig werd en zij hem in het gezicht schreeuwde hoe zij
hem haatte, stelde hij zijn tergende bedaardheid tegenover haar drift, beduidde hij
haar dat ze heen kon gaan als ze wilde, als ze dacht een anderen en beteren beschermer
te kunnen vinden. En dan zonk de vernederende zekerheid in haar dat ze machteloos
was, dat ze nog lager zou zinken, door nog dieper poel van vuilheid en ongerechtigheid
zou moeten waden, als ze zich van hem losmaakte. En in de overtuiging dat ze niet
anders kon, dat ze moest voortgaan op den zelf gekozen weg, kromde zij zich onder
het juk en trachtte voor een paar dagen niet te rukken aan de teugels van het gareel,
waarin ze gespannen was.
De eerste zomermaanden hadden ze gereisd in Zwitserland, totdat een aanval van
de kwaal, waaraan de Bie sedert eenige jaren lijdende was, hem noodzaakte tot een
badkuur in Aken. Carla verzette zich er tegen, het was haar te dicht bij huis, te dicht
bij Holland. Haar tegenstand baatte niet en zij werd er ook spoedig onverschillig
voor. Het kon haar immers niet schelen waar zij was. In Aken ontmoette zij
Hollanders, ook kennissen. Maar zij voorkwam ze. Zij wachtte niet af totdat men
haar negeerde. Met een brutale zelfbeheersching, die toch maar uiterlijk was,
vertoonde zij zich, prachtig gekleed. Zij sloeg de blikken niet neer, maar lachte of
haalde de schouders op.
Na het verblijf in Aken raadde de dokter de Bie nog een nakuur aan zee aan. Carla,
tot een ander uiterste overslaand, had voorgesteld om naar Scheveningen te gaan.
Adolph vroeg haar of zij haar verstand verloren had en zij gingen naar Ostende.
Sedert eenige dagen vertoefden ze nu in het ‘Hotel Splendide’. Carla had zich
gedurende haar vele omzwervingen nog niet zoo rusteloos gevoeld. Was het de
eentonigheid van een zeebadplaats met geen andere afleiding dan het mondaine leven,
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dat ze al zooveel weelderiger gezien had? Was het de melancholie en de oneindigheid
van de zee, waarna zij toch lang kon kijken totdat ze zich afwendde met een
gewaarwording alsof dat eeuwige geruisch, dat zachte geklots, die uitgestrekte
watermassa haar dol maakten? Was het heimwee naar Holland, naar den Haag, nu
ze zoo dicht bij was en zij toch de overtuiging had, dat zij nooit kon terugkeeren?
Zij wist het niet, maar zij leefde in een ondragelijke, zenuwachtige spanning die
zij zichzelf niet wilde bekennen.
Het gebeurde vaak dat zij kennissen zag. Gisteren nog, toen zij voor een der groote
boogvensters in de eetzaal dineerde, had zij hollandsch hooren spreken en toen zij
onwillekeurig even omzag naar het tafeltje achter het hunne, keek zij vlak in het
gezicht van Willem Begeer.
Hij kreeg een kleur en praatte dadelijk druk met de naast hem zittende dame. Carla
hoorde zijn geaffecteerde stem. Zij dacht aan den zomer, nu twee jaar geleden, op
‘de Vlame’, en om zich te beheerschen, om de snikken te bedwingen die zich kropten
in haar keel, begon zij luider met de Bie te praten dan noodig was, plaatste zij zich
zóó dat Begeer haar, als hij maar opkeek, in het gezicht moest zien, stak driest een
sigaret op, lachte en vermaakte zich met de verlegenheid van haar vroegeren aanbidder
en met de verontwaardigde, gechoqueerde gezichten der dames, die hem vergezelden.
Maar dat was gisteren. Vandaag voelde zij zich zoo ontzenuwd dat zij niet in staat
was naar beneden te gaan. Zij wilde niet en zij begon zich reeds op te winden en
driftig te maken bij het denkbeeld dat de Bie haar zou dwingen.
Aan de speling van het licht in de kamer begreep zij dat het later werd, zij keek
op de pendule, het was al half zeven, dan moest zij zich toch kleeden en zij verliet
haar divan om een paar marquisen op te trekken.
Plotseling schrikte zij hevig, want zij voelde een hand op haar schouder, 't Was
de Bie die ongemerkt was binnengetreden. Zijn bewegingen waren altijd even zacht
en onhoorbaar.
‘Wat heb je?’ vroeg hij, toen zij ontsteld, rillend staan bleef.
‘Je zoudt iemand een doodschrik aanjagen met je kattenmanieren.’
Hij glimlachte. ‘Wat ben je toch zenuwachtig liefje,’ en hij trachtte haar in zijn
armen te nemen en te kussen.
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Maar zij onttrok zich en hij zei kort, zich beheerschend, om geen nieuwen twist uit
te lokken.
‘Je mag je waarachtig wel gaan aankleeden.’
Ze vergat dat ze dat een oogenblik geleden zelf van plan was geweest.
‘Waarom?’
‘Om te gaan eten. 't Is half zeven en je hebt misschien nog wel een uur noodig.’
‘Ik wil vandaag niet naar beneden gaan.’
‘Niet?’ Hij keerde zich om, om te zeggen dat hij zich aan die grillen niet kon storen
maar toen hij haar aankeek kreeg zijn gezicht een andere uitdrukking. Haar kimono
was losgegaan, hij naderde haar en fluisterde.
‘Je kunt wel zóó blijven, dan dineeren we hier, op onze kamer, in een zalig, intiem
tête à tête’.
Zijn kaal hoofd met de weinige geelgrijze haren, zijn sproetig gezicht waren vlak
bij het hare. Zij voelde zijn adem op haar angen en zijn klamme handen op haar
lichaam en in een plotselinge opwelling van afkeer, stiet zij hem krachtig terug.
‘Laat me los, ik wil niet.’
Hij was in een goede luim boven gekomen, alweer vergeten dat zij na den lunch
twist had gezocht. Toen hij haar weer zag deed een brandende begeerte zijn bloed
tintelen. Het gebaar van tegenzin, van walging waarmee zij zich aan zijn omhelzing
onttrok, maakte hem ineens woedend. Hij greep haar, wierp haar neer op den divan
en zoende haar, woest en hartstochtelijk.
Toen hij haar eindelijk losliet, voldaan omdat hij zijn overnacht had betoond, zei
hij bijna kalm:
‘Ziezoo, dat heb ik nu eens gewild. En kleed je nu maar aan, dan gaan we gezellig
dineeren.’
Maar zij verborg het hoofd in de kussens en hij hoorde haar heftig snikken.
Een oogenblik wachtte hij, zij bedaarde niet, het was geen huilen, haar lichaam
schokte door het krampachtig hikkend geluid.
‘Heb je me niet verstaan, Carla?’
Zij sprong overeind, haar gezicht vuurrood, haar vlammende oogen in dolle woede
op hem gericht.
‘Als je ooit weer zoo iets doet, me ooit weer durft dwingen...’ hijgde zij, dan’...
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‘Nu dan?’ vroeg hij tergend.
‘Dan vermoord ik jou of me zelf.’
‘Je zult je wel bedenken,’ en rustig begon hij zijn toilet te maken.
Zijn kalmte ontwapende haar en bracht haar in zoo ver tot zichzelf dat zij het
overslaan van haar stem beheerschen kon.
‘Ik weet niet wie grooter ellendeling van ons beide is. Jij die mij dwingt, al weet
je dat ik je haat, dat ik van je walg, of ik die...’
‘Je verkocht hebt, kind,’ viel hij haar in de rede, ‘uit vrijen wil.’
‘Dat lieg je. Vrijen wil! Ik kon niet anders. Dat wist je en daar maakte je misbruik
van. Mijn heele leven heb je vergiftigd. Gespeculeerd heb je op mijn slechte
eigenschappen. Ik weet 't wel, je hebt altijd de vuigste, de slechtste bedoelingen
gehad.’
‘Zooals je het noemen wilt, liefje. Ik heb mijn tijd afgewacht en als je kon nagaan
dat mijn beweegredenen niet van de edelste soort waren, dan had je mijn attenties
maar nooit moeten aannemen. Kom Carla, wees toch wijzer. We hebben elkaar niets
te verwijten.’
Zij boog het hoofd als onder een slag. Daarin had hij gelijk. Zou zij maar niet
zwijgen en dulden? Maar toen zij hem zag staan voor den spiegel in zijn overhemd,
toen zij den grijnslach van zijn dikke, bloedelooze lippen ontmoette, werd het haar
te machtig.
‘Verachtelijker schepsel dan ik ben bestaat er niet. Maar jij bent toch nog vuiler.
Ik was jong, jij maakte me systematisch slecht. En altijd had ik een afkeer van je.
Als je me aanraakte had ik een gevoel, alsof een vies, kleverig insect over me
heenstreek. Ik rilde van je als van een slijmerige slang, die me omstrikte. Dat doe ik
nog, nu meer dan ooit. Ik haat je, ik walg van je, o God zoo vreeselijk als ik van
mezelf walg en van de modder waarin jij me laat stikken.’
Zij schreeuwde hem de woorden toe, niet meer achtend, niet meer wetend wat zij
zei in haar gevoel van weerstreving, van machteloozen afkeer.
Maar het was haar gelukt hem uit zijn onverschilligheid wakker te schudden. De
woorden striemden en zweepten hem. Haar verwijten over zijn verdorvenheid deerden
hem niet, maar de uiting van haar lichamelijken weerzin trof hem als een vlijmen-
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de geeselslag, omdat hij haar altijd begeerde, en alles had willen geven om haar
afkeer te overwinnen. In het weten, dat dit onmogelijk was, ondanks zijn rijkdom,
werd ook hij woedend en hij beet haar toe:
‘En al haat je me nog zoo, toch ben je van mij. Ik heb je mooie lichaam gekocht,
't is mijn eigendom. Ik zal er mee doen wat ik wil, ik zal je tegenzin breken. En als
je weer zoo weerspannig bent, zal ik je nog op een heel andere manier laten voelen
dat ik de sterkste ben.’
Zijn lange, magere vingers hadden haar bij de schouders gegrepen en knepen als
tangen in haar vleesch. Zij week achteruit, bang voor zijn drift, voor zijn lichte, nu
zoo kwaadaardig flikkerende oogen. Hij zag zijn oogenblikkelijke overwinning en
hij lachte:
‘Allons, we lijken wel krankzinnig om zoo'n scène te maken, dat lijdt tot niets en
we meenen 't geen van beiden zoo kwaad.’
Hij keek haar van ter zijde aan als vreesde hij dat zij opnieuw zou beginnen, maar
zij antwoordde niet en bedaarder nog vervolgde hij:
‘Je bent nu niet in een toestand om mee naar beneden te gaan en 't wordt ook veel
te laat. Ik ga alleen dineeren. Als je iets wilt hebben, laat je 't je maar hier brengen.’
Hij verdween in de aangrenzende toiletkamer, en tien minuten later hoorde zij
hem de deur achter zich sluiten en was zij alleen.
Zij drukte de handen op de slapen, die pijnlijk klopten en bleef zitten met starre,
verglaasde oogen totdat het heelemaal donker werd in de kamer.
Het hamerde in haar hoofd, zij kon haar gedachten niet ordenen, maar
langzamerhand overheerschte een enkel denkbeeld en kwam er klaarheid.
Zij wilde weg, ze voelde dat zij 't niet langer kon dulden, dat zij zinneloos werd.
Weg van dien man, dien zij niet meer zien kon. Waarheen? Zij wist het niet, en zij
dacht er ook niet over. De straat op, zich geven aan den eersten den besten, of, als
zij er den moed toe vond, de zee in loopen. Dieper kon zij niet zinken en alles was
beter dan dit bestaan voort te slepen.
Zij drukte op den knop van het electrische licht en begon zich met koortsige haast
te kleeden. Het nog steeds loshangende
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haar wond zij om haar hoofd. Zij greep het eerste wat onder haar bereik kwam, een
bebloemde hoed, een kleurig kleed, een zijden mantel. Haar vingers beefden en zij
kon de sluiting niet overal vinden, maar zij wilde niet schellen om het kamermeisje.
Het deed er niet toe, als zij maar weg was en zij prevelde onsamenhangende woorden
in zich zelf, die aan elkaar sloten als een onbewust gebed.
‘God help me, maak dat ik niet zoo laf, zoo afschuwelijk laf ben, om weer terug
te komen.’
Schichtig, angstig, dat de Bie op 't laatste oogenblik zou verschijnen om haar plan
te verhinderen, verliet zij het vertrek en liep de gangen en de vestibule door. Zij
vermeed de hall, waar de gasten in groepen hun koffie gebruikten, en bevond zich
na een paar minuten op straat.
Het was een Zaterdagavond. Buiten schitterde overal het kunstlicht en op den
boulevard heerschte de gewone levendigheid. De cafés waren propvol. Met gebogen
hoofd liep Carla voorbij, trachtend de opmerkzaamheid, die zij altijd tot zich trok,
te ontgaan. Zij werd niet gewaar, dat in het gewoel der heen en weer flaneerende
menschenmassa een man haar scherp en oplettend had aangekeken en haar nu van
uit de verte volgde. Het was een man van een onaanzienlijk voorkomen, met een
ietwat groezelig omgeslagen boord, gekleed in een verschoten demi-saison, waarvan
de coupe echter nog op élégance kon bogen. Een vilten hoed, diep in de oogen
gedrukt, stond op het grijzende, laag in den hals groeiende haar.
Het was Maurits van Bergvoort. In het zomerseizoen werd het cinema-théatre
eenige weken verplaatst naar Ostende, waar men in de stad voorstellingen gaf. Een
paar dagen geleden had hij toevallig in een courant de vreemdelingenlijst nagezien
en den naam van de Bie gelezen.
Van dat oogenblik af liet de hevige begeerte om te weten of Carla nog met hem
was, hem geen rust.
Hij wist niet wat hij doen zou als hij haar zag, maar nu zij in dezelfde stad was,
nu hij dezelfde lucht met haar inademde, beheerschte hem maar één denkbeeld, haar
zien.
Wat daarna gebeuren zou, was hem niet duidelijk, en hij dacht er ook niet over
na. Hij vervloekte zijn werk omdat het hem de gelegenheid benam uit te gaan en
haar te bespieden, maar eindelijk, dien Zaterdagavond had hij zich weten vrij te
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maken en zwierf hij rond in den omtrek van het ‘Splendid Hotel’.
In het gewoel, onder de vele vrouwen, had hij haar nauwelijks herkend. Zijn oogen
twijfelden een oogenblik toen hij haar zag, want zij was veranderd, maar aan het
gevoel dat plotseling zijn hart deed bonzen, vermocht hij niet te twijfelen.
Nauwelijks wetend wat hij deed, het hoofd vol van tegenstrijdige gewaarwordingen,
ging hij haar achterna. Zij had hem niet gezien, haar gedachten waren niet bij hem.
Zij wilde maar één ding, uit de drukte komen, een oogenblik stilte en rust om zich
heen hebben. Het helle geschitter der vele, electrische lichten deed haar oogen pijn,
de muziek in de verschillende café's en restaurants martelden haar zenuwen, het
geschreeuw der courantenventers op den boulevard, was haar ondragelijk.
Ze rende bijna voort, met vlugge bewegingen, zich dringend door de menigte. Nu
en dan werd zij aangesproken, hoorde zij vragen en gezegden, waarvan zij de
beteekenis maar al te wel begreep. Maar zij antwoordde niet, nog niet, eerst uitrusten,
alleen zijn en denken.
Eindelijk kwam ze in een stiller gedeelte, ze ontmoette nu nog maar enkele
wandelaars. De winkels, de groote hotels, de Kurzaal waren ver achter haar. Ze liep
nog voorbij het Châlet du Roi. Op den promenoir stonden banken, maar op de meesten
zaten menschen, eenzaam als zij, of samen. Nog altijd liep zij door, totdat het
volkomen verlaten om haar heen was, en zij zich neer liet vallen op een bank.
Doodmoe sloot ze de oogen. Toen ze ze opende deed het donker haar weldadig aan.
Op groote afstanden stonden de electrische lantaarns. Boven haar welfde zich de
hemel, donkerblauw. De sterren fonkelden als diamanten op een onmetelijk, zwart
fluweelen kleed. Als een tweede oneindigheid was de zee. In de stilte van den
zomeravond hoorde zij duidelijk het geruisch en het zachte geklots van de golven.
Zij luisterde en zij voelde een ijskoude rilling. Zou zij ooit den moed hebben om
naar beneden te gaan en door te loopen, totdat zij den dood vond in die kille
omhelzing?
Toch was dat de eenige oplossing, ze moest nu naar omlaag.
Zij zag het klaar en duidelijk, zelfs haar grootste fantaisie kon geen enkele
mogelijkheid meer scheppen.
Dat was het vreeselijke.
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Zij haatte de menschen.
Het leven kon niets meer voor haar zijn dan een armzaligen strijd om brood, om
eten.
Er was geen begeerte meer naar genot, geen hunkering naar iets weldadigs, geen
verlangen naar weelde en schoonheid.
Zij hoefde niet verder te leven.
O, nu den moed hebben om door te loopen, met gesloten oogen, de groote rust
tegemoet.
Maar dat was de dood en zij huiverde, zij was bang.
Plotseling hoorde zij een menschelijke stem, dicht bij haar, die fluisterde:
‘Carla.’
Zij rilde, geloofde aan een spel harer ontstelde verbeelding. De angst, dat de Bie
haar gevolgd was, kwam weer over haar. Een paar seconden bleef het stil, toen hoorde
zij weer zacht haar naam noemen en zag zij een mannelijke gedaante voor zich staan.
Met een onderdrukten kreet sprong zij overeind. Zelfs in de halve duisternis kon
zij wel onderscheiden dat 't Adolph de Bie niet was. Maar wie dan? Sidderend,
angstig, greep zij zich vast aan de leuning van de bank.
‘Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben het, Maurits. Ik zag je en ben je nageloopen.’
Nog voor hij had uitgesproken, had zij hem herkend aan zijn stem. Zij wankelde
een paar schreden achteruit, de handen afwerend voor zich uitgestrekt.
‘Ik zal je niets doen,’ zei hij. ‘Wil je even gaan zitten? Ik zou wel met je willen
praten.’
Zij gehoorzaamde, en zette zich op de uiterste punt van de bank, zoo klein mogelijk
in elkaar gedoken.
‘Waarom ben je alleen?’
Ze trachtte iets te zeggen, maar geen geluid ontwrong zich aan haar toegesnoerde
keel. Hij was naast haar gaan zitten, hij raakte haar niet aan. Zij beefde zoo, dat hij
het voelen kon.
‘Waar is...’ Hij vermocht den gehaten naam niet uit te spreken.
Zij wees in de richting, waar de hotels zich op een afstand bevonden.
‘Je bent toch met hem?’
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Toornig klonk zijn stem niet. Dof en mat en vermoeid als kon niets hem meer deren.
Zij antwoordde niet.
‘Het gaat me ook niet aan,’ hernam hij. ‘Dat wilde ik je eigenlijk niet vragen.’
Er was stilte. Het vreeselijke beven bedaarde, maar zij durfde niet spreken. Haar
schuld tegenover hem was te groot, dan dat zij iets zeggen kon. Ze had willen
neerknielen aan zijn voeten, hem met opgeheven handen zwijgend willen smeeken
om erbarmen, maar ook dat durfde zij niet. Haar oogen begonnen zich te gewennen
aan het donker en zij keek. Hij was vreeselijk veranderd, heel anders dan vroeger.
‘Zeg eens wat,’ hernam hij, met een zweem van ongeduld.
‘Ik, ik begrijp niet dat je met me spreken wilt,’ hakkelend, fluisterend, vermocht
ze de woorden te uiten.
Hij haalde de schouders op. ‘Waarom niet, nu ik je toevallig zie? Jij hebt 't goed,
niet waar?’
Slechts een droog, snikkend geluid. Toen, na een paar seconden vroeg zij:
‘Hoe kom je hier?’
‘Ik ben hier aan een bioscoop, voor een maand, maar dan is 't theater weer in
Brussel. Ik moest werk zoeken toen ik uit de gevangenis kwam en in Holland wilde
ik niet blijven.’
Zij begreep en plotseling overgolfde haar al het vreeselijke dat zij hem had
aangedaan. Ze kromp in elkaar en schoof nog verder van hem af. Klein en nietig had
ze in den grond willen zinken.
‘'t Is of je bang voor me bent,’ zei hij.
‘Dat ben ik ook.’
Hij lachte, ‘'t Hoeft niet. Ik zal niets geweldigs doen. Die krankzinnigheid is
voorbij. Zelfs al had ik je met dien ellendeling gezien, dan geloof ik niet dat ik iets
zou gedaan hebben. We kunnen wel een oogenblik praten. Blijf je nog lang hier?’
‘Ik weet het niet.’
‘Moet je niet terug? Het is al laat.’
‘Dat doet er niet toe.’
‘Laat hij je zooveel vrijheid?’
‘Ik ben van hem weggeloopen.’
‘Zoo...’ het klonk gerekt. ‘En wat ... maar 't gaat me niet aan.’

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

266
Er was weer stilte. Langzaam stond zij op.
‘Ga je toch maar heen?’ vroeg hij.
‘Ik ... ik wilde je eerst wat vragen.’
‘Nu, vooruit dan.’
‘We zullen elkaar wel nooit meer zien, Maurits,’ fluisterde zij, ‘ik durf niet om
vergeving vragen, maar... zou je niet willen probeeren om een beetje minder slecht
over mij te denken?’
‘Niet omdat ik niet slecht ben geweest,’ ging zij voort, toen hij bleef zwijgen,
‘maar omdat ik zoo vreeselijk ongelukkig ben.’
Haar smeekende stem stierf weg in een snik, aan de waar heid van wat zij zei,
vermocht hij niet te twijfelen.
Hij vatte haar hand. De aanraking deed haar sidderen. ‘Ik dank je,’ zei zij zacht
en zij wendde zich om heen te gaan.
Maar hij beduidde haar dat zij weer moest gaan zitten.
‘Hoe ben je er toe gekomen?’
‘Ik zag nergens uitkomst. Ik was verlaten door iedereen. Laura...,’ haar stem klonk
nog zachter, als vreesde zij den naam van hun kind uit te spreken, ‘was dood. Voor
jou bestond ik niet, ik kreeg geen antwoord op mijn brieven, je wilde me niet zien.’
‘Ik kon niet Carla.’
‘Het was ook heel rechtvaardig, ik verdiende niets beters.’
Zij sprak zoo deemoedig, een gevoel van zelfbeschuldiging, van twijfel, maakte
zich van hem meester.
‘Ik had toch niets voor je kunnen doen. Na al het vreeselijke dat gebeurd was,
wilde ik die brieven niet lezen. Wat had je me te zeggen?’
‘Mijn berouw, de dood van ons kind had me tot een ander mensch gemaakt. Ik
stond op een keerpunt, ik geloof dat ik toen met alles had kunnen breken en beter
worden, maar 't heeft niet zoo mogen zijn.’
‘Arm schepsel... en toen?...’
‘Toen... ja... toen kwam hij en ik deed wat hij mij voorstelde. Ik dacht het te kunnen
doen, zoo verdorven, zoo gevoelloos te zijn geworden dat ik het wel zou verdragen.
Maar ik kon niet, het is een hel geweest, en alleen omdat ik zoo'n verachtelijk, zoo'n
diep gezonken schepsel ben, heb ik 't zoolang
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uitgehouden. Maar nu is 't gedaan nu ben ik van hem weggeloopen.’
‘Zal hij je dan zoo maar laten gaan?’
‘Hij heeft toch geen recht op me.’
‘En wat wil je nu doen?’
‘Dat weet ik niet. Ik ben zoo dankbaar dat ik je gezien heb, dat je met me hebt
willen spreken. Ik zou zóóveel willen zeggen, me zóó voor je willen vernederen, met
zóóveel woorden om vergiffenis willen smeeken, dat ik geen enkel woord vind. Maar
voor we van elkaar gaan, mag ik je één ding zeggen?’
‘Ja, alles wat je wilt.’
‘Ik heb je liefgehad, Maurits, jou alleen, nooit iemand anders. Niet de Raadt.
Niemand dan jou. Word niet boos dat ik het zeg en probeer het te gelooven.
Heel aarzelend stad zij de hand uit, als vreesde zij dat hij haar toornig, honend zou
afwijzen, maar hij drukte de koude vingers in de zijne.
Zonder dat zij het wist vulden haar oogen zich met tranen die langs haar wangen
vloeiden. Zij maakte haar hand los. Zij keek niet meer om, verwijderde zich een paar
schreden, maar in een oogwenk was hij weer naast haar.
‘Waar ga je heen?’
Zij antwoordde niet en keek recht voor zich uit naar de zee, die als een stille,
donkere oneindigheid voor hen lag.
Hij vatte opnieuw haar hand en voerde haar terug naar de bank.
‘Carla,’ zei hij zacht, ‘we zijn allebei heel rampzalig, we hebben niets meer te
wachten en we kunnen niets meer voor elkaar zijn. Begrijp je dat?’
Zij boog het hoofd.
‘Het verleden kunnen we niet ongedaan maken. Het is afschuwelijk, het zou
tusschen ons staan. Samen leven kunnen we niet meer, maar we kunnen,’... zijn stem
daalde nog, tot een haast onhoorbaar gefluister... ‘samen sterven.’
Maar ze had verstaan.
‘Maurits?’ het klonk als een juichkreet. Ze stond op en zonk voor hem neer, ze
omhelsde snikkend zijn knieën en stamelde onsamenhangende woorden van dank.
Toen hief hij haar op en sloeg de armen beschermend om

Suze la Chapelle-Roobol, Weelde-drang

268
haar heen. Hij drukte zijn lippen op haar voorhoofd in een langen kus.
‘Kom dan,’ stamelde hij, ‘niet langer praten, niet meer verklaren, het zou het mooi,
van wat we nu voelen, bederven. We hebben elkaar lief!’
Dichter nog omklemde haar zijn arm. Zij sloot de oogen en liet zich leiden. Angst
voelde zij niet. Zij verkeerde in een extase van geluk.
In algeheele overgave, in overtuigend weten dat hun wederzijdsche liefde in die
laatste oogenblikken alles louterde en alles wat laag en slecht was geweest te niet
deed, gingen zij den éénigen weg, dien zij konden gaan.
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