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Eerste hoofdstuk
Dezen weg heeft de jongen reeds menigmaal afgelegd en hij zou hem met gesloten
oogen kunnen loopen. Hij kent alle straten en elk huis, hij weet hoe de etalages der
schamele, kwijnende winkeltjes er uitzien, hij kan de namen op de emaille- en
geschilderde naamplaatjes droomen en hij weet welke voorletters bij elken naam
behooren. Zonder er naar te kijken, zou hij het groen geschilderde ijzeren hek van
het kerkje, dat hij heeft zien bouwen, kunnen teekenen; hij weet dat er op het pleintje,
voor de school, negentien boomen staan en dat de laatste boom, waarin hij lang
geleden zijn naamletters met een stomp zakmes gekerfd heeft, de hoogste en dikste
is. Den klank van de klok der Roomsche gestichtskapel kan hij, zonder de geringste
toonafwijking, dadelijk zingen en hij weet dat het onaangenaamste gedeelte van den
weg, waar hij het doodenhuis van het hospitaal passeeren moet, juist twee en twintig
groote stappen duurt.
Vandaag, nu hij den weg van school naar huis voor de laatste maal aflegt, is al het
oude nieuw. De zekerheid dat alles wat vandaag gebeurd is, zich in zijn leven nimmer
meer herhalen zal, heeft hem, trots zijn vreugde over het nieuwe dat nu komen zal,
stil en neerslachtig gemaakt. De schoolmeester heeft met zijn misvormde hand,
waarin het witte krijtje geklemd zat als in een klauw, op het bord geschreven. Hij
deed dit heel gewoon, op dezelfde manier waarop hij dat reeds zoo dikwijls gedaan
had en toch was het geweest alsof er iets wonderlijks gebeurde, toen hij onder het
geschrevene een streep, de laatste streep, over het zwarte bord trok. De schriften en
de schoolboeken hadden de
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jongens ingeleverd, zij waren op mooie, rechte stapeltjes in de kast gezet en nooit
meer zouden die bekende boeken, waarin zij in verveling poppetjes en scheepjes en
roofdieren hadden geteekend, in hun handen terug komen. Eindelijk had de schoolklok
geluid, de klok die altijd het liedje van de vrijheid gezongen had, maar nu was haar
klank anders geweest, koud en vreemd, alsof zij in hun leven nooit iets te beteekenen
had gehad.
De laatste gang uit de school leidde voor alle jongens naar een nieuw en
verschillend doel. Er waren jongens bij die regelrecht naar zee gingen, die waren de
gelukkigsten, anderen gingen studeeren en voor hen beteekende de laatste schooldag
geen nieuw begin, maar alleen een korte rust op den weg dien zij verder zouden
afleggen. Zij hadden elkander gevraagd wat zij worden wilden en toen zij bij hem
waren gekomen, had de jongen geantwoord dat hij in het machinevak zou gaan, of
misschien iets anders. Voor zichzelf wist hij wel, dat het niet het machinevak maar
dat andere zou zijn, doch hij had het zijn vriendjes niet durven zeggen, bang dat zij
hem uitlachen of bespotten zouden, omdat hij zoo'n suf en vervelend vak gekozen
had. Er was voor hem echter geen keus geweest, zijn familie had, met oog op zijn
zwakke gezondheid en zijn toekomst, beslist welk beroep het beste voor hem was
en hij had alleen maar moeten gehoorzamen. Veel lust gevoelde hij niet voor het
werk dat men voor hem uitgezocht had, maar het feit dat er iets nieuws in zijn leven
gebeuren zou, dat hij voortaan niet meer een schooljongen maar een man zou zijn,
had hem verzoend met het taaie, eentonige vak van magazijnbediende en nu, nadat
hij er enkele weken over gedacht en verschillende aangename kanten aan dat werk
ontdekt had, kon hij zelfs met eenige geestdrift aan zijn toekomstigen werkkring
denken. Zou het bijvoorbeeld niet heel goed mogelijk zijn, dat hij later, als hij zijn
werk goed verstond, reiziger bij zijn nieuwen patroon zou worden of inkooper, die
naar verre landen ging en een leven als een prins had? Oom Frans, die hem bij den
manufacturen-grossier aanbevolen had, had herhaaldelijk verzekerd dat zijn boterham
voor zijn heele leven gekocht was en dat er een schitterende toekomst voor hem was
weggelegd, als hij
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maar goed wilde oppassen. De levenslange boterham maakte weinig indruk op den
jongen, maar de reiziger en de inkooper met het leven van een prins hadden zijn
fantasie aan het werk gezet en eindelijk was hij tot de slotsom gekomen, dat de deuren
van het groote manufacturen-magazijn, die straks voor hem ontsloten zouden worden,
hem den weg openden naar een groote, heerlijke wereld van pret en avonturen. Dit
wonder van het nieuwe deed hem het oude vergeten, het veranderde het
melancholische straatje naar het ziekenhuis in een groote boulevard van een
wereldstad, het maakte van het sjofel colbertje, dat moeder met de taaie volharding
en het vernuft der armoede uit een oude overjas van oom Frans gemaakt had, een
kranig en heldhaftig jagerscostuum en het herschiep heel de grauwe, leelijke
arbeidersbuurt beurtelings in een villapark, een kermis en een goudgraverskamp met
hutten die drie verdiepingen hoog waren en die heldere vensterramen met nette vitrage
gordijnen hadden.
De jongen was lang en mager, zijn bleek gezicht was goor als een lang gebruikte
zakdoek en zijn spichtige, kuitlooze beenen, waaraan de lange schoenen in rechten
hoek den vorm van een teekenhaak gaven, bewoog hij slepend en vermoeid, alsof
hij zijn heele leven reeds onderweg was naar een onbereikbaar doel. Tusschen de te
hooge schouders stond het smalle, lange hoofd met de scherpe kaakpunten, diepe
oogholten en verwarde hoofdharen, als een onafgewerkt voorwerp, dat toevallig op
den onvolkomen, schrielen romp terechtgekomen was. Slechts twee teekens van
volkomenheid had het leven dit menschenkind gegeven: dat waren zijn slanke,
bewegelijke handen en zijn blauwe, levende, zielvolle oogen. Maar dit zijn
kleinigheden, die de menschen zelden zien en daarom was Rudolf voor hen een saaie,
lange slungel, een vervelende, uit zijn krachten gegroeide jongen met leelijke, groote
voeten en een ronden rug, een die het merkteeken van een vroegtijdigen dood op zijn
bleeke kaken droeg.
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In de achterkamer van de etagewoning, die in vertrekken verdeeld is door dunne
houten schotten, die kraken als een deur geopend wordt en doorbuigen als een kind
er tegen-aan drukt, zwoegt de moeder. Op twee withouten tafeltjes, waarvan de
bladen, als een door pokken geschonden gelaat, overdekt zijn met ontelbare prikken
en putjes van patroon-radertjes, ligt, als een stom protest tegen de omringende
armoede, een lap soepel, glanzend fluweel van koninklijk purper. De blinkende schaar
met haar stalen kaken, die met scherp geknip in de zachte stof happen, is een wreed,
misplaatst werktuig in de vreedzame, zachte hand die haar leidt. De vrouw knipt, en
terwijl zij het werk van haar handen aandachtig bekijkt, ligt er een trek van zorg om
haar mond. Nu houdt zij de in vorm geknipte lap omhoog en terwijl zij goedkeurend
het hoofd knikt, ligt er een trek van zorg om haar mond. Deze trek is als een eeuwige
glimlach, die het leven haar gegeven heeft. Gul en eerlijk is het leven met zijn
geschenken, het geeft vreugde en smart, schoonheid en ontaarding, leed en geluk,
hier wat meer, ginds wat minder, doch steeds geeft het, zonder terughoudendheid,
al schenkt het niet immer dat wat de mensch in onwetendheid vroeg. Deze vrouw
gaf het de zorg als een trouwe gezel, die niet van haar zijde wijkt en die om haar
mond oen glimlach van het leed heeft gelegd.
De moeder zwoegt, zooals gisteren, zooals eergisteren, zooals zij haar geheele
leven reeds gezwoegd moet hebben. Zij werkt niet met den stagen, regelmatigen
gang van den arbeid, zij bouwt niet mee aan de eeuwigdurende schepping dezer
wereld, aan de ononderbroken wording en verwording van het groote menschenwerk,
dat gestuwd en gedragen wordt door het rhythmisch kloppen van menschenharten.
Zij zwoegt, want de arbeid dien zij verricht is te zwaar voor haar vermogen en
verslindt haar levenskracht. Zonder het woord misschien één keer in haar leven te
hebben uitgesproken, zonder hoop op belooning en het verlangen naar erkenning,
draagt zij, in de zwijgende onderwerping der eenvoudigen en met de schoone
volharding van een moeder, den last van den plicht, dien het leven op haar schouders
legde.
Haar huwelijk is een treurige mislukking geweest. Haar
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man, een fantast, die de wereld dacht te kunnen veroveren met een glimlach en wat
handigheid, een clown met een ernstig deurwaardersgezicht, die de maatschappij als
een circus en de menschen als betalende bezoekers beschouwde, had zijn publiek
met verkeerde grappen vermaakt en de rol, welke hij met succes dacht te spelen,
slechts korten tijd volgehouden. Na in het begin van zijn huwelijk zijn ontslag als
marineofficier te hebben genomen, had hij met het geld van zijn vrouw verschillende
zaken ondernomen en niet aan zijn verwachtingen en plannen was het te wijten, dat
hij geen enkele maal slaagde. Toen het geld op was, had hij ondernemingen gesticht
waarvoor zeer weinig geld, doch hoofdzakelijk drukwerk met goed-klinkende,
misleidende opschriften noodig was. Met een aan den drank verslaafden, ontslagen
politieagent had hij een recherche- en schuldinvorderingbureau gevestigd, bij welke
instelling de ontvangen schulden geheel ten bate van de twee directeuren kwamen.
Het was het werk der politie, die een ongewenschte belangstelling toonde voor de
werkzaamheden van het bureau ‘Mercurius’, dat de onderneming veranderd moest
worden in een reclamebureau. Een paar honderd vel briefpapier en enveloppen, bracht
de directie van het reclamebureau ‘De Bazuin’ gedurende enkele maanden weder
zooveel in, dat de beide directeuren zich de weelde konden veroorloven, een keer of
zeven per week des nachts in min of meer beschonken toestand huiswaarts te keeren.
Dikwijls gebeurde het, dat de vader, als hij 's nachts thuis kwam, een hevig verlangen
naar wat koud vleesch of een paar spiegeleieren had. Bevredigde de inhoud der
pannen, die meestal uit weinig anders dan rijst of aardappelen bestond, hem niet, dan
werden onder een fanfare van vloeken en soms ook onder het zingen van een vrolijk
matrozenliedje, de familieleden gewekt. De moeder, de zoon en het vijf jaar jongere
dochtertje, moesten netjes naast elkaar in het gelid gaan staan. Geeft acht!,
commandeerde de vader dan en, ofschoon hij niet wreed of hardvochtig was, kon
zijn militair gediciplineerde geest het niet gedoogen, dat het meisje huilde en de
jongen lachte en zag hij zich genoodzaakt zijn recruten te kastijden.
In een van die nachten sloot de moeder haar verbond met
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de zorg, dat voor den verderen duur van haar leven werd aangegaan.
De vader dronk, de moeder zwoegde.
De jongen, die een zwakke borst had, moest opgenomen worden in een sanatorium.
Waar het vandaan komt, komt het vandaan, zei de vader. 's Nachts om twee uur
kwam hij thuis en hij vond zijn vrouw trouw aan het werk bij haar naaitafel. Schande
is het, sprak de vader, en hij ging zijn roes uitslapen. Hij kwam om drie uur thuis en
nog later, bij het aanbreken van den dag; de vrouw zwoegde. Eindelijk kon de jongen
naar buiten: de moeder had het grootste deel van het benoodigde geld verdiend en
de rest had oom Frans er bij gegeven. Zij werkte voor de huishuur, voor kleeren,
voor verplegingskosten en onderwijl maakte zij de uitrusting voor haar zoon in orde,
stopte zij oude kousen en lapte versleten ondergoed. Zelf bracht zij hem naar het
sanatorium, dat ver van de stoffige stad in de bosschen lag. De lucht is hier heerlijk,
het zal hem goed doen, dacht zij, en met angst en zorg keek zij naar zijn bleek en
smal gezicht. De dokter, die haar jongen onderzocht, keek haar eens aan en maakte
de opmerking dat zij ook wel een beetje rust en frissche lucht mocht hebben. Ik
dokter, glimlachte zij, och voor mij komt het er zoo erg niet op aan.
Toen zij dien dag thuis kwam, waren haar vloerkleed en de bedlakens verdwenen.
De vader had alles onderwijl naar den lommerd gebracht en de pandbriefjes verkocht
hij zijn vrouw voor een gulden.
Zoo gingen de jaren voorbij: de moeder zwoegde en de vader maakte plannen,
dronk en beloofde beterschap. Kijk Dolf, zei hij eens tot zijn zoon, die toen twaalf
jaar was, je vader is een slecht mensch. Maar je moeder, zie je, als die alles ook maar
een klein beetje beter begreep. Een mensch is toch niet alleen om te werken op de
wereld? Begrijp je, Dolf, ik heb veel schuld, maar je moeder ook een beetje.
Rudolph knikte bevestigend het hoofd, alsof alles hem volkomen duidelijk was.
Het was toch maar heel prettig dat zijn vader op deze wijze met hem sprak. Hij zou
nog wel eens willen zien, dat een van zijn schoolvriendjes zóó door zijn vader in het
vertrouwen genomen werd.
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- Het is afgeloopen Dolf, beloofde de vader, wij gaan samen een nieuw leven
beginnen, wij gaan naar Brazilië in Zuid-Amerika. Daar heb je geen kachel noodig,
daar is het altijd warm en daar groeien de bananen en de sinaasappelen langs den
weg.
- Fijn, vond Dolf, en daar zijn oerwouden en echte Indianen. Hij lachte verheugd:
niemand had zoo'n fijne vader als hij.
- Juist, hernam de vader, en wij gaan er heen met een groot schip met muziek aan
boord en daar krijg je iederen dag taart, een maand lang.
Toen waren zij bij een café gekomen, waar de vader naar binnen wilde gaan.
- Vader, niet gaan, smeekte de jongen, wij zouden toch naar Amerika?, en hij hield
den man bij zijn jas vast.
- Zoo'n snotjongen, zei de vader en hij ging naar binnen.
In de schemerdonkere kroeg, die vol rook was, zag de jongen zijn grooten, sterken
vader met een glaasje in zijn hand voor de toonbank staan. En in dien blauwen
kroegmist van tabakswalm en jeneverstank, verdwenen Indianen en oerwouden, en
zijn stoomschepen en roomtaarten zonken weg in een oneindige diepte van innig
verdriet. De kinderen die op straat speelden en zagen dat hij stond te huilen, lachten
hem uit en noemden hem een lange suffer.
Eigenlijk was de vader een goedhartig en welwillend man, die het, in de weinige
oogenblikken waarin hij moed vond om op zijn mislukt leven terug te zien, met zijn
gezin goed meende. Hij had een werkzame, zuinige vrouw, die zich geheel aan haar
kinderen offerde en nooit iets voor zichzelf eischte. Alles wat hij deed, vond zij goed,
als hij alleen dat eene, dat hen allen ongelukkig maakte, maar liet. Tenslotte was het
niet zoo moeilijk het drinken te laten, dat wist hij zelf beter dan alle anderen die er
met hem over spraken en hem raad gaven. Hij wist beter hoe hij van den drank moest
afkomen, dan al zijn fatsoenlijke, werkzame familieleden, die nimmer een glas jenever
aanraakten en die met de regelmatigheid van een goed gerepasseerd uurwerk van
Maandagmorgen tot Zaterdagavond werkten. Leo en Herman en neef Nico, allemaal
degelijke kerels, oppassende huisvaders, die zich nooit aan iets te buiten gingen, die
zelden
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over iets anders spraken dan over hun werk, het weer, een kaartavondje, hun gezin,
of over het nieuwe costuum dat zij ieder jaar op Paschen kochten. Frans, de dokter,
intellectueel, vrijgezel met een lief kapitaaltje en geestelijk hoofd der familie, een
man met geen enkele andere schokkende levenservaring dan die van met hoofdpijn
op te staan of met natte voeten te loopen, had hem menigmaal de les gelezen en hem
vergeleken bij de andere familieleden, die oppassend waren en voor hun gezinnen
zorgden. Hoewel de zedepreeken van den levensvreemden dokter hem wee en kriegel
maakten, had hij toch dikwijls deemoedig en schuldbewust het hoofd gebogen en
beterschap beloofd, omdat in de redeneering van zijn zwager toch een niet te
ontkennen waarheid stak. Hij was tenslotte niets anders dan een drinkebroer en een
doorbrenger, die weinig meer deed dan parasiteeren op den arbeid van zijn vrouw.
Maar neen, hij was ook nog iets anders en dat begrepen al die fatsoendelijke, brave,
oppassende menschen niet. En dat zij het niet begrepen, was bijzaak, maar dat zijn
eigen vrouw, naast wie hij nu al dertien jaar dag in dag uit geleefd had, er geheel
vreemd tegenover stond, vond de man erger. Niets wist zij van zijn verlangen naar
wat afwisseling, naar wat beweging, naar avontuur; donders, en dat allemaal nog
niet eens, maar alleen een beetje leven, eindelijk eens iets anders dan een verstikkende
etagewoning met roddelende buren en gramophoons, iets anders dan glimmende,
krakende stoelen en een canapé met trijp, die hem deden denken aan een uitdragerij.
Zijn vrouw leefde alleen om te werken, om te zorgen en te zwoegen: hij wilde leven
voor iets anders, om het leven zelf en niet voortdurend gebukt gaan onder kleine
lasten en de eeuwige zorg voor geld. Als hij zei, vrouw ik heb een rijksdaalder in
mijn zak, vanavond gaan wij uit, dan schudde zij bezorgd het hoofd en antwoordde
dat het geld besteed moest worden om de schoenen van hun kinderen te laten zoolen,
of voor lakens of een pan of belasting. Mijn goeie mensch, wie dacht nu aan belasting,
als je eens één keer, een enkel keertje wilde genieten, stel je voor, voor een heele
rijksdaalder. Zoo was het een jaar, tien jaar gegaan en een menschenziel was nu
eenmaal geen stuk kauwgom, dat tot lange draden getrokken en weer
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opgerold kan worden, precies zooals je er zin in hebt. Een enkel keertje moest je
eens meegeven, je overgeven aan je verlangen, om niet taai te worden en te knappen
van al die zorg. En hij hàd toegegeven; tien keer, honderd keer had hij alles en zichzelf
vergeten in dien heerlijken, romantischen roes van drankbeneveling en liefde van
vreemde, onbekende vrouwen. Steeds heviger was hij gaan verlangen naar de bekoring
van het verbodene en tenslotte kon hij er niet meer buiten. Hij werd een gevierde
gast in de arbeiderskroegen, hij verdiende rondjes met het zingen van sentimenteele
matrozenliedjes en als de bezoekers dan applaudisseerden, moest hij in weemoedig
dronkemansverdriet aan zijn vrouw denken, die thuis zat te ploeteren. Dan vloekte
hij glimlachend achter zijn knarsende tanden en verwenschte de stommelingen, die
hem zaten aan te staren en hem laafden met jenever. Ik ben een slechte vader, dacht
hij dan, maar zingen móet ik en thuis kan ik het niet doen, daar gapen de muren mij
aan alsof ze mij willen opvreten. Een goede vriend en een nieuwe borrel maakten
meestal een einde aan deze onaangename overpeinzingen en onder ademlooze stilte
zong hij met zijn mooie stem, het lied van den trouweloozen minnaar of Die zwei
Grenadiere.
Niets begreep de vrouw, zelfs niet zijn streven en zijn verlangen naar beterschap.
Soms had hij plotseling een prachtig plan om geld te verdienen. Dit nam hem dan
geheel in beslag, het vulde zijn denken en hij vergat den drank. Maar de vrouw, door
een eindelooze reeks mislukkingen teleurgesteld, had geen vertrouwen in nieuwe
ondernemingen, omdat zij wist dat deze geen geld zouden inbrengen, maar alleen
het weinige dat zij verdiende zouden opslokken. Er zit geen muziek in je, mopperde
de man dan, maar ik zal je toonen dat ik het alleen klaarspeel. Daarna dronk hij enkele
weken niet en de vrouw, die bij de geboorte van den jongen haar reuk verloren had
en niet durfde gelooven dat er een eind aan haar ellende gekomen was, stuurde 's
avonds, als hij thuis kwam, de kinderen op hem af om hem te omhelzen en daarbij
te ruiken of er jeneverlucht in zijn adem was... Dat ging goed, totdat hij plotseling
alles begreep en zijn jongen met weerzin van zich afduwde. Zonder een woord te
zeggen ging hij heen en bedronk zich
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nog dienzelfden avond. In stomme wanhoop bleef de vrouw achter, vernietigd door
een vretend bewustzijn van schuld.
Onverwacht kwam er een einde aan deze misère. Dat gebeurde op een herfstavond,
toen de vader, tegen zijn gewoonte, in opgewekte bui aan het avondmaal deel nam.
In de kleine, bedompte huiskamer was een stemming van vergeten vreugde. De vader
vertelde zijn kinderen verhaaltjes van een ver land, waar apen als menschen langs
den weg wandelen en waar kinderen met bloote voeten in het gras loopen. De
aardappelen koken ze daar in de zon en 's winters moet je er drie maal per dag een
bad nemen, om niet van warmte te smelten, zei hij en de jongen en het meisje lachten.
Hoe is het mogelijk, dacht de vrouw en zij dekte met een mooi, schoon, wit tafellaken.
Toen de dampende aardappelen en het schaaltje met dunne jus op tafel stonden,
vertelde de vader geen verhaaltjes meer, hij was stil geworden en keek peinzend voor
zich heen.
- Je eet niet, zeide de vrouw.
- Ja, antwoordde hij, ik moet jullie nu wat vertellen.
Op dat oogenblik rinkelde de huisbel. Een kruier kwam boven en zette een grooten
bruinen koffer midden in de kamer neer. Niemand had dat ding ooit gezien en toch
stond het opeens, plompverloren, midden in het vertrek, alsof het daar altijd gestaan
had en volkomen op zijn plaats was.
- Ja, begon de vader weder en hij haalde zijn schouders op, alsof hij iets erg geks
ging zeggen, dat is de koffer en morgen ga ik een boottochtje maken. Hij klapte het
deksel op en zij zagen katoenen kleedingstukken, witte broeken en jassen.
- Katoen, sprak de moeder verbaasd, en het wordt winter.
- Voor mij niet, antwoordde de vader, waar ik heen ga, is het nu zomer, daar is
het zoo heet dat je aardappelen in de zon kunt koken.
Toen was het heel stil in de kamer.
- Tja, mompelde hij, morgen. Hij gaf een duw tegen het deksel, dat met doffen
slag dichtviel en toen dacht de moeder aan een doodkist.
De jongen en het meisje begonnen te huilen en de vrouw
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stopte haar mond vol met haar boezelaar en ging naar de keuken. Later moesten de
kinderen naar bed en er werd dien avond niet meer gesproken. Maar in het donkere
kamertje fluisterden de jongen en het meisje en samen leden zij een stil verdriet,
waarvan niemand iets wist.
- Hij gaat weg, zei de jongen.
- Hij gaat weg, herhaalde het meisje.
En andere woorden hadden zij niet.
Den volgenden morgen, heel vroeg, werd de koffer gehaald.
- Dag jongens, zei de vader en zijn stem klonk rustig en gewoon, alsof hij even
een boodschap ging doen.
Daarna hoorden zij de traptreden onder zijn voeten kraken, de een na de ander, de
deur viel in het slot en toen was het uit. Met hun witte neuzen tegen het koude raam
gedrukt, staarden zij hem na en het laatste, het allerlaatste wat zij van hun vader
zagen, was zijn even gebogen rug en zijn vaal-zwarte bolhoed.
Als de wijzers van den blikken wekker op den houten schoorsteenmantel half vijf
aanwijzen, gaat de moeder naar het smalle, gele keukentje en vult twee steenen bekers
met melk. Meestal komt Marie het eerst uit school thuis, zij loopt zacht de trap op
en staat dikwijls al in de kamer voordat de moeder haar gehoord heeft. De jongen is
altijd wat later, hij stormt naar boven, gooit met de deuren en maakt een leven alsof
de wereld voor hem alleen bestaat. Nu echter komt Dolf het eerst thuis, hij is kalm
en gaat stil in de achterkamer op een naaitafeltje zitten.
- Afgeloopen moeder, zegt hij, en terwijl hij haar glimlachend aankijkt, is in zijn
blik iets dat vraagt: wat zeg je nou van zooiets?
- Nu heb je vrij tot Maandag en dan, dan begint het lieve leven.
- Een gulden per week, zegt hij, ik wou dat ik er morgen al heen moest.
- Doe maar flink je best; je weet wat oom Frans gezegd heeft.
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- Wat doe je nou met die gulden, moeder? Heb je er wat aan? En nu krijg ik zakgeld.
Hoeveel?
- Een dubbeltje.
- Goed, besluit hij. Ik ga nog even op straat. Bij de deur draait hij zich echter om
en keert naar zijn moeder terug.
- Moeder, vraagt hij, denk je ook niet dat ze daar iets bizonders met mij van plan
zijn?
- Misschien. Oom Frans heeft je er in gebracht en die heeft daar nogal wat in de
melk te brokkelen. Als je nu maar goed oppast.
- Dat zullen jullie eens zien. Ze hebben mij al op de proef gesteld. En nu herhaalt
hij de leugen, welke hij reeds een paar keer heeft verteld. Bij zijn bezoek op het
kantoor van den manufacturengrossier, heeft hij de van nummer- en lettersloten
voorziene brandkastdeur gezien en deze deur is het uitgangspunt geworden van een
gefantaseerd verhaal. Zóó overtuigend heeft hij zijn leugens opgedischt, dat moeder
en Marietje hem beiden geloofd hebben, toen hij vertelde, dat men hem wel een half
uur lang alleen in een groote kamer had laten wachten, waar tafels stonden met
pakken bankpapier en stapels zilvergeld er op.
- Moeder, herhaalt hij, zooveel geld heb je nog nooit bij elkaar gezien.
- Blijf maar altijd eerlijk, waarschuwt zij.
- Ja, antwoordt de jongen en hij denkt er over na, op welke wijze hij een paar van
de bankbiljetjes, die er nooit geweest zijn, zou hebben kunnen bemachtigen.
Op straat ontmoet hij zijn schoolvrienden. Een hunner gaat varen op een groot
schip, een ander zal ingenieur worden en later reuzenbruggen en geweldige machines
bouwen. Maar Dolf vertelt van zijn ervaringen in de kamer met stapels bankpapier
en de aureolen van zeeman en ingenieur verbleeken, verdwijnen in het felle,
geheimzinnige licht van de dievenlantaarn, die Dolf over hun hoofden laat schijnen.
- Emmers vol rijksdaalders, man, zegt hij met nadruk en hij doet dit op dezelfde
manier, waarop zijn vader vroeger sentimenteele liedjes in de kroegen zong.
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Het is een oude, solide en degelijke zaak, waar Rudolph zijn eersten gulden zal gaan
verdienen en waar hij zijn eerste scène in de klucht der ernstige maatschappij spelen
zal.
Zijn eerste indruk, als hij 's morgens om acht uur binnen komt, is die van grootheid
en geheimzinnigheid. Eerst de winkel, met zijn lange, hooge stellingen, waarin de
stukgoederen in mooie, rechte stapels met één punt schuin naar voren, tot aan het
plafond opgetast liggen. De toonbanken met hun zware eikenhouten bladen, die
gepolitoerd zijn door de lappen katoen en linnen, die er sinds vele tientallen jaren
overheen gewreven zijn, hebben buitengewone afmetingen en doen denken aan
vestingwallen uit de middeleeuwen. In den grooten winkel, die slechts twee ramen
aan den voorkant heeft en veel te weinig licht ontvangt, gloeit maar één klein
electrisch lampje en haar rossig schijnsel geeft de groote ruimte iets grotachtigs.
Rudolph, die niet weet waar hij zich vervoegen of tot wien hij zich wenden moet,
blijft in het midden tusschen de toonbanken staan en oogt de menschen na die langs
hem heen gaan en die bij een trapje aan het einde van den winkel, in een donker
deurgat verdwijnen. Hij voelt zich onbehagelijk en onrustig, hij heeft het gevoel iets
heel geks te doen met midden in den winkel te blijven staan en daardoor aan iedereen
te laten zien, dat hij niet weet wat hij doen moet en met zijn houding geen raad weet.
Alle menschen die binnen komen kennen elkaar, zij kijken hem aan en sommigen
glimlachen. Hun lach hindert hem, evenals hun zwijgen en zonder dat hij zich dit
bewust wordt, komt er een gevoel van vijandigheid in hem op. Hij begint zijn
aanstaande collega's kritisch te bekijken en het oordeel dat hij zich vormt is weinig
waardeerend. Thans, nu hij alleen is en niet voor zijn vriendjes behoeft te pochen,
begrijpt hij heel duidelijk dat zijn werk hier niet avontuurlijk of heldhaftig zal zijn.
Hij behoeft de mannetjes met hun bleeke gezichten, gebogen ruggen en kale jasjes
maar aan te zien, om zeker te weten, dat zij in geen enkel opzicht eenige overeenkomst
hebben met mannen als Columbus, Michiel de Ruyter of Livingstone. Stel je voor,
dat dat kleine bocheltje op een leeuw zou durven schieten of er zelfs maar naar zou
durven kijken en dat de
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manke, die zooeven voorbij ging en hem uit de hoogte aankeek, een ontdekkingstocht
naar de Noordpool zou kunnen maken. En nu zal hij hier straks moeten beginnen en
werk moeten doen, dat hoofdzakelijk door kleine, bleeke kereltjes, bochels en manken
verricht wordt. Je boterham is voor je heele leven gekocht heeft oom Frans gezegd,
er zijn daar menschen die al dertig, veertig jaar in betrekking zijn. Nooit, denkt de
jongen, veertig jaar, dan ben ik al lang dood, veertig maal drie honderd vijf en zestig
dagen, 's morgens door de piepende deur binnen komen, over de vloer met bobbels
naar achter loopen en in het keldergat verdwijnen. Daarin verdwijnen zij allemaal
en niemand keert terug: daarachter strekt zich dus het groote, onbekende magazijn
uit. Hij verlangt er naar om het te zien en eigenlijk ook weer niet: in een paar dagen
zal hij precies weten hoe alles er uit ziet en daarna zal hij veertig jaar lang iederen
dag hetzelfde moeten zien. Onderwijl gaan anderen naar Indië en Amerika, worden
generaals, ingenieurs, beroemde ontdekkingsreizigers of treinroovers en hij zal hier
rondloopen met een wit gezicht en een kaal jasje aan en iederen ochtend in dat zwarte
keldergat wegkruipen. De jongen zucht, gaat op zijn anderen voet steunen en begint
de vakken van de stellingen te tellen.
Het privé-kantoor met zijn eikenhouten lambrizeering en zijn nagemaakte
oud-Hollandsche kroontjes, waarin glazen kaarsen met electrische lampjes staan, is
stemmig en indrukwekkend en de jongen beschouwt het als een eer en bizondere
onderscheiding, in dat vertrek door den allerhoogsten patroon ontvangen te worden.
Dit heeft hij natuurlijk aan oom Frans' voorspraak te danken en hij weet nu bijna
zeker dat men iets bizotiders met hem moet voorhebben. De patroon spreekt hem
aan bij zijn familienaam, dat klinkt plechtig en het geeft Rudolph de gewaarwording
dat hij plotseling veel ouder geworden is.
- Ga zitten van Arkel, zegt de directeur, en van Arkel neemt op een hoekje van de
rieten stoelzitting plaats.
Nu komt er een toespraak over vlijt, plichtsbetrachting en eerlijkheid. Da's
Engelsch, denkt de jongen, terwijl hij het opschrift van een rood fleschje, dat op het
schrijfbureau staat, tracht te ontcijferen.
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- Dus, van Arkel, wij hebben elkaar goed begrepen?,’ vraagt de patroon.
Van Arkel knikt bevestigend het hoofd en vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat
één mensch zoo'n enorm groot gebouw met zooveel bedienden er op na kan houden.
Voordat Rudolph naar de ‘witgoedafdeeling’, waar hij ingedeeld is, kan gaan,
wordt hij eerst nog aan zijn nieuwen chef voorgesteld.
- Van Arkel, de nieuwe leerling en meneer Bak, je chef, zegt de directeur en nu
ziet Dolf het kleine, manke kereltje voor zich staan, dat hem zooeven in den winkel
gepasseerd is. De lange, magere jongen kijkt op zijn kleinen chef neer en onmiddellijk
ontstaat tusschen beiden een gevoel van vijandschap, dat nimmer meer verdwijnen
zal.
Een groote slungel, waar niet veel bij zit, denkt de chef.
Dat manke mormel, overpeinst de jongen.
- Goed je best doen, zegt Bak en Rudolph schrikt van zijn stem. De man spreekt
met een dof, verwijderd geluid, alsof hij zijn mond in een hoop nat zaagsel heeft
gedrukt.
- Ga nu maar mee. En de jongen loopt naast zijn chef door een lange gang en hij
heeft de gewaarwording met een klein, onderaardsch gedrocht uit wandelen te zijn.
Zij gaan langs trappen en gangen, door volle magazijnen en donkere portalen en zoo
vol staat het overal met pakken, doozen, zakken, rollen en balen, dat de jongen het
gevoel krijgt in een wereld die geheel van manufacturen gemaakt is terecht gekomen
te zijn. Hij ziet een hoeveelheid pakjes zakdoeken, zoo groot als baksteenen, die
voldoende is om er een flink huis van te bouwen, oneindige rijen rollen ongebleekt
katoen, die de afmeting hebben van spoorwegdwarsleggers en waarop een spoorlijn
tot Parijs of nog verder bevestigd zou kunnen worden. Hij passeert bukskin-torens,
blokhutten van theedoeken, duinen van luiergoed en pyramiden van graslinnen. Hij
snuift de duffe stoflucht in, ruikt den geur van geverfde katoentjes en haalt zijn longen
vol met fijn appretuurstof, dat overal in de lucht zweeft. En steeds maar ziet hij
nieuwe voorraden, krijgt hij andere geuren in zijn neus, totdat zij tenslotte blijven
stilstaan bij een heel klein, met inkt besmeurd lessenaartje, dat in een hoek achter
een schot met matglas staat.
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Het werk dat hij verrichten moet, is niet moeilijk en vraagt weinig inspanning, alleen
is het vervelend, ellendig, doodend saai. Zijn afdeeling bestaat uit zeven naast elkander
liggende magazijnen, welke aan beide kanten stellingen vol goederen en in het midden
breede toonbanken hebben. Op deze toonbanken laten de oudere bedienden den
klanten de stukgoederen zien, die in bruine of blauwe papieren zijn verpakt. Rudolph's
taak bestaat uit het weder netjes dichtvouwen der pakken, die geopend op de
toonbanken zijn blijven liggen, het losknoopen en weder ombinden der gebruikte
paktouwtjes en het opbergen der ingepakte stukken goed. Bernard, die jongste
bediende is geweest tot op het oogenblik waarop Dolf zijn intrede gedaan heeft, moet
hem onderrichten. Hij doet dit op een gewichtige, aanmatigende manier en zijn
leerling vindt, dat hij van het knoopen van zoo'n onnoozel, dun paktouwtje meer
drukte maakt dan een matroos, die met een kabeltouw een heel zeeschip moet
vastleggen. Bernard heeft koolzwart haar, een gele gelaatskleur en oogen die
eenigszins schuin in zijn hoofd staan, in welke eigenaardigheden de nieuwe jongste
bediende aanleiding vindt zijn collega in gedachten de Chinees te noemen. Bernard
is, door Rudolph's komst, automatisch in rang verhoogd: hij zal nu hulpbediende
worden en Dolf moet zichzelf bekennen, dat de Chinees voor bediende bizonder
geschikt is. In de enkele uren die hij nu in dienst is, heeft alles wat hij gezien en
gehoord heeft, hem dermate met minachting voor het vak van bediende vervuld, dat
hij eigenlijk geen beter beroep voor Bernard, die in zijn oogen een echte gluiper is,
bedenken kan.
Dien eersten ochtend laat hij zich alle aan- en terechtwijzingen, met een voor zijn
driftige natuur ongewone onderworpenheid en lankmoedigheid, welgevallen.
- Je doet het te slordig, merkt de Chinees aan, de papieren moeten in hun oude
vouwen terug.
- Goed, antwoordt Dolf en plooit het stuk pakpapier voor de tweede maal.
Ook het opbergen gaat volstrekt niet naar wensch van den instructeur.
- Kijk, zegt hij, die pakken moeten netjes boven elkaar liggen, de touwtjes moeten
één rechte lijn vormen. Zooals
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jij het doet, zou het hier in een week tijd een rommelzoodje zijn.
- Jawel, antwoordt Dolf, en terwijl hij zich afvraagt of het veertig jaar lang zoo
zal moeten gaan, doet hij wat van hem verlangd wordt.
Nadat zij de zeven magazijnen hebben afgewerkt en Rudolph geleerd heeft in
welke vakken de katoenen en halflinnen zakdoeken te vinden zijn, nu het hem
duidelijk geworden is, dat er luiergoed met en zonder gerstekorrel bestaat, dat een
Engelsch yard twee en negentig centimeter is en dat doodkistenkatoen uitsluitend
per vol stuk verkocht wordt, keeren zij terug naar het eerste magazijn, waar de
bedienden inmiddels weder een nieuwen chaos van katoen, linnen en inwikkelpapieren
op de toonbank geschapen hebben.
- Gaat dat hier altijd zoo? informeert hij moedeloos.
De Chinees glimlacht.
- Hangt het je nu al de keel uit?
- Neen, antwoordt Dolf en hij denkt aan zijn schitterende toekomst. Als het niet
anders kan; vooruit dan maar weer.
- 't Is nu nog niet zoo erg, herneemt Bernard bemoedigend, als het druk is, ligt er
veel meer.
- Wel, vraagt Bak, zonder Dolf aan te kijken, hoe gaat het met hem?
Bernard geeft geen antwoord, doch haalt vriendelijk glimlachend zijn schouders
op, alsof toegevendheid tegenover zijn nieuwen collega hem verbiedt een rechtstreeks
afkeurend antwoord te geven. De chef heeft dien glimlach echter goed begrepen en
Dolf voelt de oneerlij kheid daarvan, al begrijpt hij het ook niet volkomen. Zonder
verder een woord te zeggen, werkt hij door. Hij verwenscht zijn ellendig baantje en
neemt zich voor om zich op den gluiperigen Chinees te wreken. Hoewel Bernard
sterker is dan hij - hij kan tegelijk twee stukken linnengoed méér dragen - besluit hij
den huichelaar dezen zet betaald te zetten en er een stuk hout bij te zullen nemen,
als hij het met zijn handen niet afkan. Zijn zwijgen hindert den ander, die hem nu
met allerlei kleinigheden begint te plagen. Rudolph, die trilt van ingehouden woede,
laat zich niet lang noodigen en antwoordt op een treiterige aanmerking van den
Chinees, dat
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deze en zijn heele dievenfamilie voor zijn part naar de hel kunnen loopen.
- Wàt zeg je? vraagt Bernard verbaasd.
- Stik, antwoordt Dolf minzaam en begint zijn pakken netjes boven elkander in
het vak te rangschikken. Ineens heeft hij plezier in zijn werk gekregen en hij bouwt
twee keurige, kaarsrechte stapeltjes, zonder meer naar den Chinees te kijken. Deze
heeft de afdeeling verlaten en als Dolf ziet dat hij alleen is, laat hij zijn werk rusten
en gaat boven op de trap zitten. Een verdrietige moedeloosheid overvalt hem, treurig
kijkt hij naar zijn twee mooie, rechte stapeltjes en dan, plotseling, in een opwelling
van woede en spijt, geeft hij een harden slag tegen zijn keurig bouwwerk, de pakjes
naar links en rechts wegslingerend. Deze vuistslag ontlast zijn overkropt gemoed en
hij voltooit zijn be vrijdings werk door een zwaar stuk graslinnen met een smak op
den grond te gooien.
Als de Chinees terug komt, zit hij bovenop de trap te fluiten. Zijn hoofd steunt in
zijn handen, zijn lange beenen bengelen langs den rechten kant van de trap omlaag
en zijn houding is die van een leeglooper, die op een kademuur kringetjes in het
water zit te spuwen.
- Als je weer zooiets zegt, moet je bij de chef komen, zegt Bernard.
- Och vent, antwoordt Dolf en fluit verder.
De ander kijkt hem even aan, kat dan zijn blik op zijn slingerende voeten rusten
en begint spottend te glimlachen. De jongen begrijpt dezen glimlach niet, totdat hij,
den blik van den Chinees volgend, zijn oude, ontelbare keeren gerepareerde schoenen
ziet, waarvan één een breeden, gapenden naad tusschen zool en bovenleder heeft.
Op dat oogenblik luiden de bellen voor de lunch, welke de directie haar personeel
gratis verstrekt.
- Je kunt gaan eten, zegt de Chinees en daarna, nog steeds glimlachend, laat hij er
op volgen: met zulke schoenen aan zul je wel honger hebben.
Als Rudolph 's avonds thuis komt, zitten moeder en Marietje reeds bij de gedekte
tafel op hem te wachten. Omdat hij voor het eerst naar zijn werk geweest is, heeft
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moeder iets bizonders klaargemaakt: een pond koeienkopvleesch, voor ieder een
dradig, slijmerig vleeschlapje. De aardappelen dampen, een prikkelende geur van
gekruid vleesch vult de kamer en op Dolf, die een gevoel heeft alsof hij zooeven uit
de gevangenis ontslagen is, maakt dit alles een aangenamen, opwekkenden indruk.
Het is nu een beetje alsof moeder zijn vrouw en Marietje zijn dochtertje is, alsof hij
de vader is die het geld voor de familie verdient en zooeven van zijn werk is thuis
gekomen.
- Zoo, begint hij, niet zonder gewichtigheid, en terwijl hij aan tafel plaats neemt,
kijkt hij moeder en Marietje om beurten glimlachend aan.
De moeder vindt dezen lach van haar jongen, na zijn eersten werkdag, een gunstig
teeken en belangstellend vraagt zij, hoe het hem bevallen is.
Met zijn mond vol aardappelen, knikt Dolf bevestigend het hoofd. Nu hij hier aan
tafel bij moeder en zijn zusje zit, is hij de rommelige toonbanken, den Chinees en
zijn manken chef vergeten, nu blijft er alleen nog maar het prettige van de groote,
geheimzinnige magazijnen over, waar hij alleen geweest is en waarvan moeder en
Marietje niets weten. Hier is hij de bezitter van een heerlijk geheim, waarvan hij
maken kan wat hij wil, waarvan hij verhalen kan doen die prettig zijn om te vertellen
en belangwekkend om naar te luisteren.
- Ze hebben meer dan millioen zakdoeken, zegt hij trots. Tien maal honderd
duizend, gaat hij verklarend tot Marietje verder. Denk maar eens aan: iedereen in de
stad kunnen zij een zakdoek geven en dan hebben ze nòg een heele bende over. En
theedoeken zijn er, met wapens er in, die zijn voor de koningin. Handdoeken hebben
ze en luiers en dan heb je heele zalen, van hier tot de hoek, daar bewaren ze alleen
maar knoopjes.
- En was je weer bij al dat geld? vraagt Marietje.
- Dat is mijn afdeeling niet, dat hoort bij het kantoor. En Chineezen zijn er ook,
een heele boel echte Chineezen van de katoenplantages uit China.
- Kom, zegt de moeder, dat wist ik niet.
- Ja, en een was mank, die had een baal katoen op zijn been gehad. Als ik het vak
ken, wil ik later ook naar China.
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- Doe dan maar goed je best.
- Ik heb al een heele hoop geleerd, vervolgt de jongen. Katoen heeft een ronde en
linnen een platte draad.
- Nogal veel bizonders, zegt Marietje schouderophalend.
- Zoo, herneemt Dolf geprikkeld, en weet jij dan soms hoe lang een vol stuk is en
hoeveel centimeter een yard is?
- Dat wil ik niet eens weten, zegt het meisje. Als ik een jongen was, ging ik liever
bij de brandweer.
Dolf lacht medelijdend, maar niettemin voelt hij zich door de opmerking van zijn
zusje gekrenkt. Zij roept de herinnering aan magere, bloedlooze kereltjes, hinkende
chefs en vervelend, saai werk in hem wakker.
- Och meid, moppert hij gemelijk en haalt zijn schouders op. Ik ga nog een beetje
op straat spelen. Wij hebben een fijn roovershol in het park.
Gelukkig en hoopvol glimlacht de moeder, als hij dien Zaterdag zijn eersten
verdienden gulden thuis brengt. Het geld zit nog in het loonzakje, zooals hij het heeft
ontvangen en moeder en Marietje moeten beiden lezen dat zijn naam er op staat, met
daaronder zijn nummer, zes honderd twee en twintig, en het bedrag van zijn loon,
een gulden. Achter de gedrukte woorden: ‘boete uithoofde van’, is op zijn zakje niets
geschreven en de jongen is er trotsch op, dat hij in zijn eerste werkweek geen enkel
strafbaar feit pleegde, althans geen feit waarvoor men hem met boete bestraft heeft.
Zijn hoog nummer, het bedrukte loonzakje en de boetebepaling zijn er de oorzaak
van, dat moeder en vooral Marietje, opeens veel meer respect krijgen voor zijn
betrekking.
- Het lijkt wel van de politie, zegt Marietje. Maar waarvoor kunnen ze je nou boete
geven?
- Voor alles, antwoordt Rudolph, als je te laat komt of als je iets doet wat niet in
orde is.
- Wie doet dat dan?
- De directeur natuurlijk. Die doet alles.
- De directeur is een goed mensch, mengt moeder zich in hun gesprek, hij helpt
veel arme menschen.
- Dat geloof ik ook, antwoordt Dolf, iederen dag geeft hij dat heele zoodje bij ons
te eten, versch brood met boter, zooveel je hebben wil, en koffie of thee.
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- Dat doen ze daar al jaren, de firma is er voor bekend.
- En toch is het nog te weinig oordeelt de jongen, ze hebben allemaal witte
gezichten, als tafellakens. Hij moest ook warm eten geven.
- Zeker, lacht de moeder, dat ook nog.
- Waarom niet? vraagt Dolf. Maar daarvoor zijn ze te gierig. Je moet ze eens te
keer hooren gaan, als ik per ongeluk een oud touwtje weggooi.
- Zooiets mag je ook niet doen, je moet zuinigheid leeren.
- En ik doe het juist wèl; moeten zij maar niet zoo gierig zijn.
- Ik zou het ook doen, meent Marietje. Zes honderd twee en twintig menschen
werken er, en dan drukte maken van zoo'n ongelukkig touwtje. Bah!
Rudolph glimlacht: met deze woorden heeft zij hem voor zich gewonnen en zich
zijn vertrouwen waardig getoond. Dien avond, als zij naar bed gegaan zijn en moeder
in de achterkamer nog bezig is aan een japon, draait Dolf zich in zijn bed om, grabbelt
aan het voeteneind onder Marietjes deken en trekt aan haar teenen.
- Schei uit, zegt zij. Wat wil je?
- Heb jij slaap?
- Ik niet.
- Hoor eens. Dan begint hij haar, overdreven en zoo dramatisch mogelijk, van zijn
onaangename ervaringen te vertellen. Blij dat hij eindelijk iemand heeft aan wie hij
alles mededeelen kan en van wie hij reeds bij voorbaat weet dat zij zijn partij kiezen
zal, ontlast hij, met een door zelf-medelijden ontroerde stem, zijn verbitterd en overvol
gemoed.
- Zie je, zegt hij, het is omdat ik daar die gulden verdien en omdat zij oom Frans
zoo goed kennen, anders was ik al lang weggeloopen.
- Nee Dolf, oordeelt Marietje voorzichtig, zooiets moet je niet doen. Ga naar de
chef als ze je plagen.
- Neen, antwoordt hij, ik ben geen verrader. En dan, die manke zou zich er toch
niks van aantrekken; de Chinees staat bij hem in een veel te goed blaadje. Als Bak
om twaalf uur iets op zijn brood moet hebben, mag hij het altijd halen,

Maurits Dekker, Zijn wereld

22
ik nooit. Als hij terug komt, krijgt hij er dikwijls wat van: een plakje worst of een
stukje kaas of zooiets.
- Hij krijgt zeker bij zijn moeder niet te eten, meent Marietje.
- Juist, dat zei ik ook. Toen zei hij: je vader is een zuiplap en toen zei ik, je dievige
moer. Later heeft hij alles aan de manke verteld en heb ik een uitbrander gehad.
- Gemeen, zegt het zusje. Hij zal nog wel eens erg ziek worden met dat gele gezicht.
- Hij stamt regelrecht van de waterchineezen af, besluit Dolf.
Buiten regent het, de droppels tikken als kleine, zachte vingertjes tegen het dunne
vensterglas en van tijd tot tijd laat de wind de lichte ramen tusschen de
kozijnsponningen rammelen. De holle, donkere straat, waar het groene licht der
eenzame gaslantaarns op de glimmende, natte steenen plekt, is geheel verlaten. Slechts
een enkele maal klingelt, in de stille, natte duisternis het schamele belletje van den
kruidenierswinkel.
De kinderen maken, over de opstaande kanten der ijzeren ledikanten heen, van
hun dekens een warm, gezellig tentje, waarin hun stemmen dof en dichtbij klinken.
- Misschien zit vader nu ook in zoo'n tent, zegt Dolf.
- Veel te warm, oordeelt het meisje, je stikt hier haast. Waar vader is, koken ze
aardappelen in de zon.
- Hij wordt misschien rijk, herneemt de jongen, hij kan best een goudmijn
ontdekken of iets anders. Zoo zijn er al heel wat menschen op slag millionair
geworden.
- Hij zal erg alleen zijn, meent Marietje, het is een heel ander land en ze spreken
daar een vreemde taal.
Dolf lacht.
- Die taal spreekt hij natuurlijk al lang, wed ik met je. Vader is heel knap.
- Erg knap, beaamt het meisje, maar niet zoo knap als oom Frans, want die is
dokter.
- Ja, zegt Dolf, maar die is nooit in Amerika geweest. Weet je wat, valt hij zichzelf
in de rede, ik was Winnetou, het opperhoofd der Apachen en jij was een bevriend
bleekgezicht. Jij kwam hier bij mij in de tent om mij voor de vijand te waarschuwen.
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- Nee, antwoordt Marietje, jij aldoor met je Indianen en roovers. Wij moeten gewoon
vader en moedertje spelen. Wij zijn erg arm en wij wonen op de heide in een hut.
Buiten regent het en het stormt.
- Ik weet wat! roept de jongen, een kussen opnemend. Hier, dit kussen is de
Chinees, jij bent een vriend van mij en je werkt bij dezelfde baas en wij zullen hem
met z'n tweeën eens flink te pakken nemen.
- Goed, dat is fijn, lacht het zusje en begint op het kussen te stompen.
- Stop, roept Dolf, dat is niet eerlijk. Eerst moet hij schelden. Hij zegt:
armoedzaaier, bleeke bedelaar. Zie zoo, pak aan, bovenop zijn bleeke gezicht. Fijn!
De jongen tilt zijn denkbeeldigen tegenstander op, slaat hem tegen het ledikant,
stompt en beukt hem, totdat hij hijgend over zijn weerloos slachtoffer heenvalt.
- Wel goed voor hem, lacht het meisje.
- Wat is dat nu? vraagt moeder. Zij staat in de deuropening en haar hoofd, met de
dunne haarkrulletjes er omheen, is donker tegen het rosse licht van het olielampje in
de gang.
- Nu slapen gaan, hoor, zegt zij en zij schudt de kussens op en legt de op een hoop
getrapte dekens recht.
Als zij heengegaan is, giegelen de kinderen, met hun neuzen boven het dek uit.
- Hij heeft goed zijn portie gehad, fluistert Dolf.
Dan liggen zij stil te luisteren naar het grommen en rammelen van de oude
trapnaaimachine, dat als het rijden van een trein over een verre brug tot hen doordringt.
De regen trommelt een liedje op de ruiten en in de donkere straat huilt een hond.
Als een geweldig, angstwekkend vuurwerk valt het onweder uit den cement-grauwen
hemel. Het is een verbijsterend feest van violette en bleek-groene vlammen, van
daverende pauken, die zoo groot als de wereld zijn, van jachtende, loeiende
windvlagen en van kletterende, roffelende regendroppels, die in eindelooze reeksen,
als glazen pijlen
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tusschen de huizenmuren neerdalen en kleine waterpoppetjes in de plassen laten
dansen. Om half zes is het begonnen, nu is het zeven uur en de bui duurt onverminderd
voort.
- Het is noodweer, zegt de moeder.
- Fijn, lacht Dolf, het water staat tot aan de overkant van de straat.
- Het is een wolkbreuk, herneemt de vrouw en met zorg kijkt zij naar de schoenen
van den jongen, die gapende scheuren boven de doorgeloopen zooien vertoonen.
Een ratelende donderslag valt in de nauwe straat, als een kanonschot in een diepen
put en klinkt na in het slagwerk van de klok.
- Groote hemel, wat een weer, mompelt de vrouw. Gaan jullie een beetje bij het
raam vandaan.
- Het is reusachtig, roept de jongen, straks kunnen wij met bootjes door de straten
varen. In de oude stad is vast overstrooming. Fijn, misschien loopen bij ons de
katoen-kelders ook vol.
- Wat moeten wij beginnen, Dolf? vraagt de moeder. Een half uur loopen, door
dit weer, met zulke schoenen aan. Je moet maar met de tram gaan.
Terwijl zij dit zegt, ziet zij in, dat dit toch niet de goede oplossing is. Van hier
naar de eerste halte is minstens tien minuten loopen en in deze schoenen zullen zijn
voeten kletsnat zijn, voordat hij de volgende straat bereikt heeft. Thuis blijven, maar
dat gaat ook niet; de patroons zijn tegenwoordig zoo vlug met ontslag. Automatisch,
besluiteloos staat zij in het havermout te roeren en onderwijl kan zij wel huilen van
machteloos verdriet, omdat zij haar jongen in deze schoenen door dit hondenweer
moet laten gaan.
Dolf staat voor het raam. Het onweder maakt hem luidruchtig, hij praat voortdurend,
lacht en maakt grappen met zijn zusje. Zijn argelooze pret hindert haar; morgen,
overmorgen misschien, zal hij ziek zijn en het ergste is dat dit te voorkomen zou
zijn, als zij geld had om schoenen te koopen. Morgen, uiterlijk overmorgen, ontvangt
zij het naailoon voor het mantelpak. Maar dan kan het te laat zijn. Nu, dadelijk, moet
zij geld hebben. Zij kan om den hoek, naar Brugmans gaan, vragen of hij haar, in
geen geval langer dan tot Zaterdag, een paar schoenen borgen wil. Dat is
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nog het eenige, borgen, voor één keer; vrouw Aling van drie hoog doet het zoo
dikwijls. Steeds heeft zij het vermeden, in haar ergsten misèretijd, nooit heeft zij zich
in schuld willen steken, geen zorg willen hebben voor schuldeischers die aan de deur
komen manen. Maar nu, het kan niet anders, het is de eenige oplossing en zij moet
het probeeren.
- Jongens, eet de pap op, zegt zij, ik moet even een boodschap doen. Een schoen,
voor de maat, verbergt zij onder haar boezelaar, een zwarte, wollen doek slaat zij
om haar hoofd en zonder verder iets tegen de kinderen te zeggen, gaat zij naar
beneden.
Als een natte, ijskoude lap slaat de regen haar in het aangezicht. Zij loopt vlug,
ontwijkt het water der overstroomende dakgooten, dat als watervallen op de
straatsteenen klettert. De weg naar den schoenwinkelier is kort, te kort om den moed
en het zelfvertrouwen te vinden, dat noodig is om met haar voorstel voor den dag te
komen. Het is maar voor een keer, Brugmans, zal zij zeggen, mijn jongen staat klaar
om weg te gaan en ik durf hem zoo door dit weer niet weg te sturen. Misschien heb
je het geld morgen al, zegt zij luid en op hetzelfde oogenblik trapt zij in een grooten
plas. Het koude water stroomt haar pantoffels in en zij huivert. Drie huizen voorbij
den hoek, blijft zij voor de etalage van den schoenhandel staan. Het regenwater
kronkelt in kleine beekjes langs het groote spiegelglas en een booglamp slingert
heftig aan haar haak heen en weer, alsof zij steeds maar ‘neen’ zegt. Zij leest de witte
cijfers op de zwarte prijskaartjes en zoekt een paar jongensschoenen uit. De
goedkoopsten kosten nòg een kapitaal, veel meer dan het naailoon, dat zij voor het
mantelcostuum zal ontvangen. Dan Frans maar vragen, of hij de rest wil bijpassen.
En eten, moet er de volgende week niet gegeten worden? En huur? Zij keert zich
besluiteloos om en staat met haar gezicht pal in den stroomenden regen. Neen, schudt
de booglamp. Een windvlaag neemt een leeg melkblikje van een wagen, smakt het
op straat neer, waar het rammelend verder rolt en in een goot blijft liggen. De
menschen tornen tegen den wind op, loopen gebogen, alsof zij zwaar beladen
handkarren voortduwen. Hoog boven de huizen, in trillende bundels telefoondraden,
maakt de storm muziek.
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- Er zijn genoeg schoenen, mompelt de vrouw en grijpt het koperen handvat van het
klinkslot, dat koud is als een stuk ijs. De deur is gesloten.
- Jammer, zegt zij teleurgesteld, ik ben nog te vroeg.
Aarzelend legt zij haar vinger op den schelknop, doch zij drukt niet. Terwijl zij
zoo staat, vindt zij plotseling een anderen uitweg uit deze moeilijkheid en verheugd
keert zij naar huis terug.
- Moeder, je drijft, zeggen de kinderen als zij binnen komt. Heb je gezwommen?
- Kom, lacht zij, schiet maar op. Ik heb er iets op gevonden dat je geen natte voeten
krijgt. Hier, zet je voet eens op een stoel.
Dolf lacht en Marietje ligt er op haar knieën naar te kijken, hoe zij een stuk gewaste
tafzijde, dat voor waterverband gebruikt wordt als de kinderen keelpijn hebben, om
zijn kousenvoeten naait. Het gaat uitstekend, het zijn mooie, dichte zakjes, waar geen
droppej doorheen zal gaan.
- Hij heeft pijn in zijn keel in zijn voeten, merkt Marietje lachend op.
De moeder lacht mee, tevreden en ook een beetje zelfvoldaan. Vlug en vaardig
prikken haar arme handen de scherpe naald in het taf, alsof zij met witten draad op
de gele stof het woord zorg borduurt.
De zakjes laten zich prachtig in de vooze, verraderlijk wrakke schoenen opbergen;
niemand zal er iets van zien.
- Veel fijner dan echte schoenen, zegt de jongen. Goed voor de Noordpool, daarmee
kun je een jaar door de sneeuw baggeren.
- Nu een beetje opletten, waarschuwt zij, en niet te veel door de plassen loopen.
Hier is een dubbeltje voor de tram en nog een paar droge kousen, die trek je maar
aan als je op de winkel bent.
- Best, antwoordt Dolf en gaat heen. Hij stormt de trap af en staat in een oogwenk
op straat. Het heeft opgehouden met regenen, een straffe, felle wind waait door de
straten en rimpelt de groote waterplassen, die brokken voorbij drijvende wolken
vangen.
- Hoep, roept de jongen, wat een wind. Ik ben een pelsjager van Aljaska.
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Hij neemt een aanloop om over een plas te springen, doch komt met beide voeten in
het water terecht. Als een barstende granaat verspreiden zich de wegspattende droppels
en Dolf lacht. Moeders gele zakjes blijken waterdicht te zijn.
De etalage van een sigarenwinkel, waarin een ja knikkend, mechanisch
reclamenegertje staat, trekt zijn aandacht. Op glasplaatjes liggen naast donkere,
glimmende, kastanjekleurige pijpen, kleine steenen rookertjes met een rustend jagertje
er op. Deze pijpjes, die slechts een cent kosten, hebben kleine koppen, waarin maar
weinig shag gaat, echter voldoende om er misselijk van te worden. De sigaretten, in
mooie, kleurige doosjes met Oostersche en Egyptische figuren, zijn niet zoo zwaar
als rooktabak en veel beter te verdragen. De lichte rook kun je fijn door je twee
neusgaten naar buiten blazen, alsof je damp spuit. Er zit ook iets heel prettigs en
gezelligs in zoo'n klein, gloeiend vuurkooltje, dat je veilig binnenin het huisje van
je hand kunt houden. Spotgoedkoop toch, zoo'n heele doos met tien sigaretten en
een glimmend plaatje met een filmacteur er op, voor een dubbeltje. Een ritje met de
tram is daarentegen verbazend duur: tien sigaretten voor een klein eindje rijden, wat
je per slot van rekening ook nog voor niets achterop een vrachtauto kunt doen.
- Nee, die niet, zegt hij tot den sigarenhandelaar, zoo'n doos van een dubbeltje met
een plaatje er in.
Zonder op zijn teenen te gaan staan, kan hij zijn sigaret aansteken aan het blauwe
gas vlammetje, dat heel klein en erg wankel brandt. Inplaats van te zuigen, blaas je,
doodeenvoudig en, floep, het lichtje bezwijkt.
- Baas, zegt hij, nou is dat ongelukkige vlammetje alweer uit. Als hij weggaat,
lacht hij om het gezicht van den winkelier, die nijdig kijkt, omdat hij een lucifer
vermorsen moet.
Nu hij zijn dubbeltje in sigaretten heeft omgezet en dus naar den winkel loopen
moet, heeft hij niet veel tijd meer over. Een vrachtauto en een leege taxi brengen
hem echter een heel eind op weg. Heerlijk droog en volkomen op zijn gemak zit hij
tusschen de achterassen op het benzinereservoir. Pijlsnel schieten de groote plassen
onder hem door, de modder spat naar alle kanten en een dikke brij druipt van
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de spatborden af. Telkens als de wielen in een nieuwen plas terecht komen en in het
water kletsen als een lepel die met kracht in een bord pap geslagen wordt, maakt het
een sissend, klokkend geluid, alsof een emmer vol visch in een reuzen koekpan
omgekeerd wordt. De automobiel is nu een locomotief, waarop hij machinist is en
zijn wijsvinger beweegt hij als een regulateur langs het bespatte lakwerk.
- Een scheppie er op, stoker, commandeert hij, maar als hij ziet dat de auto
langzamer gaat loopen, brengt hij zijn wijsvingerregulateur vlug op ‘remmen’.
Bij een wegkruising kan zijn machine niet verder: de straten staan daar over de
volle breedte onder water.
- Potverdikkie, lacht hij verrast, als hij het breede kanaal ziet, waarvoor aan beide
kanten een lange rij voertuigen staat te wachten.
Er is geen doorkomen aan en de voetgangers, die den overkant bereiken willen,
moeten een heel eind omloopen.
- Treurig is het, nog nooit heb ik zooiets meegemaakt, zegt een oud mannetje
verdrietig. Rudolph ziet den spreker aan en herkent in hem een bediende van de
zijde-afdeeling. Er staan nog meer leden van het personeel te wachten en enkelen
haasten zich, langs den omweg de overzijde te bereiken.
Omloopen, denkt Dolf, dat is goed voor magazijn-bedienden, en zonder zich een
oogenblik te bedenken, stapt hij van het trottoir af in het bruine water. Het water
gutst over de randen van zijn schoenen heen en zijn voeten zijn in een oogwenk
drijfnat. De omstanders kijken hem lachend na en schudden het hoofd. Maar Dolf,
die alleen midden in het water staat, als een ducdalf in een rivier, gaat rustig verder
alsof hij, niet in een sloot, maar op een kurkdroge straat wandelt.
- Napoleon trekt over de Berezina, mompelt hij. Ik heb toch lekker nog een paar
droge kousen in mijn zak.
Het reservemagazijn van Rudolph's afdeeling bestaat uit een uitgestrekten zolder,
die door middel van een aantal stellingen in kleinere ruimten is verdeeld. Van alle
artikelen die beneden zijn, wordt hier reservevoorraad bewaard en zoo groot is deze
voorraad, dat alles lang niet in de stellages
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kan worden opgeborgen en duizenden pakken goed in groote stapels op den grond
en op de toonbanken zijn opgetast. Op de reservezolders is het eenzaam en stil, het
riekt er naar nieuwe katoen en naar stof en het rommelen van de liftkabels, die op
deze verdieping hun steunwielen hebben, is het eenige geluid dat de stilte verbreekt.
Na tallooze omzwervingen door de groote magazijnen, is de jongen tot de slotsom
gekomen, dat deze zolder, met uitzondering van de machinekamer, de prettigste
plaats van het heele gebouw is. De stille, verlaten omgeving geeft hem aanleiding
zich voor te stellen, dat alle chefs en bedienden plotseling gestorven zijn en dat hij,
de eenige die in leven bleef, nu voor de heele zaak zorgen moet. Hier heeft hij ook
een bed, een knus, gezellig hoekje, achter in een stelling met pakken zachte
handdoeken, waar hij heerlijk rusten kan en waar geen sterveling hem zou kunnen
vinden. Heele dagen is hij alleen op deze verlaten afdeeling. Dan moet hij nieuwe
etiketten op de pakken plakken of aangekomen voorraden opbergen. Langzamerhand
is hij deze groote afdeeling als zijn domein gaan beschouwen en hij voelt het als een
inbreuk op zijn persoonlijke rechten, als hij geroepen wordt om beneden pakjes op
te bergen. De hooge stukgoederenstapels heeft hij namen gegeven, ontleend aan
Indianenverhalen en rooversgeschiedenissen. Hier woont Buffalo Bill, naast het
fonteintje, op den hoogen stapel imitatielinnen; tusschen twee hoopen
indigo-blokjesdoeken, bevindt zich de Blauwe vallei en daarachter, in de stellage
met glanzend zwarte pakken doodkistenkatoen, is de rots van den loerenden dood.
Bij de liftkokers, waar het gezang der motoren de aanwezigheid van machines
verraadt, bevindt zich het beschaafde Europa. Daar liggen op één lange rij, verbonden
door het stukgoederenwagentje, dat de groote Europeesche expres voorstelt, die een
vaart heeft van honderd vijftig kilometer per uur, de steden Amsterdam, Brussel,
Parijs en Weenen. Londen, dat door de Noordzee van het vaste land fescheiden is,
bevindt zich, in overeenstemming hiermede, ovenop de toonbank met tafellakens en
servetten. Sedert Rudolph's komst, heeft zich op deze stille reserveafdeeling een
belangrijk stuk wereldgeschiedenis afgespeeld en in het tijdsverloop van enkele
weken, hebben op dezen zolder
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meer schokkende gebeurtenissen plaats gevonden, dan in de daaraan vooraf gegane
zestig jaar, die onberoerd, in vreedzame rust zijn voorbij gegaan en onder een dikke
stoflaag begraven liggen. Troye werd hier in een leege juttezak veroverd; beladen
met luiergoed en vingerdoekjes, trokken hier de Batavieren Nederland in;
beeldenstormers verbrijzelden stapels theedoeken; Parijs werd met pakjes zakdoeken
gebombardeerd; Edison vond boven op een stapel ongebleekt katoen het gloeilicht
uit en onder een toonbank met stofdoeken, ontdekte Columbus Amerika.
Thans staat Napoleon, die het water van de Berezina nog in zijn schoenen heeft,
naar het brandende Moskou te staren en rookt onderwijl een sigaret.
- Die ellendige Russen, mompelt hij. Een lekkere sigaret anders; ik zal eerst even
mijn droge kousen aantrekken.
Een nieuwe badhanddoek, waarmee hij zijn voeten kan afdrogen, is spoedig
gevonden en nadat dit is geschied, verandert de doek in een vredesvlag, waarmede
Napoleon begint te zwaaien, om de aandacht van de Russen te trekken en de
onderhandelingen te openen. Op dat oogenblik gaat in de buurt van Weenen een der
ijzeren liftdeuren open en een magazijnknecht, gekleed in een bruin manchester pak,
betreedt den reservezolder. Huup, die zoo genoemd wordt, omdat hij dit woord steeds
gebruikt om kracht bij te zetten als hij handelingen verricht die veel inspanning
vragen, wat bij zijn functie van magazijnknecht nogal dikwijls voorkomt, is
buitengewoon lang en moet zich bukken bij het passeeren van het kozijn der liftdeuren.
Zijn houding is onbehouwen, zijn groot, grof lichaam is als een knoestige boom, zoo
uit de aarde gegroeid, en de vorm zijner beenen, die boven de knieën naar buiten
buigen en die omhuld zijn door naar omlaag toeloopende broekspijpen, doet denken
aan een paar reusachtige, kromme bananen.
- Wel jongenheer, zegt hij, is er een schip in nood of ben je de vliegen aan het
verjagen?
Rudolph schrikt, kijkt om en laat zijn handdoek vallen.
- Hij was smerig, er zat stof in, liegt hij.
- Dat snap ik, lacht de ander, maar voor je sigaretje moet je een ander leugentje
bedenken. Als die hinkelepink het ziet, krijg je je ontslag.
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Dolf moet lachen om deze nieuwe benaming voor zijn chef. Hij kijkt den knecht, die
minstens een kop grooter is dan hij, eens aan en hij heeft al dadelijk ontzag voor
diens lange gestalte en de groote, bruine, krachtige handen.
- Er komt hier nooit iemand, verontschuldigt hij zich.
- Daarin kun je je wel eens vergissen. Dat zie je nu wel.
- Nou ja, zegt Dolf, ik bedoel zoo eentje van beneden, een van de heeren.
De knecht glimlacht. In dat ‘eentje van beneden’ zit iets minachtends, iets vijandigs,
dat hem, die geen meneer is, die door de heeren meestal uit de hoogte behandeld
wordt, aangenaam in de ooren klinkt. Dit jong, een toekomstige meneer, kiest dus
zijn kant, de partij der manchester broeken en eeltige handen.
- Jij bent me een mooie, hoor, herneemt hij vriendelijk.
- Ook rooken? biedt Dolf gul aan.
- Waarachtig, zegt hij, wacht even. Hij gaat naar de lift en trekt den contactsleutel
uit den etageschakelaar. Zie zoo, nu kunnen ze die bak niet naar beneden halen.
Naast elkaar zitten zij op de hooge toonbank, laten hun beenen in de ruimte
bengelen en blazen blauwe rookwolkjes de stille lucht in.
- Je bent nog niet lang hier, hè? vraagt Huup.
- Een paar weken. Is U al lang hier?
- Een jaar of drie.
- Heel wat bedienden zijn hier al dertig of veertig jaar.
- Ja, antwoordt Huup, die zijn belegen, net ouwe kaas: zij zijn verdroogd en zitten
vol barsten.
- Ik moet ook zoo lang hier blijven, herneemt Dolf. Ze zeggen thuis dat het een
boterham voor mijn leven is.
- Eet smakelijk, mompelt de knecht en blaast een dun rookstraaltje uit. Nee, dan
is géén boterham heel wat beter.
- En U dan?
- Ik? Ik ben oud, dan geef je niet zoo erg veel meer om alles. Maar als ik jong was,
zooals jij, nou dan wist ik het wel.
- Wat dan? vraagt Dolf nieuwsgierig.
- Toen ik zoo oud was als jij, zat ik in Hamburg of Keulen, toen reisde ik met een
circus mee.
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- Fijn, zegt de jongen bewonderend. Maar uw moeder dan en de familie?
- Geen u, valt de man in de rede, zeg maar Huup, dat zeggen ze hier allemaal. Hoe
heet jij?
- Rudolph.
- Rudolph, herhaalt Huup, zoo heette ook een vriend van mij, een beste jongen,
een Duitscher, wij dienden samen in het vreemdenlegioen.
- Potverdikkie, roept Dolf en hij kijkt den knecht verbaasd aan. Een soldaat van
het vreemdelingenlegioen, die hier nu maar zóó naast hem op den zolder zit.
- Och, herneemt Huup, jongetje, als ik je daarvan vertellen zou, wat ik al allemaal
meegemaakt heb. Alleen het legioen en Marokko, wat een leven, wat een ellende en
toch plezier. Geen cent op zak, afgejakkerd als ouwe trekhonden, uitgedroogd van
de dorst, hier, een schot in mijn arm, koud vuur, insubordinatie, gedonder voor de
krijgsraad, tel maar op: rot, rot, rot, en toch lol, altijd nog beter dan dit leven, tenminste
als je jong bent, zooals jij.
Dolf luistert aandachtig, kijkt den held, die naast hem zit vol bewondering aan en
steelt de woorden van zijn lippen. Dat is een boffer, denkt hij, als Huup even zwijgt,
een wereldreiziger, een soldaat van het legioen van eer met het litteeken van een
kogel in zijn arm. Wat een geluk, dat deze Huup hem in vertrouwen neemt, Huup
die verder geweest is dan alle bedienden bij elkaar, die echt op vijanden geschoten
heeft en die afgejakkerd als een ouwe trekhond in de woestijn geloopen heeft.
In den gesloten liftkoker klingelt een nijdig belletje en boven de ijzeren deuren
gaat een rood lampje gloeien. Gewekt door deze signalen uit de onderwereld, keert
de knecht tot de werkelijkheid terug. Hij staat op en legt zijn hand op den schouder
van zijn jongen vriend.
- Hallo, zegt hij lachend, beneden huilen ze om mij. Je moet maar eens bij mij
thuis komen Dolf, dan zal ik je foto's laten zien van Marokko en van het circus.
- Ja, en dan moet je mij er nog meer van vertellen.
- Best, besluit Huup, ik spreek je nog wel. Hij kruipt in zijn ijzeren kooi en de
deuren vallen rammelend dicht.
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De motor begint te zingen en met zacht gekraak glijden de liftkabels over de wielen.
- Het lijkt wel een kolenmijn, mompelt de jongen. Wat een vent, die Huup, en een
echt litteeken van een kogel heeft hij in zijn arm.
Als het Zaterdagavond is en Dolf thuiskomt met zijn gulden, waarvan hij een dubbeltje
in zijn zak mag houden, gaat moeder, vergezeld van de twee kinderen, inkoopen
doen. Dat zijn uren van aangename gezelligheid, een pretje alleen voor hun drieën,
maar waaraan duizend andere menschen deelnemen, zonder het te weten. Eerst de
donkere straat in, die veel drukker is dan op andere avonden. Moeder met de
boodschappentasch in het midden en Marietje en Dolf ieder aan een kant. Overal
lichte winkels met mooie etalages die glimmende ramen hebben en vol bonte, kleurige
dingen zijn. Overal menschen voor de toonbanken en daarachter de winkeliers in
witte en grijze jassen, die vlug heen en weer schieten, alsof zij gummipoppen zijn,
die tusschen de toonbanken en de stellingen worden heen en weer gekaatst. Eerst
gaan zij altijd even naar den slager, een zeer bizondere en griezelige slager, die alleen
vet, het vleesch van koeienkoppen en slachtafval verkoopt. De gele winkel, met zijn
wrakke, bultige hakblokken, zijn vervelooze toonbank met van vet doortrokken,
gebarsten, marmeren blad en de rosse gloeilampjes, is een onaangenaam hok, een
moordhol, dat gedachten wekt aan griezelverhalen, waarin slagers voorkomen die
menschenvleesch verkoopen. Het stinkt er naar vet, naar bloed, naar modder en naar
menschen, er hangt een klamme lucht, die zich als een vieze laag op je gezicht en
handen vasthecht en die tusschen je haren en kleeren blijft hangen. De slager heeft
een glimmend, kaal hoofd en een glazen oog, dat voortdurend in een richting staart,
tegenovergesteld aan die van zijn goede oog. Hij draagt een te wijde, vieze, vette
broek en een witten jas, die van voren bruin en stijf is van opgedroogd bloed. Aan
ijzeren haken, op een zwevende stellage van glimmend metaal, tegen den wand en
op steunijzers achter de etalage, hangen groote, lompe, ontvelde koeienkoppen. De
scherpe ijzeren pinnen zijn ruw door de grijze onderlippen heengeprikt en
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aan deze smalle strookjes, die doorbuigen als dikke stukken elastiek, hangen de zware
koppen. Het zijn trieste, vreemde dingen, deze ontvelde, afgescheurde koppen met
hun vernield, kapotgehakt stroteinde, waarin het bloedige, slijmige keelgat en de
verbrijzelde wervels nog zichtbaar zijn. Maar het droevigst van alles zijn de wazige,
metaal-blauwe, geleiachtige oogen, vreemde, glazige bobbels, die nog een weinig
schijnen te leven tusschen den dooden vleeschldomp en die in stom verwijt roerloos
het moordhol instaren.
Telkenmale komt in Dolf weer iets als verafschuwende bewondering op, als hij
ziet hoe de slager, heel gewoon, alsof het een stuk hakhout is, de bijl in zoo'n kop
zet en het samenstel van kaken, strot en wangen met enkele klappen in tweeën splijt.
Dan gaat er een koude rilling langs zijn rug en in zijn keel komt een gevoel alsof hij
braken moet. Met zijn klein, venijnig mesje, peutert de slager overal stukjes vleesch
tusschenuit en tenslotte blijft er van den grooten kop niets meer over dan het kale
geraamte met leege oogholten en een rij gele tanden, die den kop iets grijnzends
geven. En alsof het wreed vernielingswerk dan nog niet volkomen genoeg gedaan
is, beginnen de vrouwen te zeuren om vijf centen beentjes voor de soep, waarna de
slager kin en neus en kaken in stukken gaat slaan, krak!, dat de fijne beensplinters
in het rond vliegen.
Krak, gaat het en dat voel je overal, in je borst, in je ooren en in je polsen.
- Wat een rotvent, zegt Dolf.
- Zou jij slager van je vak willen worden? vraagt het zusje.
- Ik nooit, antwoordt de jongen. Zou jij met een slager willen trouwen?
- Neen, zegt Marietje verontwaardigd, zoo'n vuile beul en hij is scheel ook.
- Krijg jij daar nou geen misselijk gevoel van? vraagt de jongen als zij op straat
gekomen zijn aan zijn moeder.
- Waarvan?
- Van die rommel, van die koppen. Bah, wat een vuiligheid.
- Daaraan moet je niet denken, zegt de moeder. Als het klaargemaakt is, is het
lekker.
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- Vegetariërs eten dat niet, herneemt Dolf. Gelijk hebben ze. Als ze zijn kop nou ook
eens zoo fijn hakten.
- Wie?
- Die schele.
- Och, zegt de moeder, het is zijn vak. En daarvoor zijn de koeien immers?
- Neen, oordeelt Marietje, die zijn er voor melk en voor boter. Geloof maar dat
het erg pijn doet als ze zoo je hoofd er af hakken, hè Dolf?
Maar Dolf geeft geen antwoord. Hij loopt te mokken, voert een tweestrijd en kan
het niet met zichzelf eens worden.
- Weet je, zegt hij tenslotte, ik geloof dat ik later toch maar liever vegetariër word.
Op de markt met haar talrijke wagentjes en tentjes, walmende olielampen en suizende
gasbranders, heerscht een prettige drukte. Daar staat een stad van enkele uren, van
draagbare huizen, van kleine, knusse rommelige winkeltjes. Nauwe, drukke straatjes
met aan weerszijden een laag katoenen dak om onder te loopen. Er zijn kramen die
onder het linnen dek groote, fel-brandende gaslampen hebben, waardoor het dunne,
doorschijnende tentdak gloeit als een groote gaskous of een lampion. Dit zijn de
kramen der rijke kooplieden, kleine magazijnen, volgepropt met stukgoederen en
doozen, koffers en meubelen. De kleinere stalletjes, waarvan enkele niet eens een
dak hebben, liggen als donkere gaten in de lange, lichtende rijen. Olievlammen
waggelen op de tuiten van gedeukte, smerige, blikken lampen, dansen, door wind
bewogen, in lampeglazen op en neer en laten zoo nu en dan een walmpluim naar
boven wippen, als iemand die rookt met korte trekjes. Herhaaldelijk strijkt de wind
hen plat, dan verliezen zij hun beetje licht en op de dikke pit bibbert alleen nog maar
een klein blauw vlammetje, een zacht zoemend geluid makend, als de vleugels van
een insect. Maar de vlam laait ineens weer op, wappert als een fel-gele lap in de
duisternis en gooit een bewegend lichtschijnsel op het groezelige gezicht van den
koopman, dat de kleur heeft van een ouden, bruinen schoen. De man schreeuwt iets
met schorre stem en zijn tanden hangen als gele bessen in de donkere grot van zijn
mond.
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Een enkele maal werpt de vlam de langgerekte schaduw van zijn neus op zijn wang
of laat zijn glimmende oogpupillen plotseling wegzinken in de zwarte gaten zijner
oogholten.
Dolf weet een heerlijke, gezellige kraam, met twee olielampen die aan ijzerdraadjes
slingeren, alsof zij in de kajuit van een dobberend zeeschip hangen. Het is daar een
bont en rommelig kerkhof van techniek en wetenschap. In het midden staat een oud
bronzen kanonnetje en daar omheen liggen gehavende microscopen, glazen potten
van elementen, die alleen een grauw poeder van zink-oxyde bevatten, kwikspiegels
waarop geen spoor kwik meer aanwezig is, gedeukte tooverlantaarns zonder lens,
manometers, bedorven gevoelige platen, reageerbuisjes, roestige medische
instrumenten, zeekijkers, electrische schellen en een groote menigte andere
voorwerpen, waarvan de jongen het doel en de herkomst zelfs niet gissen kan. De
eigenaar van deze wonderlijke verzameling is een oude Jood met een gelen baard en
een professorengezicht, dat een uitdrukking heeft, alsof de eigenaar daarvan niets
met den apparatenchaos te maken heeft en alleen op de wereld gekomen is om diep
en ernstig na te denken. Dolf, die zijn zinnen gezet heeft op een klein
electriseermachinetje, dat twee hel-roode hoefmagneten heeft en dat krachtige
schokken kan opwekken als aan het slingertje gedraaid wordt, heeft een diep ontzag
voor den eigenaar van deze wonderlijke schatten. Reeds herhaaldelijk heeft hij het
voornemen gehad om naar den prijs van het machientje te informeeren, maar het
gevolg, dat de professor hem dan zal moeten aankijken en hem zal antwoorden, heeft
hem ervan teruggehouden dit voornemen ten uitvoer te brengen. Voor hem is deze
man een echte, groote geleerde, die verstand heeft van al het geheimzinnige spul dat
hij te koop heeft en die even goed met den ingewikkelden microscoop kan omgaan,
als hij het koperen kanon kan afschieten of de dynamo's kan in elkaar zetten, die in
duizend kleine onderdeelen over den stal verspreid liggen.
- Kijk, zegt de jongen tot zijn zusje, daar heb je hem nou en dat ding daar, met die
rooie magneten, wil ik hebben.
- Een hoop rommel, oordeelt het meisje.
- Och meid, antwoordt Dolf, één zoo'n ding is meer
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waard dan een heele andere kraam met alles wat er in zit. Weet je, zoo'n microscoop,
daarmee kun je het allerkleinste ding zien dat op de wereld is.
- Wat heb je daar nou aan, vindt het meisje, wier belangstelling niet gewekt kan
worden.
- Och, herneemt de jongen wrevelig, van zooiets hebben vrouwen ook geen
verstand. Weet je, vervolgt hij, wijzend op een, van talrijke schroeven, gradenbogen
en wijzers voorzien vreemdvormig, koperen voorwerp, waarvan hij het doel zelfs
niet raden kan, weet je, dat ding daar, als je alleen maar wist wat dat voor een ding
was. Nou, dat is reusachtig.
- Wat dan? vraagt Marietje met wat meer belangstelling.
- Zie je, verzint hij, daarmee kun je uitrekenen wanneer de zon opgaat en hoe laat
het donker is en waar de Noordpool is.
- Een compas, zegt Marietje teleurgesteld.
- Mis, lacht Dolf, geen compas.
- Wat kan mij het eigenlijk ook schelen.
- Zoo, vervolgt de jongen, die voelt dat hij zijn apparaat wonderlijker en
indrukwekkender eigenschappen moet geven - als die man het wil, als het goed gaat,
kan hij de heele boel er mee in de lucht laten vliegen.
- Neen, zegt het meisje ongeloovig, dat kan nooit.
- Wel waar, herneemt de jongen, de heele markt hier en de heele stad, maar dan
moet hij eerst een klein beetje buskruit in dat koperen pijpje doen.
- Dat zou alleen met dat kanon gaan, veronderstelt Marietje, daarmee kunnen ze
schieten.
- Ja schieten, lacht Dolf, maar dat is geen schieten, dat is een ontploffing, een
reuzenontploffing in het groot. Bij het vreemdenlegioen in Marokko hebben ze die
dingen ook, daarmee blazen ze de forten in de woestijn op.
- En zou hij dat ook kunnen? vraagt Marietje op den koopman wijzend.
- Hij kan alles, zegt Dolf en vertelt zijn zusje, die nu met meer aandacht luistert,
velerlei wonderlijke en geweldige daden, die de grijze koopman met zijn
geheimzinnige toestellen volbracht heeft. Zijn verhaal wordt een aaneenschakeling
van de meest griezelige en fantastische gebeurtenissen en de stijgende belangstelling
van het meisje wakkert in steeds heviger mate zijn geestdrift aan.
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- Hij is nog een zoon van Blauwbaard, fluistert hij, en hij is een beul en een
kindermoordenaar. Zie je dat lange ding met die punt? Daarmee steekt hij ze dood.
En knap dat ie is, knap! Als hij alleen maar zijn hand in zoo'n glas steekt, komen er
duizend wormen en rupsen uit.
- Jakkes, zegt Marietje en sluit vol afschuw haar oogen.
- Ja, vervolgt Dolf, en hij eet ze op, daarvan leeft hij en daardoor is hij zoo oud.
Toen hij klein was, heeft hij een maand lang zonder een droppel te drinken, als een
afgejakkerde hond door de woestijn gedwaald.
- Durf jij dag meneer te zeggen? vraagt Marietje.
- Ik wel, pocht Dolf.
- Doe het dan eens.
- Nu niet, hij heeft geen goede bui.
- Je durft niet.
- Jij durft niet, zegt de jongen, ik wel.
- Neen wed ik.
Marietje kijkt om zich heen. Moeder is dichtbij en overal is het vol menschen.
Hier zal de zoon van Blauwbaard haar zeker niets durven doen. Heel voorzichtig en
langzaam schuift zij een paar passen naar het kraampje toe en met een stem die beeft
van angst, zegt ze: dag meneer.
De oude lacht met een breede mondspleet en twee groote tanden tusschen zijn
gelen baard.
- Oh, roept zij en zenuwachtig lachend snelt zij naar haar moeder, die bij een
manufacturenkraam staat.
Dolf, die niet wegloopen wil, is met stijve beenen blijven staan. Nu de man
gesproken en zelfs gelachen heeft, vindt hij plotseling moed om te vragen hoeveel
het electriseermachinetje kost.
- Een rijksdaalder, antwoordt de professor.
- Ik zal vragen of ik het hebben mag, zegt hij verlegen.
- Goed, bromt de man. Loop nou maar door en verveel mij niet langer.
- Wat zei hij? vraagt Marietje.
- Niks, antwoordt de jongen onverschillig, hij kent mij wel.
In de koektent hangen vijf groote gasballonnen, die een geweldigen stapel zoetigheid
in een bad van wit licht laten
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drijven. Daar liggen zwarte, ijzeren bakplaten, waarop hoopen koekjes zijn uitgestort,
alsof ze bij kruiwagens vol zijn aangebracht. In het midden van den stal staat een
toren van vierkante cake, zoo grof als roggebrood. Er liggen ronde koeken met groene
en valsch-rose suikerlagen er op en korsten opgedroogde suiker langs de randen, als
droppels kaarsvet. De banketbakker draagt een hooge witte muts, zooals ze alleen
maar in prentenboeken te vinden zijn, hij schreeuwt harder dan alle andere kooplieden,
maakt grappen en laat de lachende menschen van zijn koek proeven.
- Twee pond voor een kwartje, roept hij, daarvoor koop je geen oud brood. En dan
schept hij zijn gebak met een ijzeren schep in zakken van grof, bruin papier, alsof
het steenkool is.
De kinderen zeuren om koek, doch de moeder schudt het hoofd en trekt hen bij
de koekkraam weg.
- Het is rommel, zegt zij.
Later koopt zij bij den bakker een warm, versch, knappend brood en als zij thuis
zijn, zet zij koffie. Dan eten zij met z'n drieën van glimmende borden op het witte
tafelkken. De koffie is geurig en het dampende brood smaakt als koek. Dit gezellige
half uurtje is het einde van den Zaterdagavond, die, elke week opnieuw, een feest is.
Als de kinderen naar bed zijn, braadt de moeder in de keuken nog even het vleesch
en de geur daarvan bereikt hun slaapkamertje.
- Wie vindt jij nou gemeener, vraagt het meisje, die ouwe zoon van Blauwbaard
of de slager?
- Het ruikt lekker, zegt Dolf.
- Ja, lacht Marietje plagend, en dat mogen vegetariërs niet eten.
- Wel te rusten, mompelt de jongen met een geeuw die niet echt is, ik ga slapen.
Liefde is een soort ziekte en de vrouwen zijn niet te vertrouwen, heeft Huup eens
gezegd. Maar hij denkt niet aan Huup of aan liefde, als hij in het pakhuis het Jodinnetje
met de mooie oogen ziet en voor de eerste maal in zijn leven,
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terwijl hij een adres op een pakje plakt, verliefd wordt.
Claartje Belmonte, is een klein, stevig meisje, dat later een dikke, pappige vrouw
zal zijn. Zij heeft vol, blauwzwart haar en levendige, brutale oogen, die minstens
evenveel vertellen als het kleine mondje met volle, roode lippen, dat den geheelen
dag in beweging is. Zij heeft, volgens oordeel van de getrouwde bedienden, die
dikwijls in haar ronde armen knijpen, een prachtige stem en onder het personeel
vindt zij een aandachtig en dankbaar gehoor, als zij Fransche cabaretliedjes zingt,
waarvan zij de woorden vervangt door een voortdurend herhaald ‘stralèrrre’. Ook
Rudolph heeft nog nooit iemand zoo mooi hooren zingen en vooral dat eene
Hollandsche liedje, van de zee met de blauwe golfjes, die gevreesd moeten worden,
ontroert hem hevig en maakt hem het slikken moeilijk. Nadat hij haar naam gehoord
en in ‘Schoone berg’ vertaald heeft, staat het voor hem vast, dat er op de heele wereld
geen mooieren naam te vinden is. Clara Belmonte, zegt hij dikwijls zacht en dan
komt er vanzelf muziek in de woorden, waardoor zij als een liedje klinken. De twee
voorletters, C. en B., heeft hij reeds op talrijke stukken pakpapier geteekend en op
de reserveafdeeling heeft hij ze in monogram, met een krans er omheen, in een hard
toonbankblad gekrast. Claartje wekt gedachten in hem op aan landen met hooge
bergen, visioenen van een groote stad met breede straten, zooals in zijn gedachten
Parijs er moet uitzien. Haar oogen zijn prachtig en hij voelt dat hij kleurt, als hij er
in kijkt. Claartje weet het natuurlijk niet, maar hij wordt jaloersch, als hij ziet, dat
andere mannen in haar armen knijpen. Zij is er ook de oorzaak van, dat hij zich arm
is gaan voelen met zijn dubbeltje zakgeld, dat eerst een rijkdom voor hem was.
Ik houd veel van haar, overpeinst hij, terwijl hij zijn vingertoppen liefkoozend
over haar ingekraste naamletters laat glijden. Een keer heeft zij tegen mij gelachen.
Maar zij lacht tegen iedereen. Neen, zoo niet; tegen mij heeft ze anders gelachen.
Voor den duizendsten keer vraagt hij zich af, of Claartje op hem ook verliefd is
en hij raadpleegt talrijke orakels. Als er een oneven aantal pakken in die stelling ligt,
dan is zij op mij verliefd, denkt hij, en gejaagd begint hij de mee-
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doogenlooze pakken te tellen. Hij komt tot een even getal, maar Claartje móet van
hem houden en daarom vergroot hij zijn orakel met een tweede en derde stelling,
totdat hij het verlangde oneven getal krijgt. Tenslotte zegt ieder stilstaand of bewegend
voorwerp, iedere tramwagen die hem na een bepaald aantal tellen voorbij rijdt hem,
dat Claartje verliefd op hem is, alles geeft hem deze heerlijke zekerheid, behalve
Claartje zelf, die een ondoorgrondelijk raadsel voor hem blijft.
Het meisje werkt in een klein kamertje in de benedengang. Daar staat een
telefoontaf el met talrijke stopcontacten, klepjes en lange snoeren met pennen. Telkens
als er iets bromt, luistert zij aan een telefoon en steekt met groote vaardigheid de
contactstoppen in de juiste gaatjes. Zonder er zelf iets van te weten, heeft Rudolph
haar precies de werking van het ingewikkelde toestel uiteen gezet en haar verbaasd
doen staan van zijn technische kennis. Terwijl hij aan het verklaren was, heeft hij
twee maal haar hand aangeraakt en waargenomen, dat zij iets dat erg lekker ruikt in
het haar heeft. Zijn bezoeken in het kleine telefoonkamertje zijn snel toegenomen
en telkens is hij daarheen gegaan met het voornemen haar zijn liefde te verklaren,
om gewoon, eenvoudig, zonder omwegen te zeggen: Ik heb u lief. Verder dan zijn
telefoontheorie en een wonderlijk verhaal van een meisje dat ook Claartje heette en
dat hij eens met levensgevaar uit een brandend huis zou hebben gered, heeft hij het
echter nog niet kunnen brengen.
Het eerste offer dat hij zijn liefde gebracht heeft, was een op de markt gekochte
prentbriefkaart, waarop in zilveren, schitterende letters ‘Ik denk aan U’ stond Die
kaart heeft hij naar haar woning gezonden, doch zonder naam van den afzender en
met een keurig, in drukletters geteekend adres, Zooals hij had verwacht, had Claartje
hem de kaart getoond, doch daarbij was het gebleven. Zijn zenuwachtig lachje, zijn
kleur en zijn stotteren, schenen haar niet verraden te hebben, dat hij de afzender was.
Claartje kreeg van bedienden dikwijls een cadeautje: een reep chocolade, een doos
bonbons of een flesch eau de cologne. Zij was erg blij met deze geschenken, liet alles
aan Dolf zien, vertelde dat zij het gekregen had, doch zei er
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nimmer bij wie de gevers waren. Dolf mocht raden en altijd noemde hij namen van
bedienden die in haar arm knepen of die mooie costuums en lakschoenen droegen.
Ook van Bernard den Chinees, kreeg zij een cadeautje en dit hinderde hem het meest
van alles.
- Bernard is een gluiper, zei hij, zijn vader is kantoorklerk en mijn vader was
zeeofficierenhij poetst nooit zijn schoenen.
- Hij is hulpbediende, merkte Claartje op.
- Hij stinkt soms zoo, vond Dolf, ik geloof dat hij zich nooit wascht.
Dolf begreep wel, dat hij onder zijn mededingers een slechte plaats zou blijven
innemen, als hij Claartje geen stoffelijk blijk van zijn sympathie gaf.
In zijn stillen schuilhoek op de reserveafdeeling, die doordrenkt is van het bloed
zijner medeminnaars, die hij daar in gedachten vermoord heeft, overdenkt hij zijn
toestand. Zijn gedachten zijn niet vrij van bitterheid en hij mort tegen het lot, dat
hem zoo ongunstig is.
- Dat wij ook zoo arm zijn, mompelt hij. Een gulden per week; een gulden is niets,
een mooie doos bonbons kost meer. Ik moet haar toch ook iets geven?
Bij al zijn bezittingen bevindt zich echter niets, dat waardig is om aan een geliefde
ten geschenke te worden gegeven. Het meest geschikte dat hij heeft, is een koperen
armbandhorloge, maar dat heeft geen wijzers, het wil niet loopen en het is bovendien
een heerenmodel. Ook moeder en Marietje hebben niets dat hij haar geven kan en
sparen met een dubbeltje per week, duurt te lang.
Eens als hij, 's morgens van huis komende, een bloemenkelder passeert, krijgt hij
een uitstekenden inval. Voor het kelderraam, op de blauwe stoep, staan
conservenbussen vol met rozen, anjelieren en mooie, slanke fakkels. Het keldertje
is donker, op straat is het stil en de koopvrouw, die meestal in de deuropening staat,
is nergens te zien. Een aar rozen maar, heelemaal links, die zoo'n eind uit de ussen
steken. Hij kan doen alsof hij koopen wil en dan... Als ze hem eens snappen! Dolf
rilt bij de gedachte aan zooiets vreeselijks: moeder en Marietje en oom Frans. Hij
zal de bloemen voor haar neerleggen op het telefoontafeltje en dan zeggen: Claartje,
die heb ik voor jou gekocht. En dan
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later, als zij lacht: ik heb je lief; gewoon, zooals hij het nu zegt.
De bloemstelen zijn nat en zij hebben dorens, waaraan hij zich prikt. Het gaat heel
gemakkelijk, het is precies alsof hij iets koopen wil. De koopvrouw is weg en als zij
mocht terugkomen, kan hij gewoon vragen wat de bloemen kosten.
Er gaat een agent voorbij. De jongen voelt zich stijf worden van schrik en onderwijl
ziet hij duidelijk het koperen nummer op den kraag van den agent. Een echte
menschengrijper, denkt hij met afschuw, maar hij kijkt niet eens. De agent gaat een
hoek om en Dolf ademt vrijer.
- Gekheid, mompelt hij, echte roovers halen heele banken leeg en dan, zoo'n paar
onnoozele roosjes.
Hij grijpt en een nevel trekt langs zijn geopende oogen. Ik gap, zegt hij en hij holt
weg met twee rozen onder zijn jasje. Om den hoek blijft hij hijgend staan en betast
met trillende vingers de zachte bloemen.
- Die beroerde Chinees ook met zijn cadeautjes, mompelt hij.
Hoewel de bloemen een beetje beschadigd en de stengels geknakt zijn, meent Dolf
dat zij voor Claartje in ieder geval een welkom geschenk zullen zijn en met een
glimlach legt hij de rozen, juist zooals hij zich dat voorgesteld heeft, voor haar op
het telefoontafeltje neer. Claartje, met de telefoon aan het oor, kijkt vragend naar
hem op.
- Wat beteekent dat? vraagt zij koel.
- Voor jou, zegt hij vriendelijk, maar de toon waarop zij spreekt valt op hem als
een kille tochtvlaag.
- 't Is me wat moois. Neem dat mee, want mijn chef kan dadelijk hier komen.
- Ik dacht, herneemt hij aarzelend, maar hij komt niet verder. Hij steekt den duim,
dien hij aan de dorens gewond heeft in zijn mond en begint er, zijn tranen bedwingend,
op te zuigen.
Boven, in zijn eenzaam kamertje, durft hij te huilen.
Dien dag doet hij zijn werk nog slechter dan gewoonlijk. Hij is ongevoelig en
onverschillig voor de aanmerkingen der bedienden, teekent met blauw potlood
landschappen op de pakpapieren of vouwt er scheepjes en mutsen van. Een
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enkele maal gevoelt hij neiging om naar de telefoonkamer te gaan, doch hij beheerscht
zich en gaat troost zoeken in den kelder, waar zich de machinekamer bevindt. Binnen
komen mag hij hier niet, maar door de deuropening heen, kan hij alles toch uitstekend
zien. De geluidloos loopende stoommachine, die bliksemsnel haar glanzende, stalen
armen op en neer beweegt, alsof zij bokst met iemand die op den grond ligt, de ronde,
zingende dynamo en de groote, witte schakelborden, die er met hun bevende
wijzernaalden en dof-gloeiende lampjes gewichtig en geheimzinnig uitzien. In de
machinekamer glimt alles, het is er zoo helder als in de keuken van een Heerenhuis,
de lucht is aangenaam warm en riekt naar machineolie. Grappig toch, dat die zingende
bromtol electrische stroom voor heel het groote gebouw maakt. Overal, tot in de
verste hoekjes, laat hij de lampen gloeien, de liften loopen en in de ateliers laat hij
honderd naaimachines draaien. Jan doet iets op de schakelborden en gooit dan uit
een kan, met een erg lange tuit, wat olie in de machine. Toch een heerlijk vak,
machinist, echt werk voor een man, heel wat beter dan magazijnbediende. Fijn als
je de baas bent over zoo'n groote, sterke machine; een beetje harder, een beetje
langzamer, precies zooals je het zelf wil.
- Wat voer je hier toch ieder oogenblik uit? vraagt de machinist. Je hebt ook weer
aan de schakelaars op de reserveafdeeling geprutst, daar moet je afblijven.
- Ja, zegt Dolf, ik wou eens probeeren.
- Je hebt niet te probeeren, onderbreekt hem de machinist, het is je werk niet.
- Ik wil veel liever in dit vak, zegt de jongen.
- Bemoei jij je maar met de lapjes, lacht Jan, en hij gaat naar zijn machine en laat
de draaiende krukassen tegen zijn hand slaan, om te voelen of deze warm loopen.
Een gevaarlijk vak, denkt Dolf, hij is, geloof ik, erg moedig.
's Middags, als het donker begint te worden, moet hij weer aan Claartje denken
en zijn verdrietige stemming keert terug. Leendert, die jongste bediende op een andere
afdeeling is, komt op den zolder om een beetje voetbal met hem te spelen, doch Dolf
heeft geen lust.
- Wat mankeert je nu? vraagt de jongen.
Leendert is een klein mannetje, hij is de jongste in een
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groot gezin en hij weet meer van de dingen der groote menschen, dan Dolf en zijn
moeder samen. Hij is een aandachtige toehoorder op de kaartavondjes van zijn vader,
waar de vrienden en de groote broers dubbelzinnigheden zeggen en moppen vertellen.
Als hij lacht, dan zeggen zij: kijk nou zoo'n snotneus, hij is nog niet droog achter
zijn ooren. Maar al zijn de ooren van Leendert nog niet droog, daarom kan hij er
toch uitstekend mee luisteren en hij heeft al wel zooveel gehoord, dat hij jongens als
Dolf, met een medelijdend glimlachje, Groentjes kan noemen.
Hoewel Leendert zoo'n beetje Claartje's vertrouwde is en boodschappen voor haar
doet, is Dolf er zeker van dat hij in hem geen medeminnaar behoeft te vreezen en hij
heeft al eens voorzichtig getracht van hem te weten te komen, hoe Claartje over hem
denkt. Nu, nadat zij zijn offer lomp geweigerd heeft, is Rudolph met zijn vragen
minder voorzichtig en spoedig heeft hij het geheim zijner liefde geheel verraden.
Leendert lacht, legt zijn wijsvinger veelbeteekenend midden op zijn voorhoofd en
fluistert Dolf een paar gemeene woorden in het oor.
- Wat bedoel je? vraagt deze verwonderd.
- Ezel, lacht Leendert. Lekkere, dikke Claartje. En dan herhaalt hij, een beetje
duidelijker, wat hij zooeven gezegd heeft.
Tot op dit oogenblik, was Rudolph een groote jongen, waarin de man nog
sluimerde. Zijn verliefdheid was die van een knaap, niet die van een man. Claartje,
tot nu toe was zij niet anders dan een paar mooie oogen, die hem aan een land met
bergen en aan een groote stad deden denken, was zij voor hem een stem met muziek,
een lach, iets warms van binnen, veel onzekerheid, veel jaloezie en jongens verdriet.
Maar Leendert heeft Claartje een lichaam gegeven en dat lichaam laat hij nu aan
Dolf zien. Hij mag er naar kijken, er met zijn handen overheen strijken en hij mag
op deze wijze leeren, dat Claartje geen elfje uit een groot jongenssprookje is, maar
een vrouw, levende tusschen mannen die geschenken niet voor niets geven en die
dieven zijn op hun wijze, al gappen zij geen rozen.
- Leendert, zegt Dolf, wat ben jij een smeerlap.
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En als Leendert den zolder verlaten heeft, blijft hij alleen in de schemering achter.
De duisternis om hem heen is vol nieuwe visioenen en in hem is een sterk, doch
onschoon verlangen.
- Jammer, zucht hij, maar zoo gemeen is zij toch niet.
En hij is een groote, magere, domme jongen, die op dien donkeren zolder iets liefs
verloren heeft.
Het is een donkere, regenachtige dag, als Bak zijn jongsten bediende naar den
reservezolder stuurt, waar hij nieuwe etiketten op een pas aangekomen zending
stukgoederen plakken moet.
- Doorwerken en niet spelen, zegt de chef. Ik waarschuw je nu voor de laatste
maal.
Boven gaat Dolf op een toonbank zitten. Hij is in een neerslachtige stemming en
de gedachten aan het werk dat hij vandaag zal moeten verrichten, zijn allerminst
geschikt om hem op te vroolijken. Duizend zware pakken katoen moeten stuk voor
stuk door zijn handen gaan, op duizend etiketten moet hij het fabrieksmerk
wegkrabben en er een andere strook papier overheen plakken. Vanochtend heeft het
geregend, zijn kousen zijn doorweekt en moeder had geen andere in de kast om hier
aan te trekken. Moedeloos kijkt hij naar de stapels pakken, waarvan de blauwe
etiketten hem aanstaren alsof het oogen zijn. Uit zijn broekzak, die een bonten inhoud
van allerlei voorwerpen bevat, diept hij een groezelig stukje sigaret op, steekt dit aan
en zucht.
Drie maanden is hij hier nu in betrekking, geen veertig jaar, geen veertig weken,
maar slechts drie maanden en nu reeds verveelt hem dit doodsche, treurige magazijn,
alsof hij hier al veertig, neen, vier honderd jaar achter elkaar zijn dagen gesleten
heeft. En waarvoor eigenlijk al deze ellende van pakjes dichtmaken, van standjes
ontvangen, van grauwe, eindelooze verveling? Waarom iederen ochtend die
lusteloosheid en weerzin als hij moet opstaan en iederen avond, als hij thuiskomt,
die loome moeheid? Alles voor een kleinen, akeligen gulden per week. Zoo veel kan
hij overal nog wel verdienen. Een loopjongen, die bij het station te wachten staat en
pakjes voor de reizigers draagt, verdient op een dag nog meer. Behalve de
machinekamer en de zeld-
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zame gesprekken met Huup, is er niets prettigs hier. Niets anders dan groote,
naargeestige magazijnen, met spookachtige, bleeke bedienden, die fluisteren en
praatjes van elkander vertellen. Eerst was Claartje beneden in de telefooncel er nog,
maar bij haar komt hij niet meer, sedert hij begrepen heeft, dat zij niets om hem geeft,
dat zijn bezoeken niet welkom zijn en dat zij hem misschien achter zijn rug uitlacht.
Hij schaamt zich voor zichzelf, als hij er aan denkt hoe belachelijk hij zich voor haar
heeft aangesteld. Zijn prentbriefkaarten, zijn mooie verhaaltjes en de uren die hij
wachtend voor haar huis heeft doorgebracht. Leendert heeft gelijk gehad: hij is een
ezel geweest. Claartje is een dametje, die alleen met echte heeren wil omgaan en die
van hem, een armoedzaaier met een korte broek, niets hebben moet.
Zonder lust begint Dolf zijn werk. Het eene stuk goed na het andere gaat door zijn
handen en de pakken die klaar zijn, stapelt hij netjes op elkaar tot een muurtje. Hij
doet zijn werk automatisch en leest de woorden Davis and Brown Manchester, die
met gouden letters op de etiketten staan, niet eens meer. Als zijn muurtje te hoog
wordt, bouwt hij er, zonder er bij te denken, een tweede tegenaan en vormt op deze
wijze een hoek. Bij het derde muurtje valt het hem op, dat hij een soort huis aan het
maken is en deze gedachte geeft hem wat nieuwen werklust. Hij voltooit zijn vierden
muur en heeft nu een aardig kamertje gemaakt, waarin alleen nog maar een opening
voor de deur is. Als zijn huis zoover gereed is, maakt hij er, eveneens van pakken,
een tafel en stoelen in.
Eigenlijk een mooie blokhut, denkt hij en gaat aan de tafel zitten. Met zijn hoofd
in zijn handen steunend, geeft hij zich over aan de gedachte van eenzaam en verdwaald
te zijn in de Zuid-Amerikaansche oerwouden. Ik ben ontvlucht uit het Fransche
bagno, fantaseert hij, tien jaar lang heb ik onschuldig dwangarbeid verricht, alleen
voor het stelen van een paar prullige roosjes. Zijn familie heeft hem verlaten, de
vrouw die hij liefhad heeft zich van hem afgewend en is getrouwd met een Chinees,
een van zijn ergste vijanden. Eindelijk, na talrijke mislukte pogingen, is hij er in
geslaagd te ontsnappen. Hij heeft rivieren over gezwommen, is door wouden vol
roofdieren getrokken, en
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heeft moerassen doorwaad. Vanmorgen is hij met levensgevaar door het laatste
moeras heengekomen: zijn voeten zijn er nog nat van. Een zegen van den hemel is
het, dat de eenzame, uitgeputte zwerver deze verlaten blokhut ontdekt heeft, waarin
hij voorloopig verblijf kan houden. Alleen zijn voeten, die akelige, natte voeten, die
hem ziek zullen maken, moest hij kunnen drogen. Er moet een vuur komen. Gewoon
op den grond kan hij geen vuur maken, dan zou de hut in brand kunnen vliegen. Dan
herinnert hij zich gelukkig een oud stofblik dat hij, ergens in de buurt van de Blauwe
vallei, onder een toonbank heeft gezien. Het blik is spoedig gehaald en in een
haardplaat veranderd. In het oerwoud sprokkelt hij hout: het ligt daar vol met oude
etiketten, stukjes touw en strooken pakpapier. Zijn vuur maakt hij midden in de hut.
Het vlamt mooi rustig op en het geeft echten rook, die door een gat in het dak naar
den hemel opstijgt. Zijn schoenen trekt hij uit en zijn natte voetzoolen dicht bij het
koesterende vuurtje houdend, gaat hij in een gemakkelijke houding met zijn rug tegen
den wand van zijn hut zitten en geeft zich over aan prettige gedachten. Hier, in dit
stille woud, ver van de woelige steden en ver van de booze wereld, zal hij zijn
levensdagen slijten, zoo eenzaam en verlaten als Robinson op zijn eiland. En later,
zegt hij, dan ontdek ik Vrijdag, als Huup komt, dan maak ik een borstwering om de
hut heen en op een klein stukje land, achter het huis, ga ik alles wat ik noodig heb
zelf verbouwen.
- Dondersche lummel, maak je dat vuur uit!
Dolf schrikt, zijn adem stokt in zijn keel. In de verlaten stilte van het woud heeft
een ontzettende stem geklonken en de jongen smakt terug in de wereld van katoen
en graslinnen.
In het gat tusschen de pakken, staat de chef. Zijn gelaat, anders geel, is nu grijs
van woede en als hij verder spreken wil hakkelt zijn stem, en hij begint te stotteren.
- Brandstichter, maak uit dat vuur.
Nu de eerste schrik voorbij is en Dolf begrijpt wat onherroepelijk gebeuren gaat,
aanvaardt hij de onaangename situatie met onbegrijpelijke rust en doet wat de chef
hem gelast heeft. Als het vuurtje uit is, moet hij zijn schoenen

Maurits Dekker, Zijn wereld

49
aantrekken en dan volgt, langs Claartjes telefooncel, de tocht naar het privékantoor.
Hij weet dat men hem nu zal gaan ontslaan en deze zekerheid geeft hem een
triomfantelijk gevoel van vrijheid, dat hem de heele omgeving met andere oogen
doet zien. Alles is plotseling vreemd geworden, alsof hij hier niet voor de laatste,
doch voor de eerste maal loopt.
In het deftige privékantoor, waar hij thans moet blijven staan, vertelt meneer Bak
alles aan den directeur en deze laat een stortvloed van verontwaardiging op Dolf's
gebogen hoofd neerkomen. Wat er gezegd wordt, hoort de jongen echter niet, alleen
als hij het woord brandstichter opvangt, krijgt hij neiging om een schop te geven
tegen de zwarte, rechte broekspijpen, die de beenen verbergen van den directeur.
Verder ontgaat hem de heele strafpredicatie, hij kijkt alleen maar naar de vier
schoenpunten, die vóór hem op het tapijt staan en hij vindt dat de schoenen van den
Manke mooier glimmen dan die van den directeur.
Hij wordt op staanden voet ontslagen en staat enkele minuten later op straat met
een gulden salaris in zijn hand Een frissche wind waait door de opgedroogde straat
en hoog van een toren klinken brokstukken van een urenliedje.
Er nadert een groote, roode bierbrouwersauto en met één sprong zit Dolf er op en
klimt op den stapel vaten. Van zijn hooge zitplaats, wuift hij met zijn goren zakdoek
een laatst vaarwel naar het sombere gebouw, waarin zijn schitterende toekomst
verloren ging.
En de zegewagen verdwijnt in het gewoel der wereldstad.

Maurits Dekker, Zijn wereld

50

Tweede hoofdstuk
Het kleine gezin is in armoede. Moeder heeft weinig naaiwerk, terwijl zij, nu Dolf
zonder betrekking is, iedere week negen dubbeltjes minder heeft en het brood, dat
hij bij zijn patroon kreeg, koopen moet. De winter is duur, hij vraagt warme kleeren
en heele schoenen, veel licht en brandstoffen. Vooral Dolf's kleeding is in deze koude
dagen onvoldoende. Zijn vindingrijkheid heeft echter iets gevonden, dat het kostbare
wollen ondergoed met succes vervangt. 's Morgens pakt hij zich rondom in oude
kranten, alsof hij een stuk breekbaar porcelein is, dat verzonden moet worden en hij
zegt, dat hij het nog nooit zoo warm gehad heeft. Iederen ochtend vroeg, het mag
regenen, sneeuwen of vriezen, gaat hij de deur uit en dikwijls gebeurt het, dat hij pas
thuis komt als het avondeten reeds op tafel staat. De moeder kan zich niet voorstellen,
waar hij zoo'n heelen dag zit en zijn geslenter langs de straat, waar hij weinig goeds
leeren zal, geeft haar veel zorg. Hij oppert duizend plannen om geld te verdienen en
gelijkt in dit opzicht op zijn vader, die ook van alles wilde beginnen, maar nergens
iets van terecht bracht. De gedachte dat de jongen de voetstappen van zijn vader
volgen zal, vervult haar met vrees voor de toekomst. De appel valt niet ver van den
stam en Dolf's gedrag doet haar helaas dikwijls aan haar man denken. Drie maanden
bij een baas, waar anderen hun leven lang blijven en dan op staanden voet ontslagen,
wegens het maken van een vuurtje, midden in het magazijn. Dat zoo'n jongen niet
wijzer is; had de heele boel eens in brand moeten vliegen! Zij heeft den moed niet
om het Frans te vertellen en toch, het mòet, daaraan valt helaas niet
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te ontkomen. Een schande is het voor de familie. Iemand die gerecommandeerd is
door dokter Frans Kramer, een eigen neef, op staanden voet ontslagen, wegens
brandstichting. Frans, die teruggetrokken in zijn landhuisje leeft, die zich met niemand
bemoeit, nooit iemand noodig heeft en altijd voor zichzelf zorgt, heeft met haar en
haar gezin al heel wat moeite en last gehad. Eerst met haar man, die niet wilde
oppassen: altijd moest Frans bijspringen als er iets dreigde spaak te loopen en nu
weer de zorg voor haar jongen, die ook den verkeerden kant schijnt uit te gaan.
- Groote hemel, moppert zij in simpel protest tegen haar lot, waarom heeft de een
toch zooveel zorg en de ander niets dan plezier?
Nu moet zij weer zorgen voor het eten van dezen dag en geld is er niet in huis,
zelfs ziet zij geen kans om ergens een kleinigheid te leenen.
De vrouw zucht en strijkt vermoeid en beu de haren van het voorhoofd weg.
In het kleine, vochtige kastje, onder den gootsteen, vindt zij een paar leege
flesschen, waarop pandgeld betaald is. Glimlachend brengt zij haar schat te voorschijn.
Dat is een liter melk voor de kinderen.
Nu het er thuis zoo slecht voor staat en hij het beetje inkomen dat moeder nog van
hem had vergooid heeft, voelt Dolf een weinig berouw en zelfverwijt. Twee maanden
heeft hij nu gespijbeld, niets anders gedaan dan door de stad gezworven, achter
draaiorgels geslenterd en beschimmelde copra gestolen bij de laadbruggen der Indische
booten. Hij heeft geholpen bij het opbouwen van een draaimolen op de kermis en
daarmede tien vrije ritten verdiend, hij heeft rotte appelen uit het kanaal opgevischt
en hij heeft meegereden op een goederentrein, stilletjes verstopt in een klein
remmershokje, tot ver buiten de stad. Hij heeft een brand gezien en een in elkaar
gereden automobiel, hij heeft een vechtpartij op de markt mee gemaakt en hij heeft
een zakkenroller zien arresteeren. Acht lange weken heeft hij niets uitgevoerd, heeft
hij moeten wachten op de komst van oom Frans, welke twee maal werd uitgesteld.
Oom Frans weet nog niets van zijn ontslag en hij zal geen klein beetje
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te keer gaan, als moeder hem alles vertelt. Hij zal ook voor een nieuwe betrekking
moeten zorgen, maar moeder zegt, dat het te bezien staat of hij dit nog doen zal na
alles wat gebeurd is.
Nu, na twee maanden van niets doen, nu oom Frans elk oogenblik komen kan,
overlegt Dolf dat het misschien toch beter is, dat hij zelf voor een werkkring zorgt.
Oom zal natuurlijk wel met een dergelijk mooi baantje voor den dag komen, zooals
hij er pas een versleten heeft. Maar wat, wat moet ik eigenlijk worden? vraagt hij
zichzelf af. Het beste is dat ik maar naar zee ga of machines, machinist is ook een
mooi vak, of ontdekkingsreiziger, maar dat ben je zoo een, twee, drie niet. Na lang
overwegen besluit hij zeeman te worden, maar dadelijk ziet hij het onmogelijke
hiervan in, omdat moeder er niet aan denkt hem naar zee te laten gaan. Haar schuld
is het, dat er niets van mij terecht zal komen, denkt hij, zij zoekt vervelende, saaie
baantjes voor mij uit, waarbij ik zoo'n halve meneer kan blijven met een boordje om
en een bolhoed op. Toch maar probeeren naar zee te gaan, besluit hij, als ik maar
eerst aangenomen ben op een hoog loon en alles vrij, als zij eerst maar zeker weet
dat ik aan het werk kan gaan, zal zij het misschien toch wel goed vinden.
Thans, met een vast doel voor oogen, denkt hij aan niets anders meer en regelrecht
begeeft hij zich naar de haven, waar de op Indië varende schepen liggen. Hij herinnert
zich Gijs, een buurjongen, die ook op zee is. Die is verleden week voor het eerst
uitgevaren en op den morgen van zijn vertrek, liep hij in zijn blauwe uniform door
de straat: een prachtig pak met een lange broek, koperen knoopen met gekruiste
ankertjes er op en een pet waarop een wapperende vlag geborduurd was. Het zou
mij prachtig staan, denkt Dolf, beter dan Gijs, die is eigenlijk veel te klein.
‘Aanneming van schepelingen’ leest hij op een wit bord, dat boven de deur van
een geteerde, houten loods gespijkerd is. Er staan heel wat menschen te wachten en
zonder aarzelen sluit Dolf zich bij de rij aan. Allemaal zeelui, denkt hij en neemt de
mannen die voor hem staan aandachtig op. De meesten hunner zijn netjes gekleed,
zij dragen gestreepte overhemden en kleurige dassen, zij hefeben hoeden op en
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jassen aan, juist zooals gewone heeren en niets aan hen verraadt het avontuurlijke
en gevaarlijke beroep dat zij uitoefenen. Als zij hun uniformen of hun matrozenpakjes
aan hebben, zullen zij er heel anders uitzien, meent Dolf. Terwijl de rij langzaam,
voetje voor voetje, opschuift, luistert hij naar de gesprekken der omstanders. Een
lange man met een gele regenjas aan - hij zal matroos of stuurman of zooiets zijn,
denkt Dolf -, heeft het nu over een tenor dien hij in de opera gehoord heeft. Ik heb
hem op de gramophoon, antwoordt een dikke man, - waarschijnlijk de kok, meent
de jongen. Paljas aan twee kanten, zegt de dikke, een prachtplaat. Een man met een
baard heeft het over nethemden en beweert dat deze veel beter en warmer dan flanellen
zijn. Neen, antwoordt een ander, de dokter zegt dat mijn zoontje beslist flanel dragen
moet.
De gesprekken, die deze mannen voeren, zijn, evenals hun kleeding, heel erg
gewoon en stellen den jongen teleur. Deze mannen hebben, juist zooals ieder ander
mensch, woningen met kinderen en gramophoons, zij spreken over hemden en
onderbroeken, over duiven en loterijbriefjes en met geen woord reppen zij van de
zee, van hun verre reizen en avonturen. Zouden de Ruyter of Tromp en alle andere
zeehelden het ook steeds over deze gewone dingen hebben gehad? Dolf meent van
niet.
Binnen komt hij tusschen twee hekken van gaspijp te staan en aan het einde daarvan
is een soort toonbank, waarachter een kantoorklerk staat, die een dikke das om zijn
hals en een bril op zijn neus heeft. Alle mannen gedragen zich beleefd tegenover
hem, zij nemen hun hoed voor hem af en beantwoorden zijn vragen steeds met meneer
er achter. De klerk spreekt met korte zinnen of schudt soms alleen maar het hoofd.
Hij staat de mannen onverschillig en uit de hoogte te woord en zijn bleek gezicht
heeft een uitdrukking, alsof alles hem eigenlijk de keel uithangt. Het verbaast Dolf,
dat de zeelieden niet onder bevel van een officier in uniform staan, maar dat zij een
kantoorklerk tot chef hebben en dan, wat voor een, een Jan Salie met een das om en
een bril op, een echte magazijnbediende.
Eindelijk is Dolf aan de beurt.
- En jij? zegt de chef.
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- Ik wil ook graag varen.
- Zoo, antwoordt de klerk en steekt een paar dropjes in zijn mond, eerst een briefje
van je ouders halen.
- Jansen, B.J., stoomschip Singapore, messroombediende, zegt een stem en Dolf
begrijpt dat hij vertrekken kan.
Buiten, in de sneeuw, blijft hij staan. Hij is uit het veld geslagen en schaamt zich.
Potverdikkie, zegt hij op een toon, alsof de heele beweging daar in die loods hem
een groot, onbegrijpelijk raadsel is, dat hem met verbijstering geslagen heeft. Maar
spoedig keeren zijn zelfvertrouwen en zijn gevoel van eigenwaarde terug en hij haalt
onverschillig zijn schouders op.
- Wat een drukte, mompelt hij, die vent denkt zeker dat ik hèm noodig heb. Een
briefje, nooit geeft moeder dat. Vooruit dan maar, toch een maatschappij van niks,
allemaal suffers. En wat een vent: hij at droppies!
Door de havenbuurt slentert hij naar de stad terug. Op de ramen van kleine kroegjes
zijn zeilschepen en ankers geschilderd en daaronder staan opschriften, die Dolf zijn
zooeven verloren illusie weder in herinnering brengen. ‘Kaap de goede hoop’, leest
hij en ‘De twee vlaggen’ en ergens anders ‘De stad Brazilië’. Een reuzenstad, lacht
hij, of het is een mop. In ‘De stad Antwerpen’ zit een man aardappelen te schillen
en in de etalage van een winkel, waarvoor een bord hangt met het opschrift dat men
zeemans- uitrustingen verkoopt, ziet de jongen stapels borstrokken, kousen en hemden.
Hij begrijpt er niets meer van en als hij de stad niet zoo goed kende, zou alles wat
hij gezien heeft hem kunnen doen denken, dat hij in een nagemaakte havenbuurt bij
imitatie zeelieden terecht gekomen is. Teleurgesteld en lusteloos slentert hij verder,
totdat een stuk papier, achter het raam van een ijzerwinkel, zijn aandacht trekt. Er
wordt een smids-leerjongen gevraagd en Dolf, die van Jan gehoord heeft, dat een
goede machinist vóór alles op de hoogte met het smidsvak dient te zijn, acht thans
het oogenblik gekomen om zijn technische loopbaan te beginnen. Hoewel de winkel
met zijn koekpannen, ketels, broodblikken, kachelpijpen en lepels, meer op een bazar
dan op een machinefabriek lijkt, besluit hij, van
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meening zijnde dat een smid best een winkel aan den voorkant van zijn huis hebben
mag, het maar eens te probeeren. Een klein winkelbelletje klingelt als bezeten als hij
de deur opent en voordat Rudolph overwogen heeft wat hij zeggen zal, staat hij voor
de toonbank. Uit het achterhuis, dat van den winkel gescheiden is door een dubbele
deur met sterretjes-matglas, klinkt een verwijderd hameren, waaruit de toekomstige
machinist afleidt, dat zich ergens in de keuken of op een binnenplaats de smederij
bevinden moet. Terwijl hij het verband tusschen ‘Fijne stukken Oode Klonjezeep
voor 10 cent’ en stoommachines tracht te ontdekken en zich afvraagt wat zuigflesschen
met krukassen te maken hebben, wordt een der matglazen deuren geopend en
verschijnt een juffrouw, die een paar dikke worstachtige armen aan een gestreept
boezelaar afveegt.
- Wel ventje? vraagt zij.
- Is de smid thuis?
- Waarvoor moet je hem hebben?
- Ik kom voor leerling.
- Oh, zegt zij, en onderzoekend neemt zij hem op, alsof zij zijn geschiktheid voor
het smidsvak beoordeelen moet.
- Wacht maar even, besluit zij. En terwijl zij door het matglazen deurtje verdwijnt
schreeuwt zij: Man, kom eens hier.
Het deurtje valt dicht en door den schok in beweging gebracht, beginnen twee
blikken fluitketeltjes, die aan het houten beschot hangen, te slingeren en tikken met
hun tuiten tegen elkaar aan, als twee grasparkieten die aan het trekkebekken zijn.
Zoo de aanwezigheid der stukken eau de colognezeep den jongen een minder
gunstig denkbeeld van de smederij mocht hebben gegeven, dan is de verschijning
van den smid meer dan voldoende om een dergelijken indruk dadelijk uit te wisschen.
Van zijn haren tot aan de punten zijner schoenen is deze smid zwart, diep, glimmend
kachelzwart. Hoewel hij niet zoo mooi en gelijkmatig glanst als een gepoetste
kachelpijp, heeft de man toch een aantal glimmende plaatsen op zijn broek, zijn
mouwvest en zijn gezicht, die het vertrouwen rechtvaardigen, dat hij eens even mooi
en
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egaal als zoo'n metalen cylinder glimmen zal. De volkomenheid zijner donkere,
metaalachtige, verwaarloosde schoor- steenvegerachtige verschijning, wordt verhoogd
en in evenwicht gehouden door de witte plekjes van zijn oogappels, zijn tanden en
een groezelig stukje papier, dat uit een vestzakje steekt.
Dat is meneer de neger zelf, denkt de jongen, doch hij neemt netjes zijn pet af en
zegt beleefd: dag meneer.
- Hoe heet je? vraagt de smid.
Dolf noemt zijn naam en alsof daarmede is komen vast te staan, dat hij als het
ware geknipt is voor de aangeboden betrekking, vertelt de man, dat het loon een
daalder per week bedraagt en dat hij het smidsvak van den bodem op zal leeren. De
jongen, wiens technische ervaringen tot op dit oogenblik alleen hebben bestaan uit
het verknoeien van lichtafsluiters en het onbruikbaar maken van moeders naaimachine,
kan zich met deze wijze van opleiden geheel vereenigen en zegt dat hij de betrekking
aanvaardt.
- Mooi zoo, zegt de smid, en een groot nikkelen horloge uit zijn vestzak halend,
vervolgt hij, het is nou dik twee uur, Degin dan maar dadelijk.
Dolf is even verrast, maar daar dadelijk beginnen, dadelijk verdienen beteekent,
schudt hij instemmend het hoofd en volgt zijn nieuwen patroon naar de werkplaats.
Eerst komen zij in een donkere tusschenkamer, waar twee ledikanten staan en waar
een benauwde, onaangename slaaplucht hangt. In den hoek, op een etagère, staat een
beschilderd heiligenbeeld en daarvoor brandt een klein, rood lichtje.
- Je bent toch Katholiek? vraagt de smid op een toon alsof dit eigenlijk vanzelf
spreekt.
- Natuurlijk, liegt Dolf bij ingeving en de reis wordt voortgezet.
In de achterkamer, die netjes versierd is met roode trijpstoelen en heel veel steenen
poppetjes, gesneden, gezaagde en gevlochten portretlijstjes, een draaimolenlamp met
een schommeltje er onder waarin een verguld jongetje zit, gaat de slaaplucht over in
een waschlucht, die sterker en doordringender wordt als zij het keukentje betreden,
waar op een stoel een zinken tobbe staat, die dampt als een warmwaterbron en stinkt
als een vuilnisbelt. Daarna een plaatsje,
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vol met onbruikbare kinderwagens, roestige kachels, verteerde pijpen en, heel vreemd,
een witte geit die rustig koolbladeren staat te eten.
- Ga uit de weg Frits, zegt de smid.
Rudolph zoekt den knecht, tot wien deze woorden gericht moeten zijn, doch
niemand ziende, komt hij tot de slotsom, dat deze waarschuwing voor de geit bestemd
is geweest.
In de smederij, die niet grooter is dan de flinke zijkamer van een etagewoning,
zijn slechts drie voorwerpen die Rudolph er aan herinneren, dat hij thans het smidsvak
en niet den handel in oud roest zal gaan leeren: twee groote bankschroeven en een
ouderwetsche boormachine met een slinger en een groot jachtwiel. Hoewel dit
slingerende, waggelende werktuig slechts heel langzaam boort en doorgaans juist
daar zijn boorpunt in het metaal drukt waar hij niet zijn moet, maakt hij met zijn
uitgeloopen lagers en weggesleten tandwielen een lawaai als een sneltreinlocomotief,
die in jaren geen droppel olie gehad heeft.
- Kijk, begint de smid, nou maak je eerst even het drie vlams oliestel van mijn
vrouw schoon. Daar staat een emmer zeepsop van de wasch en oppassen dat je de
pitten niet nat maakt.
Het vette, lauwe waschwater verspreidt een afschuwelijke lucht en met weerzin
vangt Rudolph zijn werk aan.
We beginnen van den bodem op, denkt hij, niet zonder bitterheid. Ik ben toch
zeker geen dienstmeid? Met zijn vingertoppen grijpt hij een dweil uit de bruin-grijze
vloeistof en hij rilt van afschuw als hij het water aanraakt. Ik doe het niet, moppert
hij, daarvoor ben ik niet aangenomen. Dat had hij vooruit moeten zeggen. Een mooie
smederij, niet eens een vuur of een aambeeld en een armoedzaaier is hij: zijn vrouw
doet zelf de wasch.
Terwijl hij met aarzelende handen het drie pits stel reinigt, zonder de pitten nat te
maken, ontstaat in het schuurtje plotseling, met veel geschuur, gekerm en gekras,
een groote bedrijvigheid: de smid is aan het werk gegaan. Hij vijlt langs een ijzerplaat,
die verticaal in de bankschroef staat en iedere vijlstreek die hij maakt, voelt Dolf in
zijn lenden en langs zijn ruggegraat.
- Dat binne broodpanne, verklaart de patroon als hij
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ziet dat de jongen hem gadeslaat. Maak maar voort, als je klaar bent, kun je er ook
aan beginnen.
Nu de smid dit beloofd heeft, vindt Dolf hem opeens veel aardiger. Hij zal dus
blijkbaar niet uitsluitend als dienst- bode worden gebruikt, maar ook smidswerk
moeten doen.
Als ik het ken, denkt hij, zal ik hem vragen of ik een klein stoommachinetje maken
mag, met een koperen keteltje. Aardig, zoo'n dingetje dat puffen en draaien gaat, als
het water kookt. Wat zullen moeder en Marietje wel zeggen, als hij opeens smid is
en zoo'n stoommachine zelf maken kan. Beter dan toonbankspringer, beter dan
touwtjes knoopen en pakjes dichtmaken. Onder het gascomfoor in de keuken zal hij
voor moeder een glimmende zinken plaat maken en een mooi plaatje met ronde
hoeken en koperen spijkertjes, onder de kachel in de kamer. Toch is smid een fijn
vak en het mooiste van alles is, dat hij zelf, zonder dat iemand hem geholpen heeft,
werk heeft gevonden. Wat zullen moeder en oom Frans blij zijn!
Als het oliestel schoon is, moet Dolf eerst nog even een pond margarine van de
beste en een stuiver uien halen, daarna moet hij een emmer vol aardappelen van de
zwarte pitjes ontdoen, koffiemalen en voor de juffrouw een streng sajet ophouden.
Och, wat een Judassen zijn dat, zucht hij. Als ik straks weer een boodschap moet
doen, kom ik niet weer terug. Maar dan zegt de juffrouw, dat hij nu wel naar den
baas kan gaan en hij rent het plaatsje over naar de werkplaats.
- Kijk, onderwijst de smid. Hoe heet je ook weer? Nee, Rudolph, dat is geen naam
voor een smid. Klaas of Hein of Bert, zooals ik. Ik noem je gewoon Klaas. Je moet
begrijpen Klaas, drukte daar houdt mijn vrouw niet van. Wij zijn met niks begonnen,
gewoon van den bodem op en hier heb je nou een stuk plaatijzer nommer een, daarvan
maken wij de broodpannen.
Hij geeft mij een rotnaam, denkt de jongen. Klaas, ja die naam is goed voor zoo'n
snertsmid, maar Rudolph is veel mooier, juist een goeie naam voor een machinist.
- Nou heb ik hier een stuk plaat nommer een, vervolgt de smid, goed onthouden,
gepolijste plaat nommer een, andere plaat gebruiken wij voor de pannen niet, behalve
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voor de circulatiepijpen, die zijn dunner. Da's de hoofdzaak, zakpijpies en broodpanne,
daarin benne we hier speciaal.
- Maakt u dan niets anders? informeert Dolf.
- Temet niks, zegt de smid. Grof werk doen wij hier niet, da's goed voor een
vuursmid en voor fabrieken. Ik ben koudsmid, da's een heel apart vak.
Dolf, die thans de in de loods aanwezige verzameling roestige gereedschappen
wel met gesloten oogen kan opsommen, kan nog geen hoogen dunk van het werk
der koud-smeden krijgen, hij voelt meer voor de vuursmeden en de machinefabrieken,
waarvan zijn baas met eenige minachting spreekt.
Nadat hij geleerd heeft hoe hij het stukje plaatijzer tusschen de bekken van de
bankschroef klemmen moet en eenige vaardigheid heeft gekregen in het wegvijlen
der scherpe randen, waarbij hij bij iedere vijlstreek de gewaarwording krijgt vanbinnen
verscheurd te worden, nadat hij de handpalm van zijn linker- en de vingers van zijn
rechterhand op verschillende plaatsen heeft stuk gestooten, begint het besef in hem
te groeien, dat koudsmid eigenlijk een dom en afschuwelijk vak is. Hij is hier terecht
gekomen in een wereldje van oud roest en broodpannen. Overal, waarheen hij ook
kijkt, liggen broodpannen, groote en kleine, schuine en rechte, nieuwe en roestige.
De grond is bezaaid met stukjes plaatijzer, precies passend in de hoeken der grootere
broodpanplaten, die in hooge stapels op de werkbank en in den hoek liggen. En van
al die platen zal hij de scherpe randen moeten afvijlen, vier kanten aan ieder plaatje
en iedere kant geeft genoeg lawaai om er hoofdpijn van te krijgen en van elken kant
hou je minstens een flinken krab op je vingers over. Als dan een stapel op is, zal er
weer een nieuwe komen en daar tusschendoor zal hij misschien den grond moeten
boenen of glazenlappen of de vuile borden wasschen. Daarna weer vijlen, krassen
en schuren, en wat een krot van een werkplaats, nog niet eens geschikt voor een
zwijnenstal. Als je zoo machinist moest worden, zouden er in de wereld niet veel
machinisten zijn, denkt hij.
Om zes uur komt de baas hem waarschuwen dat hij ophouden kan.
- 't Is tijd, zegt hij, je kunt nu naar huis gaan.
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En in het kleine keukentje, waar nu een kruidige, prikkelende geur van gestoofd
vleesch hangt, vervolgt de smid:
- Denk er om Klaas, om zeven uur morgenochtend en op tijd.
De vleeschgeur maakt Dolf wee en doet hem verlangen naar iets waarin veel zout
of kruiden zit. Moeder zal rijst hebben, denkt hij verdrietig.
- Nou veeg je morgenochtend het eerst de winkel, zegt de vrouw.
Jawel, denkt Dolf, daarop kun je lang wachten.
Als de deur met het klingelende belletje achter hem dichtgeslagen is, slaakt hij
een zucht van verlichting.
- Goddank, zegt hij, wat een bende.
En opeens, gehoor gevend aan een plotselinge ingeving, gooit hij de deur weer
wijd open en al zijn haat, verdriet en teleurstelling schreeuwt hij uit in één langgerekt
woord: Judassen!
Dan loopt hij snel weg en verdwijnt uit den lichten lantaarnkring in het donkere
straatje.
Zijn handen in zijn broekzakken, loopt oom Frans met groote, zware stappen door
de kleine achterkamer heen en weer. Zijn jasje wordt door zijn armen opgehouden
en propt samen boven het kruis van zijn broek, waardoor de broekspijpen, die er
uitzien als een paar massieve pilaren, geheel zichtbaar zijn. Zóó maakt oom Frans
een indruk van kracht en zijn stevige, dreunende stappen geven Dolf de
gewaarwording, dat zijn oom veel grooter geworden is. Uit de houding van oom
Frans spreekt een lichamelijke bedreiging en de jongen vraagt zich af wie de sterkste
zal blijken, als het tot vechten komen mocht. Zonder twijfel zal hij zijn oom de baas
zijn, daar hij, zoo hij zwakker mocht blijken te zijn, toch in ieder geval nog de
kopstoot en de dubbele Nelson tot zijn beschikking heeft. Hij hoopt echter dat het
zoo ver niet komen zal, daar er in het vechten met groote menschen en vooral met
oom, die de broer van zijn moeder is, iets verdrietigs zit. Doch telkenmale als oom
Frans hem nadert, voelt Dolf een schok en is hij op zijn hoede
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om den klap, die ieder oogenblik komen kan, te ontwijken.
Dat heen en weer loopen duurt een heel poosje en de jongen telt de stappen die
zijn oom doet: steeds acht en een enkele maal negen, als hij over den drempel van
het alcoof heenstapt.
- Ja, zegt hij plotseling en hij blijft voor den jongen staan, wat moeten wij eigenlijk
met je beginnen? Zeg maar wat je van plan bent, jongenheer.
De jongenheer schijnt nog geen vast omlijnde plannen te hebben, hij geeft althans
geen antwoord en staart naar het afgesleten figuurtje van het vloerzeil, dat er uitziet
als de kop van een hond met een erg lang oor.
- Wel, herneemt oom Frans, je kunt zoo goed vuurtjes maken en magazijnen in
brand steken, je kunt langs de straat lanterfanten en nu sta je met je mond vol tanden.
De jongen blijft aarzelen met antwoorden. Hij kan zeggen dat hij er veel voor voelt
om naar zee te gaan. Maar neen, als hij dat zegt, zal de bui pas goed losbarsten. Het
beste zal nog zijn dat hij nu maar met het machinistenvak voor den dag komt. Maar
ook dat zal niet goed gevonden worden, dat is geen heerenvak en op dit oogenblik
weet hij zeker, dat moeder en oom Frans nooit zullen goedkeuren dat hij werkman
wordt.
- Zeg eens kwajongen, roept de oom, wil jij soms de kant van je vader uitgaan?
Amerika, denkt de jongen, maar dat bedoelt hij niet, hij meent dat ik ook zal gaan
drinken en alles opmaken. Een machinist mag volstrekt niet drinken, die moet een
helder hoofd hebben om op zijn machine te letten.
- Neen, antwoordt Dolf, ik wil graag machinist worden, in de machines of zooiets.
- Zoo, wil je dat, herneemt de oom, maar je weet nog niet wat je wil. Je bent nog
maar een aap. Jij denkt dat machinist zoo'n mooi beroep is en dat je zooiets dadelijk
bent. Dat vak moet ook geleerd worden en jij beschouwt het leven als een pretje. En
wat ben je dan nòg? Werkman met een blauwe jas aan en zwarte handen.
- Neen, zegt de jongen, die meent reeds een stapje nader tot zijn doel gekomen te
zijn, ik hoef geen werkman te blijven, ik kan doorleeren.
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- Doorleeren, roept de oom verschrikt en verontwaardigd, alsof Dolf zooeven het
voornemen geopperd heeft om in koelen bloede een moord te doen, doorleeren! Dan
zou je ingenieur moeten worden. En heb jij den wil en de hersens om dat vol te
houden? Toen ik zoo oud was als jij, liep ik niet den heelen dag langs de straat, maar
zat tot 's avonds twaalf uur hard te blokken. Neen vriend, aan deze gril zullen wij
geen geld verknoeien. Jij bent zooals je vader, die tunnels onder de Noordzee wilde
graven, die goudvelden in Canada wilde ontginnen en die nu, god weet waar, ergens
in Argentinië aan het zwerven is. Wat zeg je nu van zooiets? wendt hij zich tot zijn
zuster.
De moeder heeft haar broeder, den beschermer van haar kinderen, den helper in
haar nood, op deze vraag slechts één antwoord te geven, een oordeel dat strooken
moet met zijn meening, ook al denkt zij er anders over.
- Zie je, aarzelt zij, als hij nou denkt...
- Hij heeft niet te denken, zegt de oom, zoo'n snotneus meent maar dat alles in de
wereld van een leien dakje gaat, maar dat zal hem nog wel tegenvallen.
De moeder knikt instemmend het hoofd. Frans heeft gelijk, die weet van ellende
mee te praten, die heeft zijn positie ook niet zoo gemakkelijk veroverd. Maar Dolf
is nog zoo jong, een kind dat nog niet weet wat in de wereld te koop is.
- Och, zegt zij bemiddelend, hij moet nog leeren.
- Luisteren en gehoorzamen moet hij, herneemt de oom. Ik zal je eens wat zeggen.
Hier is mijn kaartje en hier heb je een gulden. Je gaat naar het plaatsingbureau van
Muller en laat je daar inschrijven. Hij bezorgt jonge jongens uitstekende betrekkingen
op groote kantoren. Ik zal een verzekeringmaatschappij opbellen en mij daarna met
Muller in verbinding stellen. Laat hem mijn kaartje maar zien. En als dit nu weer
misloopt, dan trek ik mijn handen van je af, dan moet je zelf maar zien hoe je verder
komt.
Als oom vertrokken is, blijft Rudolph met het kaartje en den gulden in zijn hand
zitten en kijkt zijn moeder aan.
- Je bent er dezen keer nog goed afgekomen, zegt zij, en pas nu in het vervolg
maar beter op.
- Als ik wil, mompelt Dolf, kan ik best zelf werk vinden, bij een koudsmid of
zooiets.
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- Onzin, smid, 't is me nogal wat moois.
- Daarmee moet je beginnen om later machinist te worden.
- Zeur niet langer, zegt de moeder, je gaat naar het adres dat oom Frans je heeft
op gegeven en daarmee uit.
Mien jong, zegt de nieuwe baas met het eigenaardige Groninger accent. Het klinkt
gemoedelijk en vertrouwelijk, zooiets als een straatjongensgroet. Meneer Doorman
is vroeger inspecteur van politie geweest, hij is groot en breed, hij draagt een zwarten
strik met wimpels en hij heeft een fiets met een tweede stang op het frame, omdat
hij zoo groot is. Altijd lacht hij, meestal stil en oolijk, alleen met zijn groote, bruine
oogen, maar soms luid, met een vol, rond geluid, alsof er een gong binnenin zijn
borst zit. Als hij loopt of op zijn fiets zit, doet hij denken aan een groot zeilschip met
veel vlaggen en wimpels, dan wapperen de haarlokken onder zijn grooten hoed, de
zwarte punten van zijn das, de panden van zijn jas en zijn wijde broekspijpen. Hij
rookt veel sigaretten - Dolf schat het op honderd per dag - en als hij aan zijn
schrijfbureau zit te lezen, roept hij dikwijls ‘alle donders’ en begint dan opeens te
lachen, alsof iemand hem iets grappigs vertelt.
De nieuwe chef is inspecteur van een verzekeringmaat- schappij en hij heeft een
kantoor voor zich alleen, met een klein kamertje er naast, waar Dolf moet zitten. In
hetzelfde ge- bouw hebben nog drie andere inspecteurs hun bureau en ook zij hebben,
evenals meneer Doorman, een jongsten bediende.
Dolf heeft een echte schrijftafel gekregen met twee laden, een vloeiblad en veel
kleine hokjes, die zich boven en naast elkaar bevinden, tegen den opstaanden kant
van het tafelblad en hem doen denken aan de vertrekjes van een doorgezaagd
speelgoedhuis. Ook staat op zijn bureau een molentje waaraan verschillende stempels
hangen. De groote kast met talrijke dossiers, de stapels oningevulde oproep- en
aangifteformulieren geven hem den indruk, dat deze nieuwe betrekking belangrijker
dan de vorige zal zijn. Dat hij hier overigens met meer onderscheiding dan op het
manufacturen-
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magazijn zal worden behandeld, heeft hij reeds dadelijk bij zijn binnenkomen ervaren,
toen de grijze portier, die een leger des heils uniform met zilveren banden draagt,
beleefd tegen de klep van zijn pet tikte en vroeg wat de jongenheer wenschte.
Meneer Doorman is een chef die achting en bewondering afdwingt. Hij heeft een
gestalte als een woudlooper, hij loopt niet mank zooals de kleine Bak, hij maakt
grapjes en kijkt je onderzoekend aan, met oogen die door je heen gaan, als die van
een leeuwentemmer.
Zulke oogen moet je hebben als je bij de politie bent, denkt Dolf. Misschien was
hij vroeger een beroemd detective, neen, best mogelijk dat hij nòg bij de politie is
en dat hij in schijn dit werk doet om iets na te speuren. Een gewone kantoorheer
draagt niet zoo'n fladderdas en een cowboyhoed en dan die dikke bobbel van zijn
achterzak, daar kan hij best een revolver verborgen hebben. Dolf besluit goed op te
letten of hij iets verdachts kan waarnemen, wie weet komt hij hier onverwacht nog
in een reuzenavontuur terecht. In ieder geval is meneer Doorman een fijne vent, die
grapjes maakt en een groote doos ongetelde sigaretten op zijn schrijfbureau heeft
staan.
Gedurende de eerste weken is Rudolph een modelbediende, die zijn werk nauwgezet
en met toewijding verricht. Hij vult de adressen op de oproepingskaarten met keurige,
geteekende letters in en zet onder het stempel ‘voor den inspecteur’, een
groote-menschen-handteekening met sierlijke krullen en een paar punten. Hij copieert
de ingewikkelde processen-verbaal zonder een fout te maken en leest, als hij zoo'n
groot vel overgeschreven heeft, zijn werk met voldoening over. Vooral het begin
van zoo'n stuk klinkt plechtig en gewichtig, zooiets als een doodvonnis van den
bloedraad of als een brief van een koning: Op heden, den zooveelsten van het jaar...,
en dan de naam, heb ik, Marinus, Gerardus Doorman. Later kan daar komen te staan:
heb ik, Rudolph van Arkel. Het klinkt goed, een beetje zooals Doorman, maar deftiger.
De aangifteformulieren, die iederen dag binnen komen, bergt Rudolph netjes in
de daarvoor bestemde mappen op. Hij vergist zich geen enkele maal en de klapper,
die als het adresboek van een kleine stad is, wijst hem uitstekend den
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weg in de groote kast met dossiers. Soms, als meneer Doorman afwezig is, gaat Dolf
achter diens bureau zitten. Dan neemt hij een sigaret uit de blikken doos, steekt deze
op, schraapt zijn keel en zegt tot den leegen stoel, die tegenover hem staat:
- En vertelt u mij nu eens precies hoe dat ongeval heeft plaats gevonden.
- Juist, u stond dus boven op den toren die in aanbouw was. Prachtig meneer, kalm
vertellen en niets vergeten. En Dolf schrijft: Getroffene stond op een toren die vijf
honderd meter hoog was. En verder? vraagt hij.
- Toen, herneemt de onzichtbare op den stoel, kwam er zonsverduistering en er
vloog een groote, gekke vogel door de lucht, een soort reuzenspin met vleugels.
- Verklaart u dat eens nader, verzoekt Dolf en hij schrijft. Denkt u er om: de
waarheid en niets dan de waarheid.
- Goed, die spin spuit een draad uit zijn lijf, een soort lasso, zoo dik als een
kabeltouw.
- Wel alle donders, roept Dolf, dat is sterk. Gaat u verder.
- Hij slingert zijn draad om mijn kop en floep, daar vloog ik.
- Een oogenblikje, onderbreekt Dolf, terwijl hij den stoel onderzoekend aankijkt.
Heeft u al eens eerder een ongeval gehad en mag ik uw polis even zien?
- Hm, vervolgt hij, vroeger al eens door een stinkbom getroffen. Alle donders,
toen ik nog bij de politie was. Afijn, gaat u verder.
- Ik slingerde door de lucht, stootte mijn kop tegen een berg en schopte met mijn
voet de wijzers van een torenklok af. Toen liet de spin mij los, ik viel en kwam precies
in een put terecht. Het was een diepe put en op den bodem ontdekte ik een ring en
ik dacht: wat moet die ring hier doen? Ik trok er aan en toen ging de steen de hoogte
in en ik zag een trap. Nadat ik twee honderd acht en zestig treden was afgegaan, zag
ik een lange gang en aan het einde daarvan schemerde een licht. Ik ging er heen,
maar toen ik halfweg was, kreeg ik een zware klap op mijn kop en ik schrok me
dood. Ik was natuurlijk bewusteloos en toen ik bijkwam,
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lag ik in mijn eigen bed met een groot gat in mijn hoofd.
- Juist, besluit Dolf, den vloeidrukker over het papier wiegend, ik zal het voorlezen
en dan moet u het onderteekenen.
Deze processen verbaal bewaart hij in een aparte map, zij zijn volgens datum
gerangschikt en vormen het kernpunt van een speciale administratie. Behalve van
ongevallen, zijn er nog verslagen van ontdekkingsreizen, moordaanslagen,
geheimzinnige uitvindingen en brandstichtingen. Deze belangrijke stukken dragen
talrijke handteekeningen en zijn bont van stempels, afdrukken van kurken en koperen
knoopen en lakzegels.
Behalve het bijhouden en vullen van eigen dossiers, heeft de jongen nog andere
werkzaamheden die hij, bij afwezigheid van zijn chef, ambtshalve verricht. Zoo spuit
hij, door zijn vinger tegen de geopende waterkraan te drukken, den kantoormuur met
een breeden waterwaaier nat, hij maakt bergbeklimmihgen over stoelen en tafels,
den schoorsteenmantel en de dossierkast, hij knipt tafelkleedjes van oude kranten en
verricht wonderen met een koperen pompje, dat hij in een der bureauladen van zijn
chef gevonden heeft. Als hij deze pomp met water vult en daarna krachtig op het
handvat drukt, krijgt hij een dunnen, langen straal, krachtig als dien van een
brandspuit. Een opening onder het opgeschoven raam, van niet meer dan een halven
centimeter, geeft hem gelegenheid op straat te spuiten en ongezien zijn straal op de
voorbijgangers te richten. Het is een gevaarlijk werkje dat veel moed en behendigheid
vraagt, maar de resultaten die hij met zijn doodenden straal bereikt, zijn de moeite
ruimschoots waard. 't Is gewoonweg om jezelf op te vreten van heimelijk genoegen,
als het water met hol geluid tegen een bolhoed klettert, of als een ster uit elkaar ketst
tegen den hoogen boord van een voorbijganger. Twee maal is zoo'n natgespoten vent
al herrie komen maken en als de portier dan binnen komt om hem een standje te
maken, zit Dolf in gespannen aandacht over zijn werk gebogen en vraagt vriendelijk
wat er eigenlijk bedoeld wordt met dat water.
Gedurende de eerste weken verricht hij zijn werk voorbeeldig, maar dan duiken
er plotseling, onverwacht als
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paddestoelen in den nacht, kleine foutjes in het ingewikkelde opbergsysteem op. Een
formulier van Jacobs, dat reeds eenige dagen zoek is, blijkt op visite te zijn gegaan
in het dossier van Janus en Dolf vraagt zich, evenals zijn chef, af, hoe zooiets mogelijk
is.
- Opletten, mien jong, vermaant de chef.
Natuurlijk, denkt Dolf, maar hoe kan het eigenlijk?
Als hij een groote Amerikaansche sneltreinlocomotief aan het teekenen is, bij welk
belangrijk werk hij niet gestoord wil worden, verwijst hij een aantal hinderlijke
stukken met onmogelijke namen naar de prullenmand, waarin hij ze later, als de
vuilnisman ze reeds in zijn rijdende cartotheek heeft ondergebracht, niet terug vinden
kan. Dan moet ik die dingen tòch hebben opgeborgen, denkt hij, en leest verder in
het boek waarin de belangwekkende avonturen van een slavenjager beschreven zijn.
Als meneer Doorman iets in een kaartendoos zoekt en daarin een vreemd,
onmogelijk apparaat ontdekt, dat gemaakt is van een electrische bel welke uit de
portiersloge verdwenen is, eenige haarspelden, geleidingsdraad en een oude batterij,
komt hij na lang vragen te weten, dat zijn jongste bediende zich onledig houdt met
het vervaardigen van helsche machines. Hij is niet boos en geeft den jongen geen
uitbrander; hij lacht alleen maar.
- Mien jong, zegt hij, dit baantje deugt niet voor jou. Ik vind overal maar prentjes
van machientjes en ander spul en de duvel mag weten wat je met mijn administratie
uitvoert. Donders Dolf, jij bent een mooie, je spuit de menschen nat en je rookt maar
van mijn sigaretten, alsof ze geen cent kosten.
Deze mededeelingen verpletteren den jongen. Hij heeft een gevoel alsof hij een
wondermensch is, dat naakt op de kermis aan de menschen getoond wordt. Alles
weet de baas, al die tijd heeft hij hem in de gaten gehad, precies geweten wat hij
uitgevoerd heeft en geen woord gezegd. Gotsie-mijne, denkt Dolf, maar hij weet
geen woord te zeggen, hij stamelt alleen maar wat en zijn wangen kleuren.
- Ja, hoort hij de stem van zijn chef, kruip nu maar in je schulp en kijk maar naar
beneden, om het gaatje te zoeken waarin je kunt wegkruipen. Neen, mien jong, jij
deugt niet

Maurits Dekker, Zijn wereld

68
voor zittend werk, jij kunt beter in de machines gaan. Neen, niks zeggen, ik ontsla
je nog niet, maar ik neem een ander, zoo eentje die er voor geboren wordt, die honderd
jaar op z'n kantoorkruk wordt. Onderhand ga jij wat anders zoeken en als je wat
gevonden hebt, kom je het mij maar vertellen. Zoo, en als je nu weer rooken wilt,
dan vraag je maar en brand geen gaatjes in het laken van mijn bureau, want om dat
te voorkomen hebben knappe lui aschbakken uitgevonden.
Rudolph is verslagen en als meneer Doorman vertrokken is, begint hij te huilen als
een kleine jongen. Hij heeft het gevoel nergens meer voor te deugen, nu meneer
Doorman, de beste en aardigste man die er op de wereld bestaat, hem ontslagen heeft.
Wat ben ik een stumper en een ezel, denkt hij, een gewone dief ben ik en hij heeft
mij al lang in de gaten gehad. Hij was heel aardig, maar hij meent het niet: hij denkt:
ik maak me niet druk om die krummeldief. Jammer is het, zoo'n fijne baas krijg ik
nooit meer.
Na het koffiedrinken is Dolf alweer wat verzoend met het vooruitzicht binnenkort
weer op straat te komen. Hij maakt plannen voor de toekomst en nadat hij er over
nagedacht heeft hoeveel wegen nu voor hem open staan en wat hij allemaal kan
beginnen, neemt hij met een gevoel van opluchting en zonder eenigen weemoed in
gedachten al vast afscheid van meneer Doorman en zijn knus, gewichtig kantoortje.
Thuis zegt hij niets van zijn ontslag, totdat hij enkele weken later zijn moeder
opgewonden komt vertellen, dat hij als stokersmaatje bij een stoomtrammaatschappij
aangenomen is.
- Wat zeg je er van? vraagt hij. Een blauw pak moet ik hebben met een lange broek
en, moeder, dan moet je zoo'n jas voor mij maken met een opstaand kraagje, dat
hebben de scheepsmachinisten ook.
- Maar jongen, zegt zij bezorgd, wat moet er van je terecht komen. Wat is dat nu
voor een vak?
- Een prachtvak is het, valt hij haar geestdriftig en gebarend in de rede. Daar, die
vent van de overkant, die machinist is bij het spoor, verdient hij niet veel geld?
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Waarvan koopt hij een motorfiets, moeder, en waarvan draagt zijn vrouw zijden
jurken, waarvan? Van het geld van het spoor en later word ik scheepsmachinist, die
hebben heelemaal een leven als een prins.
- Naar zee? Nooit, daar denk ik niet aan.
- Goed, besluit Dolf toegevend, dan blijf ik treinmachinist.
- En wat zegt meneer Doorman er wel van? vraagt de moeder.
- Nou, liegt hij, die zegt dat ik er geknipt voor ben. Hij heeft mij immers
aanbevolen?
- Ik vind het een mooi vak, zegt Marietje, het lijkt een beetje op brandweerman.
En krijg je nu ook zoo'n pet met een gouden streep?
Dolf glimlacht beschermend om zooveel domheid.
- Een gouden streep hebben de machinisten alleen, verklaart hij. Die verdienen
scheppen geld. Begrijp maar eens, wat weet ik nou van dat vak en mij geven ze al
vier gulden per week.
- Hoor eens moeder, zegt het zusje, hoor je dat? Vier gulden per week: nu ben je
ineens uit de zorg.
- Het is veel, beaamt de moeder, maar hij zal er hard genoeg voor moeten werken.
Denk eens aan: Maandagmorgen om vijf uur moet hij al beginnen.
- Juist gezond, 's morgens zoo vroeg, vindt Dolf. Kijk maar eens naar de boeren,
die zien er maar niet best uit.
- Als je het maar kunt volhouden, herneemt de vrouw en alsof zij zich zelf antwoord
geeft, schudt zij ontkennend het hoofd. Het is niet goed dat je met je leeftijd gelogen
hebt, later komt het toch uit dat je nog geen zestien bent.
- Fijn heb ik die vent te pakken gehad, lacht Dolf.. Ik stond te beven op mijn beenen
en ik dacht, het is mis, het wordt niets, hij ziet het. Maar niets hoor. Hij zei, het is in
orde en toen nam hij een groote pruim tabak en hij snoot zijn neus in een rooie
zakdoek. Die rooie zakdoeken moet ik ook hebben, die hooren er bij.
- Bah, zegt Marietje, echt iets van een werkman.
- Ja, maar in ieder geval degelijker en flinker dan zoo'n toonbankspringer. Denk
eens aan, die Chinees verdient nu
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een rijksdaalder en ik nu al vier gulden; over tien jaar heeft hij zooveel nòg niet.
- En nu ga je elke dag naar buiten, dat is nog het fijnste, vindt het zusje.
- Ja, zegt Dolf en zijn gezicht is een toonbeeld van geheimzinnige somberheid.
Die locomotieven kunnen vreeselijk hard rijden; iedere dag gebeuren er ongelukken.
Weet je dat het eigenlijk een heel gevaarlijk vak is?
Moeder komt uit de keuken terug en haar blik is minder somber en zorgvol dan
zooeven. Zij heeft nog eens over alles nagedacht en tenslotte lijkt het haar zoo slecht
nog niet. Vier gulden is werkelijk veel geld en daarbij komt, dat Dolf nu altijd in de
frissche lucht zal zijn en dat is uitstekend voor hem.
- Probeer het maar Dolf, zegt zij. En dan moet je maar flink eten en iedere dag een
flesch melk meenemen.
- Neen moeder, dat gaat niet, oordeelt de jongen, machinisten drinken altijd uit
zoo'n groote, blauwe kan. Ik denk dat zij koffie of zooiets drinken, maar in geen
geval melk.
- Ja, vult Marietje aan, en je moet brood meenemen in een klein blikken trommeltje.
Reuzen gezellig en op Zondag moet je zoo'n fluweelen pak dragen.
Dolf knikt goedkeurend het hoofd en legt, als blijk van waardeering, zijn arm
vertrouwelijk om Marietjes hals.
- Als ik daar ben, zegt hij, dan zal ik voor jou een vrijkaartje vragen, dan mag je
ook eens meerijden.
- Als het niet te gevaarlijk is.
- Neen, antwoordt Dolf, je mag met mijn tram meerijden, dat is wel veilig.
Nadat Dolf den vorigen avond vroeg naar bed is gegaan en een goed deel van den
nacht wakend heeft doorgebracht, roept, met blikken bellengerinkel, de wekker hem
's morgens om vier uur uit zijn onrustigen slaap. Hoewel hij anders pas na eindeloos
zeuren en smeeken van de moeder tot opstaan te bewegen is, staat hij nu, nog voordat
de wekker zijn gerammel beëindigd heeft, rillend op het koude vloerzeil
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voor zijn bed. Glimlachend begint hij zich snel te kleeden: eerst zijn gewone pak en
daar overheen de blauwe broek en jas. Vandaag is het de heerlijkste en avontuurlijkste
dag van zijn leven, er is nu iets begonnen, dat in elk opzichtprettig is, iets dat
heelemaal niet op werken of een betrekking gelijkt, dat alleen maar een feest, een
nieuwe, aangename gebeurtenis is. Letterlijk alles wat nu komen gaat is nieuw en
als hij iets prettigs voor zichzelf zou moeten wenschen, dan zou hij niets weten te
verzinnen dat hem meer zou aanstaan dan zijn nieuwe werkkring. Eerst dat prachtige,
blauwe pak, waarvan het nieuwe goed fijner geurt dan bloemen. Bovendien ziet het
er heelemaal niet als een werkpak uit, maar is het een keurig, donkerblauw costuum,
dat hem uitstekend staat en waarin hij niet alleen zestien jaar, doch veel ouder schijnt.
Toch vreemd, om straks met dit pak aan op straat te loopen. Daar gaat Dolf, de
magazijnbediende, een van de heeren, en hij heeft een werkpak aan. Onzin, niemand
zal hem zien, die suffe kerels slapen nog.
Och, dat is aardig: buiten tjilpt al een vogeltje. Overal is het nog stil en donker en
het vogeltje tjilpt, zoo'n klein diertje.
De jongen kijkt naar buiten, maar er is niets te zien: de huizen liggen nog zwart
onder het eerste grauwe schemerlicht van den dag. Wat aardig van zoo'n klein
prutsdiertje, denkt Dolf, wiens gemoed overvloeit van volle, warme vreugde. Hij
begint van louter plezier een beetje te zingen.
Moeder, die in het keukentje koffie met veel melk maakt, zegt dat hij moet
ophouden, omdat het nog maar pas vier uur is.
Da's waar, denkt de jongen en hij scheukt zijn schouders van genoegen. Midden
in de nacht is het nog, pas een heel klein beetje dag is het en nu ga ik al op straat.
Ook weer zooiets gezelligs, een bof dat dit zoo met zijn werk uitkomt. Nooit zou
moeder hem anders op dit uur de deur uit hebben laten gaan.
De drinkkan en het trommeltje staan al klaar op een tafeltje in de achterkamer.
Daar brandt de lamp, gezellig, alsof het al avond is. Dat is ook wat nieuws: buiten
overal duisternis en hier de lamp, terwijl het straks licht zal worden.
Moeder komt binnen met een dampenden kop koffie.
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- Je moet eten, zegt zij, als hij zijn boterhammen wegschuift.
- Neen, ik heb geen honger, antwoordt hij. Ik heb trouwens genoeg brood in mijn
trommeltje.
De moeder dringt aan en hij tracht iets te eten om haar tevreden te stellen. Het
gaat echter niet, zijn keelgat schijnt verstopt te zijn en het brood kleeft tusschen zijn
malende kaken als een prop taaie stopverf.
- Neen, zucht hij, het gaat heusch niet en ik moet weg, ik kom zeker te laat.
Kwart over vier wijst de wekker als hij naar beneden gaat. Behoedzaam loopt hij
de trap af en hoewel hij voorzichtig over de krakende treden gaat, veroorzaakt iedere
voetstap harde geluiden, die als groote, onmogelijke dingen in de ruimte hangen.
- Stil, fluistert de moeder van boven, je maakt de buren wakker.
- Ja, ik kan het niet helpen, het is die trap.
Nooit heeft hij een trap zoo hard hooren kraken; 't is of hij op Turksche trommels
loopt. Dom dat hij daaraan niet gedacht heeft: hij kan zich op zijn handen steunend
langs de gladde leuningen laten glijden. Prachtig gaat dat, zonder een geluidje te
maken suist hij omlaag. Doch het einde is eerder bereikt dan hij verwacht en met
een slag, die in de stilte als een kanonschot klinkt, slaan zijn voeten op den hollen
vloer. Met kloppend hart blijft hij staan, wachtend op de buren, die dadelijk wel
zullen beginnen te schelden. Alles blijft echter stil, alleen hoort hij het vogeltje tjilpen
en ergens, in een van de huizen, loopt een wekker af.
De wandeling door de verlaten straten is een zuiver genoegen, dat door niets
verstoord wordt. Zoodra hij de huisdeur achter zich gesloten heeft, hoort hij het
vogeltje weer.
- Morgen vogeltje, fijn weertje vandaag, zegt hij lachend en hij neemt beleefd zijn
pet af.
- Fijn weertje, tjilpt de vogel, jij boft maar, ik wou dat ik in jouw schoenen stond.
- Zeg dat wel, antwoordt Dolf, maar een vogel is geen mensch. Het is fijn jongen,
als je een mensch bent.
De straten zijn leeg; iedere voetstap maakt geluid en zegt iets. Als hij loopt, klinken
zijn stappen na in de portieken, alsof iemand hem volgt. Op het plein verliezen zijn
stap-
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pen hun krachtig geluid, zij worden dun en kaal, als een appel die geschild wordt.
De brandende lantaarns staan hier in wijden cirkel, netjes op regelmatige afstanden,
als schoolkinderen die een spelletje doen. Je zou kunnen denken dat het reuzen zijn
die staande slapen en licht uit hun geopende oogen laten stralen. Je kunt zoo'n reus
doodgewoon een klap op zijn billen geven en hij doet niets terug. En Dolf geeft een
tik op het koude, harde ijzer en versnelt, zichzelf opjagend, zijn pas. Een werkman
met een blikken drinkkan en een broodzakje over zijn schouder, kruist zijn weg.
Morgen, roept Dolf goedsmoeds, maar de man geeft geen antwoord, vervolgt zijn
weg met den tragen, loomen tred van menschen die te moe zijn om 's morgens al
vriendelijk te zijn. Nou, dan maar niet, denkt de jongen, maar een lolletje is het niet
om met zulke menschen in een uitgestorven stad te wonen. Het is maar goed dat hij
er anders over denkt en dat hij nog een beetje plezier in zijn leven heeft, nu de wereld
door den vergiftigen staart van een komeet gegaan is en bijna alle menschen gestorven
zijn. Alleen zij die thans op straat zijn, leven nog en het zal hem moeite genoeg
kosten, om met zoo'n paar menschen de heele boel aan de gang te houden. Die vent
van zooeven moet maar vuilnisman en doodgraver zijn en daar gaat een die moet in
de electrische centrale voor het licht zorgen. En dan die man met zijn kar, die moet
wagenbestuurder op de tram worden en hem overal heenrijden waar hij wenscht. In
alle huizen liggen nu doode menschen en het zal een vreeselijk werk zijn, om al die
lijken te begraven. Misschien nog het beste dat de heele stad met petroleum in brand
gestoken wordt, behalve een paar mooie villa's om in te wonen. Dat zal eventjes een
brandje worden! Als de heele stad brandt, zal hij met moeder en Marietje voor het
raam gaan staan. Moeder en Marietje zijn natuurlijk blijven leven en dan Claartje
ook nog. Alle andere bedienden zijn dood, behalve meneer Doorman en Huup. Huup
wordt generaal gemaakt en meneer Doorman wordt commissaris van politie. Ja,
vervolgt hij zijn gedachtengang, dan zeg ik, Claartje kom nu eens hier, in deze villa
gaan we wonpn en hier heb ik een paar automobielen voor je: kies maar uit. Dat is
wat anders dan de prullen die je van die kerels gekregen hebt, hè?
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Claartjes automobiel gaat juist voorbij. Het is een vrachtauto, volgeladen met leege
melkblikken en daar zij in de goede richting gaat, besluit Dolf van dit gratis
vervoermiddel gebruik te maken. Thans onderneemt hij een tocht naar de vuurlinie
en hij neemt genoegen met zijn ongemakkelijke zitplaats, omdat je het in den oorlog
nu eenmaal niet precies krijgen kunt zooals je het wenscht.
Spoedig is het doel van zijn tocht, het wagenpark der tramwegmaatschappij, bereikt.
De machines staan reeds onder stoom en laten het rosse schijnsel uit hun lichtoogen
op de railstaven vallen, die in den zwarten grond liggen als lange, nikkelen
breinaalden. Hier, in dezen schemerigen, brommenden, sissenden chaos van
onwezenlijk bewegende dampwolken, zwarte sintelhoopen, grijze, spookachtige
tramwagens en donkere machines, van zwak verlichte manometers, glimmende
afsluiters en flauw glanzende machinedeelen, neemt het sprookje der werkelijkheid
een aanvang.
- Ook niet te laat, sjeffie, begroet de nachtstoker hem. Je machinist zal wel over
een kwartiertje komen.
Hij wijst Dolf zijn machine.
- Hier, de drie, dat is jouw kar. Geef hem maar vast een druppie olie. En niet te
hard opstoken, snap je, 't is een kreng, hij blaast dadelijk.
Dolf knikt begrijpend het hoofd, alsof smeren, stoken en blazen tot zijn dagelijksche
werkzaamheden als klerk en magazijnbediende hebben behoord. Als de stoker
heengegaan is, begint hij het kreng, dat zoo bizonder vlug blaast, aandachtig op te
nemen. Hij gaat op de machine staan en betast den bollen buik van den stoomketel.
Het verwondert hem dat het ding niet gloeiend heet is. Bij den vuurhaard is het
warmer en door kleine, ronde gaatjes in de ijzeren deur kan hij het gele vuur zien.
De ketting van den grendel heeft hij spoedig gevonden en als hij de deur opent, brengt
een lange, uitslaande vlam hem aan het verstand, dat zelfs het openen van zoo'n
vuurdeur niet ieders werk is en dat zoo'n brommende, geheimzinnige machine, waar
leven binnenin zit, verraderlijke streken heeft. Het zoeken van de smeergaten, waarin
Dolf zijn druppie olie wil gooien, is ook geen eenvoudig werkje. Wel ontdekt hij
hier en daar een paar kleine openingen, maar daar deze nogal ver van de be-
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wegende machinedeelen verwijderd zijn, besluit hij andere gaten te zoeken, waarin
hij de lange tuit van de oliekan steken kan. Onder den stoomketel bevindt zich een
ingewikkeld stelsel van staven, krukken en stangen, wit glimmend in de zwakke
ochtendschemering, als de armen van een bevroren zeepolyp.
Die dingen moeten olie hebben, denkt Dolf en na eenig zoeken ontdekt hij een
paar smeerpotjes, die hij met olie vult. Dat is tenminste in orde, mompelt hij
zelfvoldaan, nu eens kijken hoe het met al die kranen zit. Een groote regulateur, die
er met zijn gradenboog bizonder belangrijk uitziet, heeft zijn volle aandacht. Hij
overlegt dat er twee dingen kunnen gebeuren als hij een duwtje tegen het handvat
geeft: òf de machine zal gaan loopen, òf er zal iets ontploffen. Ontploffen is eigenlijk
onzin, meent hij, alleen door stoom kan dat ding ontploffen en als ik hem een duwtje
geef, gaat er hoogstens wat stoom uit. Aardig, dat hij nu de baas over dat heele ding
is. Hij kan die slinger een heel klein eindje bewegen en als er dan iets gebeurt wat
niet in orde is, kan hij hem dadelijk weer terug trekken. Nadat hij na lang aarzelen
zijn besluiteloosheid niet heeft kunnen overwinnen, begint hij aan een klein koperen
wieltje, dat er doodonschuldig uitziet, te draaien. Eerst gebeurt er heelemaal niets. 't
Heeft bepaald niets met stoom te maken, denkt hij en draait het een eindje verder.
Thans volgt er een zacht sissen, doch de plaats waar dit vandaan komt, kan hij
onmogelijk ontdekken. Als ik het een beetje verder draai, zal ik het beter kunnen
zien, meent hij. Hij heeft het wieltje echter nog geen centimeter verder gedraaid, of
overal breekt een venijnig blazen en sissen los en het machinehokje staat in een
oogwenk vol damp.
- Donders, roept hij verrast, die is raak, en hoewel hij hevig geschrokken is, verliest
hij zijn tegenwoordigheid van geest niet en brengt het wieltje snel in zijn vorigen
stand terug. Zoo'n klein snertradertje, lacht hij zenuwachtig en veegt met bevende
hand zijn bezweet voorhoofd af.
Inmiddels is het dag geworden en alle voorwerpen zijn nu duidelijk te
onderscheiden. Hij ziet dat de machine waarop hij zich bevindt, de eerste is van een
rij locomotieven, die netjes naast elkaar, als soldaten in het gelid staan. De
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glimmende railstaven waarop zij rusten, buigen zich alle naar één punt en eindigen
in een enkel spoor, dat als de pols is van een groote metalen hand met talrijke vingers
die op de aarde zijn uitgespreid.
Van dwarsligger op dwarsligger stappend, nadert langzaam de machinist. Hij
draagt een donkerbruin, fluweelen pak, dat op de knieën en ellebogen kaal en vettig
is.
- Morgen, zegt hij en hij kijkt Rudolph aan. Hoe heet je? Doch zonder hem
gelegenheid tot antwoorden te geven, stelt hij zijn nieuwen stoker er van in kennis,
dat hij wat laat is, omdat zijn kleine meid den geheelen nacht niet heeft willen slapen.
Dolf troost zijn chef met de mededeeling, dat hij de machine reeds wat olie gegeven
heeft.
- Neen, antwoordt de machinist, zijn dik, gewasschen hoofd, dat rood als biefstuk
is, schuddend, het is ook geen leven.
Daar de diepere, wijsgeerige beteekenis, die dit antwoord ongetwijfeld hebben
moet, hem ontgaat, besluit Dolf het gesprek maar te staken. Hij volgt met aandacht
de zeer samengestelde handelingen van den machinist, als deze een koperen toestel,
dat talrijke kranen en pijlglaasjes heeft, met dikke, groene olie vult.
- Het lijkt wel stroop, merkt hij op.
- Ja, antwoordt de machinist, ik heet Hein. En hoe heet jij?
Hij is doof, denkt de jongen en na diep adem te hebben gehaald, schreeuwt hij zijn
naam in het oor van den machinist.
- Ja, ja, lacht deze, Dolf heet je. Je hoeft niet zoo te schreeuwen: ik ben niet doof.
- Neen, antwoordt de jongen minder luid, maar je hoort een beetje slecht.
- Wat zeg je? vraagt Hein.
- Fijn weertje, zegt Dolf met een blik en een gebaar naar den hemel.
- Nu opletten Dolf, roept de machinist, nadat hij de machine nagezien heeft, wij
gaan.
- Ja, lacht de jongen, vooruit dan maar. En meer dan hij ze spreekt, jubelt hij deze
woorden.
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Nu gaat het beginnen, denkt hij en meer eerbied dan nieuwsgierigheid is er in den
blik, waarmee hij naar de bruine werkhand kijkt, die den blinkenden regulateur omvat
houdt. Met zacht geruisch stroomt stoom in de cylinders, onder zijn voeten sist iets
en omlaag kijkend ziet Dolf, dat de glimmende zuigerstangen onder den ketel zich
langzaam in beweging zetten. Zacht en soepel glijden de gewrichten over de vlakke,
geoliede banen en alles schuift, draait en beweegt gemakkelijk en licht, alsof heel
dat mechanisme van stangen en assen een groot stuk speelgoed, inplaats van een
echte, sterke machine is. Merkwaardig gedwee zijn die stalen handen en armen, zij
gaan vooruit en achteruit, langzamer of sneller, precies zooals de machinist het regelt
en hun feilloos stilstaan en bewegen, geeft den jongen de gewaarwording, dat er iets
in de stalen machine leeft en dat zij denken en gehoorzamen kan, als een mensch.
Vlug en gemakkelijk huppelt de locomotief over rails verbindingen en wissels, zij
puft, snuift en blaast als een hond die gezwommen heeft en terwijl zij van buiten
alleen leven en lawaai is, blijft haar blinkend machinewerk in kalme beweging en
zeggen haar metalen scharen onafgebroken ‘ja’, alsof zij instemmen met de vroolijke
luidruchtigheid der locomotief.
Dit is het heerlijkste vak van de wereld, denkt Dolf en doelbewust, alsof zijn
ingrijpen in den gang der machine op dat oogenblik hoogst noodzakelijk is, begint
hij het handvat van een zandstrooier, die zich boven zijn zitplaats bevindt, op en neer
te bewegen.
Het is Dolf alsof alle voorbijgangers naar hem kijken. Natuurlijk kent iedereen
hem niet en hij zou wel graag eens willen weten, wat de menschen nu van hem
denken. Misschien zeggen zij: dat is een nette stoker, of zij denken: die begint voor
vandaag weer zijn gevaarlijk werk, best mogelijk dat hij, tengevolge van een
aanrijding of ontploffing, vanavond dood is. Zoo denken de lafaards, de magazijnbedienden, die niets in hun leven durven wagen. Anderen zullen respect voor zijn
moeilijk vak hebben, die zullen begrijpen dat het niet ieders werk is zoo'n groote,
sterke machine te besturen. Jammer alleen dat alle kraantjes en handels aan den kant
van den machinist zitten en dat zich
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boven zijn zitplaats slechts één handvat en een kleine manometer bevindt, die
bovendien niet eens werkt. Nou ja, besluit hij getroost, als iemand naar mij kijkt, kan
ik dat ding in ieder geval op en neer bewegen: ze weten toch niet waarvoor het dient.
Als de trein de overkapping binnenrijdt, heerscht op het kleine tramstation groote
bedrijvigheid, loopen de menschen door elkaar en grijpen koffers en pakken. Met
voldoening neemt Dolf waar, dat zijn komst hier een belangrijke gebeurtenis is.
Denkende dat een paar meisjes naar hem kijken, begint hij, zijn blik gespannen op
de rails gevestigd houdend, met voorzichtige, weloverwogen rukken, den handel van
den zandstrooier op en neer te bewegen. Juist alsof hij werkelijk de machine bedient,
blijft de trein op een door hem bepaald punt stilstaan en volkomen in zijn rol van
machinist blijvend, werpt hij, alvorens weer naar de meisjes te kijken, eerst nog een
blik op zijn buiten werking zijnden manometer en veegt dan het zweet, dat niet
aanwezig is, van zijn voorhoofd af.
- Dolf, roept de machinist, trek die pen eens uit de koppeling, wij moeten de
machine omkeeren.
- Welke pen? schreeuwt hij terug.
Hein laat hem zien op welke manier hij de trein aan de machine koppelen moet.
- Kom hier staan, zegt de machinist, en de bus recht voor de pen, als de machine
er aan komt. Denk om je handen, je vingers bij de gaten weg en alles recht voor
elkaar, anders schieten ze weg en ze slaan je tot mosterd.
Heerlijk, denkt Dolf, dat is echt levensgevaarlijk en de menschen kunnen het goed
zien ook. Dit vak is nog duizend maal fijner dan ik dacht.
Hij voelt zich teleurgesteld en vernederd als hij, nadat de locomotief omgereden
is, onder de blikken der beide meisjes, zonder iets te mogen doen, er naar moet blijven
kijken, hoe de conducteur den trein koppelt. Jammer, denkt hij, nu weten zij meteen
dat ik een groentje ben, maar in ieder geval heb ik er toch tusschen gestaan en dat is
ook al gevaarlijk genoeg.
Als de tram de stad verlaten heeft en langs den rechten straatweg voortrolt, wordt
het Dolf hoe langer hoe meer
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duidelijk, dat zijn nieuwe betrekking veel meer een pretje dan een echt vak is. Vanaf
het oogenblik dat de trein het station verliet, heeft hij nog niets te doen gehad en
alleen maar op zijn ellebogen steunend naar buiten gekeken, naar huizen, boomen
en boerderijen, die in ononderbroken optocht langs hem heen trekken. Hij heeft zijn
pet afgezet en een krachtige, frissche wind slaat door zijn lokken. In het ruitje van
de machine, dat spiegelt omdat het donkere treinrijtuig daarachter is, kan hij zichzelf
zien en zijn beeld met het zwarte gelaat, de wilde haren en blauwe jas, schenkt een
aangename voldoening. Als een filmheld zie ik er uit, mompelt hij, als die vent uit
Het geheim van de exprestrein. Als ik machinist was, zou ik de trein heel wat harder
laten loopen.
Aan het eindstation, waar hij een half uur wachten moet, zegt Hein dat hij de
machine schoonmaken moet, een werkje dat hem slecht aanstaat, daar hij zich had
voorgesteld, het dorp eens op zijn gemak te gaan bekijken. Maar, overlegt hij, als ik
vlug voortmaak, heb ik misschien nog wel een kwartiertje over. Hij begint met volle
energie te wrijven en te poetsen. Inspanning en machinewarmte doen hem overvloedig
transpireeren, doch zonder zich een oogenblik tijd te gunnen om zijn zweet af te
vegen, zwoegt hij door. Niet zonder trots toont hij Hein na verloop van een kwartier
zijn gepoetste machine.
- Da's vlug, zegt de machinist goedkeurend, ga nou maar even de vetbak
schoonmaken.
De vetbak is een groot stuk plaatijzer, dat ter bescherming van de machine onder
de assen is aangebracht. De overtollige en afgewerkte machineolie druipt op deze
plaat, waar zij zich vermengt met het straatvuil, dat door een opening aan de voorzijde
naar binnen gezogen wordt. De vieze, vettige koek die op den bodem van dezen bak
ligt, zal Dolf alleen kunnen verwijderen als hij tusschen het machinewerk kruipt. De
aanwijzingen van Hein opvolgend, wringt hij zich met veel moeite door de smalle
opening tusschen den ketel en de machinestangen heen. Steun zoekend, grijpt hij
een uitstekenden nok in den ketelwand, brandt zijn vingers aan het gloeiende metaal
en valt voorover met zijn handen in de oliebrij. Hij tracht zich op te richten, teneinde
in een meer
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gemakkelijke houding te komen, doch alles wat hij grijpt is glibberig en wat niet
glibberig is, blijkt gloeiend heet te zijn.
- Wat een pestgat, moppert hij, in zóó'n ellendig hok heb ik nog nooit gezeten. Als
dat ding gaat bewegen, wordt ik gekraakt als een eierdop, te pletter gedrukt tusschen
de krukken. Wat een vies vetzoodje, het lijkt wel bedorven snert. En die gloeiende
bout, als die uit de ketel vliegt, word ik levend gekookt. Hij huivert bij de gedachte
aan zooiets ontzettends en begint snel de vetlaag te verwijderen, om maar zoo spoedig
mogelijk deze griezelige, gevaarlijke plaats te kunnen verlaten. Genoeg zijn er die
mij dit niet durven nadoen, denkt hij en deze gedachte verzoent hem weer een weinig
met het onaangename en vuile werk.
Nat van zweet en druipend van olie komt hij tusschen de machine vandaan en zijn
handen en aangezicht veegt hij af met een prop poetskatoen, als een echte machinist.
- Kijk Fietje, zegt een dame tot haar huilend kindje, daar heb je zwarte Piet en als
je stout bent, neemt hij je mee.
- Ja, roept Dolf en hij steekt zijn zwarten, glimmenden vinger waarschuwend op,
pas maar op hoor!
En omdat de juffrouw en het kindje naar hem kijken, beweegt hij even den handel
van den zandstrooier en draait aan het kraantje van den manometer, waarvan de naald
roerloos op ‘nul’ staat.
Hij heeft toch maar een heerlijk vak!
Iederen avond zet moeder in de keuken een groote tobbe vol warm water klaar. Als
Dolf thuis komt, is hij een echte, zwarte machinist en een half uur later, als er een
laag bruinig vet op het lauwe water drijft, is hij een lange, magere, bleeke jongen in
een witten, gelapten hanssop en alleen de donkere randjes om zijn oogleden verraden
dan nog het zwarte beroep dat hij uitoefent. Wanneer hij vroegen dienst gehad heeft,
vindt hij Marietje nog op en dan vertelt hij haar dikwijls gevaarlijke en schokkende
avonturen die hij bedacht, maar helaas nog nimmer beleefd heeft. Marietjes
belangstelling en bewondering streelen zijn ijdelheid, maar zij noodzaken hem
voortdurend nieuwe en gevaarlijker gebeurtenissen te verzinnen. Een gewone
aanrijding, waarbij
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een wagen tot splinters geslagen of een boer gedood wordt, kan haar niet meer
tevreden stellen. Met de koeien en paarden die overreden zijn, heeft zij in het begin
veel medelijden gehad, maar nu doet de vernietiging van een heele kudde koeien of
schapen haar zelfs niets meer.
Dezen avond echter, toen de tram het railsgedeelte bereed dat op den spoordijk
ligt, kreeg hij plotseling een inval. Toen een sneltrein met donderend geweld rakelings
passeerde, dacht Dolf opeens: als ik nu uit de machine val, dan ben ik een lijk. En
op hetzelfde oogenblik dat deze gedachte in hem opkwam, ontstond een nieuw,
griezelig verhaal, een nieuwe heldenzang voor Marietje.
- Zie je niets aan mij? vraagt Dolf, als hij naast zijn zusje gaat zitten.
- Wat bedoel je?
- Ben ik niet bleek?
- Neen, antwoordt het meisje, gewoon ben je.
- Gelukkig, zucht hij, dan is de ergste schrik alweer voorbij.
- Weer een boer of een koe?
- Neen, mompelt Dolf, neen Marietje, zooals ik nu naast je zit, had ik dood kunnen
zijn.
- Maar Dolf, dat is toch niet waar?
- Ja, herneemt hij in plechtigen ernst, als ik er nòg aan denk. Zóó'n stukje scheelde
het, nog niet zoo groot als een lucifersdoosje, op zoo'n afstand gingen de wielen van
de trein langs mijn hoofd.
- O wat vreeselijk, fluistert het meisje bang, Dolf, als je eens doodgegaan was.
- Bijna, antwoordt hij ijzig kalm en begint rustig zijn ontzettend wedervaren te
verhalen. Zie je, toen ik er uit viel, zag ik hem aankomen. Opstaan kon ik niet meer,
daarvoor was het te laat en toen heeft mijn koelbloedigheid, dat noemen ze
tegenwoordigheid van geest, mij gered. Toen ben ik rechtuit tusschen de rails gaan
liggen en zoo, vlak langs mijn schouders ging het, aan de eene kant de wielen van
de trein en aan de andere kant de tram. Het scheelde niets.
- Lieve Dolf, zegt Marietje krampachtig slikkend en ineens begint zij te huilen. Je
moet niet meer naar die akelige tram gaan. Er gebeurt nog eens echt een ongeluk.
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- Och, troost Dolf, je ziet wel dat ik oppas. Wees nu maar stil.
Doch Marietje kan haar geschokte zenuwen niet meer beheerschen en Dolfs
kalmeerende en troostende woorden vermogen niets.
- Wees nu maar stil, zegt hij eindelijk, er is niets van aan: ik heb alles maar bedacht.
- Neen, snikt Marietje, dat zeg je maar om mij, maar het is niet waar. Je moet er
niet meer naar toe gaan.
- Ik heb het heusch alleen maar verzonnen, herhaalt hij.
- Echt waar?
- Ja, eerlijk.
- Waarom doe je dat? Waarom maak je mij dan zoo aan het schrikken?
- Jij bent ook zoo'n kruidje roer me niet, zegt hij zacht verwijtend.
- En jij bent gemeen om zooiets leelijks te vertellen.
- Ja, vervolgt Dolf, die reeds spijt van zijn eerlijkheid begint te krijgen, maar dat
ik er uit gevallen ben is werkelijk waar.
- En dat van die trein dan?
- Dat is ook waar: het was op het nippertje.
- Zie je wel, zegt Marietje en opnieuw vloeien haar tranen, ik wist het wel. Dat
nare, gevaarlijke vak ook.
- Stil nu maar, troost de jongen en hij geeft het meisje een zoen. Dat van die trein
lieg ik, die ging een heel eind verder voorbij.
- Hoe ver dan?
- Nou, laat eens kijken, minstens zoo ver als van hier tot de linnenkast.
Gedurende een week ondergaat Dolf de bekoring van het nieuwe. Zes dagen lang,
als de tram een nauw dorpsstraatje inrijdt, klinkt voor hem het luiden van de stoombel,
dat tusschen de lage huisjes weerkaatst wordt, als het bazuingeschal van een leger,
dat in triomph een veroverde stad binnentrekt. In die dagen zijn de boerenwoningen
en de dorspkerkjes klein, vriendelijk en frisch, als kleurige stereos- coopplaatjes en
doet zijn hobbelende, puffende tram in geen enkel opzicht onder voor een
internationalen exprestrein.
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Daarna grijpt hem de sleur der regelmatigheid. Drie, vier keer per dag dezelfde rit,
en bovendien begint het hem te vervelen, dat zijn tram steeds naar dezelfde dorpjes
moet gaan en nooit eens een anderen weg kan volgen. De machine met haar
vreemdsoortige appendages heeft voor hem geen geheimen meer. Hij weet nu het
doel en hij kent de werking van alle kranen en afsluiters en zelfs de veiligheidsklep,
die zoo geweldig kan sissen en blazen, maakt geen indruk meer op hem. Als hij
tijdens het wachten in de stations niets te doen heeft, speelt hij een beetje met
injecteurs en rempompen, welke toestellen, trots het lawaai dat zij maken, onbenullige
en gevaarlooze stukken speelgoed zijn, waarmee hij naar verkiezing brandweertje,
stoombootje of kanonnetje kan spelen. Dikwijls, als de tram in volle vaart langs den
rechten landweg rijdt en de smalle slootjes in de weiden voorbij draaien als trage
spaken van een groot wiel, verliest hij zich in gepeins en vergeet zijn omgeving van
vuur en ijzer. Op de hobbelende locomotief, die zooveel leven maakt dat je, hard
schreeuwend, zelf niet hooren kunt wat je zegt, gaat het denken vanzelf. Als je je
gewoon laat gaan en je hoofd laat meeknikken op het schokken der wielen, krijg je
een gevoel van slaperigheid en dan komen er, alsof je droomt, allerlei gedachten en
geschiedenissen in je hoofd. Eerst beginnen de zuiger- en de trekstangen. Als de trein
op volle snelheid loopt, zeggen zij: 'k heb een kip geslacht, 'k heb een kip geslacht.
En dan geven de wielen op de verbindingsplaatsen van de rails antwoord: gemeen,
gemeen. Of de machine zegt: naar Amerika, naar Amerika; en dan antwoorden de
wielen: lekker, lekker. Ook is het mogelijk verschillende liedjes te zingen op de maat
van het stampen der machine. Dat kun je heel lang doen, steeds weer een nieuwe
melodie, totdat je van machine en liedje niets meer hoort en plotseling gewekt wordt
door de stem van den machinist, die zegt dat de vetbak schoongemaakt moet worden.
Die akelige, benauwde vetbak met zijn olie, zand en paardendrek, als die er maar
niet was, zou het stokersbaantje nog zoo slecht niet zijn. Deze ijzeren kist met haar
dreigende machinearmen die, god weet door welk onnoozel toeval plotseling in
beweging kunnen gaan op het oogenblik dat hij er tusschen zit, is een nachtmerrie
voor hem
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geworden. 's Nachts droomt hij van twee geweldige krukassen, zoo groot als bergen,
die langzaam naar elkaar toedraaien en waartusschen hij platgedrukt zal worden.
Deze vetbak en dan nog het vroege opstaan om vier of vijf uur, er uit als iedereen
nog slaapt en dan de straat op, goed of slecht weer met een ellendig wrak gevoel in
je lichaam alsof je, niet nog een paar uur, maar minstens nog een dag of een heele
week zou kunnen slapen.
Neen, denkt hij, goed beschouwd is het een vak van niets en Hein is een domme
werkman die mij weinig leeren kan. Een echte machinist - en dat is Hein niet - moet
zelf zoo'n machine kunnen maken, alles, tot het kleinste onderdeeltje.
- Dat is zoo, zegt de machinist, wiens meening hij eens over deze aangelegenheid
vraagt, eerst moet je leeren bankwerken. Vraag aan de chef of je in de
reparatiewerkplaats kunt komen. Er is op het oogenblik, geloof ik, een jongen noodig.
- Hoe laat beginnen ze daar 's morgens? informeert Dolf.
- Zeven uur.
Dat maakt in ieder geval een verschil van twee uur, denkt hij en hij besluit met
den ingenieur over zijn opleiding te gaan spreken.
Mooier dan echt vuurwerk, meent Dolf, als hij, voor de eerste maal in de groote
smederij komend een smid ziet, die op een wit-gloeiend stuk ijzer slaat en een regen
van vonken om zich heen laat spatten. Het is een donkere ochtend en in de zwarte
smederij, waar de dansende vlammen der drie vuren groote, bewegende schaduwen
tegen de wanden werpen, waar een blauwe nevel van kolendamp zweeft en de smeden
met hun kaneelbruine, behaarde armen in de rosse lichtwolk der vuurhaarden staan,
hangt een sfeer van sombere, geheimzinnige kracht.
Visser, de smidsbaas, een man met een smal gelaat en een snor als een met
Oost-Indische inkt geteekende accolade, waarvan de scherpe, stevig in elkaar
gedraaide punten Dolf
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doen denken aan een paar kleerhaken, neemt den nieuwen leerling-voorslaander op,
als een officier van justitie een boef, die bij gebrek aan bewijs moet worden
vrijgesproken. Hij draait even aan zijn knevel, schudt ontkennend het hoofd, keert
zich om en laat den jongen midden in de smederij staan. Dolf, die deze houding niet
begrijpen kan, stelt voor zichzelf vast, dat de baas een hekel aan hem hebben moet,
hoewel hij zich niet herinneren kan den man eerder ontmoet te hebben. Misschien,
denkt hij, is hij kwaad omdat ik mijn pet niet afgenomen heb en om verdere
onaangenaamheden te voorkomen, neemt hij zijn pet in zijn hand.
Twee smeden hebben een grooten, wit-gloeienden ijzerklomp uit het vuur gehaald
en dragen dezen tusschen sterke tangen naar het aambeeld van den stoomhamer.
Omdat de ijzermassa veel hitte afstraalt, hebben zij hun handen bedekt met natte
doeken, waaruit witte dampwolken opstijgen. De twee smeden, die van voren wit en
van achteren zwart zijn, zien er uit als wezens uit een vreemde wereld van licht en
vuur, die samen een ster dragen. Dan valt de zware stamper van den stoomhamer op
het gloeiende blok. Het veroorzaakt geen slag, het dreunt alleen maar, alsof de
geweldige hamer in een hoop watten inplaats van op een stuk ijzer terecht gekomen
is. Steeds vlugger valt de hamer en naarmate de gloed van het ijzer vermindert,
worden de slagen luider. Als het ijzer kersrood geworden is, zet men de machine
stil.
Dat zijn nog eens smeden, mompelt Dolf bewonderend en op hetzelfde oogenblik
merkt hij dat de baas hem roept.
- Een mooie voorslaander, zegt deze tot een anderen smid, hij slaat uit zichzelf al
bijna dubbel.
Als Dolf dit hoort, begrijpt hij waarom de baas hem zooeven minachtend
aangekeken heeft en hij neemt zich voor de menschen hier van zijn werken versteld
te doen staan. Moeilijk is het niet, meent hij, als hij een smid den voorhamer ziet
zwaaien, het lijkt zwaar, maar het is echt werk voor een man.
- Aanpakken is hier de boodschap, zegt Visser. Precies op de kop van den beitel
slaan. Als je mist, breek ik je beenen. De linkerhand vast en de rechter los, langs de
steel laten glijden.
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Deze korte toespraak maakt den jongen zenuwachtig. Waar het raken van den kleinen
beitelkop hem eerst al bizonder moeilijk voorkwam, acht hij het thans, na de
bedreiging van den smid, een onmogelijkheid. Als hij den hamer voor den eersten
slag boven zijn hoofd heft, knikken zijn knieën en hoewel hij denkt juist naast het
aambeeld te zullen slaan, komt de slag, wonderlijk genoeg, precies op den beitel
neer. Op het oogenblik dat de hamer stuit, knapt er iets in zijn hand en in zijn armen
voelt hij een schok totaan zijn schouders, alsof hij door electriciteit getroffen is.
- Lieve hemel, steunt hij, daarvan breken mijn handen.
Maar weer moet de hamer omhoog en weer valt hij op den kleinen hatelijken beitel,
die rustig overeind staat, als een klein kereltje dat hem uitlacht.
- Vooruit, roept de smid, harder!
Jawel, harder! Zijn armen worden in den breeden zwaai van den hamer bijna van
zijn lijf gerukt en zijn pijnlijke handen kunnen den gladden steel niet meer vasthouden.
Hij snakt naar adem en telkens als de hamer valt, wordt het beetje lucht dat nog in
zijn longen rest, met een schok er uit geslagen.
- Harder, schreeuwt de smid. Maar het wil niet harder gaan, integendeel, het gaat
langzamer.
Moeder, kreunt de jongen in wanhoop, ik kan het niet en ik moet, ik moet. Duizend
kilo weegt die hamer, hij schijnt aan het aambeeld vastgeklonken te zijn en toch moet
hij omhoog, telkens opnieuw. Hij ziet geen aambeeld, geen vuur, geen smid meer,
alleen het kleine, blinkende vlakje van den beitel, waarop hij slaan moet, slaan, steeds
weer slaan. De wereld om hem heen draait, maar het beiteltje blijft stilstaan, roerloos
in het midden en daarop valt de hamer, keer op keer, opgeheven door zijn handen.
Nog drie keer, nog twee keer kan hij hem optillen en dan zal het afgeloopen zijn.
Maar reeds ligt de beitelpunt diep in de blanke wonde van het ijzer: nog maar een
paar slagen en de staaf zal doorgehakt zijn. Deze zekerheid geeft den jongen nieuwe
kracht. Hij vloekt gesmoord, perst zijn lippen op elkaar en heft met inspanning van
al zijn kracht den hamer op. De stalen slinger suist door de lucht en daalt in machtigen
zwaai van middelpunt-vliedende kracht.
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En Dolf's moegebeukt, lang lichaam kan geen stand meer houden en buigt mee in
de beweging van het metalen gevaarte, dat den beitel mist en op den grond naast het
aambeeld terecht komt. Als een oude, slappe, met zaagsel gevulde pop, valt de jongen
voorover en slaat met zijn kin op het aambeeld.
- Ezel, roept de smid nijdig, dat komt er nou van.
Doch Dolf hoort hem niet. Hij ligt met gesloten oogen op den grond en likt
werktuigelijk het bloed van zijn lip. Hij denkt nergens aan, hij voelt geen pijn en
ondergaat geen enkele gewaarwording. Hij wil alleen maar rusten, erg lang rusten
en ademhalen.
- Gooi een bak water over zijn kop, dan komt hij wel bij, zegt iemand.
Wat een ploert, denkt de jongen, iemand die half dood is, met water gooien. En
omdat de gedachte aan een koud bad hem doet rillen, opent hij zijn oogen en staat
langzaam op. Nu pas voelt hij pijn, in zijn kin, in zijn armen en in zijn handen. Het
smidsvolk staat om hem heen en kijkt hem zwijgend aan. Wat een gezichten, het
lijkt wel of zij er aardigheid in hebben.
Nadat hij wat tot rust gekomen is, moet hij bij een anderen vuurwerker voorslaan.
Deze jaagt hem minder dan de baas en hoewel hij het gevoel heeft dat hij het niet
lang zal kunnen uithouden, brengt hij den dag toch tot een einde en gooit 's avonds,
als de fabrieksfluit dreunt, zijn voorhamer neer met het vaste voornemen hem nooit
meer aan te raken.
Doch dien avond komt er thuis weer rijst met vet op tafel en omdat de dokter
gezegd heeft dat Marietje versterkende middelen hebben moet, besluit Dolf het werk
in ieder geval nog aan te houden tot hij een nieuwe betrekking gevonden heeft.
- Je begrijpt niet wat het is, zegt hij als zij in bed liggen, tot zijn zusje. Ik ben
heusch nog liever koudsmid of vuilnisman. Het vel van mijn handen is stuk en van
binnen zijn de beentjes beslist kapot: ik kan niet eens een vuist maken.
- Het is akelig, vindt Marietje, ik begrijp niet waarom er geen prettige vakken zijn.
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- Och, zucht de jongen, ik geloof niet dat er een prettig vak bestaat. Als je rijk bent,
ja, dan doe je wat je wil, maar als je arm bent dan moet je geld verdienen.
- Zou jij graag rijk willen zijn?
- Ik wel. Misschien worden wij nog wel eens rijk, misschien vind ik nog eens een
portefeuille met geld.
- Wat zou jij doen als je rijk was?
- Nou, zegt Dolf, eerst zou ik nog naar de smederij gaan, heel gewoon, alsof ik
arm was. Als Visser dan zeggen zou dat ik harder slaan moest, zou ik hem uitlachen
en zeggen, sla zelf maar harder. En als hij dan goed kwaad was, zou ik alle knechten
een rijksdaalder geven of misschien een tientje en hem niets. En dan zou ik hem
uitlachen en aju zeggen en in een auto stappen en wegrijden.
- Ja, maar wat zou je voor prettigs doen? vraagt Marietje.
- Wel, zegt Dolf verbaasd, dat is toch zeker iets prettigs?
- Ik bedoel iets koopen voor jezelf.
- Ik zou een schip koopen, waarvan ik zelf kapitein was en dan naar Amerika gaan
of misschien nog iets anders, maar ik zou nooit meer rijst eten.
- Als je niet rijk bent, kun je het beste brandweerman zijn, vindt het zusje.
- Ik zal er eens over nadenken, antwoordt Dolf.
Na drie dagen als voorslaander te hebben gezwoegd heeft Dolf het gevoel aan het
eind van zijn kracht gekomen te zijn. De baas heeft hem weer voor zich opgeëischt
en hem laten slaan totdat hij er bijna bij neer viel. Dezen ochtend gaat Dolf met meer
tegenzin dan ooit naar zijn werk en hij neemt zich vast voor, het plagen van dien
stommen smid niet langer te dulden en hem, als de gelegenheid zich mocht voordoen,
precies te zeggen hoe hij over hem denkt. Toevallig is Visser vandaag in een goede
bui, hij is meegaand en maakt zelfs grapjes. Na het koffiedrinken is hij echter weder
de oude, hij scheldt zijn leerjongen uit, plaagt hem met kleinigheden en laat hem
harder werken dan noodzakelijk is.
- Toon nu eens dat je een kerel en geen jongejuffrouw bent, zegt hij.

Maurits Dekker, Zijn wereld

89
- Jawel, mompelt Dolf, en toon jij nu eens dat je geen ellendeling bent.
Bij het beurtslaan, een werkje dat vlug en goed in de maat gebeuren moet, kan
Dolf, door een plotselinge duizeling overvallen, zijn hamer niet vlug genoeg
wegtrekken, waardoor de smid die met hem samen werkt, een slag op zijn hamersteel
geeft. Dolf laat den gebroken steel met een kreet van pijn los en zijn hamer valt op
den grond, juist voor Visser's voeten. De smid vloekt en de werklieden lachen hem
uit, maar de jongen is ongevoelig voor hun spot. Onverschillig voor de scheldwoorden
van zijn chef gaat hij, zijn pijnlijke handen over elkaar wrijvend en te moe om nog
een stap te doen, op een werkbank zitten en neemt verbitterd zijn kameraden op. Nog
nooit heeft hij zich zoo hulpeloos en stumperig gevoeld als op dit oogenblik. Men
lacht hem uit omdat hij een groote slungel is, die nog niet eens kracht genoeg heeft
om den voorhamer te hanteeren. Het is gemeen, denkt Dolf, zij zien toch wel dat ik
mijn best doe. En moedeloos schudt hij het hoofd, hun onverbiddelijke hardheid niet
begrijpend. Hij beseft nog niet, dat zijn onmacht voor deze mannen een gereede
aanleiding is om hem te plagen. Deze kerels van spieren en staal, die alleen maar
waardeering hebben voor spierkracht en brutaliteit, hebben een instinctieven afkeer
van den bleeken, meneerachtigen jongen, dien zij beschouwen als een vreemden
indringer. Dolf voelt hun vijandigheid, die zich demonstreert in duizend kleinigheden,
maar begrijpen doet hij haar niet. In deze donkere werkplaats vecht hij alleen tegen
een onzichtbaar leger van domheid en vooroordeel.
Tegen vieren komt de ingenieur in de werkplaats met een spoedreparatie; er zal
vanavond gewerkt moeten worden en de mannen pakken flink aan. Visser loopt als
een opgesloten roofdier door de smederij, van de vuren naar den stoomhamer en van
den stoomhamer naar de werkbanken. Hij jaagt de werklieden op, maant hen tot meer
spoed aan en gaat dan naar zijn plaats achter het aambeeld, pookt driftig in het vuur
en duwt de luchtleiding zóó wijd open, dat de gloeiende kolen in een vuurzuil omhoog
geblazen worden. Terwijl hij wacht op het heet worden van het
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ijzer, tikt hij driftig met zijn smidshamer op het aambeeld en fluit daarbij een marsch,
zoo nijdig en schril, dat het meer op vloeken dan op muziek lijkt.
- Kom Sloome, roept hij en hij slaat een gloeiend, week stuk ijzer op het aambeeld.
Hij beukt als een bezetene, voortdurend vlugger en Dolf volgt zijn slagen met den
voorhamer, die vijf of zes keer zoo zwaar is. Hijgend en steunend hamert hij; de
slagen ratelen in zijn ooren. Verdoofd door de snelheid en buitengewone inspanning,
geraakt hij in een toestand van beneveling, waarin hij zijn eigen lichaamsbewegingen
voelt en ziet als die van een blikken mechaniek-kereltje dat, heel gek, in regelmatige
en hoekige bewegingen zijn romp voorover knikt.
- Vlugger, roept Visser en vanzelf, alsof zijn hamer niet door hemzelf, maar door
de hand van den smid wordt op en neer bewogen, begint hij sneller te slaan.
De andere arbeiders lachen. Visser maakt er een grapje van: zelfs de sterkste en
best geoefende smid zou in zulk een razend tempo niet kunnen blijven slaan. De
smidsbaas, aangevuurd door de instemming en de bewondering zijner knechten, buit,
in wreed vermaak, zijn grapje tot het uiterste uit.
- Dat is geen slaan, zegt hij. Harder! Het is je moeder niet.
Nu is Dolf het knikkende mechaniek-kereltje niet meer: hij is een getergde,
afgebeulde jongen, een verbitterde, machtelooze zwoeger, een mensch, in opstand
tegen een domme, vernietigende overmacht.
- Jij, ploert, wat wil je van mijn moeder, mompelt hij en op hetzelfde oogenblik
verliest hij de macht over zijn handen, zijn armen heffen den zwaren hamer niet meer
op voor een volgenden slag, doch slingeren hem weg in een hoek van de smederij.
- Fielt, hijgt hij, wat wil je van mijn moeder? Verder kan hij geen woord meer
uitbrengen, zijn tong ligt als een stuk droog leer in zijn mond en zijn oogen schieten
vol tranen.
- Daar zullen wij eens even rapport van maken, zegt Visser, maar hij breekt
verbaasd zijn zin af, als hij ziet,
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dat Dolf rustig zijn werkpak begint uit te trekken.
- Neem die hamer op, vervolgt hij in een poging om zijn gezag te herstellen.
- Neen, antwoordt Dolf, en hij schudt langzaam het hoofd, nooit meer.
Het is stil in de smederij, alleen de verbindingen der drijfriemen tikken met
regelmatige tusschenpoozen op de metalen wielbanden. En in deze stilte, terwijl de
werklieden hem zwijgend aankijken, komt Dolf tot rust en keert zijn zelfvertrouwen
terug. Heel langzaam vouwt hij zijn werkgoed op, bindt het samen tot een pakje en
zoekt onderwijl naar een woord, een scherp, vernietigend woord van afscheid, waarin
hij al zijn haat, minachting en afkeer tot uiting kan brengen.
De opmerking van een smid, die zegt dat hij nu maar koekebakker worden moet,
verstoort zijn gedachten en doet hem het juiste woord vergeten.
- Goeiendag, zegt hij, en werken jullie je hier maar dood. Ik heb het gelukkig nog
niet noodig.
En met zijn bundeltje onder zijn arm gaat hij heen, er aan denkend, dat het morgen
Zaterdag is en dat hij zijn vier gulden loon niet ontvangen zal.
Oom Frans heeft een costuum afgedankt en de broek daarvan heeft moeder voor Dolf
in orde gemaakt: zijn eerste lange broek. Een vreemd gevoel, zoo'n paar wijde pijpen
tot aan je schoenen en van achteren de groote bobbel van het kruis, dat veel te ruim
is. Hoewel het dragen van een lange broek flink en degelijk is, geeft het toch een
gevoel van onbeholpenheid en is het alsof je beenen opeens langzamer en met grootere
passen zijn gaan loopen. Niettemin acht hij zijn voorkomen er op vooruit gegaan en
zijn nieuwe broek sterkt dermate zijn gevoel van eigenwaarde, dat hij gaat solliciteeren
naar betrekkingen die meer loon geven. Trots zijn meerdere indrukwekkendheid, is
hij met het vinden van een nieuwen werkkring niet bizonder gelukkig. Nadat hij bij
een grossier in rijwielonderdeelen, waar hij eenige dagen als magazijnbediende
werkte, wegens he
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snoepen van een roompudding, die in de huiskamer van zijn patroon stond af te
koelen, ontslagen is, duurt het vier weken voordat hij weer aan het werk kan gaan.
Achtereenvolgens oefent hij nu, voor een tijd van hoogstens veertien dagen in iedere
betrekking, de ambachten uit van: letterschilder, horlogemaker, fietsenreparateur,
winkelbediende en etikettenplakker in een fabriek van verpakte levensmiddelen. In
al deze bedrijven doet hij een veelzijdige kennis op, waarmede hij zijn moeder tot
wanhoop brengt en die Marietjes bewondering voor haar grooten broer gestadig doet
toenemen.
- Wat moet er op deze manier van je terecht komen? zucht de moeder.
- Ik geloof, antwoordt Dolf, dat letterschilder eigenlijk nog het beste vak is. Die
vent waar ik gewerkt heb, verdiende veel geld. Ga maar eens na, hij woont buiten
op een villa, iedere dag eet hij iets fijns op zijn brood en op werkdagen draagt hij
lakschoenen.
- Maar waarom ben je daar dan niet gebleven?
- Kon ik er dan wat aan doen, dat ik in die benauwde werkplaats de heele dag
hoofdpijn had? Wacht maar, besluit hij, dat letterschilderen is heelemaal niet zoo
moeilijk. De verdeeling, dat is de hoofdzaak. Laat mij nu maar eens gaan, jullie zullen
wat zien: ik ga een boel geld verdienen.
- Wat wil je dan doen? vraagt Marietje.
- Dat is nog geheim, zegt Dolf, maar het is iets reusachtigs.
- Iets met machines?
- Neen, herneemt hij, veel fijner. En ik word er zelf de baas van. Dat is nog het
mooiste van alles.
- Je bent gemeen, oordeelt Marietje, wier nieuwsgierigheid door Dolf's laatste
uitlating geprikkeld is.
- Je kunt het toch nooit raden, plaagt hij.
- Ik wil het niet eens meer weten.
- Dat wil je wèl. Je moet er naar raden. Je kunt het zien als je op straat loopt.
- Vliegenier.
- Neen, lacht hij, het zit wel in de hoogte, maar veel lager.
- Glazenwasscher.
- Bijna; je moet er ook een ladder bij hebben.
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- Ja, ik weet het, juicht Marietje, brandweerman!
- Och, zegt hij, je bent een eend, jij altijd met je brandweerman. Je begrijpt toch
zeker wel dat het iets met schilderen te maken heeft? Ik zal het je maar zeggen: ik
ga letterschilder worden.
- Nou, meesmuilt Marietje, als dat alles is. Van zoo'n vak behoef je heusch zoo'n
drukte niet te maken.
- Als ik maar eerst een hoop geld thuis breng meisje, dan zul je wel anders spreken,
antwoordt Rudolph geraakt.
Weken gaan voorbij en de moeder, die nog geen maal eten heeft kunnen koopen van
de hoopen geld die haar ondernemende zoon haar beloofd heeft, zwoegt harder dan
ooit. Haar handen vinden geen rust meer; als zij tot diep in den nacht onder het
lamplicht heeft zitten naaien, spant haar lichaam zich in heftige zenuwkrampen,
zoodra zij in onrustigen slaap gevallen is en trekken haar vingers krom, alsof zij, in
machteloos verlangen, datgene uit de ruimte willen grijpen, wat haar gezin ontberen
moet. Haar beenen worden stram; als zij alleen is klaagt zij over voortdurende moeheid
en dikwijls schrikt zij midden in den nacht met een gil uit haar slaap wakker en gaat
dan in bed overeind zitten. Als de kinderen bij haar gekomen zijn en zij verwezen
naar hun witte slaapgezichten kijkt, overvalt haar een gevoel van verdriet en van
eindelooze eenzaamheid. Dan voelt zij, met de twee kinderhanden in de hare, hun
hulpeloosheid en zij weent stil, het moede, arme hoofd gebogen in diepen deemoed.
Kinderen, zegt zij dan, en zij schudt ontkennend het hoofd, alsof zij het opgeeft om
te trachten deze harde, machtige wereld te begrijpen, kinderen ik ben zoo moe, zoo
moe jongens.
Marietje weet het nog niet zoo goed, zij kijkt haar moeder aan met oogen waarin
alleen medelijden, doch geen begrijpen is en zoent de gerimpelde, bevende hand.
Maar Dolf voelt iets warm worden in zijn keel en hij ondergaat hetzelfde gevoel van
machteloosheid, dat zijn moeder het hoofd doet buigen. En als hij in het keukentje
water haalt om moeders polsen te wasschen, blijft hij peinzend bij de kraan staan en
schudt langzaam het hoofd, in vaag begrijpen. Zij moet het alleen doen, denkt hij,
overal zijn vaders die werken en

Maurits Dekker, Zijn wereld

94
zij doet het alleen. Mijn schuld is het, ik moet beter naar werk zoeken en meer
verdienen. En niet begrijpend dat het zijn natuur is die hem al eenige keeren met de
maatschappij in conflict heeft gebracht, beschuldigt hij zichzelf in eerlijke
verontwaardiging van luiheid.
- Moeder, zegt hij dan hartstochtelijk, waarachtig, nu zal het uit zijn. Ik ga voor
je werken en veel geld verdienen.
En de moeder glimlacht zacht om zijn kinderlijk vertrouwen en om die steeds weer
met overtuiging herhaalde belofte, waarin zij niet alleen lichtvaardigheid, maar waarin
zij toch ook zijn liefde voelt.
Het is een winkel met twee hooge ramen, naast elkaar, die door den ronden boog aan
den bovenkant eenigszins op kerkramen gelijken. Achter een der ramen hangt een,
met onregelmatige en scheeve letters beschreven stuk papier, waarop te lezen staat,
dat de bekende meubelzaak van Hans Hofman binnenkort geopend zal worden. De
winkel ligt juist tegenover een hooge brug en er is daar veel verkeer van voetgangers
en automobielen en van vrachtwagens, die met oorverdoovend lawaai langs de bultige
helling naar beneden rollen, als knikkers over een waschbord.
Rudolph steunt met zijn ellebogen op de ijzeren brugleuning en bekijkt in gedachten
verzonken de twee met krijt besmeerde winkelramen. De brugleuning is door ijzeren
paaltjes in acht vakken verdeeld en in elk vakje heeft hij minstens al vijf minuten
steun voor zijn armen gevonden.
Och, zucht hij, wat ben je een stumper, jongen. Een keer moet de eerste zijn en
als je nu niet durft, komt er nooit iets van. Maar misschien neemt hij geen letters op
zijn ramen. Onzin, een winkel moet een opschrift op de ruiten hebben. Het is best te
probeeren: iemand die zelf zulke hanepooten schrijft, zal ook zoo nauw niet kijken.
Dit laatste argument, dat hij zichzelf reeds herhaaldelijk heeft voorgehouden, doet
hem tenslotte zijn aarzeling overwinnen en hij stapt den winkel in.
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- Ja, antwoordt de toekomstige eigenaar van de bekende meubelzaak, op zijn vraag
of de ruiten beschilderd moeten worden. Wat kost het dan als je op de twee ramen
met groote letters zet: moderne meubelen. En op het ruit van de deur mijn naam,
Hans Hofman, maar mijn naam in schrijfletters.
Dolf denkt na. Dat ‘moderne meubelen’ zal hij er misschien wel behoorlijk
afbrengen, maar met die schrijfletters wordt het moeilijker.
- Zes gulden, zegt hij na eenig aarzelen.
- In orde, besluit de winkelier. Maar het moet gauw gebeuren. Kan het vandaag
nog?
Dolf geeft niet dadelijk antwoord: de schrijfletters zitten hem een beetje dwars.
Hij onderschat de moeilijkheid van het schilderen op het steile glas niet, maar hoopt
het te zullen klaarspelen. Echter bezorgen die regelmatige, moeilijke schrijfletters
hem nu reeds een hevige transpiratie.
- Waarom neemt u geen blokletters? Dat laatste woord klinkt in ieder geval
vakkundig, meent hij. Blokletters zijn veel moderner.
- Neen, zegt de man, mijn naam moet in schrijfletters.
- Blokletters zijn ook een gulden goedkooper, probeert hij nog eens met den moed
der wanhoop.
- Schrijfletters, herhaalt de winkelier onvermurwbaar.
- Goed, berust hij dan, ik kom over een uurtje.
In de eerste vijf minuten nadat hij den winkel verlaten heeft, is hij neerslachtig en
hij herhaalt telkenmale fluisterend de twee hatelijke schrijfletterwoorden, waarin
zijn lot besloten ligt: Hans Hofman. Hoe meer hij echter zijn woning nadert, des te
opgewekter wordt hij. Vandaag zal het geldverdienen immers gaan beginnen? Door
die schrijfletter-geschiedenis moet hij zich maar zien heen te slaan. Op welke wijze
hij dat doen moet weet hij nog niet, maar hij overtuigt er zichzelf van dat dit wel in
orde komen zal. Een mooi begin anders, denkt hij, zes gulden, daar gaat misschien
een rijksdaalder voor penseelen en verf af, dat is drie en een halve gulden winst en
dan heb ik de penseelen ook nog over. Een paar uurtjes werk en het is in orde, dat
noem ik nog eens geld verdienen.
Moeder staat een beetje wantrouwig tegenover zijn
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optimisme en pas nadat hij haar aan het verstand gebracht heeft, dat hun toekomst
van deze eerste uitgave afhangt en dat hij haar binnen enkele uren meer dan het
dubbele zal terugbrengen, geeft zij hem aarzelend een rijksdaalder.
- Je weet toch wel heel zeker dat het in orde komt? vraagt zij ongerust.
- Dat zul je eens zien moeder, lacht de jongen. Als ik terug kom, zal ik meteen
een pond kopvleesch meebrengen.
- Neen, zegt zij, dat komt toch niet meer gaar. En denk er om, geen sigaretjes
koopen, het is mijn laatste geld.
- Dacht je dat? vraagt Dolf verontwaardigd. Dacht je dat ik zóó gemeen was?
In den verfwinkel koopt hij voor een daalder een mooie, zware, ronde tube
decoratieverf en nadat hij een kluwen touw, een stuk krijt en een paar penseelen heeft
aangeschaft, blijkt het dat hij pas twee gulden en dertig cent besteed heeft.
Ik heb alles, gaat hij na, behalve een stokje om op te steunen en dat zal ik in de
winkel wel vinden. De twee dubbeltjes die over zijn, is zuivere winst, daarvoor kan
ik best een doosje sigaretten koopen. Natuurlijk niet, zoo heeft moeder het niet
bedoeld, zij bedoelde dat ik het geld zou uitgeven, voordat ik die verfrommel gekocht
had.
De hooge trap van den meubelmaker staat een beetje wankel op de bolle keien en
met een groot raam, dat breken kan, vlak voor je neus, is zooiets erg onaangenaam.
Dertig centimeter hoog, meet Dolf, dat is nog grooter dan de letters van de
koffiewinkel hiernaast, prachtig! Hij spant zijn met krijt ingewreven touwtje en slaat
twee dunne lijnen op het glas. Het begin, mompelt hij tevreden, het valt erg mee.
Maar die schrijfletters, potverdikkeme.
De verdeeling van het woord ‘moderne’ vraagt zijn volle aandacht. Als hij na een
half uur hiermede bijna gereed is, komt hij tot de onaangename ontdekking, dat het
woord een stuk uit het midden zal komen te staan. Ze zijn te smal, maar de vorm is
best, mompelt hij, met één oog dichtgeknepen zijn krijtteekening beschouwend. Een
nieuwe verdeeling geeft een beter resultaat, het woord staat er nu goed op en het
schilderen kan beginnen.
Het uitsmeren van de dikke, stroopige verf, waarvan hij een hoopje in het deksel
van een schoensmeerdoosje heeft
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uitgeknepen, is een ontzettend moeilijk werk. Pas nu hij al zijn geld heeft uitgegeven
en aan het schilderen moet gaan, herinnert hij zich dat verf met een soort olie, waarvan
hij den naam vergeten is, verdund moet worden. Ook schiet hem nu te binnen, dat
de decorateur, bij wien hij een paar weken werkte, penseelen met lange haren
gebruikte, terwijl de haren van zijn penseelen bizonder kort zijn.
Hoe noemde hij die dingen ook weer? Juist, Lyonsche kwasten. Stomme eend die
ik ben: ik heb waterverfpenseelen gekocht. Nu moet het maar zoo. Maar die
schrijfletters? Enfin, eerst dit.
De weerbarstige verf laat zich niet uitsmeren en nadat hij tallooze keeren op en
neer gestreken heeft, begint de eerste poot van de letter M, die krom is als het been
van een paardrijder, een verdacht relief te vertoonen.
Neen, zucht de schilder, zonder die beroerde olie speel ik het nooit klaar. En met
een enkelen veeg van zijn zakdoek verwijdert hij het resultaat van een kwartier
ingespannen werken. Boven op zijn trap zittend, blikt hij besluiteloos om zich heen
en kijkt de voorbijgangers aan, alsof hij verwacht dat dezen hem uit zijn moeilijkheid
zullen helpen. Zijn oog valt op een rijwiel dat tegen de winkelpui staat. De fiets heeft
een olielantaarn en, een ingeving krijgend, glimlacht Dolf tegen dat kleine, vette
dingske, alsof het leeft en zijn beste vriend is.
Juist, die vent is in de kamer. Ik kan het probeeren. Wat hindert het? Als het maar
olie is.
Wat er precies in het lampreservoirtje zit, kan hij niet vaststellen, doch het is vet,
het riekt naar petrolie en het laat zich uitstekend met de verf vermengen.
- Als koek gaat het, glimlacht hij gelukkig, als hij even later zijn mengsel op het
glas smeert. Je moet alles toch maar weten. Niet te dik: donders, die letters gaan
huilen, de verf loopt weg.
Als de eerste letter klaar is, rekent hij uit dat hij nu al ongeveer een kwartje verdiend
heeft, de schrijfletters niet meegerekend. En 't gaat natuurlijk hoe langer hoe vlugger,
spreekt hij zichzelf moed in. Zoo'n O is toch eigenlijk een lastige letter, aan twee
kanten precies gelijk en dan die ellendige ronde hoeken. Neen, oppassen een beetje,
hij huilt weer.
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Een O met een snotneus; de zakdoek moet er bij komen. Toch een zwaar werk is het.
Als je het niet weet, zou je 't niet zeggen, maar het is wel even zwaar als voorslaan:
je zweet er tenminste even hard van. En dan die wiebelende trap! Een echte schilder
zou het zelfs op zoo'n trap niet uithouden.
- Wat een prutser, zeggen een paar voorbijgangers, die naar hem blijven staan
kijken.
Bepaald een paar vaklui, denkt hij. Ik wilde dat ze maar weg waren. Gelukkig
heeft die meubelbaas niets gehoord.
Als de mannen heengegaan zijn, daalt Dolf van zijn trap af, om eens te kijken of
zijn letters er werkelijk zoo slecht uitzien. Zij staan er zoo kwaad niet op, integendeel
heel duidelijk en flink, alleen de E staat een beetje schuin. Omdat ik het weet, denkt
Dolf, als je het niet weet, zie je het beslist niet. Die lui zijn natuurlijk jaloersch omdat
ik het werkje heb. Het gaat anders uitstekend: nog één letter en het eerste woord is
klaar. Ik mag trouwens wel een beetje voortmaken, over een paar uur is het donker.
Maar dan komen die beroerde schrijfletters nog, daarop moet ik iets zien te vinden.
Enfin, eerst maar het woord Meubelen.
Het is al duister geworden, als hij achter de letter N een mooie, vierkante punt
schildert, omdat hij nog een beetje ruimte over heeft. Zijn hand is tijdens het werken
onvast geworden en nu hij met zijn verfdoek zijn bezweet voorhoofd afveegt, beeft
zij hevig, alsof hij inplaats van te hebben geschilderd, voor het aambeeld gestaan
heeft. Met een blik vol afkeer en weemoed kijkt hij naar de deurruit, die nog steeds
wacht op die verdomde schrijfletters.
Mijn winst en moeders rijksdaalder, denkt hij bezorgd. Ik moet zien dat ik hem
iets wijsmaak, hij ziet er zoo kwaad niet uit. Als ik maar eerst het geld heb. Maar
wat moet ik zeggen?
Zonder tot een vast plan te zijn gekomen, gaat hij den donkeren winkel in en vraagt
zijn opdrachtgever om zijn zes gulden.
- Ja, zegt de man, maar hoe zit dat met mijn schrijfletters?
- Ja, ziet u, liegt Dolf met de vindingrijkheid der wanhoop, dat zal mijn broer
morgen doen, die is speciaal in schrijfletters.
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- Goed, antwoordt de man welwillend, dan zal ik je broer morgen ook wel betalen.
Mis, denkt hij, daar gaat moeders laatste rijksdaalder en hij balt zijn hand in zijn
zak tot een vuist. Doch zijn trouwe vriend, de armoede, geeft hem een nieuwe leugen.
- Weet u, zegt hij zacht, als mijn broer het geld ontvangt, krijgt mijn moeder er
geen cent van thuis, hij verdrinkt alles.
- Nou, meent de meubelmaker, daarover zou ik mij maar geen zorg maken. Ik geef
zoo'n zuiplap geen cent; jij kunt het geld komen halen.
- Als hij dat hoort, slaat hij mij dood, zegt Dolf gesmoord. Hij is zoo valsch en
zoo sterk.
De man kijkt hem aan en schudt het hoofd. Dolf's wanhoop laat hem koud: hij
moet zijn naam in keurige schrijfletters hebben.
Die knul staat mij te bedriegen, denkt hij.
Doch hoewel hij op dat oogenblik liegt, bedriegt Dolf hem niet, hij vecht alleen
voor de paar gulden, waarop hij strikt genomen geen recht heeft, maar die hij toch
in uren lang wanhopig ploeteren verdiend heeft.
Heel lang duurt het, voordat de man er toe te bewegen is hem dan tenminste maar
een rijksdaalder voorschot te geven.
Die riks ben ik kwijt, denkt de winkelier, terwijl hij den langen slungel naoogt,
die langzaam, met vermoeide schreden de hooge brug bestijgt.
Zuchtend bepaalt Dolf zijn winst: een stuk of wat verknoeide penseelen, een halve
tube verf en dan honger, hevige, knagende honger.
En toch heb ik die uitzuiger nog fijn voor een rijksdaalder te pakken gehad, denkt
hij glimlachend. Ik zal iets lekkers mee naar huis nemen. En hij koopt voor moeder
een sinaasappel en voor Marietje en voor zichzelf een reep chocolade.
Leenheer, die een grauw, leverworstkleurig gezicht heeft en door zijn werklieden de
Zure genoemd wordt, is de
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eigenaar van het kleine machinefabriekje en Hendrik, die in zijn dikke, roode wang
een lidteeken heeft als een bijlhouw in een appel, is zijn chef-monteur. Chef is
eigenlijk een te weidsche benaming voor Hendrik's machtspositie, daar hij slechts
het toezicht heeft over een personeel dat alleen uit Dolf bestaat. Hendrik verzorgt
den electrischen aanleg in de diamantslijperijen en monteert daar diamantsnijmachines,
welke door de draaiers en de bankwerkers in het fabriekje worden gemaakt. Dolf
moet op diens bevel Chef tegen Hendrik zeggen, maar het fabriekspersoneel noemt
hem eenvoudig en familiaar Dronken Hendrik. Als je fooien krijgt, heeft de chef
gezegd, dan zijn ze voor mij. De menschen geven jou maar iets voor de aardigheid,
om van je af te zijn, want zij weten net zoo goed als jij, dat je nog niets kunt en dat
ik al het werk doe.
Hoewel Dolf de geschonken dubbeltjes en kwartjes heef goed gebruiken kan en
het onredelijke van Hendrik's eisch hem hindert, stelt hij zijn chef trouw alle fooien
ter hand. Dit geld brengt woekerrente op, want Dolf verknoeit veel meer aan electrisch
materiaal, als hij, nadat Hendrik zich een roes gedronken heeft aan de jenever welke
hij voor de gekregen dubbeltjes kocht, diens werk overneemt en naar eigen kennis
en inzicht de installatie afmaakt. Als de chef ergens op een zolder of in een hoek ligt
te ronken, is Dolf in zijn element, vooral wanneer de leiding waaraan gewerkt moet
worden reeds aan het electrische net is aangesloten. Hij voert den geheimzinnigen
stroom langs elk metalen voorwerp dat eenig geleidingsvermogen heeft. Hij voedt
gloeilampen langs een electrischen weg, welke samengesteld is uit tangen, scharen
en schroevendraaiers, hij heeft zelfs ontdekt dat de stroom door een gewoon potlood
heengaat en dat een klein motortje gerust kan worden aangesloten op de baleinen
van een oude parapluie. Hij veroorzaakt heele series kortsluitingen, vonk- en
knaleffecten, hij buigt dunne, metalen pijpjes in de meest fantastische vormen, terwijl
het magazijn van De Zure, dat onder Hendriks beheer staat, hem al het materiaal
verschaft, dat noodig is voor het model van een uitvinding, waarmee hij in de toekomst
een botsing tusschen twee treinen onmogelijk hoopt te maken. Al deze vermaken en
nuttige ervaringen worden
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bovendien iedere week met een salaris van vijf gulden beloond.
In de groote diamantslijperijen, waar de arbeiders zich vervelen, terwijl hun stalen
schijven in duizelingwekkend snelle wenteling de kleine diamantjes polijsten, hoort
Dolf veel wat beter niet gehoord kan worden door een jongen die tot man rijpt. Het
zijn eigenaardige pretmakers, deze diamantslijpers, zij schreeuwen elkaar over hun
trillende werkbanken heen de liederlijkste taal toe en de jongen staat er verbaasd
van, dat deze groote, volwassen mannen met een onbewogen gezicht, alsof het heel
gewoon is, schunnigheden zeggen, die veel erger zijn dan de gemeene woorden die
jongens elkaar geheimzinnig toefluisteren. Dolf voelt het als een onaangename moed
van deze mannen dat zij, nog wel in tegenwoordigheid van vrouwen, de onbehoorlijks
te dingen zeggen, die hij dikwijls maar half begrijpt, doch waarachter hij de
aanwezigheid waarneemt van een vreemd genot, dat hem warm maakt en dat hem
tegelijkertijd een gewaarwording van schaamte geeft. Ja, hij schaamt zich, want trots
den vreemden prikkel die de woorden dezer slijpers hem geven, krijgt hij een
onbehagelijk gevoel en aan het warm worden van zijn gezicht voelt hij dat zijn
wangen kleuren. Het meest schaamt hij zich voor de vrouwen, die hem dikwijls
lachend aankijken, alsof zij begrijpen waaraan hij denkt en hem om zijn gedachten
bespotten.
Het is gek, denkt hij, ik stel mij dwaas aan. Zooiets is heel gewoon voor groote
menschen en het is geen wonder dat zij om mij lachen als ik zoo gek doe. Hij tracht
met de anderen mee te doen, doet alsof hij hun toespelingen en grollen begrijpt en
alles erg grappig vindt. Maar toch, ondanks zijn pret en het nieuwe, warme verlangen
dat in hem ontwaakt, voelt hij een hevigen afkeer, heeft hij een immense angst voor
deze mooie, lachende vrouwen en minacht hij de mannen, ondanks hun moed. Nooit
en nergens heeft hij groote menschen op deze wijze hooren spreken en hij zou het
vreeselijk vinden als zijn moeder er bij tegenwoordig zou zijn als deze dingen werden
verteld.
Een der slijpers, een dikke man met kussentjes op zijn vingers, vraagt hem, zoo
luid dat iedereen het hoort, iets
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erg gemeens. Dolf vermoedt, neen hij wéét wat de man bedoelt, maar omdat hij zich
schaamt en zich wel voor iedereen zou willen verstoppen, haalt hij verlegen zijn
schouders op en zwijgt met een fel-roode kleur op zijn wangen.
- Nou, wat heb ik je gezegd, Leentje? vraagt de man triomphantelijk aan een der
vrouwen.
- Och, zoo'n lobbes, kijk hem eens schattig kleuren, zegt het meisje en zij knijpt
zacht in Dolf's wang.
Rudolph voelt zich beschaamd als een schooljongen, die voor de klas van den
onderwijzer een tik gekregen heeft. De zachte, liefkoozende aanraking dezer vrouw,
ondergaat hij als een vernedering en hij griezelt van haar warme vingers.
Nou nog mooier, denkt hij, denk je soms dat ik mij door een vrouw voor de gek
laat houden? Ik begrijp het wel en jullie kunnen voor mijn part allemaal naar de maan
loopen.
Toch blijft hij staan als het meisje hem lachend aankijkt en hij geeft vriendelijk
antwoord als zij hem vraagt hoe oud hij is. Het is eigenlijk ook wel aardig dat zij
juist met hem wil praten, terwijl er toch zooveel andere mannen hier zijn en ook zit
er iets prettigs en nieuws in de brutale meisjesoogen die hem lachend aankijken. Zijn
blauwe jas met de opstaande kraag staat hem heel goed en het is daarom niet zoo
wonderlijk dat het meisje hem aardig vindt.
Omdat Hendrik zoo dikwijls een stil hoekje opzoekt, waar hij rustig zijn
apothekersfleschje kan leegdrinken en omdat Dolf weetgierig is en een buitengewonen
werklust heeft, wordt de leerling spoedig bevorderd tot hulpmonteur en verzekert
zijn chef hem, dat hij bij de Zure op salarisverhooging zal aandringen.
- Ik meen het, zegt Hendrik, je werkt als een volslagen monteur. Ik heb vertrouwen
in je en daarom ga ik nu een uurtje naar De witte ballon op de hoek. Als de Zure
mocht komen, dan ben ik even telefoneeren en als je iets niet weet dan kom je maar
even naar mij toe.
En juist op dezen dag, nu zijn chef hem zoo duidelijk gezegd heeft hem ten volle
te vertrouwen, moet Dolf tot de onaangename ontdekking komen, dat de beroemde
en ingewikkelde ster-driehoek-schakeling, welke hij reeds ecnige keeren haarfijn
aan moeder en Marietje heeft uitge-
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legd, in de practijk onoverkomelijke moeilijkheden oplevert Twee maal teekent hij
het heele schakelschema met potlood op den witten, gepleisterden muur en twee
maal veroorzaakt hij kortsluiting op het oogenblik dat hij, in de vaste overtuiging
dat zijn motor nu zal gaan draaien, den afsluiter inzet.
- Neen, mompelt hij, zoo moet het toch goed zijn. Er is met die motor iets niet in
den haak. Ik ben toch waarachtig geen kind: hier, de draden van de aansluiting, zoo,
naar de zekering, alles is in orde. En toch, dat ellendige ding loopt niet. Dan gaat hij
weer naar zijn teekening, foltert zijn hersenen met nieuwe, ingewikkelde, zelf
ontworpen schema's, zoekt en beproeft in stijgende opwinding, totdat hij eindelijk
de goede verbindingen gevonden heeft.
In de nachten die op deze dagen van inspanning volgen, slaapt hij onrustig;
angstwekkende droomen benauwen hem en doen hem dikwijls met een kreet
ontwaken. Dan ziet hij spinnewebben van leidingdraad, waarin hij verward geraakt
is en langs de draden nadert de stroom, langzaam kruipend als een afschuwelijke,
roode rups, die hem straks aanraken en dooden zal. Regelmatig en dikwijls keert de
droom terug waarin hij opgesloten is tusschen twee donkere, geweldige rotsblokken,
die elkaar langzaam doch onfeilbaar zeker naderen en waartusschen hij verpletterd
zal worden. Als de rotsen dicht bij elkander gekomen zijn, veranderen zij, zonder
dat de overgang zichtbaar is, in twee groote, stalen krukassen. Deze beginnen snel
te draaien en draaiend naderen zij hem, slaan hem omlaag in den diepen afgrond,
waarin het gloeiend heet is en die stinkt als de vetbak van een locomotief. Op het
oogenblik dat de wentelende krukassen hem te pletter zullen slaan, ontwaakt hij,
hijgend adem halend alsof hij hard geloopen heeft. Langzaam dringt dan de
werkelijkheid tot hem door en gerustgesteld ziet hij, dat hij veilig in bed ligt en dat
de twee lichtende rechthoeken boven zijn hoofd veroorzaakt worden door het schijnsel
van de straatlantaarns, dat tegen het plafond slaat.
Bij een moeilijk werkje, ziet hij zich genoodzaakt den raad van Hendrik te gaan
inwinnen en hij zoekt hem op in De witte ballon. Het is een klein, donker kroegje
met zwart
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geteerde muren, een bruinen balkenzolder en een toonbank met een zinken blad.
Hendrik zit aan een tafeltje in den versten hoek en speelt kaart met een haveloozen
kerel. Beiden hebben een aantal groezelige, vette speelkaarten als een waaier in hun
hand en als zij een kaart neergooien, slaan zij hard op het tafelblad, alsof zij het stukje
carton door het hout heen willen slaan. In de kroeg hangt een blauwe tabakswalm,
het stinkt er naar verzuurd bier en gebraden uien en in Dolf roept dit mengsel van
bekende geuren de herinnering aan zijn vader wakker. Misschien is deze nu al rijk
of zit hij ook als een arme zwerver ergens in Amerika aan een tafeltje te kaarten,
tenminste als daar ook van deze soort kroegen zijn en arme zwervers, zooals deze
vent. Nu hij aan zijn vader denkt, komt de man aan het tafeltje hem opeens minder
afstootelijk voor en zonder zich te bedenken gaat hij naast Hendrik zitten. Hij hoort
dat de man zoo nu en dan iets in een vreemde taal zegt en daarbij met zijn vuist op
het tafeltje slaat. Het zijn Fransche vloeken, denkt Dolf, en er is bewondering in den
blik waarmee hij naar de bruine, beenige handen van den man kijkt, die snel en
vaardig een sigaretje rollen. Die heeft beslist meer van de wereld gezien, meent hij,
en hij tracht te raden welk beroep deze man uitoefent. Gemakkelijk is dit niet en na
scheepskapitein of ontdekkingsreiziger met het oog op 's mans geringen welstand te
hebben verworpen, besluit Dolf dat alleen het gemeene, doch avontuurlijke beroep
van slavenhandelaar nog overblijft.
- Morbleu! roept de man op Dolf's vraag of hij in Zuid Amerika geweest is,
Argentinië of ik dat ellendige land ken? Beunos-Aires, la Plata en Montevideo, de
groote vleeschmolen, de vergaarbak van het geboefte van de heele wereld. Neen,
mon gamin, in dat land wordt een arme drommel niet rijk. Trouwens, rijk wòrden
doen de menschen nergens, ik doubleer, ze gappen zich rijk. Voilà. Hier, twee azen.
- Ja, vervolgt de man, en hij rolt weer vlug een sigaret zonder er zelfs naar te kijken.
Mij behoeven ze van de wereld niets te vertellen, ik droom de landkaart, mon vieux,
van Hammerfest tot Vuurland en van Allaska tot Madagaskar. Eh bien, één groote
zwijnenstal, leugen, corruptie
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en huichelarij. De wereld is een knikker, die in den drek gerold is en daarin is blijven
liggen. Allons, jij geeft, Hendrik.
Zwijgend kijkt Dolf den man aan, die zoo goed sigaretten kan rollen en in het
Fransch vloekt. Hoewel het hem vreemd voorkomt, dat iemand die zooveel van de
wereld gezien heeft zoo arm kan zijn en daarbij alles zoo slecht kan vinden, voelt
hij zich toch tot hem aangetrokken.
Misschien, overpeinst hij, is hij eens onschuldig veroordeeld of hebben ze hem
erg bedrogen. Of hij heeft een beroep gehad waarbij hij erg hard heeft moeten werken
en weinig verdiende. Werkman is hij niet, daarvoor spreekt hij te fatsoenlijk en
daarvoor houdt hij zijn jeneverglas te netjes vast. In ieder geval is hij aan lager wal
en dat is jammer, want zijn gezicht past bij een mooi costuum en hij spreekt zoo
deftig als een dokter.
- Fini! roept de man en hij gooit zijn kaarten op tafel. Jij, zegt hij tot Dolf, jij denkt
dat het gindsch een paradijs is. Ja mijn jongen, er was een tijd waarin ik dat ook
dacht. Nom d'un nom, ik wilde dat het nog zoo was.
Als Dolf hem aarzelend gevraagd heeft wat zijn beroep is, begint de man te lachen
en legt zijn handen op den schouder van den jongen.
- Alles, mijn jongen, antwoordt hij en hij ziet hem met zijn groote, grijs-blauwe
oogen die vochtig zijn, even onbewegelijk aan. Ja, mon gamin, vervolgt hij zacht
glimlachend, alle vakken heb ik gehad, maar één vak was het voornaamste en daarmee
is geen centime in de wereld te verdienen. Dat is een goed vak, vriend, hetzelfde dat
jij hebt: jong zijn, een betrekking die niets betaalt, maar waarbij geen patroons zijn.
Neen, denkt Dolf, hij is dronken, dàt is geen antwoord en zonder het te weten
schudt hij het hoofd.
- Neen, vervolgt de man, je begrijpt mij niet, troost je, vriend, ik begrijp het zelf
niet. Maar de wereld, die verstandig is, snapt het zooveel te beter.
- Dat is ook àl te gek, mengt Hendrik zich lijzig in het gesprek, jong zijn is ook
geen vak, da's goed voor kleine kinderen.
- Je hebt gelijk, mon cher cochon, een vak is het niet, een zegen is het. Bien, mon
garçon, stoor je niet aan deze
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jenever slurpende wereldmeening, ga jij je gang maar, je oogen zeggen mij dat jij
het bij het goeie eind hebt. Amerika is geen slecht land, m'n jongen, en de heele
wereld is één groot paradijs. Ik ben een ouwe praatjesmaker, maar als je je heele
leven niets anders gedaan hebt dan schilderijtjes maken met koetjes er op, bruine
koeien, witte koeien, gevlekte koeien, mooie kalveren met of zonder moeder, och,
dan krijg je op het laatst zelf een koeiennatuur, dan wordt je oordeel een beetje
kalfachtig. Neen, mon gosse, geen beter ding op de heele wereld dan de wereld zelf,
als je maar nooit op reis gaat zonder wat romantiek in je koffer.
- Meneer is zeker schilder, zegt Dolf.
- Ja schilder, artiste peintre, saltimbanque, koeienfabrikant. Alle vleeschmolens
van la Plata hebben samen nog niet zooveel koeien gemalen en in blik geperst, als
ik al in mijn leven geschilderd heb. Een mooi werk vriend, maar het is mooier het
niet te doen, beter is het te kijken naar de koeien die in de weide loopen.
- Het is een moeilijk werk, vindt Dolf.
- Moeilijk, ja, zucht de man, moeilijk voor jonge menschen en toch, toch heb ik
het mijn heele leven gedaan. Eh bien, lacht hij en hij geeft een slag op de tafel en
begint een Fransch lied te zingen.
Dolf luistert verbaasd en verheugd herkent hij de melodie van een marsch die
Huup eens voor hem gezongen heeft.
- Wat, zegt hij getroffen, het lied van het vreemdelingenlegioen?
De man houdt op met zingen en brengt zijn bruine hand in saluut naar zijn grijzende
haren.
- Salut à la jeunesse, zegt hij zacht. Uitvaagsel, mijn jongen, daar aan den rand
van de woestijn, maar jeugdig, eeuwig jong, kwajongens, weggeschopt uit de
maatschappij, reizigers zonder bagage, alleen een hart vol jeugd en een kop vol
romantiek. Ja mijn jongen, zoo is het, zegt hij glimlachend en hij tikt met zijn
vingertop op Dolf's wang. En kijk in het vervolg niet zoo verbaasd meer als iemand
geen mooi pakje aan heeft. Denk er maar aan, dat het niet altijd de beste menschen
zijn die goed gekleed gaan. Au revoir, besluit hij en hij draait zich om en loopt
kaarsrecht, als een militair, de deur uit.
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Dat is pas een kerel, denkt Dolf, als een koning loopt hij en hij trekt zich van de heele
boel niets aan.
- Da's Ferdinand, het mankeert hem hier een beetje, zegt Hendrik en hij legt zijn
wijsvinger tegen zijn voorhoofd.
- Zoo, dacht je dat, antwoordt Dolf bits en kijkt zijn knikkebollenden chef
minachtend aan.
Als zoo'n man mijn vader nu eens was, denkt hij.
Thuis vertelt hij dien avond dat hij een held gesproken heeft. Als hij op bed ligt,
tracht hij het soldatenliedje te zingen, doch hij kan zich de melodie niet herinneren.
En hij slaapt in terwijl hij kijkt naar een lange rij soldaten, die in de gloeiende zon
door het witte woestijnzand loopen en geen andere bagage bij zich hebben dan een
handvol licht, dat schittert als geslepen diamant. Morbleu, zegt een man met een
bruin gezicht, dat beteekent blauwe dood; Dolf, jij denkt te veel aan de meisjes, ik
schilder maar liever koeien, daarbij blijf ik jong. Dan lacht de man en zijn vingers
rollen vlug een sigaret die wit is en die zoo lang wordt als een eindelooze landweg.
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Derde hoofdstuk
Als de enorme pooten van een voorwereldlijk monster, gaan de zware trekstangen
van den twaalfcylindrigen Dieselmotor op en neer. Het groote jachtwiel, dat rust op
een as die zoo dik is als een oude eik, draait in rustigen, regelmatigen gang, een
luchtverplaatsing veroorzakend welke op meters afstand te voelen is. Op het hooge,
ijzeren bordes naast de machine, staat Rudolph, zijn hand op de kruk van een
schakelaar en kijkt neer op de uit ingenieurs, werklieden en toeschouwers bestaande
menigte. Zijn gestalte is wat breeder en forscher, en de haren die langs zijn slapen
en voorhoofd vallen, zijn wat langer geworden.
Sedert hij als hulpmonteur in de groote machinefabriek werkt en Marietje als
leerlinge bij een modiste in betrekking is, heeft het kleine gezin minder armoede en
kan hij wat meer van zijn verdiende geld voor zichzelf besteden. In het begin, toen
de electrotechniek nog zijn volle belangstelling had, besteedde hij zijn zakgeld aan
allerlei kleine toestelletjes, waarmede hij proeven nam en die hij voor het doen van
uitvindingen hoopte te kunnen gebruiken. Later, toen hij technisch vaster in zijn
schoenen kwam te staan, maakte hij een eind aan zijn kostbare spelletjes, die, zooals
hij tenslotte begreep, toch tot geen practisch resultaat zouden leiden. Een geleende
roman deed toevallig zijn ouden lust in lezen weder ontwaken en in plaats van bellen
en inductieklosjes, begon hij op de markt boeken te koopen. Vieze, beduimelde, gele
dingen, die soms het titelblad of heele katernen verloren hadden, maar waarvan de
inhoud menigmaal zoo spannend bleek te zijn dat hij, met een kaars op den rand van
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zijn ledikant, tot diep in den nacht was blijven lezen. Van alles had hij gekocht:
onzinnige romans, die alleen maar de moeite van lezen waard waren om de dolle en
dikwijls spannende gebeurtenissen die daarin voorkwamen, philosophische werken
waarvan hij weinig begreep en welke hij meestal, na er enkele bladzijden in te hebben
gelezen, vermoeid en verveeld terzijde legde, doch ook andere boeken, waarin iets
leefde, waarover hij moest nadenken en die hem ontroerden, zooals het leven zelf
dit menigmaal deed. In het begin had hij alles wat hij in handen kreeg, zonder inzicht
en zonder kritiek gelezen, maar later, toen hij een verklaring ging zoeken van veel
wat hij vroeger zelfs niet had opgemerkt, was hij meer gaan eischen en konden boeken
die praten als vervelende, onbeduidende menschen met weinig verstand, hem niet
meer voldoen.
Met zijn hand op den afsluiter, waarmede de machtige hoogspanningsstroom der
groote dynamo onderbroken kan worden, kijkt hij neer op de menschenmassa die
zich bij de machine bevindt en om zijn mond is een glimlach van verachting. Waarom
hij deze menschen bespottelijk vindt, weet hij zelf niet, maar er moet iets in hun
optreden zijn dat hen belachelijk maakt. Misschien de hooge hoeden en de zwarte
costuums der bezoekers, die eigenlijk niet op hun plaats zijn in de groote machinehal,
waar het naar ijzerroest en olie stinkt, misschien ook is het de onderdanige houding
der arbeiders, die zich laf-beleefd aanstellen en de heeren, als zij vertrokken zijn,
uitschelden als kwajongens, die achter den rug van hun onderwijzer grimassen maken.
Hij weet het niet. Maar iets is er zeker dat hem, al maakt hij zich dat niet bewust,
een gevoel van meerderheid over de menigte beneden geeft. Dat is de groote hoogte
waarop hij zich bevindt, die van alle menschen kleine, langzaam bewegende diertjes
maakt en daarbij komt nog dat hij, daar in zijn vergeten hoekje, met één greep die
heele mierenhoop beneden in een jammerlijken chaos veranderen kan. Boven deze
kleine wereld staat hij als een God, hij bedient het schakelbord van dit kleine heelal
en kan, door een paar knoppen om te draaien, natuurrampen veroorzaken. Binnen
weinige seconden kan de zingende dynamo door kortsluiting in een vlammende,
rookende vuurmassa veranderen, de zuigers
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kunnen vastloopen in de stalen cylinders, die dan als geweldige bommen uit elkaar
zullen spatten.
Dwaasheid zooiets, denkt hij, maar toch beroeren zijn vingertoppen den schakelaar
waarmede dit vreeselij ke veroorzaakt kan worden. Een paar centimeter lager bevinden
zich de blanke, koperen messen, geladen met doodelijke hoogspanning. Ongeloofelijk
dat in zoo'n stuk koper zoo'n vreeselijke kracht verborgen is, een geheimzinnige,
lokkende kracht, die je onweerstaanbaar dwingt je handen te bewegen naar de plaats
waar de vernietigende bliksem op je vingertoppen zal overspringen.
Menigmaal naderen zijn handen aarzelend tastend de fatale grens waarachter de
tartende dood loert.
Vandaag of morgen grijp ik het nog eens vast, denkt hij. Maar waarom dan, wat
wil ik eigenlijk? Wat verlang ik? Als je dood bent, dan is het afgeloopen, als deze
onzichtbare stroom door je lichaam slaat, dan gebeurt er iets dat aan alles een eind
maakt. Zou het dan werkelijk zoo vreeselijk zijn, zou in dat onschuldige koperen
staafje werkelijk de dood wonen?
Als ik het aanraak...
Natuurlijk, dan treft de bliksem mij. Mijn hemel, ik geloof dat ik gek ben. Wat
wil ik eigenlijk?
Een belsignaal onderbreekt zijn overpeinzing en hij bedient zijn schakeltoestellen,
niet als een god die het laat bliksemen, niet als een onevenwichtige zoeker die met
den dood wil spelen, maar als een plichtsgetrouwe electricien, die aandachtig de
schommelingen der meternaalden volgt en voor wien het begrip hoogspanning alleen
uitgedrukt is in volts.
Jeanette ontmoet hij toevallig tijdens een visite bij oom Frans. Hun moeders zijn
vroeger vriendinnen geweest en eenige jaren geleden heeft hij het meisje eens
gesproken, toen zijn moeder een jurk voor haar maken moest. Nu is zij een dame
geworden, zij spreekt beschaafd en zij gebruikt woorden waarvan hij de beteekenis
soms alleen maar gissen kan. Alle kennissen zeggen dat zij knap is, dat zij veel geld
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verdient en het nog ver in de wereld brengen zal. Zij is kunstschilderes en dit beroep
trekt Dolf aan, omdat het zoo bizonder is en omdat maar enkele menschen die er
aanleg voor hebben het kunnen uitoefenen. Juist omdat zij een dame is, treft hem
haar vroolijk en vrijmoedig optreden en vooral het losse en zwierige, dat alleen
schilders en dichters eigen is, maakt veel indruk op hem. Het streelt zijn gevoel van
eigenwaarde en hij bloost, als zij hem lachend haar hand toesteekt en vertrouwelijk
bij hem komt zitten praten.
Jeanette, wier vader sociaal-democraat is en die een klein vermogen heeft verdiend
in den papierhandel, heeft van hem geleerd op welke wijze men vriendelijk met
arbeiders kan omgaan, zonder gevaar te loopen dat zij familiaar worden. Dolf ontvangt
op deze wijze het volle pond van haar intellectueele overwicht, wat hem verlegen
en onbeholpen maakt.
Na eenigen tijd met hem te hebben gesproken, is Jeanette tot de conclusie gekomen
dat Dolf, althans voor een werkman, vrij veel kennis van literatuur heeft en dat hij
er een eigen meening op na houdt, hoewel hij zich onbeholpen uitdrukt. Trots haar
gevoel van waardeering, hindert haar het positieve in zijn beweringen en vooral de
wijze waarop hij schrijvers beoordeelt wier werk door meer ontwikkelden gewaardeerd
wordt. Zij meent een leemte in zijn gevoel ontdekt te hebben: hem ontbreekt het
fijnere aanvoelen, dat alleen menschen met cultuur eigen is.
- Lees je wel eens verzen? vraagt zij.
- Neen, die vervelen mij, antwoordt hij onomwonden.
Jeanette glimlacht: haar oordeel blijkt juist te zijn. Het poëtische element ontbreekt
geheel in dezen onontgonnen geest en het sentimenteele overheerscht.
- Poëzie op zijn best is de hoogste vorm van literaire kunst, leeraart zij.
- Jawel, hakkelt Dolf, maar ik begrijp er niets van. Het is allemaal zoo langdradig.
- Gedichten moet je leeren begrijpen, besluit zij. Kom maar eens bij mij, dan zal
ik je een paar bundels leenen.
Als zij heengegaan is, blijft Dolf in gedachten verzonken zitten. Poëzie op zijn
best is de hoogste vorm van literaire kunst, herhaalt hij voor zichzelf. Ik geloof dat
ik mij niet zoo erg dom
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heb aangesteld. Zij stelt wel belang in mij en zij is een dame, een kunstenares. Ik zal
zien, hoewel, verzen zijn erg saai.
De inrichting van Jeanettes kamer beantwoordt volkomen aan de voorstelling die
Dolf zich van een kunstenaarskamer gemaakt heeft. Er hangt een sfeer van
schemerdonkere deftigheid en tusschen de gekleurde doeken, die de wanden en den
uitgebouwden schoorsteen bedekken, klinken alle geluiden gedempt. Op den
schoorsteenmantel en op een tafeltje, staan groote vazen met gedroogde bloemen en
doode takken, gemberpotjes en leege sojakruikjes, waarvan Dolf de schoonheid niet
waardeeren kan. Wat hem dadelijk bij zijn binnentreden opvalt, is de bizondere
plaatsing der meubelen, die zonder uitzondering precies op een andere plaats staan
dan waar hij deze overal gezien heeft en waar zij, volgens zijn meening, behooren.
Een divan staat schuin in het midden van de kamer, alsof hij eerst rechtop tegen den
muur stond en toen omgevallen is. Een piano met een lap er over, is omgekeerd
neergezet, de toetsen zijn niet zichtbaar en de rechte achterkant ziet er uit als een
pakkist die met een doek bedekt is. Eigenaardig is ook de slordige wijze waarop
eenige gekleurde zijden doeken hier en daar zijn neergegooid. Als Dolf echter
nauwkeuriger kijkt, blijkt hem dat deze lappen opzettelijk zoo zijn neergelegd en dat
zij door middel van spelden en punaises in de gewenschte plooien worden gehouden.
Tegen den schoorsteen hangt een wit gezicht van gips - Dolf meent te weten dat dit
het doodenmasker van een beroemden componist is - en daaronder hangt een plaat,
waarop een kamer is afgebeeld waar eenzelfde doodenmasker in het klein aan den
muur hangt. In deze kamer zitten een paar mannen en vrouwen met hun oogen
gesloten of met hun hand onder het hoofd. Zij zien er neerslachtig en verdrietig uit
en Dolf veronderstelt, dat zij zitten te denken aan een vriend of aan een familielid
die in den storm op zee is of aan iets anders onaangenaams.
- De Kreuzer sonate, verklaart Jeanette. Mooi hè?
- Gaat nogal, antwoordt Dolf, je zou zeggen dat die lui er akelig aan toe zijn. Die
kop is toch Beethoven, nietwaar?
- Juist, Beethoven, de koning der componisten. Hou je van muziek Dolf?
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- Muziek? Ja, prachtig.
- Wat heb je zoo al gehoord?
- Nou, het orgel van Sleepbeen, dat ding moet je eens hooren; het speelt reusachtig
met losse boeken. En dan is bij ons op de fabriek een fanfarecorps, die lui spelen
ook mooi.
- Zoo, glimlacht Jeanette, maar heb je dan nooit klassieke muziek gehoord? Ben
je nooit naar een symphonieconcert geweest?
Dolf voelt dat het heel dom moet zijn als iemand nooit klassieke muziek gehoord
heeft en deze vraag van Jeanette maakt hem ook weer duidelijk, dat zij een echte
dame is en dat er aan zijn opvoeding nog heel wat ontbreekt.
- Och, zegt hij verontschuldigend, ik heb weinig tijd. Dat begrijp je misschien wel.
Jeanette belooft hem een kaartje voor het eerstvolgende volksconcert en dan laat
zij hem haar schilderijen zien.
Hoe langer Dolf naar haar geschilderde citroenen, appelen en kaarslantaarns kijkt,
hoe meer bewondering hij voor zijn gastvrouw begint te krijgen. Het is allemaal
prachtig geschilderd, alsof het echt is en Jeanette moet wel een groote kunstenares
zijn.
- Ik vind het heel mooi, zegt hij bewonderend, je zou zweren dat je die schotel zoo
kunt pakken.
- Werkelijk? vraagt Jeanette gevleid. Je moet als je er zin in hebt, binnenkort maar
eens voor mij poseeren, dan zal ik je portret maken.
- Graag, antwoordt Dolf en hij glimlacht gestreeld en gelukkig.
Dolf laat zich niet dikwijls noodigen en reeds enkele dagen later schelt hij aan
Jeanette's woning aan. Zij is niet thuis, maar haar vader, die trots de kilte van den
avond in een leuningstoel voor het geopende venster zit, omdat hij last van asthma
heeft, ontvangt hem vriendelijk. De kamer, welke alleen verlicht is door een groote
schemerlamp met een kleurige kap die roode en blauwe lichtvlekken tegen het plafond
laat vallen, is solide gemeubeld. De breede met leder overtrokken stoelen, de zware,
donkere tafel met gedraaide pooten, de zacht en regelmatig tikkende Friesche klok,
geven het vertrek een deftig en ernstig aanzien, dat Dolf,
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die zijn heele leven tusschen krakende confectiemeubels geleefd heeft, aangenaam
aandoet. Meneer Herder, met een mager, wit, verschrompeld gezicht en om zijn
schedel een rand dik, grijs haar dat als een streng witte sajet om een paalkop ligt,
zegt hem dat hij wel kan gaan zitten en dat hij zijn sigaretje moet dooven, omdat het
in de eerste plaats niet beleefd is rookende bij iemand binnen te komen en in de
tweede plaats omdat zijn zwakke borst den papierstank van een sigaret niet verdragen
kan.
Daar heb je het al, denkt Dolf, ik ben een ezel.
Meneer Herder begint ermede naar zijn werk te informeeren, hoeveel hij verdient,
wat hij doet, of hij plezier in zijn vak heeft en of Dolf lid van een vakorganisatie is.
Rudolph antwoordt op alle vragen zoo beleefd mogelijk, doch als zij over de
vakorganisaties spreken, begint er iets opstandig in hem te worden en laat hij zijn
geforceerd vriendelijken toon varen.
Neen, vakorganisaties zijn ondingen, goed voor stommelingen die zelf niet kunnen
denken. Bestuursleden die vroeger zelf werklieden geweest zijn en die nu meneer
zijn van de centen der arbeiders en van hun stommiteit profiteeren.
Meneer Herder vraagt, of hij dan niet weet, dat de patroons-organisaties sterk zijn
en dat een arbeider alleen tot niets in staat is.
- Georganiseerd zijn zij samen nòg tot niets in staat, zegt Dolf heftig. Lafaards
zijn ze, die kwaad van elkaar spreken, die geen eigen meening hebben en voor hun
chefs kruipen als geslagen honden.
- Och, zoo komt men niet verder, zegt Jeanette's vader. Er moet nu eenmaal orde
zijn en een chef dient gerespecteerd te worden. Een arbeider heeft zijn rechten, maar
ook zijn plichten.
- Goed, antwoordt Dolf, maar ik zorg wel voor mezelf, voor mijn part, nou ja; wat
heb ik met chefs of organisaties te maken?
- Je bent een rare snaak, zegt meneer Herder zacht. Jammer, je bent anarchist, dat
is niet veel goeds.
Zoo, denkt Dolf, nu is het heelemaal mis. Hoe kon ik ook zoo'n ezel zijn: hij is
zelf patroon.
Hij tracht een gesprek aan te knoopen over de ouder-
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wetsche klok, hij probeert het met literatuur en hij vertelt bijzonderheden van een
groot schip dat dien dag van stapel geloopen is. Meneer Herder geeft echter geen
antwoord, hij staart voor zich heen en zijn dunne vingers spelen met de franje van
het gordijn. Eindelijk vraagt hij Dolf of deze nog wel eens iets van zijn vader hoort.
Deze vraag schudt den jongen wakker. Opeens begrijpt hij de oorzaak van deze
vervelende stilte en ziet hij het verband tusschen den anarchist, die niet veel goeds
is en zijn vader, die eveneens niet veel goeds is. Alweer iemand die als oom Frans
denkt, die van meening is dat de appel niet ver van den stam valt en dat hij den
verkeerden kant opgaat.
Dolf zegt niets meer. Het trage tikken van de eigenwijze klok hindert hem, de
plompe stoelen gapen hem aan met hun domme, koperen oogen en de lampekap met
haar kleurvakjes ziet er uit als het dak van een draaimolen.
Ik hoor hier niet thuis, was ik maar weg, denkt hij en hij schuift onrustig op de
gladde stoelzitting heen en weer.
Eindelijk hoort hij Jeanette in de gang en zijn sombere stemming verdwijnt.
- Dolf, lacht zij verrast, jij hier?
- Uitstekend, herneemt zij, als hij haar verteld heeft dat hij gekomen is om te
poseeren.
- Neen Nettie, zegt meneer Herder het hoofd schuddend, dat gaat niet kind, het is
nu te laat. Een andere keer maar eens.
Later, als Dolf in Jeanette's atelier poseert, wijst zij hem op zijn domheid om zijn
gevoelens tegenover haar vader bloot te geven. Natuurlijk, zegt zij, ik begrijp het
wel, wij kunstenaars zijn per slot van rekening ook revolutionair, maar tegen vader
kun je zooiets niet zeggen.
Haar vertrouwen geeft Dolf een gevoel van dankbaarheid. Jeanette stelt hem dus
boven haar vader en dat is iets heel bizonders. Soms kijkt zij hem aan alsof hij meer
voor haar is dan een bekende, zelfs meer dan een vriend. Doch dat durft hij niet
gelooven, hij, een werkman die niets weet.
- Ja, zegt hij eens, dat gezeur met hun vakvereenigingen en hun stakingen om een
paar centen loonsverhooging. Wat je hebben wil, moet je nemen, niet praten, maar
doen. Zoo denk ik er over.
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Hoewel zijn manier van spreken ruw is, moet Jeanette hem bewonderen. Hij is het
zuivere type van den jongen revolutionair, een heerlijke, hartstochtelijke brandstichter,
een bommengooier. Zijn kop zal zij schilderen tegen een achtergrond van vlammend
rood. ‘Portret van een revolutionair’ zal zij het doek noemen.
Het is Dolf's schuld niet dat het olijfgroen van haar manchester-blouse, dat week
harmonieert met de bleeke vleeschkleur van haar borst, een vreemden indruk op hem
maakt. Hij kan er niets aan doen dat hij, voortdurend stil zittend, zich opgenomen
voelt in een weldadige sluimering, waarin alles zacht en droomerig is, waarin hij
haar oogen en haar lippen, de krulletjes in haar hals en haar handen als iets zachts
en innig liefs voelt, dat hij graag met zijn vingers zou willen aanraken. Uren zou hij
zoo kunnen zitten, steeds naar Jeanette kijkend, steeds aan haar denkend en onderwijl
zijn fantasieën volgend.
Jeanette begrijpt Dolf niet en zelfs wat zij in hem waardeert, grondt zij op onjuiste
waarneming en verkeerde gevolgtrekking. Hij is niet het type van den sterken,
doelbewusten werkman dat zij in hem ziet, hij is geen geboren volksmenner of
raddraaier. Hij is zelfs geen flinke volksjongen, die bewust en met open oogen de
wereld tegemoet treedt. Hij is alleen maar een droomer, een fantast die mateloos
liegt en die, zonder het zelf te weten, zich op deze manier tracht vrij te houden uit
den worgenden greep van het harde, eerlijke, doch arme leven. Slechts één ding weet
zij in hem te waardeeren en juist dat eene is het dat zij niet begrijpen kan en dat haar
zoo sterk tot hem aantrekt. Telkens weer treft haar een zachte, haast weemoedige
uitdrukking van zijn oogen, telkens weer ziet zij plotseling zijn gevoelige, bewegelijke
handen in aarzelend, ingehouden gebaar, alsof zij in machteloos pogen iets verklaren
willen, wat zijn mond en zijn oogen niet kunnen zeggen. Misschien is het de levende
ziel van den eenzame die zich openbaren wil, die iets te zeggen heeft en sympathie
zoekt, maar zich niet uiten kan, omdat de geest die begrijpen moet onmachtig is. Zijn
oogen zijn het en zijn handen en dan zijn brutale lach, zijn argelooze, onbedorven
jongenslach.
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- Ik moet illustraties maken voor een sprookjesboek, zegt Jeanette, een nimf moet
ik hebben, iemand die voor nimf poseeren kan.
- Jammer, lacht Dolf, ik sou een koning van aardmannetjes kunnen zijn, maar geen
nimf. Stel je voor, een machinenimf, een hoogspanningsfee, hier, mijn vingers stinken
nog naar olie.
- Neen, zegt zij, maar de prins bij de bron. Je kunt voor een prins poseeren, maar
je moet je bovenlijf naakt maken.
- Wel, dat is goed, antwoordt Dolf, doch hij schaamt zich.
Zooals hij nu bij de bron knielt, is hij een erg magere prins, een groote, zwakke,
te tengere jongen met een ribbenkast die zich in strepen onder de huid afteekent en
met lange, blanke, ongespierde armen, waaraan de gebruinde werkhanden vastzitten
als vreemde dingen die er niet aan hooren. Het hoofd met de groote oogen en den
wilden haardos vormt een melancholische bekroning op dit broze lichaam, dat met
zijn teere, kinderlijke lijnen iets onuitsprekelijk liefs en deerniswaardigs uitdrukt.
- Dolf, vraagt zij, hoe voel je je nu bij je wonderbron?
- Och, zegt hij in gedachten verzonken, als er werkelijk eens een wonderbron was.
Dienzelfden middag ontdekt hij een echte wonderbron.
Hij is geen droomer in zijn liefkoozingen, zijn mond is begeerig, zijn handen zijn
waanzinnige, onbeheerschte, levende wezens geworden en zijn oogen zijn vreemder
dan ooit.
- Kom Dolf, waarschuwt zij, wees verstandig, denk om vader en moeder.
- Lieve Nettie, vraagt hij, begrijp jij er iets van? En dat ik morgen weer gewoon
in de fabriek zal staan en weer gereedschap zal vasthouden. Hemel nog toe Nettie,
wat vreemd hè?
En dan lacht hij, zacht en ingehouden, en langzaam schudt hij het hoofd, niet
begrijpend de verandering die in hem heeft plaatsgevonden.
Als zijn portret gereed is en Jeanette hem zijn oordeel vraagt, bezint Dolf zich,
alvorens antwoord te geven. Het
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is een mooi portret, denkt hij, het lijkt goed, maar er is iets heerachtigs in dat mij
niet bevalt. Ik ben zoo'n meneer niet, niet zoo netjes en ook niet zoo'n brave Hendrik.
- Weet je, verklaart hij, ik geloof dat het in mijn costuum zit. Je hadt mij gewoon
in mijn overhemd of met mijn werkjas aan moeten schilderen.
Jeanette stelt deze opmerking teleur. Dolf blijkt zelfs niet te begrijpen dat zij zijn
wezen geheel in zijn oogen gelegd heeft, dat de allegorische achtergrond van
vlammend rood als het ware de synthese van zijn revolutionairen geest is. Dat hij
het niet begrijpt is niet zoo ontmoedigend als het feit dat hij het zelfs niet aanvoelt.
- Och, zegt zij mismoedig, begrijp toch eens Dolf, dat je costuum maar een
onbelangrijk onderdeel van het schilderij is, dat is maar een toevalligheid, een
bijkomstigheid die wij op den koop toe moeten nemen. De kop en de handen zijn
het voornaamste, die moeten dengene die het portret bekijkt zeggen hoe en wat je
bent, en dan de achtergrond, daarin heb ik als 't ware je wezen zinnebeeldig
samengevat uitgedrukt.
- Ja, antwoordt Dolf peinzend, dat zal wel zoo zijn, maar waarom heb je het dan
zoo rood achter mijn hoofd gemaakt?
- Denk eens na, helpt Jeanette. Zegt dat vlammende rood je niets?
- Wel, iets van vuur of iets bloedigs.
- Juist, prachtig, roept zij verrast, vuur en bloed, je revolutionaire geest.
- Zoo, zegt Dolf, dat zegt je vader ook. Hij denkt dat ik anarchist ben, maar jullie
vergissen je: ik ben bij geen enkele vereeniging aangesloten. Ik geef niets om al dat
gezeur.
- Inderdaad, valt Jeanette in de rede, dat is juist de echte anarchie. Of wil jij soms
zeggen dat je onverschillig bent voor het lot van je klasse, dat je niet zoudt willen
vechten voor de rechten der proletariërs, dat je deze maatschappij niet met geweld
zoudt willen verwoesten om op de puinhoopen daarvan een betere te stichten?
- Bedoel je voor de arbeiders?
- Natuurlijk.
- Neen, zegt Dolf, dan heb je het leelijk mis. Als je
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zooiets revolutie noemt, dan ben ik er niet voor te vinden. Het kan mij eigenlijk
allemaal niets schelen. Als ik er over ga nadenken, vind ik de werklui geen haar beter
dan de patroons.
- Arme Dolf, dus heb je geen idealen.
- Ik heb juist veel idealen, antwoordt Dolf, maar daarover spreek ik met anderen
niet en ik behoef er ook geen lid van een vakvereeniging voor te worden.
- Zoo, en wat zijn dat dan voor idealen?
- Och, zegt Dolf, dat kan ik je niet zoo precies zeggen, omdat ik het zelf zoo goed
niet weet. Bij ons in de afdeeling hebben de meeste werklieden een ideaal, zij zijn
lid van een organisatie en toch spreken zij kwaad van elkaar. Als je zingt gooien ze
je met een eind hout naar je hoofd. Ze gunnen elkaar het licht niet in de oogen en ik
verzeker je dat ze mij heel gauw zouden verraden, als zij wisten dat ik soms een paar
stukken koper gap. Noem jij zulke lui nu maar idealisten.
- Wat, roept Nettie verschrikt, wat doe je, steel je wel eens?
- Neen, dikwijls, zegt Dolf driest lachend. Is dat zoo erg?
- Dat had ik niet van je gedacht.
- Schrik maar niet, herneemt hij geruststellend, zoo erg is het niet. Er liggen bij
ons stapels oud koper, niemand mist het en de oude portier is een ezel.
- Maar dat koper behoort jou immers niet?
- Dat is juist het aardige, vindt Dolf. Het hoort eigenlijk van niemand, het is afval
dat in een hoek ligt te vergaan en waaraan niemand iets heeft. Eén stuk stilletjes in
mijn zak en ik heb alweer een boek of een doos sigaretten.
- Je begrijpt immers wel dat het slecht is zooiets te doen?
- Och, herneemt Dolf, zoo slecht is het heusch niet. Het is verboden, dat is alles.
Niemand heeft iets aan die rommel en daarom is het juist zoo gezellig dat ik er vaak
een beetje geld door heb. Waarachtig, als ik soms overdag een paar stukken aan het
uitzoeken ben, dan voel ik mij als een schatgraver of een goudzoeker. Kijk, glimlacht
hij, nu weet ik meteen dat ik ook een ideaal heb.
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- Een mooi ideaal, stelen.
- Neen, oordeelt hij, je begrijpt er niets van. Stelen is bijzaak, maar het is
avontuurlijk en ik geloof toch wel dat een avontuur een mooi ideaal is. Kijk Nettie,
vervolgt hij, je kunt je niet voorstellen hoe gevaarlijk het dikwijls is. Soms neem ik
's morgens al zoo'n stuk koper weg en dan stop ik het in mijn broek onder mijn riem.
Dikwijls voel je het langzaam zakken en dan moet je je in allerlei bochten wringen,
daar het anders door je broekspijpen heen op de grond zou vallen. Menigmaal moet
ik mij zoo stijf als een plank houden als ik de fabriek verlaat. Dag portier, zeg ik dan,
'n avond van Arkel, roept hij terug, en dan dank ik de hemel als ik goed en wel buiten
sta. Nee, je moet heusch niet denken dat het altijd een pretje is.
- Maar waarom doe je het dan?
- Omdat het zonde is dat al dat dure koper daar ligt te vergaan en omdat... Nou ja,
ik wilde dat jij bij ons op de fabriek was, dan zou ik eens zien of jij het niet doen
zou. Ik verzeker je dat die lui bij mij in de werkplaats het ook graag zouden doen,
als zij het maar durfden.
- Dolf, waarschuwt Nettie, je moet daarmee ophouden. Neen, jij bent erger dan
anarchist, jij bent individualist en een van een gevaarlijke soort. Beloof mij dat je
het niet meer doen zult.
- Wil je dat zoo graag?
- Ja, als je zelf niet inziet dat het verkeerd is, laat het dan tenminste om mij.
- Goed, belooft Dolf zonder ernst, ik zal het laten.
- Dat is lief van je, antwoordt Nettie en zij kust hem. Dolf houdt zijn belofte, twee
dagen lang. Als na verloop van dien tijd de sigaretten op zijn, weet hij zichzelf er
van te overtuigen, dat Nettie's eerlijkheid voortkomt uit wanbegrip en vrees voor de
politie. Neen, overpeinst hij, terwijl zijn blik een mooie, ronde koperen staaf streelt,
als zij zoo eerlijk is, mag zij ook niet profiteeren van het geld dat haar vader verdiend
heeft, want handel is ook diefstal. En wat een fijn stuk koper, op zijn minst twee kilo;
dat wordt behalve een boek ook nog een doos goeie sigaretten.
Als Nettie hem er naar vraagt, bekent hij zonder wroeging of schaamte zijn
woordbreuk.
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- Je komt nog eens in de gevangenis, zegt zij snikkend.
- Huil maar niet, nu gebeurt het heusch niet meer, belooft hij ernstig.
Een week later wordt hij wegens diefstal op staanden voet ontslagen.
- Goed, zegt vader Herder, met een versmoorde stem die klinkt alsof zij in watten
verpakt is, ik zal mij er niet langer aan ergeren. Je hadt nog wel wat beters kunnen
krijgen dan zoo'n onbehouwen werkman, die bovendien nog anarchist is.
- Dolf is wel voor iets beters geschikt, meent Nettie.
- Dat moet hij dan maar toonen, antwoordt Herder. In ieder geval behoeft hij bij
mij nooit om je hand te komen, voordat hij een behoorlijke positie heeft.
- Wij zijn nog te jong voor zooiets, maar ik denk dat het nooit in hem zal opkomen
een formeel aanzoek te doen, zegt Nettie lachend. Hij is een geboren vrijbuiter en
neemt het zoo nauw niet.
- Mijn dochter's keus is bepaald schitterend, zegt de vader spijtig. Enfin, als hij
gekleed is, ziet hij er tenminste niet als een schooier uit en zijn spraak kan er ook
nog wel mee door. Ik zal eens zien.
En zoo verschijnt Rudolph, op aanbeveling van den heer Herder, als adspirant
aankomend reiziger ten kantore van de firma gebroeders B. en S. de Jong, uitgevers.
De vouw in zijn pantalon, die moeder vanmorgen netjes met natte doeken opgeperst
heeft, is recht en scherp als de kant van een liniaal en een hoog linnen boord geeft
hem een gevoel alsof hij met geweld in een te nauw harnas geperst is. Zijn haar, dat
voor deze gelegenheid in geen geval als een waaier van vlammen zijn hoofd bekronen
mag, is met behulp van veel water en brillantine langs zijn schedel geplakt en de
achterkant van zijn boord is week van de droppels die verraderlijk naar zijn hals
afgezakt zijn. Zijn handen zijn, na een zeer langdurige bewerking met heet sodawater
te hebben ondergaan, zoo blank als een gekrabde aardappel. In zijn jasmouwen
hangen een paar harde manchetten met
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rammelende, koperen knoopen. Deze lastige stukken witte kachelpijp zakken
onophoudelijk naar beneden, zelfs als zij tot aan zijn ellebogen naar boven worden
geduwd. Een gloednieuwe ruitjesdas met groene spikkels zit, zoolang hij zijn hals
niet te veel beweegt, in een keurigen, onberispe- lijken knoop achter zijn boordpunten
en zijn glimmende schoenen, waarin hij zelf plezier heeft, dragen geen stofje of
modderspatje. Overigens heeft Dolf een gevoel alsof zijn lichaam van fijn glas
gemaakt is, dat bij de geringste onvoorzichtige beweging breken kan. Roerloos zit
hij op den stoel, dien de kantoorjuffrouw hem gegeven heeft, zijn handen rusten op
zijn knieën en zijn nieuwe deukhoed hangt aan zijn rechter duim, dien hij als een
kapstok krampachtig vooruit houdt.
Wat Dolf bij zijn binnentreden in den kelder, die voor magazijn en kantoor gebruikt
wordt, het meest is opgevallen, is de onbeschrijfelijke warboel en de aanwezigheid
van overstelpende hoeveelheden papier. Muren zijn niet te zien, alleen wanden van
boeken, die als metselsteenen op elkander gestapeld zijn, pakken bedrukte vellen
van den vloer tot aan den zolder, rollen papier en boeken op den schoorsteenmantel,
op tafels, stoelen en kasten. Op den grond snippers, en torens van boeken, rijen rollen
pakpapier, naast elkaar, als een batterij van korte, dikke kanonnen. De juffrouw bij
den lessenaar zinkt weg in een samengestelde papiermassa: het is alsof zij een bad
in papier neemt. Midden in dezen chaos staat de groote, groene brandkast, als het
eenige, betrouwbare, solide voorwerp, als een as waar deze papierwereld omheen
wentelt. Alleen deze brandkast, deze reddingsboei in een oceaan van bladen, snippers,
vellen en boeken, weerhoudt Dolf ervan een ondoordacht en geringschattend oordeel
uit te spreken over het uitgeversbedrijf van de firma gebroeders B. en S. de Jong.
Het is omdat meneer Herder gezegd heeft, dat het hier zoo'n oude, solide zaak is,
denkt hij, anders zou ik zweren dat ik hier in de grootste bende terecht gekomen ben
die ik ooit gezien heb. Anders een reuzen-brandkast voor zoo'n klein boekenkeldertje.
Toch een eigenaardig vak; zoo'n uitgever moet verstand hebben van literatuur, moet
zelf een halve kunstenaar zijn. De hemel mag weten hoeveel beroemde
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schrijvers hier al in ditzelfde kantoortje zijn geweest, op dezelfde stoel hebben gezeten
waarop ik nu zit.
Ouderwetsche bandjes, meent hij, als hij de titels op de met gouden figuurtjes
versierde boekenruggen tracht te lezen. Aardig, Bilderdijk, al lang dood, ten Kate,
ook dood, Dickens, Goethe en Multatuli, allemaal dood. Toevallig dat de boeken
van deze schrijvers bij elkaar liggen.
Dan begint hij de titels van een ander stapeltje te ontcijferen, zoekt bekende namen,
schrijvers van zijn tijd. Na eenige tientallen titels te hebben gelezen, staakt hij zijn
onderzoek met het gedrukte gevoel van iemand die op een begraafplaats de opschriften
van talrijke grafzerken gelezen heeft.
Gek, denkt hij, heel wat goeie schrijvers maar allemaal dood. Jammer, ze schijnen
hier speciaal van dooien uit te geven.
- U moet lang wachten, hè? vraagt de juffrouw, haar hoofd boven een papiergolf
heffend.
- Och, antwoordt Dolf, ik lees een beetje, hier, deze boeken. Geven ze hier nog
ander werk ook uit?
- Wat bedoelt u?
- Ik meen moderne romans.
- Zeker, zegt de juffrouw, iedere maand een nieuw boek van de Ned Mackwell
serie.
- Die ken ik niet, antwoordt Dolf, nooit van gehoord. Bepaald een Engelschman?
- Neen, lacht het meisje, de schrijver is barbier en hij is geen Engelschman. Deze
week verschijnt juist weer een nieuw boek, De moord in de vliegmachine, het twaalfde
van de serie.
- Ah juist, zegt Dolf, en verzinkt weer in gepeins. Hij herinnert zich thans iets van
deze serieuitgave, hij heeft er zelfs een boek van gelezen en zich er doodelijk bij
verveeld.
- U kunt naar boven gaan, zegt het meisje, nadat zij aan de huistelefoon heeft
geluisterd. De eerste trap rechts.
Een nauw, gebogen trapje op en dan, dadelijk na de bovenste trede, een deur met
glas, die toegang geeft tot het privé-kantoor. Het is een klein, bedompt hokje met
vier glazen wanden, welke aan den buitenkant geheel bedekt zijn door roode gordijnen.
Het riekt er naar stof en alle
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meubelen, van het lichtkroontje met kristallen pegels, tot het cylinderbureau en de
stoelen met zittingen van rood trijp en zwart gelakte krulversieringen, zijn
ouderwetsch. In het kleine kamertje, dat geen daglicht ontvangt, is het bedompt stil
en Dolf heeft de gewaarwording in een gestoffeerden grafkelder terecht gekomen te
zijn.
Een der firmanten, wiens volle, ronde lichaam voor drie vierde deel bedekt wordt
door een te nauwe gekleede jas, welke over zijn borst door middel van een zijden
koordje bijeen gehouden wordt, zit voor het schrijfbureau en laat zijn krakenden
stoel een kwart-slag om maken, als Dolf binnen komt. Hij kijkt den jongen met één
oog op een onderzoekende manier aan, terwijl het andere oog, omdat hij loenscht,
gericht blijft op een eeuwigdurenden kalender, die meer dan een half jaar achter is.
Zijn rond hoofd, dat weinig haar heeft en onder het lamplicht vochtig glimt alsof het
met warme cacaoboter ingesmeerd is, houdt hij schuin, als een hond die naar muziek
luistert en op het punt staat in erbarmelijk gejammer los te barsten.
- Gaat u zitten, noodigt de patroon vriendelijk uit en hij maakt van zijn gelaat een
grooten glimlach, waarbij alles, vetplooien, mond en oogen, zijn medewerking
verleent, behalve een gele hoektand, die over de dikke onderlip hangt als de scherpe
punt van een houweel.
Hij doet Dolf een oneindig aantal vragen en deze liegt er dapper op los, geeft in
beschaafde welluidende zinnen antwoord, waarbij hij, alsof hij zichzelf aan het plagen
is, in gedachte banale werkmansuitdrukkingen verzint, welke hij met moeite
onderdrukt. Mijnheer Herder, die om hem te helpen gelogen heeft, schreef in den
aanbevelingsbrief, dat Dolf voor zijn firma in papierwaren gereisd heeft en hierop
gaat de uitgever hoofdzakelijk door. Hoeveel verblijfkosten hij iedere week ontving,
welke plaatsen hij bezocht heeft en of hij goed verkoopen kan.
Dolf ligt op de pijnbank, het zweet breekt hem uit en zijn mond is droog en ruw,
alsof deze met schuurpapier schoongemaakt is.
- U begrijpt dat het reizen met boeken een heel ander werk is dan het verkoopen
van papierwaren.
- Ongetwijfeld, zegt Dolf en voor de zooveelste maal
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verbaast hij zichzelf met de correcte, deftige woorden welke hij voor zijn antwoorden
vindt.
- Ik wil u er op wijzen, vervolgt de patroon en zijn eene starre oogpupil beschrijft
onverwacht een klein cirkeltje, ik wil u er op wijzen, dat onze reizigers geen groote
verteringen mogen maken. Wij trekken een vast bedrag voor onkosten uit en daarmee,
fini.
- Zeker, antwoordt Dolf en terwijl de ander iets zegt over het maken van grove
verteringen, denkt hij er aan dat het iets heerlijks moet zijn om voor het geld van een
ander in een café koffie te drinken. Als werkman mag je je mond onder de waterkraan
houden en daarmee uit.
- En wij geven spoorabonnement derde klasse, hoort hij weer de stem, die
onafgebroken doorzeurt als een ketel kokend water.
- Juist, zegt Dolf. Hij vervolgt zijn gedachtengang en denkt er aan dat het iets
heerlijks moet zijn om overal heen te kunnen reizen zonder dat het een cent kost.
- En wat heeft u alzoo gelezen, informeert de patroon.
- Verschillende werken, antwoordt hij en zonder aarzelen noemt hij de namen der
schrijvers op welke hij zooeven beneden op de boeken gelezen heeft.
- Uitstekend, allemaal goeie auteurs, prijst de uitgever en neemt met zijn korte,
dikke vingers een sigaret uit een klein houten doosje dat op zijn bureau staat.
Dolf is verbaasd: nog nimmer heeft hij iemand op zoo'n bizondere en bizonder
onhandige manier een sigaret zien grijpen en opsteken. Neem me niet kwalijk,
mompelt hij als hij de sigaret voor de helft tusschen de dikke lippen ziet verdwijnen,
't lijkt er op of hij dat ding in de gleuf van een cadetje stopt.
Het lastige en hinderlijke onderzoek is nu geëindigd en terwijl hij aan zijn sigaret
likt en zuigt alsof het een kaneelstok is, begint de heer de Jong uit te weiden over
het mooie en menschlievende dat in de taak van een uitgeversreiziger zit, over den
artistieken kant van dit zeer bizondere vak en over het intellectueele werk van den
uitgeversvertegen-woordiger, dat niet vergeleken mag worden met het minderwaardige
en onbenullige schacheren van handelsreizigers
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die geen boeken, maar zeep, bloedworst, bakolie of pakpapier verkoopen.
- In de allereerste plaats moet u begrijpen, zegt hij, dat een reiziger in boeken niet
bij zijn klanten komt met een tasch vol koffiezeef jes of zuigflesschen, maar dat hij
als het ware deelneemt aan het werk van de meest beroemde mannen, wier boeken
hij bij zich heeft. Eigenlijk voltooit hij hun werk, want niet alleen het schrijven van
een boek is belangrijk en moeilijk, maar ook het uitgeven en verkoopen. Iemand die
voor ons werkt, moet een hooge opvatting van zijn taak hebben en doordrongen zijn
van het feit dat zijn werk van cultureel belang is. Begrijpt u dat?
- Zeker, antwoordt Dolf, die een stillen strijd met zijn weerbarstige manchetten
voert.
Nadat hij nog vernomen heeft dat Anne-Marie, de vrouw uit de volksklasse, een
meesterwerk der wereldliteratuur is, bizonder geschikt om in twee deelen gesplitst
aan leesbibliotheken te worden verkocht, nadat hij gehoord heeft dat de schrijvers
Werner en Frits Reuter boeken geschreven hebben die nooit verouderen zullen en
die, ten gerieve van den minderen man in een volksuitgave op afbetaling worden
verkocht, nadat hij er kennis van genomen heeft dat in het magazijn van de firma
kwartjesuitgaven liggen van onbekende Belgische realistische schrijvers, die meer
waard zijn dan Zola en Bocaccio samen, wordt er in het nauwe trappenhuis luid
gevloekt en treedt de heer Simon, de medefirmant en jongere broeder van den heer
Barend binnen.
Hoewel de heer Simon niet scheel kijkt, gelijkt hij sprekend op den heer Barend,
hij is alleen wat jonger, frisscher en gezonder, hij is gaaf en onbeschadigd, terwijl
zijn oudere broeder er uit ziet, alsof hij in een vergeten, vochtigen hoek eenige jaren
heeft liggen beschimmelen.
- Zoo, zegt hij, is dat onze candidaat, en hij kijkt Dolf met zijn kleine, scherpe
kraaloogjes aan alsof hij hem met zijn blik in dunne plakjes wil snijden.
- Verdorie Barend, wendt hij zich plotseling tot zijn broer, nu heeft die binder vijf
honderd Minne-orakels inplaats van ‘Hoe gedraag ik mij als een heer’ afgeleverd.
- Een schandaal is het, antwoordt Barend, dadelijk opbellen.
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Heel goed, denkt Dolf, dat van een heer is juist een boekje dat ik gebruiken kan.
Het verhoor begint thans voor den tweeden keer, en Dolf, die van de eerste
vuurproef veel geleerd heeft, maakt zich het geleerde ten nutte en geeft korte, zakelijke
en heldere antwoorden, die goed in den smaak der beide firmanten vallen.
Juist, constateert Dolf, zoo gaat het heel goed. Nu komt het van de koffiecenten,
ja zeker, zuinig zijn en niet roekeloos met het geld van anderen omspringen. Ja, en
derde klas abonnement, natuurlijk, een uitgeversreiziger is geen handelaar in
kauwgummi en kindertoetertjes. Bilderdijk en Werner zijn knap en Zola is een prul,
neen, geen prul, maar in België doen ze het beter voor een kwartje.
Het onderzoek is afgeloopen en meneer Simon zegt dat Dolf opstaan moet.
- Heel goed, mompelt hij, flink lang, hij ziet er vijf jaar ouder uit. Juist en nu eens
omdraaien.
Donders, denkt Dolf, het lijkt de veemarkt wel. Als mijn haar van achteren nog
maar goed zit, en die kreukels in mijn broek.
- Heeft u een spraakgebrek? vraagt de oudste firmant, u lispelt een beetje.
- Neen, zegt Dolf, die heel goed weet dat zijn zoogenaamd spraakgebrek zijn
oorzaak vindt in de omstandigheid dat zijn mond, tengevolge van zijn
zenuwachtigheid, uitgedroogd is, ik heb een holle kies.
- Moet u laten plombeeren en wacht u nu maar even beneden in het kantoor.
Het is zoo goed als zeker dat ze mij nemen, denkt Dolf, als hij even later op zijn
stoel zit, omringd door Bilderdijk, ten Kate en Dickens.
Verstolen knipoogt hij naar de boekjes, alsof zij leven en oude bekenden van hem
zijn. Wat zal Nettie blij zijn; ik heb het er prachtig afgebracht en ze zien mij voor
een echte heer aan. Anders een scheel varken en gierig ook, hij moest eens weten
dat ik verleden week nog aan de werkbank stond. Potverdikkie, als zij het eens wisten:
je bent op staanden voet wegens diefstal ontslagen en wees nu maar blij dat wij de
politie er niet in mengen, zei de ingenieur. Drommels,
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als die vetjas dat eens wist; hij heeft toch niet voor niets zoo'n reuzen brandkast? Ten
Kate en jij meneer Bilderdijk, begrijp het goed, een kop koffie per dag en Anne Marie
valt in tweeën omdat zij zoo goed is voor een leesbibliotheek. Een abonnement voor
het heele land en ga nu eens staan en laat mij je achterste zien. Het duurt toch wel
een beetje lang, als die kleine mij maar niet in de gaten gehad heeft. Wat een bende
hier, het lijkt wel een voddenpakhuis.
- En nu, vervolgt mijnheer Barend, nadat hij hem medegedeeld heeft dat zij hem
voorloopig drie maanden op proef zullen nemen, nu hopen wij dat je flink je best
zult doen, in het belang van jezelf en van de zaak.
Dolf krijgt een hand, een dik vet handje met korte vingers die aanvoelen als warme
worstjes en hem een rilling van afschuw bezorgen.
Buiten kan hij zich weer vrij bewegen, hij voelt zich als een tooneelspeler, die na
het zakken van het doek het praalkostuum waarin hij optrad uittrekken kan. Zijn
leden worden minder stram, zijn hoofd zakt wat dieper tusschen zijn schouders en
zijn lichaam is als een stuk elastiek dat ontspannen wordt en in zijn slappe plooien
en rimpels terugtrekt. Voor een etalage met veel spiegels blijft hij staan, neemt zijn
hoed voor zichzelf af en zegt half luid:
- Even voorstellen, vertegenwoordiger van de firma gebroeders B. en S. de Jong,
uitgevers. Geeft u mij een Dickens op afbetaling. Dank u meneer, maar heeft u soms
een spraakgebrek?
Jozef, de oudste magazijnknecht, een lange, donkere, sluwe kerel met handen als
eikenhouten planken en zwarte oogen die in de diepe holten heen en weer schieten
als vlugge torretjes op het water en meneer Sluiter, de eerste reiziger, een mager,
gebogen mannetje met een stem als het maalgeluid van een versleten koffiemolen,
moeten hem onderrichten in de geheimen van den boekverkoop.
- Kijk, zegt Jozef, da's Werner, romans voor ouwe wijven en zuigelingen, hier
Glück Auf en De Geluksbloem, ruik maar en nog meer moois, samen tien deelen,
die heeten
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de meesterwerken van Werner. Niet lachen, als je het niet gelooft vraag je het maar
aan de heeren.
- Lees jij veel van al die boeken? vraagt Dolf.
- Neen, antwoordt Jozef, je denkt toch zeker niet dat het mij in mijn hoofd geslagen
is? Anders mooie boeken. Hier heb je juffrouw van Eschtruth, twintig deelen, die
noem je de parels der romantiek en dat is Dickens, de fijnste en geestigste
volksschrijver, groote uitgave in twaalf linnen banden, daarvan komt binnenkort een
goedkoope uitgave in de volkseditie. Dickens, de koning der vertellers, blijft altijd
nieuw, vraag maar aan meneer Barend. En dit is de Mackwell detectiveserie, de meest
spannende avonturenroman van onze tijd. Niet in de trein lezen, anders val je in
slaap.
Dan komen de lessen van meneer Sluiter.
Eerst een ingewikkelde premie- en kortingberekening voor boekhandelaren: vier
boeken koopen en drie en een half betalen, zooveel procent korting hierop en zooveel
daarop. Het duizelt Dolf, hij begrijpt er niets van.
- En dan, besluit de oude reiziger, altijd beleefd en beschaafd optreden, altijd er
om denken dat boekhandelaren ontwikkelde en belezen menschen zijn.
Hiermede is de opleiding voltooid en Dolf wordt op de naar ontwikkeling en
ontspanning dorstende menschheid losgelaten. Zijn twee koffers zijn gevuld met
droom- en kookboeken, onfeilbare handleidingen voor den volmaakten redenaar,
boekjes van een kwartje per stuk die den kooper in zeven dagen tijd elke gewenschte
taal leeren spreken en schrijven en dan nog een bonte verscheidenheid van romans,
voor het meerendeel van schrijvers wier geboortedatum meer dan honderd jaar
verwijderd is van den dag waarop de geldigheid van Dolf's spoorabonnement
aanvangt.
Steunend en hijgend onder zijn last van twee koffers vol cultuur, bereikt Dolf het
station en veegt met een fonkelnieuwen zakdoek het zweet van zijn voorhoofd. Die
rommel weegt als lood, mompelt hij, op de stationsklok kijkend en tot de ontdekking
komend dat hij meer dan een uur te vroeg is.
Drie jonge collega's handelsreizigers zitten reeds in de rookcoupé als Dolf
binnentreedt. Zij zijn als heer gekleed
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en gezamenlijk zijn zij in staat ieder denkbaar kleedingstuk of voorwerp waarmede
een fat zich kleeden of opsmukken kan, dadelijk te voorschijn te brengen. Hun in de
lenden nauw aansluitende costuums zijn correct, volgens de laatste mode en
klaarblijkelijk naar eenzelfde standaardmodel gemaakt. Hun jasjes zijn, alle op
dezelfde wijze en op dezelfde plaats, met één knoop op de borst dichtgemaakt, alle
drie dragen zij een op dezelfde onverschillige manier verfrommeld zijden doekje in
hun linker borstzak, alle drie hebben zij hun keurig in de vouw geperste pantalons
een weinig over de knieën opgetrokken en onder drie paar breed omzoomde
broekspijpen zijn drie paar gekleurde fantasiesokken zichtbaar. Hoewel hun haarkleur
en ook de vorm van hun hoofden verschillend is, geeft hun confectieachtig voorkomen
en hun wezen, dat meer uit hun lippen dan door hun oogen spreekt, den indruk dat
zij drielingbroeders, althans leden van dezelfde familie zijn. Hun persoonlijke aard
spreekt meer uit de kleinigheden waarmede zij zich opgesierd hebben en uit
onbeduidende afwijkingen in hun kleeding, dan uit hun geheele verschijning. Zoo
draagt de een keurige, geelbruine lage schoenen, terwijl een ander langs de
halsopening van zijn vest een smal, zilverwit koordje heeft en de derde de randen
van een paar slappe manchetten, waarvan de punten met kettinkjes bijeen gehouden
worden, een paar centimeter buiten zijn jasmouwen laat steken. Deze laatste draagt
ook een ovaal gouden armbandhorloge, terwijl de twee anderen op hun vest een
horlogeketting hebben. Gezamenlijk veroorzaken zij in het coupéhokje een weeën,
zwaren stank, die in hoofdbestanddeelen uit den geur van Engelsche sigaretten,
haarolie en een niet te definieeren parfum bestaat.
Het gesprek over de schitterende verrichtingen van het stedelijk voetbalelftal
tijdens den laatsten wedstrijd is geeindigd en juist zijn zij aan een interessante
beschouwing begonnen over de kwaliteit van de koffie welke in de wachtkamers der
verschillende stations geschonken wordt, als Dolf het portier opent en zijn literaire
bagage op den coupévloer gooit. De manier waarop hij binnen komt, is voldoende
om het drietal ervan te overtuigen dat hij een onervaren, onbeholpen nieuweling is.
Zij knipoogen tegen elkaar en
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uit den glimlach waarmede zij den nieuwen reiziger aankijken, spreekt superieure
spot en welwillende, onschuldige vijandigheid.
- Ziezoo, tenminste een paar uur rust, zegt Dolf, die zonder te groeten zich in een
hoekje laat vallen.
Deze woorden zijn voor de anderen het stempel op zijn certificaat van
onervarenheid. Geroutineerde handelsreizigers, zooals zij, achten het vermoeiende
reizen in den trein allerminst ontspannend en men moet wel een stumper van een
handelsagent zijn, om dit afmattende boemelen rusten te kunnen noemen.
Vanuit zijn hoekje neemt Dolf zijn drie medereizigers eens op en hij komt tot de
slotsom dat er aan zijn heer-zijn, wat zijn voorkomen betreft, nog heel wat ontbreekt.
Hij trekt echter, na aandachtige beschouwing, zijn overhaast gevormd oordeel weer
gedeeltelijk in. Heel netjes, denkt hij, mijn boord is ook schoon, maar hun overhemden
zijn prachtig. En dure pakken ook, fijn spul. Voor de zijden doekjes in hun
borstzakken heeft hij alleen een medelijdend schouderophalen, hun getailleerde jasjes
zijn verwijfd, hun lange sigarettenpijpjes verwaand en, mompelt hij, het zijn per slot
van rekening maar gewone opscheppers. Den man met de gele schoenen noemt hij,
de mahoniehouten voet, den anderen met den zilverigen kraagbeschermer, het koordje
en den derden, het armbandje. Hiermede is zijn belangstelling uitgeput en hij verdiept
zich in het werk ‘Hoe gedraag ik mij als een heer?’ Het boekje, dat meer een
handleiding blijkt te zijn voor menschen die kleeren willen koopen, er genoegen in
vinden met taxi-chauffeurs, kellners en hotelportiers te praten en in een duur restaurant
spijzen met de onmogelijkste namen met vork en mes willen eten, verveelt hem na
vijf minuten en hij begint er over na te denken op welke manier hij straks bij zijn
eersten klant zijn entree zal maken. Hij stelt vast dat dit een heel moeilijk werk zal
zijn, want als zoo'n winkelier zegt dat hij niets wil koopen, dan sta je met je mond
vol tanden, dan kun je inrukken terwijl het er dan juist op aan komt dat je weet vol
te houden. Meneer, zeg je, hier heb ik nog de compleete werken van Werner, de
bloem van het volk. Neen, antwoordt de beschaafde boekhandelaar, ik koop geen
werken van Werner.
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Goed, dan ga je beleefd lachen en dan zeg je: meneer, hier is Anne Marie, de vrouw
uit de volksklasse, u moet haar in twee deelen voor de bibliotheek koopen. Neen,
zegt die pestvent, ik koop niet. Net doen of je niets hoort, heeft Sluiter gezegd, je
gaat gewoon door en legt hem de boeken voor zijn neus. Alsjeblieft meneer, De man
die lacht, van Victor Hugo. Dan lacht hij ook, de ploert, en weer zegt hij nee. Kalm
doorgaan, meent Sluiter, maar dat kan niet, voor zulke kerels moet je engelengeduld
hebben. Zoo'n vent zou je met de boeken om zijn ooren slaan. En verkoop je nu
heelemaal niets, dan zeg je evengoed als je weggaat, bedankt voor uw moeite, heeft
Sluiter gezegd. Jawel, mompelt Dolf, dat moet hij dan maar doen, voor mijn part kan
zoo'n vent naar de bliksem loopen.
Dolf's repetitie wordt onderbroken door het luide lachen van zijn medereizigers.
Hij vergeet den boekhandelaar en tracht te verstaan wat zij zeggen. Er wordt nu niet
meer gelachen, doch zij spreken over hotels, waar een heerlijke unch voor een gulden
te krijgen is.
- Een wonder is het, roept het koordje, zoo'n ontbijt als in de Gouden haan geven
ze nergens.
- Kom, meent het armbandje, gooi de Adelaar alsjeblieft niet weg.
- Ja, valt de mahoniehouten voet bij, in de Adelaar is het ook best.
- Zeker, daar is het ook in orde, herneemt het koordje.
- En dan die pannekoeken in de Sierkan, roept de man met de gele schoenen in
vervoering.
- Nou, die pannekoeken, zoo dik als mijn hand.
- Vergeet de portie snert met worst in De Kroon niet, zegt het koordje.
- En wàt een worst!
Hoewel hun gesprek hem maar weinig belang inboezemt, blijft Dolf naar hen
luisteren omdat het gemakkelijk is als hij weet waar hij later lekker kan eten en omdat
hij het genoegelijk vindt aan al die smakelijke kostjes te denken en zich voor te stellen
hoe ze smaken. Na vijf kilometer krijgt hij trek in eten en na tien kilometer begint
hij aan zijn brood met kaas, dat moeder hem voor zijn twaalfuurtje meegegeven heeft.
Terwijl hij er over denkt dat versch brood met kaas toch
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minstens even lekker is als gebraden kip of dikke pannekoek, eet hij zijn heelen
voorraad brood op en komt pas tot de ontdekking dat er niets meer is, als hij weer
een nieuwe boterham nemen wil.
- Afgeloopen, mompelt hij spijtig. Die kerels ook met hun snert met worst!
Als de eerste woorden eenmaal gewisseld zijn, blijkt het Dolf dat er met zijn
medereizigers heel goed te praten valt.
- Groote koffers, zegt de mahonie-houten voet, u vertegenwoordigt zeker een
eerste klas huis.
Dolf knikt bevestigend het hoofd en glimlacht vriendelijk. Grappig dat die
menschen dadelijk zien dat hij bij een eerste klas firma in betrekking is.
- In welke branche werkt U?
- Boeken, romans.
- Moeilijk vak, da's ieder zijn werk niet, daarvoor moet je een goeie kop hebben.
- Och, antwoordt Dolf bescheiden, met een beetje kennis van de literatuur kom je
een heel eind. Hij begint sympathie voor deze collega's te voelen.
- U hebt een uitstekend voorkomen voor een reiziger, zegt het armbandje. U is
lang en dat maakt indruk.
Dolf lacht en haalt ongeloovig zijn schouders op.
- De lengte komt er niet zoo erg op aan, de hoofdzaak is dat je er netjes uitziet en
dat je je woord kunt doen.
- Reist u al lang? vraagt de ander.
- Een paar jaar.
- Heb u nog nooit op reis ontmoet.
- Neen, antwoordt Dolf, ik heb altijd in het buitenland gewerkt, Duitschland en
zoo.
Dit laatste maakt indruk. Het gesprek wordt niet dadelijk voortgezet en zij kijken
hem ernstig, het hoofd knikkend aan.
- U heeft dus al heel wat van de wereld gezien.
- Heel wat, zegt Dolf, die gaarne een dieper ingaan op dit onderwerp vermijden
wil.
- U heeft ook echt iets van een globetrotter, meent het koordje.
- Ja, u is zoo lang. En kijk eens, wat een paar reuzenvoeten, neemt u mij niet
kwalijk, maar eerlijk, wat een paar zolderschuiten.
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Dolf voelt het bloed naar zijn wangen stijgen. Eerst twijfelde hij, nu heeft hij zekerheid
dat zij hem voor den gek houden. Hun rustige beleefdheid ontwapent hem echter en
hij lacht vriendelijk, alsof alles wat zij zeggen hem heel aangenaam is.
- Neemt u mij niet kwalijk, vervolgt de armband, het is heelemaal geen schande,
u kunt er natuurlijk niets aan doen, maar uw zuster is die niet zoo eentje, nou ja, u
begrijpt mij wel.
- Zoo, zegt Dolf, zijn zakdoek in zijn zak tot een bal samenknijpend, wat bedoel
je eigenlijk?
- Kom Martin, zegt het koordje poenig, je ziet toch wel dat je meneer er mee
hindert? Als jouw zuster zoo was, zou je ook niet graag hebben dat men er zoo over
sprak.
Dolf springt overeind. Zijn bloed kookt en zijn handen trillen.
- Wat moet jij, smerig vies ventje, wat wil je van mijn zuster? Blind van woede
grijpt hij de keurige, gekleurde das en het zachte, zijige overhemd van den man die
voor hem staat en draait in één greep alles als een prop oud papier in elkaar. Heftig
schudt hij zijn tegenstander heen en weer, trekt den witten kop met de opengesperde
angstoogen naar voren en spuwt zijn woede uit in korte, heesche woorden.
- Nog één woord en ik sla je door de ramen, hijgt hij.
Hij krijgt met een stok een slag op zijn arm, hoort iemand noodrem zeggen en dit
woord geeft hem zijn bezinning terug.
- Die wildeman pleegt straks nog een moord, zegt een van het drietal.
Dolf laat zijn prooi los, gooit het kereltje van zich af en veegt zijn handen met een
zakdoek af.
- Als die vlegel weer begint, trek ik direct aan de noodrem, zegt het armbandje tot
zijn vrienden. Fijne lui ontmoet je tegenwoordig bij den weg. Heeren, neem jullie je
hoeden af voor deze collega.
Dolf heeft geen oor meer voor hun opmerkingen. Stil en bleek zit hij in zijn
coupéhoek en zijn afwezige blik volgt de telegraafpalen die snel voorbij schieten.
Ik begrijp het niet, denkt hij, altijd beginnen ze met mij. Wat willen de menschen
toch van me?

Maurits Dekker, Zijn wereld

135
Boekhandelaren zijn beschaafde, ontwikkelde menschen, heeft zijn patroon gezegd
en Dolf herinnert zich deze woorden, als hij met de koffers in zijn handen aangekomen
is aan het adres dat bovenaan zijn lijst vermeld staat. Behalve een eenige jaren oud
exemplaar van den Enkhuizer almanak, ontdekt Dolf achter het winkelraam geen
enkel voorwerp dat hij, zelfs met de grootste toegevendheid, een boek zou kunnen
noemen. Op het raam staat ‘De open armen’ en daaronder, als een gedegenereerde
nakomeling der papyrusrol, hangt een afgerolde baan behangselpapier, waarvan de
achterkant benut is om den voorbijgangers in wonderlijke letterteekens er mededeeling
van te doen dat men verkoopt: ‘wasartikkels en schrijfbehoefte in alle zoorten,
brandhout, turf en gaat men uit porren goedkoop en noojt te laat’. Verder, gekroond
door een met krijt gekleurde Nederlandsche vlag, een aandoenlijke geheimzinnigheid,
die Dolf, trots alle moeite welke hij zich getroost, niet begrijpen kan: ‘Niewe haring
5 centen. Keurt de hoogste roem af!’
Neen, mompelt hij, dat moet een vergissing zijn, brandhout en haring, da's
waarachtig toch te erg voor een boekhandel. Hij vergelijkt huisnummer en naam,
doch alles klopt volkomen met zijn adreslijst. Best mogelijk dat dezelfde menschen
er nog in wonen, maar dat ze geen boeken meer verkoopen. Doch dat zal ook het
geval niet zijn, want boekhandelaren, die beschaafde, ontwikkelde menschen zijn,
schrijven zoo'n ongelukkig taaltje niet. Enfin, we zullen zien.
Het kleine, smerige, donkere naar petroleum riekende winkeltje zou gebruikt
kunnen worden voor den verkoop van de meest uiteenloopende koopwaar, mits deze
maar vies, vet en onooglijk zou zijn, doch voor een boekhandel, zelfs van den meest
bescheiden omvang, is het in elk opzicht volkomen ongeschikt. Een magazijn van
doodkisten en grafzerken zou met meer succes voor een variététheater te gebruiken
zijn, dan deze turf- en oliebergplaats voor het verhandelen van een tweede hands
detectiveroman. De eigenaar van ‘De open armen’, een klein, grijs, vettig en
verschrompeld kereltje, dat naar Dolf 's meening minstens een jaar of twintig geleden
vergeten heeft dood te gaan, staat bij zijn binnentreden van een stijfselkistje op, legt
op het toonbank-
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blad twee vuile, donkerbruine voorwerpen, dat zijn handen blijken te zijn, maakt
daarna diep in zijn keel een rochelend brommend geluid, als een oude klok die
pogingen doet om te gaan slaan en zegt:
- Zoo, en wat mot jij?
Beleefd informeert Dolf of hij bij den juisten man terecht is, waarop het mannetje
van de Open armen zijn spreekorgaan weder opwindt en vraagt:
- Ja, die ben ik. En wat zou dat?
Dolf aarzelt. Thans moet, zoo hij de hand aan zijn program houden wil, de
introductie volgen, die hij tot in de kleinste bizonderheden, vlot uit het hoofd opzeggen
kan. Hij kan er echter niet toe besluiten deze zinnen, die zoo ernstig en plechtig
klinken, in deze afschuwelijke, stinkende omgeving, voor dit nijdige, vijandige insect
uit te brengen. Het is eenvoudig belachelijk om hier van wal te steken met de woorden:
mag ik wellicht zoo vrij zijn mij even voor te stellen? Mijn naam is van Arkel, ik
ben de nieuwe vertegenwoordiger van de firma... Neen, dat is te krankzinnig, die
vent zou het misschien niet eens begrijpen. Hij moet flink van zich afbijten, snauwen
en het kereltje op dezelfde manier behandelen als deze het hem doet. Maar neen, dat
zou gevaarlijk kunnen zijn, op deze manier zou hij zijn eerste kans om iets te
verkoopen kunnen verknoeien. Bovendien, altijd en onder alle omstandigheden
beleefd zijn, heeft meneer Sluiter gezegd, boekhandelaren zijn beschaafde en
ontwikkelde menschen. Al ziet deze man er als een verwaarloosde, gebroken en
verkeerd gelijmde putjesschepper uit, daarom is het volstrekt niet onmogelijk dat hij
een man van ontwikkeling, wellicht een geleerde is. Geleerde, herhaalt Dolf voor
zichzelf en hij denkt aan het stuk behangselpapier achter het raam.
- Beleef ik het nog? vraagt de winkelier bits.
Het zou best kunnen van niet, mompelt Dolf, je bent wel heel erg oud. Dan begint
hij, zonder er verder over na te denken, zijn mooie, vlotte zinnen af te draaien. Het
gaat uitstekend, denkt hij, het is alsof ik nooit iets anders gedaan heb. Doch middenin
zijn redevoering heft het mannetje zijn onreine skelethanden op en begint er mee te
zwaaien, alsof hij op het punt staat in de lucht te verdrinken.
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- Neen, schreeuwt hij, nooit, geen cent meer voor die rommel.
Verrast onderbreekt Dolf zijn woordenstroom. Het is hem duidelijk dat de rest
van zijn introductie overbodig is: het mannetje begrijpt reeds dat de nieuwe
vertegenwoordiger van de firma gebroeders B. en S. de Jong, uitgevers, hem met
een bezoek vereert. Goed zoo, denkt Dolf, nu gewoon laten uitschreeuwen en vlug
de boeken op de toonbank.
- Dit, zegt hij zenuwachtig, dit is de bloem van de romantiek. Van de kookkunst,
verbetert hij snel, als hij ziet dat zijn bewering niet klopt met het opschrift van het
titelblad.
- Neen, roept de man, loop voor mijn part met je bloemen naar de hel, zwendelaars
zijn jullie, oplichters, die een arme, oude man bedriegen.
Je boerenfamilie bestaat uit oplichters, wil Dolf zeggen, doch hij weet zich te
beheerschen en staart zijn klant verbaasd aan.
- Neem weg die rommel, zegt de man, of ik gooi jou met je boeken de deur uit.
Gevolg gevend aan dit allervriendelijkst verzoek, neemt Dolf het boek weder op
met het voornemen het op te bergen, doch dan herinnert hij zich Sluiter's wijze
raadgevingen. Hij moet aanhouden, steeds maar aanhouden. Natuurlijk, niet bang
zijn. Als hij vechten wil, ben ik er zelf bij. Anders eigenlijk geen kunst zoo'n oud,
zwak kereltje een pak slaag te geven. Hoewel deze overdenking hem weder nieuwen
moed geeft en hij, met de beste voornemens bezield, zijn pogingen hervat, is het hem
onmogelijk den juisten, vriendelijken toon weder te treffen.
- Hier, herneemt hij, hier heb je Anne Marie, een dik boek, kan in twee deelen, en
terwijl hij dit zegt, zoeken zijn blikken de bibliotheek waarin Anne Marie onder dak
gebracht moet worden. Hij ziet echter niets anders dan een rood petroleumvat en
overweldigende hoeveelheden bosjes brandhout. Hij slaat het boek open teneinde
het plaatje te toonen, waarop Anne Marie door haar dronken man met een stoel wordt
doodgeslagen. Onderwijl denkt hij er aan, dat in dit kleine winkeltje toch nog minstens
twee of drie tot brandhoutjes gehakte boomen aanwezig zijn.
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- Zoo, roept de boekhandelaar, het is genoeg. Als je nou die vuiligheid niet inpakt,
laat ik je door de politie er uit zetten.
Het woord politie roept in den reiziger onaangename herinneringen op aan oud
koper en op ernstigen, hoewel min of meer aanmatigenden toon, informeert hij er
naar of de man van meening is dat hij wellicht iets gestolen heeft.
- Nee, dat zeg ik niet, jij tenminste niet, maar die andere, die verleden jaar hier
was.
- Maar wat is er dan gebeurd?
- Wat er gebeurd is? Hou jij je maar niet zoo dom mannetje, want als het er op aan
komt, ben jij net zoo'n schurk als die andere.
- Zoo, zegt Dolf, die er nu meer dan genoeg van heeft, Het is omdat je zoo oud
bent, anders trapte ik je hier in je eigen rotwinkel in elkaar.
- Ja, antwoordt de man, die, omdat hij er zelf waarschijnlijk eveneens van overtuigd
is bizonder oud te zijn, niet de minste vrees voor Dolf's bedreiging schijnt te hebben,
zoo zijn jullie nou. Dat moest je mijn zoon, die korporaal bij de marine is eens zeggen.
's Mans betrekkingen tot de zee, stemmen Dolf een weinig milder. Neen, denkt
hij, misschien is hij niet eens zoo kwaad, best mogelijk dat hij een slechte bui heeft.
Heel goed te begrijpen, de heele dag in zoo'n akelig winkeltje en dan zoo oud dat je
elk oogenblik kan doodgaan.
- Goed, herneemt hij vriendelijker, ik zal de boeken wegnemen, maar zegt u mij
dan eens waarom u zoo kwaad op mij is. Ik doe u toch niets?
- Neen, antwoordt de man, nog niet, maar je wil mij wat doen. Je wil mij van die
prutsboeken gaan verkoopen, waarvoor ik twee kwartjes per stuk moet betalen en
waaraan ik niets heb. Verleden jaar heeft die oude struikroover mij er ook twaalf
verkocht, twaalf van die droomboeken. Weet je wat ik er mee doe? Ik gebruik ze
nou om er vetkaarsies en drop voor de kinderen in te pakken.
- Zonde, meent Dolf, er staat een verklaring van meer dan duizend droomen in.
- Leugens, roept de man, niks dan leugens. Die dingen hebben mij mijn goeie
naam gekost en mijn zaak hebben ze
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bijna naar de kelder geholpen. Hier, vervolgt hij, een vettige, beduimelde bladzijde
van onder de toonbank te voorschijn halend, lees maar. Wat staat daar bij dat plaatje
met dat kommetje?
- Bedelnap, leest Dolf, bedelen, aalmoes aannemen, armoede, beteekent: binnenkort
vermeerdering van geld, rijkdom.
- Juist, roept de winkelier, dat staat er. Ploerten zijn het om arme menschen dat
wijs te maken. Vrouw Halm droomde ook dat zij uit bedelen ging. Mensch, zeg ik,
koop zoo'n boekie, drie kwartjes en geen goud zoo goed. Alles wat de menschen
gedroomd hebben staat er in. En, zeg ik, waarheid, niks als waarheid. Goed, ze kocht
het, de ziel, voor drie kwartjes. Een kwartje mag je toch op zoo'n ding wel verdienen?
Vijf centen moest ik nog te goed houden: ze had geen geld meer bij zich. En, vervolgt
de man, zijn oogen strak op Dolf vestigend, dacht je nou dat het uitkwam? Dacht je,
wat staat er ook weer, dat zij vermeerdering van rijkdom kreeg? Nou, zeg het maar
eens. Jullie weten het toch zoo goed?
- Ik weet het niet, bekent Dolf.
- Zie je wel, jullie weten het niet en toch verkoopen jullie het maar. Nou, dan zal
ik het je maar zeggen: straatarm is ze geworden. Nog in dezelfde week werd haar
boeltje voor de belasting opgeschreven. Het geld heb ik haar terug moeten geven,
aan haar en aan Grietje van de slager ook. Die zou trouwen met een officier, met
eentje die met wapens omging, dat stond er ook in. Wat er gebeurd is? Ze moest op
het laatst trouwen met een soldaat, die zij 's avonds bij de kazerne had leeren kennen,
waar ze op de officieren stond te wachten.
- Och, zegt Dolf, dat zal allemaal wel waar zijn, maar iedereen kan zich vergissen.
- Noem jij het maar vergissen, ik noem het diefstal en struikrooverij.
- Probeert u het dan eens met kookboeken of met de handleiding om een heer te
worden, die boekjes zijn toch in ieder geval niet gevaarlijk.
- Neen, beslist de man, ik moet er niets meer van hebben, ik heb genoeg van al
die geleerdheid. Niks waard. Geef

Maurits Dekker, Zijn wereld

140
mij maar een maatjesharing of een mand burgerturf, daar heb ik verstand van en dat
kan ik bekijken.
Met een illusie minder verlaat de nieuwe reiziger het winkeltje. Dien dag verkoopt
hij voor vijf gulden, levering op dertig dagen met twee procent korting. Tevreden
glimlachend maakt hij voor zichzelf de opmerking, dat dit resultaat voor een eersten
dag niet slecht is.
's Avonds, als hij huiswaarts keert, neemt hij in den trein het droomboek ter hand
en kijkt na wat het beteekent als men dikwijls van rotsen droomt.
Standvastig karakter, zal nog grootsche daden verrichten, leest hij.
Och, denkt hij, ik zie niet in waarom het niet waar zou zijn.
Johanna, Nettie's beste vriendin, is niet jong meer en haar drukken, ondanks de zwier
waarmede zij haar te korte rokken draagt en de jeugdige opgewektheid waarmede
zij in gezelschap lacht en praat, een last van vijf en dertig jaar leven en een doodend,
reeds meer dan twaalf jaar lang gerekt sleurbestaan, als verkoopchef in een zaak van
massa-kunst- producten. Meer dan onder haar leeftijd, gaat zij gebukt onder het feit
dat er, trots haar levenslust, haar goedlachsheid, haar kunstzin en het kapitaaltje dat
zij in den loop der jaren bijeengespaard heeft, nog steeds geen levensgezel gekomen
is, die de zegeningen van al haar goede eigenschappen deelachtig wilde worden en
bovendien de geneugten van liefde en echt met haar wilde deelen. De vrienden
noemen haar charmante Jo, zij is een vroolijke Frans, een schat van een meid en een
goede vriendin. Geen hunner schijnt echter iets te weten van haar eindeloos wachten,
hoogstens vermoedt een enkele er misschien iets van. En daarom blijft zij voor
iedereen maar alleen de vroolijke, charmante Jo; doch als zij alleen is, verzuurt haar
vroolijkheid tot bitterheid en voelt zij zich reeds de oude vrouw, die zij binnenkort
zijn zal.
Haar kamer, aardig aangekleed met lappen stof, stukken Oostersch tapijt en
kunstvoorwerpen uit haar zaak is, in spijt der gezellige inrichting, van een steriele
levenloos-

Maurits Dekker, Zijn wereld

141
heid, als de goed ingerichte operatiekamer van een ziekenhuis dat nimmer gebruikt
wordt. Er is in het propere kamertje geen voorwerp te veel of te weinig. Alles, van
de Chineesche lampion tot het juweelendoosje van rozenkwarts, dat op een rond,
zijden doekje staat, bevindt zich juist op de meest geschikte plaats en zelfs de bloemen,
die in een Indische vaas op een laag glimmend tafeltje staan, doen aan als levenlooze
siervoorwerpen, die met stofdoek en wrijfwas onderhouden worden.
Jo heeft in haar manier van spreken het minzaam-welwillende van menschen die
door hun ondergeschikten ‘goede’ chefs worden genoemd, maar die niettemin hun
autoriteit uitstekend weten te handhaven.
Bij het kleine mahoniehouten tafeltje, schenkt Jo thee in miniatuur porceleinen
kopjes en als zij daarmede klaar is, zet zij den trekpot op een grof, groen-geglazuurd
aarden comfoortje. Theekopjes en comfoor zijn uitersten, die in deze omgeving niet
contrasteeren doch bij elkander behooren en in harmonisch evenwicht worden
gehouden door den aesthetischen zin van haar, die deze voorwerpen gebruikt.
- Suiker?
- Ja, antwoordt Nettie. Alleraardigst is die lampion toch.
- Als je hem aardig vindt, wil ik wel zoo een van de zaak tegen inkoopsprijs voor
je meenemen. Negen uur, vervolgt zij, Dolf is laat.
- Hij kan nu ongeveer komen. Zijn trein komt om acht uur en hij moet thuis nog
eten.
- Eigenaardig, zegt Jo, schijnbaar half voor zichzelf, ik kan nog maar steeds niet
begrijpen dat hij en jij nu werkelijk...
- Verloofd zijn wij feitelijk nog niet, valt Nettie in de rede. Hij komt zelfs niet op
de gedachte dat er zooiets bestaat als toestemming bij mijn vader te vragen en ik wil
er niet op aandringen. Goed beschouwd is het ook wel wat conventioneel. Vader en
moeder weten nu heusch wel hoe het tusschen ons beiden is.
- Ja, antwoordt Jo, dat is allemaal wel waar, maar toch, voor je ouders zou het
prettiger zijn en Jeanette, ons kan
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het minder schelen, maar tenslotte zijn vormen toch niet heelemaal zinledig en
beschaving is iets wat, zeker in onze maatschappij, niet overbodig is. Begrijp mij
goed, ik wil hiermee volstrekt niets ten nadeele van Dolf zeggen.
- Och, herneemt Nettie, als je veel met iemand omgaat let je weinig op uiterlijke
dingen. Dolf heeft een innerlijke beschaving en dat is meer waard.
- Ongetwijfeld. Grappig toch, zoo'n echte volksjongen, heel anders dan onze
gecultiveerde en soms ook een beetje decadente vrienden.
- O, je moest hem eens meemaken, hoe heerlijk spontaan en zuiver hij op alles
reageert. Een paar maal is hij met mij naar een volksconcert geweest. Nog nooit was
hij er geweest, hij was gewoon wèg toen hij de zevende van Beethoven hoorde.
Zoolang wij in de concertzaal waren, sprak hij geen woord, maar toen wij op straat
kwamen bleef hij staan en greep mijn hand. Nettie, zei hij, wat is dat mooi, wat
heldhaftig en wat een mooie kleuren zitten er in die muziek.
- Schattig, vindt Jo. Nog een kopje thee?
- Zijn geheugen voor melodie is merkwaardig: je moet eens hooren hoe hij het
andante uit de zevende en de scene am Bacn uit de Pastorale fluit.
- Vreemd, bijna een profanatie, de muziek van Beethoven fluiten.
- Maar hij doet het mooi, zoo zuiver en gevoelvol. Ik zal hem straks eens vragen
of hij iets fluiten wil, als hij durft.
Als Dolf komt, blijft hij hijgend van het trappenklimmen in de deuropening staan.
Met uitzondering van zijn afgezakte das en de haren die op zijn hoofd plakken als
een dot uiteengetrokken poetskatoen, is hij met zijn geplooide broek en glimmende
schoenen nog volkomen de net gekleede handelsreiziger.
- Drommels, hijgt hij, wat een hoogte. Dag Jo. Nettie krijgt een zoen die niet
geluidloos is: een dissonant in het mooie kamertje.
- Wel, zegt Jo, je bent aardig buiten adem.
- Hij is ook zoo dom, antwoordt Nettie. Wie rookt nu zooveel met een zwakke
borst.
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- Och, zoo'n beetje bronchitis, meent Dolf.
- Heel slecht, dat sigarettenpapier, zegt Jo. En als Nettie het nu graag heeft, kun
je het dan niet laten?
- Och, glimlacht hij, kunnen, als het echt noodig is. Maar hij blijft in zijn woorden
steken. Akelig is dat, denkt hij. Waarmee bemoeit zij zich eigenlijk? Nu denkt Nettie
natuurlijk dat ik niet genoeg van haar houd om het te laten.
- En ben je nu langzamerhand al een flinke zakenman geworden? vraagt Jo.
Dolf lacht en haalt zijn schouders op.
- Het wordt met mij niet veel, geloof ik. De bazen zijn niet erg over mij tevreden.
Meer verkoopen, zeggen zij. Verkoop jij nu maar eens wat in die snertwinkeltjes
waar ze mij heensturen.
- Klein beginnen, meent Jo.
- Morgen brengen, zegt Dolf. Klein beginnen in snoepwinkels en bij kruideniers.
Verkoop jij daar maar eens Het ontstaan der soorten van Darwin; nog niet eens een
kookboek willen die kevers hebben. Kijk eens, vervolgt hij lachend, wat een aardige,
kleine kommetjes, net speelgoed, waarachtig, ik ben doodsbang om er uit te drinken.
Straks breekt het nog.
- Hebben ze nog iets van je verhaal gezegd? vraagt Nettie. Hij heeft toch zoo'n
aardige detective-geschiedenis geschreven, verduidelijkt zij Jo.
- Ja. Simon zei, schrijvers kan ik genoeg krijgen, verkoopers moet ik hebben en
Barend zei, als ik kunst wil hebben, zal ik meneer Apollo wel even opbellen. Breng
jij maar orderbriefjes inplaats van beschreven vellen folio mee.
- Van hun standpunt heel juist, meent Jo. De afstand tusschen schrijver en koopman
is heel erg groot en het feit dat je verkooper geworden bent, sluit eigenlijk al uit dat
je schrijftalent hebt. Je kunt beter een flinke koopman dan een derde rangs schrijver
zijn. Iemand die werkelijk roeping voor de literatuur gevoelt, zal ook niet met het
schrijven van detective-geschiedenissen beginnen. Stel je voor dat Shakespeare of
Goethe met het schrijven van detectiveromans waren begonnen, zoo deze tenminste
in hun tijd bestaan hadden.
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- Och, meent Dolf, wàt je schrijft doet er geloof ik minder toe, als je het maar goed
doet. Ik heb dingen van Poe gelezen, eigenlijk gewone griezelverhalen, maar
reusachtig knap geschreven.
- Ja, Poe, zegt Jo, een kunstenaar van zijn kwalitieit staat boven het onderwerp
dat hij kiest. En toch is Poe tenslotte ondergegaan aan zijn eigen vreeselijke fantasieën.
- Daarvan weten wij niets, antwoordt Dolf. Ik voor mij geloof, dat hij de menschen
met zijn griezelverhalen aardig te pakken gehad heeft, dat hij er een pretje van
gemaakt heeft. Niet dat hij al die dingen niet werkelijk gezien, ik bedoel doorleefd
heeft, daarvoor zijn ze te goed geschreven, maar ik geloof dat de menschen er meer
van willen maken, er meer achter willen zoeken, dan Poe zelf bedoeld heeft.
- Neen, herneemt Jo, zijn verhalen hebben wel degelijk een diepere beteekenis.
- Ook goed, zegt Dolf, ongeduldig zijn schouders ophalend, laten wij dat dan maar
afspreken.
- Je houdt er een eigenaardige manier van gedachtenwisseling op na, oordeelt Jo,
een beetje gekrenkt.
- Och, zegt Nettie, hij meent het goed, hij drukt zich alleen niet zoo goed uit.
- Neen, herneemt Dolf, ik bedoel dat Poe, ik meen... Ja, denkt hij, wat bedoel ik
nou, wat wil ik nu ook weer zeggen? Hij kan plotseling niet verder denken: nu hij
voelt dat hij voorzichtig met zijn woorden moet zijn, laten zijn gedachten hem
plotseling in den steek. Wat hindert het eigenlijk, zegt hij, als het maar mooi is.
- Dolf, zegt Nettie en zij slaat haar arm om zijn hals, ik heb Jo verteld dat je zoo
mooi fluiten kunt. Ze wil je graag eens hooren.
Dolf glimlacht. Nettie's vraag roept een mooie herinnering in hem wakker. Nu
opeens, midden in dit vervelende en benauwende gepraat, begint er iets in hem te
zingen, herinnert hij zich het jubelende wonder der klanken, stroomt zijn wereld vol
muziek.
- Ja, zegt hij, dat laatste concert Nettie, wat een kerel, die Beethoven. Vandaag
toen ik buiten was heb ik het gezongen, de muziek van de zesde. Als je buiten onder
de

Maurits Dekker, Zijn wereld

145
boomen loopt en je hoort de vogels, moet je er vanzelf aan denken, waarachtig, dan
is het opeens of je het overal hoort. Ik zal eens probeeren.
Het hoofd voorover op de handen steunend, de oogen gesloten, spitst hij zijn lippen
en blaast heel zacht en voorzichtig, alsof zijn adem iets teers beroert, een vollen,
ronden klank. Het geluid staat zuiver in de stilte, gaaf en strak, als de trillingstoon
van een zilveren buis waarlangs de wind strijkt. Dolf luistert naar den klank die zijn
lippen voortbrengen en hij glimlacht: hij herkent het goede, echte geluid dat van
hemzelf is, niet alleen de muziek van zijn mond, maar ook de warme trilling van het
leven, dat in en om hem is en dat hij met zijn vingertoppen voorzichtig zou kunnen
aanraken. Dan fluit hij ingehouden, eerbiedig zacht, gedeelten uit Beethovens
Pastorale. Hij zweeft mee op het golvend, deinend rhythme der muziek, hij ziet den
wind die het gras laat golven en boomen buigt, hij hoort de vogels met honderdduizend fijne, oneindig fijne stemmetjes, hij hoort water en lucht, stilte en vrede. Het
leven rijst omhoog, als een wonder- lijke, zacht gekleurde wolk met vreemde,
bewegende, stroomende, in elkaar oplossende figuren, En daartusschen klaagt het
melancholische, banale liedje van den muzikant, een simpel wijsje, dat zwarte
kronkellijntjes trekt door een veld van gekleurd zonlicht en dooreen gevlochten
regenbogen. Er is alleen muziek en kleur en eigenlijk is er niets, niets dan zalige
vergetelheid, een vreugde zonder denken, een glimlach die de wereld omhelst, een
puur, zuiver, eeuwig niets. En toch zingt het en het lacht en het kust en het juicht en
de storm zingt mee en de bliksem zingt mee en de zon zingt mee. En dan bidden de
menschen en hun stemmen klinken plechtig als kerkorgels en God lacht, want zijn
wereld is mooi.
Als Dolf niet meer fluit, spreken de meisjes niet en in het kamertje is het stil, zoo
stil, dat hij het bloed in zijn ooren hoort kloppen.
Jo is de eerste die de stilte verbreekt.
- Werkelijk, je fluit mooi, je bent heel muzikaal, Dolf. Jammer dat je geen
muziekonderwijs hebt gehad.
- Och, het hindert niet, antwoordt hij, haalt zijn schou-
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ders op en geeft zich weer over aan zijn eigen gedachten. Even later zegt hij opeens
geestdriftig:
- Dat is ook zoo mooi, zoo heldhaftig: die treurmarsch uit de Eroica. Zóó begint
het.
En dan fluit hij weer.
Het zijn nu dagen van hard, afmattend werken. 's Morgens heel vroeg weg, uren in
den trein naar een paar afgelegen gehuchten, stille, naargeestige dorpjes, waar zelfs
een laatste rimpeling van het golvend leven der groote stad niet meer merkbaar is,
's avonds heel laat, dikwijls pas tegen middernacht weer thuis. Zijn firma heeft van
verschillende oude schrijvers, die reeds langer dan vijftig jaar dood zijn en van wier
werken geen auteursrecht meer betaald behoeft te worden, een nieuwe volkseditie
uitgegeven. Aardige, kleine boekjes in frissche, gekleurde omslagen, die verkocht
worden voor een laag prijsje. Dolf doet zijn uiterste best, vertelt aan dorpsbarbiers
bizonderheden uit het leven van Charles Dickens, geeft brievengaarders onderwijs
in de kennis der literatuur van de negentiende eeuw, houdt voor kruideniers en
galanterieventers verhandelingen over realisme, godsdienst, spiritisme en de werking
van benzinemotoren, doch slaagt er ondanks al deze lofwaardige en moeilijke
kunstgrepen niet in, zijn omzet in deeltjes ‘Volkseditie’ te vergrooten. Twee maal
heeft hij reeds zijn pogingen om licht te brengen op deze uiterste voorposten der
beschaving gestaakt, maar beide keeren heeft een ernstig onderhoud, dat zijn patroons
met hem hadden, hem tot nieuwe inspanning aangezet, met het resultaat dat hij in
de eerste dagen een paar deeltjes meer verkocht.
Thans wacht hij in het kleine, rommelige kantoortje op zijn derden uitbrander. Hij
is onverschilliger dan de vorige keeren, toen hij er bang voor was ontslagen te worden;
nu echter zou een ontslag, hoewel hij terugschrikt voor de gevolgen, hem zelfs
welkom zijn.
- Wat ze mij laten doen is dievenwerk, zegt hij tot Jozef, die bezig is een paar
boeken in te pakken.
De magazijnknecht lacht geheimzinnig en zonder dat zijn
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mond iets zegt, leest Dolf in zijn oogen dat hij alles uitstekend begrijpt.
- Gisteren was ik bij een timmerman, stel je voor, een timmerman, die
boekhandelaar is. Toen ik in zijn werkplaats kwam, was hij juist een doodkist aan
het lakken. Hij vroeg mij of ik vertegenwoordiger was van een fabriek van
doodkistenbeslag. Ik vertelde hem dat ik kwam om boeken te verkoopen en toen
lachte hij mij uit en vroeg mij of ik gek was. Die daarin komt te liggen, is klaar met
lezen; hij kon trouwens toen hij nog leefde ook geen a van een b onderscheiden, zei
hij en ging weer verder met schilderen.
- Ja, zegt Jozef, ik ken dat. In mijn tijd zijn er vóór jou al een stuk of zes van de
reizigertjes geweest.
Zes, herhaalt Dolf zacht, en ik ben natuurlijk weer de ezel die in zoo'n betrekking
blijft, alleen omdat de oude Herder het wenscht en Nettie ook, zij wil ook dat ik een
heer zal worden. Mooie heer: één kop koffie per dag, de heele dag sjouwen als een
kruier, kletsen als een standwerker en zelfs zou ik geen dubbeltje in mijn zak hebben
om een paar sigaretten te koopen, als ik er geen weg op wist om aan wat geld te
komen.
Als mijnheer Barend komt, vindt hij een anderen Dolf, dan het beleefde,
onderdanige jongmensch, dat zonder morren of tegenspraak alle terechtwijzingen
en standjes in ontvangst neemt.
- Van Arkel, begint hij, en zijn scheel oog staat roerloos in zijn hoofd, als een in
het ijs vastgevroren knikker, je begrijpt zeker wel dat het zóó niet langer gaat.
- Ik ben het volkomen met u eens, antwoordt van Arkel.
- Ja, dat zei je de laatste maal ook en toch is er niet de minste verbetering in je
verkoop gekomen.
- Jawel, maar ik bedoel het nu anders. Ik meen dat het zoo niet langer gaat, ik
bedoel, enfin, u begrijpt natuurlijk ook wel dat ik geen loopjongen ben.
- Wàt is dat? vraagt de patroon en zijn wangen krijgen een zacht-rose kleur als
een borstplaat hart.
- Ja, herneemt Dolf volkomen kalm, het is heusch mijn schuld niet dat ik aan
barbiers en brandstoffenhandelaren geen boeken verkoopen kan. Ik geloof dat die
menschen beter scheerzeep en turf kunnen gebruiken.
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- Wat zijn dat voor dwaasheden?
- Och, u weet wel wat ik bedoel. Als het zoo moet doorgaan, dan behoeft u mij
mijn ontslag niet te geven, dan neem ik het wel. Ik werk me dood, ik praat mijn keel
kapot en dat op één kop koffie per dag. Het is schande.
- Stil, zegt meneer de Jong, dat is geen toon.
- Goed, dan maar niet. Ik kan hier werken als een paard en toch is het nooit goed.
Geloof maar gerust dat ik het in Amerika met zoo hard te werken al een heel eind
verder zou hebben gebracht.
- Wel, lacht meneer Barend, wie belet je daarheen te gaan? Maar jongenheer, wil
ik je eens zeggen waar de fout zit? Jij bent niet met hart en ziel bij je werk. In je
orderboek vond ik het begin van een verhaal: De bron die eeuwig vloeit. Het is zoo
duidelijk als wat, dat jij je werk niet goed doet, als je met je gedachten bij die eeuwige
bron zit.
Deze mededeeling ontwapent Dolf geheel.
Zoo'n spion, denkt hij, snuffelt stilletjes in mijn koffer als ik er niet ben. Echt iets
voor zoo'n snertkerel. Mijn werk was bij een uitgever, zonder dat ik het wist. Mooie
uitgever. Hij zal het natuurlijk idioot gevonden en er om gelachen hebben.
- Omdat je juist een nieuw abonnement hebt, zegt meneer de Jong, zal ik het nog
een maand met je aanzien.
- Ook goed, laat Dolf zich onverschillig ontvallen.
- Omdat, volgens jou de adressen niet goed zijn, zal ik je andere, betere, geven.
Maar ik reken er dan ook op dat je met flinke orders thuiskomt. En dit is mijn laatste
waarschuwing.
Zonder groote verwachting te koesteren, gaat Dolf met zijne nieuwe en verbeterde
klantenlijst op reis. Hij verkeert in een stemming om alles slecht en onaangenaam
te vinden, hij kan nergens meer om lachen en in ernst vraagt hij zich af, of hij wellicht
levensmoe is.
Is dit een wereld, mompelt hij, terwijl zijn blikken zonder iets te zien over de
zonlichte weiden dwalen, die langzaam voorbij glijden. Een mooi werk voor een
mensch: kletsen en praatjesmaken om boeken voor de heeren de Jong te verkoopen.
Daarvoor hebben Dickens en Zola geschreven, daar-
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voor heeft Darwin zich suf gedacht, om de gebroeders de Jong nog rijker te maken
en daarvoor loop ik als een bedelaar langs de weg. Nog minder dan een bedelaar ben
ik, want die behoeft van niemand standjes af te wachten, als hij eens wat minder
thuis brengt. Goed, ik zal het nog een keer probeeren, om Nettie en om moeder,
anders wordt zij er weer de dupe van. Wat een loon, tien gulden per week, daarvoor
ben ik kruier, praatjesmaker, meneer en de duvel weet wat meer. Maar nu is het
afgeloopen; ik doe mijn plicht natuurlijk doe ik mijn plicht, tot het allerlaatste. Een
maal zal ik nog mijn best doen en als ik nu weer bij zoo'n scharrelaar terecht kom,
dan is het uit. Begrijp het nu goed Dolf, je laat je niets meer doen. Och, wat een
vervelend leven. Waarom ben ik niet rijk? Misschien, je kunt nooit weten, misschien
word ik nog eens rijk. Zeker word ik nog eens rijk. Hoeveel? Duizenden. Zooveel
telegraafpalen als ik tellen kan voor het volgende station, zooveel maal duizend
gulden zal ik nog eens bezitten.
Dolf begint nauwkeurig te tellen: de palen vliegen voorbij en zijn kapitaal
vermeerdert op verbijsterende wijze. Nadat hij ruim twee honderd palen geteld heeft,
begint hij te twijfelen aan de mogelijkheid zijner veronderstelling. Het bedrag wordt
te groot.
Veel te veel, denkt hij. Ik zal het door tien deelen en elke volgende paal telt voor
honderd gulden.
Op de plaats van bestemming aangekomen, verlaat hij den trein als groot-kapitalist.
Lieve menschen, wat een geld, denkt hij. Wat zou ik met zooveel moeten doen?
Onzin, lacht hij en dan ziet hij dat de zon schijnt, hij hoort de vogels tjilpen en met
vreugde ziet hij dat het prachtig weer is. Eerst een kop koffie drinken en sigaretten
koopen, ouwe jongen, zegt hij vroolijk en hij telt zijn bezit; drie en tachtig centen.
Deze schat heeft hij aan de nieuwe deeltjes der Volkseditie te danken. Als de patroons
dat eens wisten!
Wat heb ik eigenlijk een goeie bui, mompelt hij als hij, na in een klein cafétje
koffie te hebben gedronken, met zijn twee zware koffers langs den grintweg voortstapt.
Zijn voetstappen maken een krakend geluid op de kiezelsteenen, het klinkt als muziek,
als de trommel van een troep soldaten. Op de maat van dit marschtempo begint hij
een liedje te
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fluiten, onderwijl maakt hij in gedachten woorden op de melodie, korte, krachtige
woorden, begeleid door stevige voetstappen in het losse grint.
Opgefrischt en monter komt hij in het kleine stadje aan. Zijn eerste klant is een
drogist, die ook wat papierwaren, voornamelijk schrijfmappen en closetrollen
verkoopt.
Een best adresje, lacht Dolf en hij trapt de winkeldeur open. Het klingelende
belletje gaat te keer als een schoothondje dat door een New-Foundlander gebeten is.
- Neen, dat dacht ik wel, zegt Dolf, geen boeken noodig. Je hebt gelijk baas, de
menschen houden hier meer van groene poeier en likdoornpleister. Anders een mooie
omgeving hier.
- Ja, zegt de man, en fijn weertje vandaag.
- Prachtweertje, glimlacht hij. 't Is zeker wel goed dat ik mijn koffer hier even laat
staan?
- Ga je gang maar, antwoordt de drogist.
- Best, dank je, zegt Dolf de deur openend. Het foxterrierbelletje keft weer en dan
staat hij buiten, heerlijk in de zon, met vrije, leege handen waaraan geen zware koffers
hangen.
- Dank jullie wel, heeren de Jong, roept hij en van louter pret gooit hij zijn hoed
in de hoogte en schopt een leeg conservenblikje voor zich uit.
Een paar voorbijgangers blijven staan en kijken hem verwonderd na.
- Juist, lacht Dolf, kijk maar. Hier is iemand die van blijdschap gek is geworden,
omdat hij bijna, op het kantje af, gek was.
In het bosch buiten het stadje, laat hij zich languit op den grond vallen, rolt in de
dorre bladeren en dennennaalden als een jonge hond.
- Fijn, roept hij lachend, een dag in prachtband.
Dan gaat hij op zijn rug liggen, met zijn handen samengevouwen onder zijn hoofd.
Het fijne loover der dennentakken staat in ragfijn silhouet tegen de blauwe lucht en
van tijd tot tijd drijven kleine witte wolkjes door de blauwe meertjes. Zacht gaat de
wind door de boomen, een takje kraakt, een vogel tjilpt. Er is in het woud een stilte
van fijne muziek, een adem van zuivere, ontroerende vreugde. Op een tak zit een
eekhoorn, klein, schrander, oolijk kereltje.
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Hij buigt zich om den boomstam heen, kijkt naar den man die op den grond ligt,
beweegt zijn kopje met korte schokjes van verbazing, alsof hij niet begrijpt dat zoo'n
groot loopdier rustig op den grond kan liggen, zonder leven te maken of met steenen
te gooien. Maar opeens schiet hij weg, vliegt omhoog tusschen de takken en hij is
alleen nog maar een wapperende staart die op den wind drijft.
Hij vertrouwt mij bepaald niet, denkt Dolf.
Hij luistert naar de muziek van het woud, herkent melodieën en kleuren. Mooi is
dat, mompelt hij. Wat is het, waarop lijkt het ook weer? Vreemd, dat ik niet op die
wijs kan komen.
Rustig slaapt hij en op zijn voorhoofd zitten twee vliegen die hun levenstaak
volbrengen.
En op dit oogenblik zit de heer Barend de Jong in zijn donker kantoortje, gebogen
over het groote magazijnboek. Misnoegd schudt hij het hoofd: de verkoop van de
nieuwe volkseditie gaat veel te langzaam.
Jozef, de magazijnknecht, houdt er eigenaardige manieren op na. Hij kan grijnzen
als een aap en spreekt soms zalvend als een priester.
- Doe niet zoo mal, zegt Dolf geërgerd, als je niets anders weet dan die onzin, laat
mij dan met rust.
- Nee mannetje, lacht Jozef geheimzinnig, doe nu maar niet alsof het je niets
schelen kan. Heusch, ik weet een nieuwtje waarvan je zult opkijken.
- Zeg het dan en doe niet zoo gewichtig.
- Kom hier, fluistert de knecht, 't is iets heel geks. Kom dicht bij mij: het kan
voorloopig tusschen ons beiden blijven en vooral de bazen gaat het niets aan. Weet
je, vervolgt hij, voor mij is het een onoplosbaar raadsel, maar in de etalage van een
uitdrager bij jou in de buurt, heb ik een stuk of wat deeltjes van onze nieuwe
volksuitgave zien liggen.
Het is Dolf alsof Jozef hem met zijn onderzoekende oogen de keel dichtknijpt.
Hij voelt zich bleek worden en zijn handen beginnen te trillen. Verraden, alles is
ontdekt! Wat nu? Jozef in vertrouwen nemen en alles bekennen.
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Neen, in 's hemelsnaam, dat niet. Iets anders. Maar wat dan?
- Ja, herneemt Jozef en het is Dolf alsof zijn stem uit de verte klinkt, ik zie dat jij
er ook verbaasd van staat. Een ding is zeker: iemand van het personeel moet de dief
zijn.
- Dat is zoo, antwoordt Dolf die voelt dat hij althans iets zeggen moet. Maar wie?
- Wie? Dat zal de politie moeten uitmaken. Wat denk je, zou het toch niet beter
zijn dat ik er met de heeren over spreek?
- Nou, herneemt Dolf schor, ik zou, neen, wij moeten eerst eens kijken of wij het
zelf kunnen uitzoeken. Misschien is dat beter.
- Misschien wel, antwoordt Jozef, alsof hij zich bezint en kijkt onderwijl Dolf
onafgebroken aan. Ja, misschien is dat voor den dief het beste. Denk je ook niet Dolf?
Gluiper, denkt Rudolph, je weet het, je weet dat ik het gedaan heb en daarom
treiter je mij zoo. Kon ik je maar doodslaan nu, dadelijk.
- Dus, besluit Jozef, glimlachend, nu weet je het groote nieuws. Goeie zaken
vandaag.
Snel, alsof zijn zware koffers geen gewicht hebben, loopt Dolf ergens heen. Hij gaat
niet in de richting van het station, want ondanks het feit dat hij niet weet wat hij nu
zal moeten doen, staat het voor hem vast dat hij vandaag in de stad zal moeten blijven.
Hij mag alles wat nu zal gaan gebeuren niet op zijn beloop laten: hij moet iets doen.
Maar wat? Tijdens den korten tocht van het kantoor naar een park, waar hij op een
bank gaat zitten, heeft hij het vreeselij ke dat nu dreigt te gebeuren, al eenige keeren
doorleeft. Jozef zal zijn mond niet houden, of misschien zwijgt hij toch en dan gebeurt
er niets. Neen, daarvoor heeft hij te geheimzinnig en te geniepig gelachen. Als ik
hem nu maar gevraagd had of hij niets wilde zeggen. Och hemel neen, dat is heelemaal
niets, dan weet hij zéker dat ik de boeken gestolen heb, nu raadt hij er misschien
alleen nog maar naar. Hij zal natuurlijk kwaad zijn omdat ik hem niet in vertrouwen
genomen heb en daarom zal hij juist alles verraden. Waarom heb ik het hem dan ook
niet gewoon gezegd? Hij weet toch ook dat
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de bazen vrekken zijn en dat ik de heele dag niet op één kop koffie loopen kan? Als
Simon en Barend weten dat er boeken gegapt zijn, halen ze de politie er bij. Dan
worden de deeltjes bij de voddenkoopman in beslag genomen. Juist heeren, zegt de
koopman dan, zoo'n lange jongen heeft ze mij verkocht. Ik wilde ze eerst niet eens
hebben, maar hij zeurde zoo lang en toen heb ik hem er maar twee kwartjes voor
gegeven. Gaat u zelf maar eens na, boeken zijn bijna niets waard, ik heb liever een
partijtje koper, dat kocht ik vroeger nog wel eens van hem. En dan, lieve hemel,
zucht Dolf en veegt zijn bezweet voorhoofd af, dan komen ze bij mij. Kom hier met
je handen, dief, de boeien aan en blijf nu maar een paar jaar alleen in dit hok. Een
paar jaar heelemaal alleen? Ja, heelemaal alleen. En mag ik zoo nu en dan een sigaret
rooken? Kun je begrijpen, droog brood krijg je met water. Verduiveld, voor twee
kwartjes. En dan moeder, arme moeder, Liever breng ik je naar het kerkhof dan je
naar de gevangenis te zien gaan, heeft zij al dikwijls gezegd, als zij bang was dat ik
verkeerde dingen zou doen. Nu hebben ze gelijk, allemaal, oom Frans en alle anderen.
Precies zijn vader: de appel valt niet ver van den stam. Arme moeder, nog meer
verdriet. En wat zal Nettie zeggen? Ze zal het mij vergeven: ze houdt van mij. En
toch, juist zij heeft mij er al zoo dikwijls voor gewaarschuwd. Ik had naar haar moeten
luisteren. Maar dat helpt nu niets meer; de baas zal het hooren, de politie zal komen,
de gevangenis. Ik moet wat doen, denkt hij, misschien kan ik nog wat doen, voordat
de politie het weet.
Hij kijkt op zijn horloge en ziet dat het elf uur is. Vroeg, mompelt hij. Het is nog
geen middag, gelukkig dat het nog vroeg is.
Zijn horloge weerkaatst een zonnestraal.
Waarachtig, het is zilver, herinnert hij zich. Twee kwartjes maar.
Naar adem snakkend bereikt hij een bank van leening. Zonder een oogenblik te
rusten, gooit hij zijn koffers neer, gaat naar het loket waarboven een papiertje met
het opschrift ‘beleening’ hangt en legt zijn horloge op de marmeren plaat neer. Het
duurt maar even voordat de beambte het klokje wegneemt en onderwijl kan Dolf de
seconden tellen,
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zóó hard tikt het klokje op het koude, harde marmer.
- Een daalder, zegt de man.
- Ja, antwoordt Dolf en als de beambte het horloge in een klein, kartonnen doosje
legt, heeft hij een gevoel alsof men het deksel van moeders doodkist dichtmaakt.
Arme moeder, zucht hij medelijdend, ze heeft er zoo lang voor gespaard.
Voor den winkel van den voddenman blijft hij stijf van schrik staan: de boekjes
zijn uit de etalage verdwenen! Misschien is de politie al hier geweest om het gestolene
in beslag te nemen.
- Neen, antwoordt de koopman, op zijn vraag, ik heb die dingen nog. Weet ik veel,
boeken zet ik niet in mijn winkelraam, dat zijn geen artikelen voor mij.
Dolf glimlacht en zucht. De boeken niet weg, gelukkig, nu kan hij even rusten.
Hij laat zich op een ouden stoel vallen.
- Ik koop ze van u terug, zegt hij dan.
- Best, antwoordt de man en zich bezinnend zwijgt hij even. Je kunt ze natuurlijk
terug koopen, maar winst moet ik hebben. Toevallig had ik er vanmorgen een kooper
voor; tot je geluk bood hij te weinig, anders waren ze al weg geweest.
Dolf weet dat de man staat te liegen, doch hij geeft geen blijk van zijn wantrouwen.
Hij moet den voddenman tot goed vriend houden en daarom maar doen alsof hij hem
gelooft.
- Hoeveel wilde die liefhebber geven?
- Twee gulden.
- Dat is veel en je zei mij dat de boeken niets waard zijn, kan Dolf niet nalaten te
zeggen.
- Een kunst, lacht de man, en als het nou een liefhebber is? Je moet eens zien wat
voor kapitalen de menschen soms voor ouwe rommel geven als het maar antiek is.
- Ik heb niet meer dan een daalder.
- Nou ja, glimlacht de koopman, maak dat nou een kind wijs. Ik moest die boeken
eigenlijk niet eens verkoopen: wie weet wat ze waard zijn als je er zelf om terug
komt.
- Neen, je vergist je, dat is het niet, antwoordt Dolf, en hij vertelt heel de ellendige
geschiedenis. Je zult toch
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zeker niet willen dat ik de gevangenis inga? eindigt hij.
- Moet men dan stelen? berispt de koopman. Een schande noem ik het.
- Geef maar hier die daalder, ik wil die rommel niet langer in mijn huis hebben.
- En zul je dan niet zeggen dat je de boeken gehad hebt als de politie komt?
- Geen woord, antwoordt de voddenman. Maar Jozef zal zijn mond wel houden.
Die heeft toch ook geen haar in zijn handen?
- Wat bedoel je daarmee?
- Weet ik veel. Ga nou maar. En mondje dicht, begrijp je?
Dolf kan het uitschreeuwen van vreugde als hij weer buiten staat. Hij zou kunnen
dansen met zijn zware koffers, waarin nu ook die heerlijke, vreeselijke boeken zitten.
Geen bewijs, mompelt hij in domme listigheid, geen enkel bewijs. Kijk, wat een
aardige, zwarte hond loopt daar. Hij wappert met zijn staart alsof het een vlag is, en
zijn ooren zijn grooter dan zijn kop. Als Dolf hem roept, komt de hond
kwispelstaartend naar hem toe, springt op en legt zijn harige, vuile pooten tegen zijn
borst.
- Ouwe jongen, lacht Dolf, jij weet het, jij bent ook blij. Geef me een poot, zoo,
zwarte schooier, de baas heeft fijn die beroerde boeken in zijn tasch. Geen bewijs,
jongen, ze kunnen allemaal naar de bliksem loopen.
Nu staat hij echter voor de moeilijke vraag waar hij de boeken laten moet. Thuis
in zijn slaapkamertje, onder het bed. Neen, onmogelijk: ze zouden huiszoeking
kunnen doen. In het water gooien? Als iemand dat ziet, is hij er gloeiend bij. Eén
mogelijkheid is er: bij Nettie, daar zal niemand ze zoeken.
In de stille kamer van Nettie, die bezig is aan een plaatje voor een sprookjesboek,
durft hij met zijn voorstel niet voor den dag te komen.
- Waarom ben je niet op reis? vraagt zij.
- Weet je, zegt Dolf, op haar teekening wijzend, als het nacht in het bosch is en
dat naakte kind staat in het maanlicht, kun je alles er omheen zwart maken en dat
kindje wit en dan ook wit achter de dennentakken, ik geloof dat het dan heel mooi
zal worden.
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- Aardig, zegt Nettie, opeens vriendelijker. Die boomen zwart, dat zal decoratief zijn.
Hoe kwam je zoo op de gedachte?
Dolf geeft geen antwoord; zijn blik zoekt een plekje waar de boeken verstopt
kunnen worden.
- Nettie, zegt hij plotseling, en hij neemt haar hoofd tusschen zijn handen en kust
haar op het voorhoofd. Ik moet je iets vreeselijks vertellen.
Zonder haar oogen van het teekenbord op te slaan, luistert zij naar hem. Als hij
alles verteld heeft, blijft zij zwijgen en een drukkende stilte hangt in de kamer.
- Lieve Nettie, zegt hij eindelijk, vergeef het mij maar. Weer kust hij haar en zonder
zich te bewegen, zonder haar oogen op te slaan, laat zij hem gaan. Dolf heeft een
gevoel alsof hij een kouden steenen trekpot gezoend heeft.
Plotseling staat hij op, vloekt als een kerel en begint dadelijk daarna te huilen als
een kind.
- Nettie, je kunt mij gelooven, nooit, nooit meer zal ik zooiets doen.
- Dolf zegt zij eindelijk langzaam, alsof zij uit haar slaap ontwaakt, wat is dàt
gemeen. Zoo dikwijls heb ik je gevraagd het te laten, om mijnentwil. Neen, je houdt
niet van me.
Heel lang blijven zij praten. Dolf zegt veel maar Nettie antwoordt weinig en telkens
als hij haar aankijkt, ziet hij de oogen van een vreemde. Eindelijk stemt zij er in toe,
dat de boeken in haar kamer worden opgeborgen.
- Dank je wel, zegt hij als hij weggaat. Ik ben zoo blij.
- Ja, antwoordt Nettie.
Doch Dolf is volstrekt niet blij, hij is stil en verdrietig en ondanks het feit dat hij
twee zware koffers draagt, zijn zijn handen licht en ledig: het is hem of hij iets
verloren heeft.
Als hij thuiskomt brandt het licht in de huiskamer reeds en moeder en Marietje
zitten bij de tafel. Even blijft hij in de deuropening staan en alles ziet hij wonderlijk
duidelijk en scherp, als door een vergrootglas. De fijne, scherpe rimpeltjes naast
moeders oogen, de grijze haartjes bij haar slapen en de gele handen die een weinig
beven.
Moeder is moe, ze begint oud te worden, denkt hij. Gelukkig dat zij het niet weet.
Hij kust haar onstuimig, op haar
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mond en op haar oude, lieve oogen en onderwijl begint hij weer te huilen. Gek, nu
alles voorbij is.
- Malle jongen, lacht zij. Wat heb je? Je hebt zeker goeie zaken gedaan.
Dien avond blijft hij thuis, zitten zij gezellig met z'n drieën aan tafel en spelen domino.
Hij maakt grappen waarom moeder en Marietje moeten lachen en telkens als het
even stil in de kamer is, begint hij opnieuw te spreken of te zingen. Op deze wijze
verdrijft hij zijn vrees en vult hij de vreeselij ke geluidloosheid, waarin hij het rinkelen
van de huisbel duidelijk zou kunnen hooren.
Als zij gaan slapen, blijft hij in bed nog wat met Marietje praten. Eerst spreken
zij over schaakspelen en dan over het verjaardagsgeschenk dat zij voor moeder willen
koopen. Dolf weet het gesprek echter spoedig op klokken te brengen en hij vertelt
zijn zuster dat zijn horloge zoo goed loopt. Altijd gelijk met de stationsklok, zegt
hij, verleden week heb ik het gelijk gezet en vanmiddag liep het maar twee minuten
voor.
Na de horloges krijgt Dolf het over juweelenen diamanten en vanzelf komen zij
dan over dieven en inbrekers te spreken.
- Ik kan mij best voorstellen, zegt hij, dat iemand een gierigaard, een echte vrek,
bestelen zou.
- Ik ook, meent Marie.
- Alle dieven zijn geen schurken, er zijn ook flinke kerels onder. Zou jij met een
dief willen trouwen?
- Bedoel je een echte dief, een inbreker?
- Neen, ik bedoel een die van zoo'n gierigaard gapt.
- Natuurlijk, antwoordt Marietje, dat zou ik juist fijn vinden.
- Ja, zegt hij, ik ook. Maar je hebt van die menschen die het erg vinden.
- Ja, van die menschen heb je.
- Wel te rusten, Marie.
- Nacht Dolf.
Hij kruipt diep onder de dekens. Hij denkt aan Nettie en hij tracht zich de vreemde
uitdrukking van haar oogen voor den geest te halen. Zij kijkt hem echter gewoon aan
en zij
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lacht, zooals immer. Lieve Dolf, zegt zij, je fluit prachtig, je bent heel muzikaal.
Het is nog heel vroeg als de huisbel rinkelt. Dolf slaapt nog, doch als moeder hem
wekt, is hij dadelijk helder wakker. Voordat zij nog een woord gezegd heeft, weet
hij het: er is iets bizonders.
- Ja, zegt de moeder, een knecht van Herder. Of je dadelijk bij hem komt.
- Het is goed, mompelt Dolf en grijpt zijn kleeren.
- Wat kan het zijn? vraagt de moeder. Zou er met Nettie iets niet in orde zijn?
- Misschien, hakkelt Dolf.
Toch politie, denkt hij huiverend. Hoe komen ze daar terecht, bij Herder? Zou
Nettie iets gezegd hebben? Onmogelijk. Alles verloren, alles tevergeefs geweest.
Zonder zich te wasschen en half gekleed, zonder boord en vest gaat hij weg. Als
hij de straat waar meneer Herder woont inslaat, blijft hij aarzelend staan. Nòg ben
ik niet binnen, nog ben ik vrij, denkt hij. Als ik er heen ga, nog een paar honderd
meter, nog een paar minuten, dan is het afgeloopen. Maar het is haast niet mogelijk
dat de politie bij Herder op hem wacht. Alleen als Nettie iets gezegd heeft. Onzin,
dat zal zij nooit doen. Vooruit dan maar, ik ga, besluit hij.
Onder het loopen begint hij zijn voetstappen te tellen. Als ik het doe, tot de deur
in twee honderd passen, neen, in honderd vijftig, dan loopt het goed af. Honderd
passen heeft hij reeds gedaan, als hij ziet dat nog een flink aantal huizen hem van
Nettie's woning scheidt. Neen, dat gaat mis, kreunt hij. Hij vergroot zijn stappen,
springt meer dan hij loopt. Nog twintig passen heeft hij over: daarmee zal hij niet
toekomen. Nog tien; gelukkig, hij haalt het. Als hij in het portiek staat heeft hij nog
drie stappen over. In orde, glimlacht hij, maar als hij den schelknop indrukt, begint
hij te twijfelen aan zijn voetstappenorakel en overvalt hem een hevige angst.
Herder opent zelf de deur.
- Kom maar boven, zegt hij effen.
Tenminste niet de stem van een agent, denkt Dolf.
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Boven gekomen ziet hij dat er geen rechercheur of agent is en zóó heerlijk,
geruststellend leeg is de kamer, zoo vertrouwelijk, vriendelijk hol, dat hem de
aanwezigheid van meneer Herder, die met een wit gezicht bij de tafel staat, niet eens
hindert. Op een stoel ziet hij een bekend pakje, zijn boeken en opeens begrijpt hij
alles. Dus toch, Jeanette heeft hem dus verraden.
- Hier staat je gestolen goed, hoort hij mijnheer Herder zeggen. Jeanette kon er
vannacht niet van slapen en ze heeft mij alles verteld. Mijn kinderen zijn gelukkig
nog geen dieven. Je zult wel begrijpen, dat hiermee alles tusschen jullie beiden
afgeloopen is. Neem dat, de boel die daar staat, mee en kom nooit meer onder mijn
oogen.
- Meneer Herder, zegt Dolf gesmoord. En Nettie dan?
- Zorg jij maar voor jezelf.
- Ja, antwoordt Dolf. Maar wat gaat jou dat eigenlijk allemaal aan? vervolgt hij
voor zichzelf. Driftig en opstandig grist hij het pakje van den stoel, doch dadelijk
daarna overvalt hem een gevoel van droefheid.
Langzaam, met gebogen hoofd en slepende voeten, gaat hij heen, alsof hij in een
begrafenisstoet meeloopt. Hij is vol van ellende, diep onder den indruk van een intens
verdriet, dat zijn keel dichtknijpt en hem het ademhalen moeilijk maakt. En toch ziet
hij zichzelf als een armen, boetvaardigen zondaar de kamer uitwandelen, zooals
meneer Herder dat op het oogenblik zien moet. Geschandvlekt, schiet hem plotseling
in gedachten, een tragisch en tegelijk belachelijk woord. En toch fijn geen politie,
denkt hij. Maar Nettie! Alles is uit: ze heeft hem verraden.
In het donkere gangetje staat Jeanette en hij schrikt als hij haar ziet.
- Nettie, roept hij hartstochtelijk, Nettie, laat je me zoo gaan?
- Dag Dolf, antwoordt zij en haar stem klinkt vreemd en onverschillig, als de stem
van een winkelier, die zegt: deze keer niets noodig, koopman.
Nettie gaat naar binnen en hij blijft alleen op het donkere portaal.
Dan gaat hij langzaam, stap na stap, de trap af en in het geluid zijner voetstappen
hoort hij een Marche Funèbre.
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Het plotselinge bezit der boeken stelt hem voor een oud probleem. Waar moet hij
die hatelijke, gevaarlijke dingen laten? Dan herinnert hij zich den weg dien zijn
horloge ging, een veilig, donker oord, waar men alles opbergt, alsof het nimmer meer
te voorschijn zal moeten komen.
Weer grijpt de beambte in de stofjas het pakje en hij zegt: een gulden. En weer
antwoordt Dolf met een enkel woord: ja.
Het harde schijfje in zijn hand vertelt hem dat hij nu een gulden rijk is.
't Is waar, mompelt hij, ik heb nu een gulden. Die voddenman gaf maar vijftig
cent, dat is twee kwartjes winst.
Met geld in zijn zak, gevoelt hij plotseling een hevige behoefte aan warme,
opwekkende koffie. Zoekend naar een café, waar hij zoo vroeg reeds koffie krijgen
kan, dwaalt hij door een achterbuurt en komt eindelijk in ‘De witte ballon’ terecht.
Eerst herkent hij het benauwde, kleine stamkroegje van dronken Hendrik niet, totdat
een schorre, bekende stem zijn herinnering wakker schudt.
- Tonnerre, mijn jonge vriend!
Bij de toonbank staat Ferdinand, de oude koeienschilder. Hij steekt zijn handen
vooruit en komt lachend naar Dolf toe.
- Wel, zegt hij, kerel hoe gaat het? Mon Dieu, je kunt een menschenleven redden.
Heb je misschien genoeg bij je om een dorstigen grijsaard een brandewijntje te
fuiven?
- Een gulden heb ik.
- Bien, lacht de schilder en hij klopt Dolf op den schouder.
Er wordt koffie en brandewijn gebracht en bij hetzelfde, kleine tafeltje waaraan
zij reeds eerder samen gezeten hebben, vertelt Ferdinand opgewekt grappige
gebeurtenissen uit zijn leven, waarom Dolf, trots zijn neerslachtigheid, zoo nu en
dan lachen moet.
Bij het tweede brandewijntje, als de schilder zijn glas opheft en santé zegt, kijkt
hij Dolf recht in de oogen, zet dan zonder te hebben gedronken het glas weer neer
en grijpt over de tafel heen de hand van zijn jongen vriend.
- Morbleu kameraad, roept hij, er is met jou iets niet in den haak.
Dolf schudt ontkennend het hoofd. Meer dan ooit heeft
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hij echter op dit oogenblik behoefte aan vriendschap en als hij durfde, zou hij
Ferdinand in vertrouwen nemen.
- Neen, mijn jongen, herneemt de schilder lachend, Ferdinand's oogen zijn al open
vanaf zijn geboorte en, nom d'un petit bonhomme, dat is een heele tijd. Vertel mij
nu maar eens, heeft zij blauwe oogen en meen je nu in ernst dat het leven geen centime
meer waard is?
- Neen, antwoordt Dolf, dat is het niet.
- Dus dat niet, herneemt de ander, bien, dan moeten haar oogen grijs of bruin zijn.
Nietwaar, glimlacht de schilder vertrouwelijk, waarom zou een jonge kerel met een
gezond lichaam en met nog minstens een kleine honderd jaar leven voor de boeg
timide zijn, als er geen vrouwenoogen waren? Kom, mon gamin, stort jij je hart maar
eens uit, dat frischt het gemoed op en als je niet dood wilt of je voorgenomen hebt
je heele leven niet meer te lachen, dan heeft papa Ferdinand nog wel medicijn voor
je in zijn wijnkelder.
Dolf glimlacht. De vertrouwelijke gemoedelijkheid van den schilder maakt hem
rustiger en diens gulle glimlach is als een koesterend vuur, dat de kilte om hem heen
wegneemt.
- Och, zegt hij, het is zoo erg niet, maar er hindert mij wat, iets dat ik niet begrijpen
kan.
- Zoo, fluistert Ferdinand en buigt zich over het tafeltje naar Dolf toe, heeft ze je
bedrogen?
- Neen, verraden.
- En dat kun je niet begrijpen? Soit, je bent na Adam de eerste niet die van Eva
een appeltje te eten krijgt. Dank echter de hemel dat je door een vrouw te pakken
genomen bent, da's in ieder geval nog een bewijs dat zij belang in je stellen. Kijk
naar mij, ik heb mij niet meer over de ontrouw der vrouwen te beklagen, naar
Ferdinand kijkt het schoone geslacht niet meer om. Jammer, mon garçon, want er
zijn nog genoeg jonge kerels tusschen twintig en veertig jaar, die alleen niet oud zijn
omdat ze nog geen grijze haren en een mond met goeie tanden hebben, maar die van
plezier zouden spinnen als een kat bij de warme kachel, als zij eens voor een poosje
dat afgedankte hart van Ferdinand en zijn ouwe oogen te leen mochten hebben. Dan
zouden zij tenminste zien dat het leven geen doodgraversbijeenkomst is, waar je
terwille van het lieve eten eeuwig
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met een verdrietig gezicht moet rondloopen en je hand voor een fooi moet ophouden.
Dan zouden zij begrijpen dat het leven een fijne kermis is, mijn jongen, een feest
met muziek en lampions, waar je soms middenin zit en meezingt totdat je er schor
en dronken van bent en waarnaar je een andere maal weer alleen op een afstand mag
luisteren en dan tenslotte nog weer blij als een kind bent, dat je nog een paar toontjes
van de muziek hoort of heel in de verte nog een enkel gekleurd lampionnetje kunt
zien. Zoo is het, mon petit gosse, en probeer jij nu maar van je ziel een burgermans
loterijclub te maken, die niets dan nieten trekt. Dat lukt je toch niet, Ferdinand begrijpt
dat beter.
- Je praat met mij alsof ik je beste vriend bent, zegt Dolf. Eigenlijk een beetje alsof
je mijn vader bent.
- Heelemaal niet, mijn jongen, vergis je niet. Je kunt op de heele wereld geen
beroerder vader vinden dan ik ben. Een vader is een ding dat ouder dan zijn kinderen
wordt. Vaders zijn wezens die 's winters geborduurde pantoffels dragen en een plaatsje
naast de warme kachel hebben en die 's zomers in een rieten stoel in het zonnetje
zitten. C' est dans Ie sang, mijn jongen, maar ik klets, er zijn ook nog andere vaders,
die zitten, zonder stoel en pantoffels dan, tusschen Noord- en Zuidpool en daar ergens
in de buurt is hun gezin ook. Zoo'n soort vader ben ik, een die op het compas zijn
gezin stuurt, die een eigen tuintje heeft dat zoo groot als de wereld is en die nooit
zuur kijkt als het eten aangebrand is of als moeder een keer zijn sokken niet gestopt
heeft. En nu, eerst nog een brandewijntje en dan vertel je mij eens wat Eva gedaan
heeft.
Als Dolf zijn ervaringen zonder iets te verzwijgen verteld heeft, blijft de schilder
hem een oogenblik zwijgend aankijken, haalt dan zijn schouders op en rolt een sigaret.
- Ook eentje? vraagt hij glimlachend.
Als zij beiden rooken, zegt Ferdinand:
- Een verstandige meid, die Nettie.
- Wat? vraagt Dolf verbaasd.
- Een verstandige meid, herhaalt Ferdinand, een dochter van een rijke
papierhandelaar moet niet trouwen met de deurkruk van de gevangenis. Een meisje
dat het gezag van haar ouders erkent en het misdadige geheim, dat haar liefste
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haar toevertrouwt, na een nacht zonder slaap aan haar vader vertelt, kan niet trouwen
met een schavuit, die later door zijn kinderen een leugenaar zal worden genoemd.
- Wat beteekent dat? Maak je er een grapje van of meen je dat?
- Dat is ernst, antwoordt de schilder kalm. Verder gaat iemand die een prettige
dag wil hebben niet naar een dokter om zich te laten onderzoeken en dan te hooren
dat hij aan een of andere kwaal lijdende is.
- Wat bedoel je daarmee?
- Nu, herneemt Ferdinand, als twee jonge menschen van elkaar houden, dan spreken
zij toch niet van trouwen, dan doen zij eenvoudig wat verliefde menschen vanzelf
doen en daarmee uit. Jouw Jeanette vond immers dat je maatschappelijk vooruit
moest zien te komen? Als je werkelijk van iemand houdt, dan zeg je niet: ik zal je
eeuwig lief hebben mits je hooge boorden draagt, of: wij zijn voor elkaar geboren
en wij behooren bij elkaar vanaf het oogenblik waarop je zeven gulden en vijftig
cent per week meer verdient en brood met kaas inplaats van spiegeleieren eet.
- Och, valt Dolf in de rede, je begrijpt het niet.
- Ik weet het vriend. Zooiets kunnen anderen niet begrijpen; later begrijp je het
zelf niet eens meer.
- Jij denkt er gemakkelijk over, omdat het je misschien niets schelen kan of omdat
je meent dat het tusschen ons kinderspel en geen ernst was.
- Mais non, zegt Ferdinand en hij schudt langzaam ontkennend het hoofd, ik begrijp
heel goed wat er op het oogenblik in je omgaat, ik ken dat gevoel. Ja mijn jongen,
nu prikt het van binnen een beetje, ze hebben wat zout op je ziel gestrooid, maar dat
is uitstekend, dan went ze vast aan de pekel die later komt.
- Kijk, vervolgt de schilder en hij buigt zich weder over naar Dolf, nu zal ik je
eens in vertrouwen wat zeggen, ik zal je een fijn recept geven dat met al het goud
van de wereld niet te betalen is. Als de oude alchemisten dat recept hadden gekend,
zouden zij nooit gezocht hebben naar het levenselixer, als de menschen het kenden
konden ze hun portemonnaie in het water gooien en dan konden schoolmeesters,
advocaten, rechters en alle andere giftmengers hun biezen
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wel pakken, dan zouden de menschen niet als huisknechten, kellners of
zaakwaarnemers met vriendelijke gezichten en hun ziel vol azijn door God's
bloementuin behoeven te wandelen en dan zouden het niet alleen de zuigelingen en
de idioten zijn die hardop durven lachen. Zie je Dolf, de menschen nemen het verdriet
dat zij in hun leven hebben te zwaar en hun vreugde vergeten zij te vlug. Inplaats
van vroolijk met elkaar te zijn, maken zij van de wereld een dokterswachtkamer,
waar iedereen met zijn kwalen en ellende pronkt. Dat komt doordat de menschen
meer van zichzelf houden dan van het leven. Zij genieten van hun eigen belangrijkheid
en van hun leed, inplaats van het leven te vieren, waarvoor zij tenslotte toch alleen
maar geboren zijn. Zij vullen de stilte dezer wereld niet met vreugde, maar met lawaai
en jammerklachten. Daaraan valt nu eenmaal niets te veranderen, omdat zij het goede
recept niet kennen. Wat vreugde heeft, mon ami, schreeuwt niet doch zingt en wat
lijdt, jammert niet maar zwijgt. Dàt nu, het leven zonder lawaai of morren te
aanvaarden, schijnen de meeste menschen niet te begrijpen. En hier heb je mijn
recept: neem het leven zooals het is, smart of vreugde, altijd is het goed, als je maar
begrijpt en erkent dat het goed is. Het leven Dolf, is als wijn, drink het met een grage
mond die proeven kan, soms wat te zuur, soms wat te zoet, maar toch altijd m'n
vriend is het wijn, na den mensch, die het leven zoowel als de wijn weet te
waardeeren, God's edelste schepping. Waarom aarzelen je er dronken aan te drinken,
als de smaak goed en de geest bereid is en waarom haar uit te spuwen en te vergeten
dat zij geperst werd uit druiven die in de zon groeiden, als zij eens een keer wat
wrang op de tong ligt? Zoo is het, Dolf, en Ferdinand is niet alleen maar een oude
gek, die graag grappen maakt en brandewijntjes drinkt. Neen, hij heeft in zijn leven
voldoende druivensap gedronken om een jenevertje voor lief te nemen, nu de
menschen meer vragen dan hij voor wijn betalen kan en God hem geen akkertje gaf,
waar hij zijn eigen druiven verbouwen kan. Zoo is het óók goed, m'n jongen. En
moeten wij dan maar vrienden zijn, ook al begrijp ik je niet goed?
- Ja, graag, antwoordt Dolf, en hij geeft den schilder een hand.
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- Goed zoo, lacht Ferdinand, alleen een beetje steviger handdruk. En hierbij adopteer
ik je als mijn zoon; de erfenis heb je al. Nu gaan wij samen nog even naar mijn krot,
daar heb ik nog een halve flesch oude Bordeaux. Wij zullen drinken op de jeugd met
of zonder grijze haren en op Eva, die Adam een zure appel gaf.
- Ja, zegt Dolf, op alles wat je wilt, op alles wat van nu af gebeuren zal.
- Excellent mon vieux, lacht de schilder. Hij staat op en brengt zijn hand aan zijn
hoed. Neen, jij ook staan, zoo kom je er niet af. In de houding.
Hand in hand staan zij tegenover elkaar, de oude en de jonge.
Dank je, denkt Dolf met zijn blik in de grijze oogen van Ferdinand. Jij bent een
kerel en je bent mijn vriend.
- Kom, zegt de schilder ernstig, hand aan je hoed. Salut à la vie!
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Vierde hoofdstuk
In de kleine achterkamer op een ouden stoel met een rieten zitting, die aan den
onderkant een franje van rietstengels heeft, zit de moeder. Haar ellebogen rusten aan
weerszijden op twee wrakke werktafels en het hoofd, dat nu grijze haren heeft, buigt
zij terzijde, luisterend naar oom Frans, die, als vroeger, met groote passen heen en
weer loopt.
- 't Was te voorzien, herhaalt hij voor de zooveelste maal; die jongen is te lui dat
hij werkt. Een goeie zoon van zijn vader.
- Frans je begrijpt niet hoe dikwijls ik hem er al op gewezen heb, maar het helpt
allemaal niets. Nadat hij bij de Jong is weggegaan, heeft hij niets meer uitgevoerd.
Hij ziet er uit als een schooier en het ergste van alles is, dat hij, als hij weer zoo'n
bui heeft, thuis niet wil eten. Hij zegt dat hij mij niet tot last wil zijn.
- 't Is me wat moois, roept de dokter, artiest, schrijver, dat beteekent hongerlijden.
'n Goed vak voor luilakken zooals je zoon er een is. Onverantwoordelijk, dat denkt
maar dat de maatschappij iedere nietsnut, die gevolg geeft aan een gril, te eten geeft.
- Och, herneemt de moeder vergoelijkend, het schijnt toch wel dat er iets in zijn
schrijverij zit. Een paar maal hebben ze al iets van hem in een blad gedrukt en zijn
naam stond er boven.
- Millioenen van die prullen zijn er die iets gedrukt krijgen; ze overstroomen de
wereld met hun zinlooze rommel waarvan de menschen geen haar beter worden. Dìt
wil ik je wel zeggen: van mij behoeft hij op geen cent meer te
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rekenen. Jou zal ik iedere maand wat geven. Is het als je goed nagaat geen schande,
dat een kerel van bijna twintig jaar, niet in staat is, neen, het gewoonweg vertikt voor
zijn moeder te zorgen?
- Toch meent hij het zoo kwaad niet. Iedere cent die hij verdient brengt hij thuis.
- Moest er nog bijkomen dat hij het niet deed. Ik zeg je dat hij een lafaard is die
den strijd om het bestaan niet aandurft. Geen lafaard? Let maar eens op: hij zou om
twee uur hier zijn. Bij half drie is het en hij blijft onder water.
- Hij zal niet wegblijven.
- Ik betwijfel het, nu hij weet dat ik hier ben.
Op dat oogenblik wordt de deur geopend en treedt de lafaard de kamer binnen.
Zijn manchester jasje is natgeregend en zijn nauwe, te korte broekspijpen zijn, evenals
zijn schoenen, met modderspatten bedekt. Even blijft hij bij de deur staan, kijkt zijn
moeder en zijn oom beurtelings aan en gooit dan zijn natten hoed op een stoel.
- Goeien middag. Wat een hondenweer.
- Ja, ellendig voor straatslijpers, antwoordt oom Frans. Da's een kranig begin,
denkt Dolf, een regelrechte aanval op den koning. Achteloos strijkt hij zijn natte
haren van zijn voorhoofd weg en gaat naast zijn moeder op een tafeltje zitten. Hij
begrijpt dat zij reeds een storm van verontwaardiging en verwijten te verduren gehad
heeft en een onbewuste drang om haar te beschermen tegen verdere aanvallen, doet
hem in haar directe nabijheid plaats nemen.
- Zoo, herneemt oom Frans, en hij gaat zooals vroeger, toen zijn neef nog een
kleine jongen was, vlak voor hem staan. En vertel mij nu eens wat je van plan bent.
Wil je werken, je brood verdienen of ben je daar te lui voor?
Dolf zucht. Ik kan althans trachten het hem duidelijk te maken, denkt hij, hoewel
het moordenaarswerk is. Dat wordt een kibbelpartij, anders niet.
- Oom, begint hij voorzichtig, er is geen sprake van dat ik niet werken wil. Alleen,
begrijp mij goed, ik wensch niet onder het juk der maatschappij te loopen en voor
een beetje geld allerlei dom en vervelend werk te doen, dat beter door de eerste de
beste ezel gedaan kan worden.
- Je zult wel verplicht zijn dat te doen, omdat je altijd
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eigenzinnig geweest bent en nooit iets hebt willen leeren.
- Over dit onderwerp hebben wij het vroeger al zoo dikwijls gehad, dat wij er nu
beter over kunnen zwijgen. Dat gepraat leidt toch tot niets. En waarom zouden wij
ruzie maken?
- Zeg dan tenminste wat je van plan bent, vervolgt oom Frans op milderen toon.
Op deze wijze kun je toch niet doorgaan? Een kerel van twintig jaar mag niet leven
zooals jij doet. Ontvouw een ernstig plan, toon dat er een wil is en dan ben ik
waarachtig toch ook nog wel bereid je de helpende hand toe te steken.
- Nu Dolf, je hoort het, mengt de moeder zich in het gesprek, wees nu eens niet
eigenwijs en luister naar oudere menschen.
Dolf kijkt hen beiden aan en schudt langzaam het hoofd. Zij meenen het zoo goed,
denkt hij, maar ze begrijpen er niets van. In een warme opwelling van liefdevol
medelijden, legt hij zijn handen op hun schouders en kijkt hen beurtelings aan.
- Oom, zegt hij zacht, maak je maar geen zorgen om mij. Met mij zal het heusch
wel in orde komen. Als wij er maar mee beginnen elkaar niet kwaad gezind te zijn
en elkaar ons levensinzicht niet opdringen. Wij moeten het leven zoo zwaar niet
nemen.
- Je praat er eigenlijk maar een beetje op los. Och, zucht de dokter, er blijken
stakkers te zijn, die altijd kind blijven, die nooit hun verstand zullen krijgen, al worden
zij ook honderd jaar.
- Ja, antwoordt Dolf, en ik ben wellicht een van die menschen. Maar oom, er zijn
toch nog anderen die er veel beroerder aan toe zijn, dat zijn de stakkers die hun heele
leven de zon niet zien en die, al hebben ze ook een zonnesteek gekregen, haar bestaan
niet eens vermoeden. En oom, zeg mij nu eens eerlijk, heb je nu werkelijk zoo'n
hekel aan mij?
- Een beetje onkiesch nietwaar, zooiets op den man af te vragen.
- Neen, lacht Dolf, volstrekt niet. Je zoudt mij het antwoord niet schuldig blijven
als je mij inderdaad niet mocht. En je moet het mij maar niet al te zeer kwalijk nemen,
want
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ik vroeg het met een bedoeling. Het is namelijk hondenweer en de schoenen die ik
draag, tarten iedere levensbeschouwing.
- En wat wil je daarmee zeggen?
- Niets. Deze schoenen zijn als bewuste, practische menschen: zij spreken voor
zichzelf.
- Schande is het, roept de oom, je verlaagt je tot bedelen.
- Volstrekt niet, als u het zóó opvat, zal ik mijn schoenen het zwijgen opleggen.
- Zie je, herneemt oom Frans, zijn portemonnaie uit zijn zak halend, ga jij nu maar
naar den schoenhandelaar en haal een paar laarzen in ruil voor je lanterfanten. Hier
heb je tien gulden, maar ik zeg het je nu voor het laatst: het is uit, afgeloopen.
- Neen, zegt de moeder, ik wil niet dat hij dat geld aanneemt. Als er schoenen
gekocht moeten worden, dan kan hij bij mij komen.
- Moeder u begrijpt het verkeerd. Oom Frans leent mij eenvoudig dit tientje en
later geef ik het hem terug. Oom kan het geld beter missen dan u.
- Een leening op de eeuwigheid, mompelt de oom en trekt geërgerd zijn schouders
op. Enfin, misschien kom je nog eens tot inzicht, als het dan nog niet te laat is.
- Er zijn menschen die nooit tot inzicht komen oom, zegt Dolf en neemt zijn natten
hoed op.
Na zich van oom Frans' tientje een paar schoenen en een doos sigaretten te hebben
gekocht, is Dolf van meening, dat hij er behoorlijk genoeg uitziet, om een bezoek
aan den beroemden schrijver te gaan brengen, wien hij zijn werk, op aanraden van
een paar kennissen, ter lezing gezonden heeft.
Als je werk in zijn smaak valt, kan hij wel iets voor je doen, hebben de vrienden
gezegd en daarom heeft Dolf, hoewel hij weinig van den beroemden auteur gelezen
heeft, hem zijn laatste novelle ter inzage gezonden. Na weken niets te hebben gehoord,
meent hij dat hij thans, nu hij fonkelnieuwe schoenen draagt, het antwoord maar
moet gaan halen.
Men zegt dat hij nogal ijdel is, denkt hij, ik heb dus veel kans dat hij over zichzelf
en zijn werk zal gaan spreken.
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Behalve die eene schets heb ik geen letter van hem gelezen en waarachtig, veel vond
ik er niet aan. Hij kan mij helpen. Waarmee, met wat? Dwaas ben ik, ik heb geen
behoefte aan hulp. Ook ijdelheid, hoop dat iemand van naam mij wellicht een pluimpje
geven zal. Ik ben een charlatan, een ijdele stumper, als de rest. Als ik naar dien vent
ga, dan doe ik dat om er op een of andere manier voordeel uit te halen. Als het mij
werkelijk ernst met mijn werk is, als ik onafhankelijk en vrij tegenover de wereld
wil blijven, dan moet het oordeel van een erkende grootheid mij onverschillig zijn
en dan ga ik dus niet. En nu, tusschen deze twee kiezen; gaan of niet.
Hier ben ik er al, onderbreekt hij zijn gedachtengang. Een groot huis: die kerel
moet geld verdienen als water. Toch wel aardig om eens te zien hoe een echte,
beroemde schrijver als een gewoon mensch leeft en met zijn twee beenen onder tafel
zit, al ligt er misschien dan ook een kostbaar tapijtje onder. Maar als ik naar binnen
ga, ben ik een charlatan. Onzin, alleen even kijken hoe hij er uit ziet en ik moet
trouwens mijn copie ook terug hebben.
- Je lacht nogal levenslustig voor een dienstbode van een beroemden baas, zegt
Dolf tot het meisje dat de deur voor hem geopend heeft.
Hij moet wachten in een kleine zijkamer, waarin slechts enkele leelijke stoelen en
een ronde, zwartgelakte tafel staan. Het vertrekje ziet er in het minst niet kunstzinnig
uit en lijkt meer op de wachtkamer van een dorpsdokter, dan op een kamer in het
woonhuis van een beroemden kunstenaar. Als hij in een leuningstoel voor het raam
naar de menschen die door den regen loopen, zit te kijken, overvalt Dolf een gevoel
van slaperigheid. Zijn hoofd zakt voorover, zijn ledematen zijn zwaar, alsof er
gewichten aan hangen en het kost hem inspanning rechtop te blijven zitten. Het zit
hier in de lucht, geeuwt hij, in dit vervelende kamertje: ik begrijp niet dat die meid
in zoo'n naargeestig huis zoo vroolijk lachen kan. Bloemetjesbehang en gordijnen
met balletjesfranje: een best huis om er spookgeschiedenissen in te schrijven, maar
dan van oude, muffe spoken met een huisjapon aan, die stinkt naar tabaksrook en
slaapkamers. Acht glazen pijpjes hangen nog aan de lamp, bepaald oude dingen,
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want ze zijn smerig en zitten vol vliegendrek. Ook geen gloeikousje in den brander:
men gebruikt hier dus geen licht, hier komt 's avonds niemand. Eigenaardig: direct
is het te voelen dat in deze kamer niet geleefd wordt. Alleen wachthok, 't lijkt wel
een gevangenis. Het duurt een eeuwigheid, hij moet zeker nog eerst een hoofdstuk
afmaken. Ik snap niet dat die vent midden op den dag schrijven kan. Je hebt van die
lui, ze gaan gewoon voor hun schrijftafel zitten, lust of geen lust, het papier wordt
toch volgeschreven. Tenslotte is schrijven ook gekkenwerk, ijdelheid. Toch niet, als
het maar dicht bij de eeuwigheid staat, als het leven er maar in klopt. Wat zei oom
Frans ook weer? Even goed mooie schoenen en ze zien er solide uit...
Dan loopt Dolf met zijn nieuwe schoenen aan in een lange, rechte straat met aan
weerszijden hooge, loodrechte huizenmuren. Heel die lange straat bestaat uit slechts
twee onafzienbare huizen, aan iederen kant een. De vensters die geen glas, doch
platen metaal hebben, zijn allen gelijk van vorm en volgen elkaar op regelmatige
afstanden op. Hoog boven de daken der huizen, ongeveer in het midden der straat,
juist boven de plaats waar hij loopen moet, hangen lange, glazen staven met scherpe
punten, die omlaag gericht zijn. Zij zien er uit als enorm groote sierstengels van een
lamp, doch zij zijn scherp als lanspunten. Dolf weet dat zij ieder oogenblik kunnen
vallen en hem doorboren, doch desondanks is het hem onmogelijk een stap van de
gevaarlijke lijn af te wijken. Ook heeft hij de zekerheid, dat deze straat nooit een
einde zal hebben, dat hij immer zal moeten blijven doorloopen en dat hij nimmer
tusschen de huizenmuren vandaan komen zal. Deze gedachte hindert hem echter
niet, daar hij zich ervan bewust is dat hij toch eeuwig iets zal moeten doen en dan is
het wandelen door een rechte straat nog zoo'n zware taak niet. Het is alleen
onaangenaam dat zijn nieuwe schoenen hem knellen en dat zijn dubbele schaduw,
geweldig vergroot, langs de beide gevelmuren meeglijdt. Terwijl hij verder loopt,
houdt hij voor onzichtbare toehoorders een schitterende redevoering over het gebruik
van een eigenaardige soort roode inkt, welke van ossenbloed gemaakt wordt. De
woorden vloeien van zijn lippen, hij weet zijn gedachten merkwaardig helder uiteen
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te zetten en hij vindt woordcombinaties waarnaar hij zelf met bewondering luistert.
Wat is het toch jammer, denkt hij, dat ik mij alleen maar zoo duidelijk kan uitdrukken
als ik droom. De vensters der huizen zijn nu doorzichtig geworden. Achter elk raam
bevindt zich een klein vertrekje, waarvan de wanden met gebloemd papier, dat hij
reeds eerder gezien moet hebben, behangen zijn. Naast elkaar, op schragen, staan
twee gesloten doodkisten, een zwarte en een witte. Telkens als hij zijn blik op een
ander raam richt, wordt het zich daarachter bevindende vertrekje opeens fel verlicht.
Hoewel hem dit volstrekt niet verwonderlijk voorkomt, kijkt hij toch steeds weer
naar andere vensters, om telkens opnieuw in het opgloeiende licht, twee geheel
dezelfde doodkisten te zien staan. Dan wordt er ergens luid gelachen en ook dezen
lach moet hij vroeger al eens hebben gehoord.
- Je verveelt je omdat je eenzaam bent, omdat je bestaan doelloos is en omdat je
een stumper bent, zegt een stem en op dat oogenblik valt een der glazen speren en
dringt hem diep in zijn schouder. Dolf uit een kreet van pijn en alsof de onzichtbare
hierop gewacht heeft, begint hij weer luid te lachen.
Als hij zijn oogen opent, staat het dienstmeisje voor hem. Haar hand rust nog op
zijn schouder en zij kijkt hem lachend aan.
Wat een akelige droom weer, mompelt hij, altijd die doodkisten en dan die
vreeselijke, lange straat. En hoe ging het met dat licht en dat lachen?
- Neemt u mij niet kwalijk, zegt hij dan, ik ben, geloof ik, in slaap gevallen.
- Ik heb u tweemaal geroepen, zegt het meisje. U kunt bij meneer komen.
- U kunt mij een plezier doen met een glaasje water, herneemt hij.
Als het meisje het vertrek verlaten heeft, blijft hij stil en afwezig, voor zich heen
staren.
Als ik het onthouden kon, peinst hij, maar misschien is het beter alles te vergeten.
Kon ik het maar kwijt worden: nu zal dat ellendige gevoel mij in de eerste uren niet
meer loslaten. Dat komt van die kamer. Waar heb ik dat benauwende,
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vreeselij ke behang eerder gezien en die stomme, dooie lamp, zonder licht? En die
vent, hij wacht. Ik kan niet, nu niet, ik wil niet. Ik moet weg, hier vandaan.
- Neen, zegt hij, als het meisje teruggekeerd is, zoo bedoelde ik het niet. Meneer
wil ik niet spreken, zeg maar dat ik alleen het manuscript kom halen.
Hij verlaat het groote, holle huis met een gevoel alsof hij nog slaapt en pas als hij
op straat staat en de koude, natte regen hem in het aangezicht slaat, verdrijft de
werkelijkheid ten deele de benauwenis van zijn droom. Echter verlaat het gevoel van
sterfelijkheid en doods verschrikking hem niet en zijn handen betastend, voelt hij
den vorm der beenderen, het eenige dat eens van hem resten zal.
Ik ben een gek, denkt hij glimlachend, dat holle, dorre huis heeft het gedaan, dat
moest door mummiën bewoond worden. Maar waarom moeten mijn droomen juist
altijd zoo vreeselijk zijn? Er zijn veel menschen die alleen mooie droomen hebben.
Toch zit er in droomen iets van de eeuwigheid, een onbegrepen mysterie, dat je als
een muur van alle kanten omgeeft. Onmachtige stumpers zijn wij menschen, omdat
onze armzalige hersenen het geheim van het leven niet kunnen doorgronden. Het
moet wel een geweldig, verpletterend geheim zijn. Misschien, misschien is er toch
iets als een God, een bewuste macht die boven deze wereld staat. Beter is het wellicht
voor ons kleinmachtige menschjes, dat wij het levensgeheim niet kunnen doorgronden:
het leven is er alleen om geleefd te worden.
Langs de boomen zijgt de grauw-witte herfstnevel. Langs de donkere gevels der
oude huizen druipt de regen, kruipt langs steenen en voegen en trekt in kronkels en
bochten een grillige, doch vooraf bepaalde levenslijn. De wind slaat over het donkere
grachtwater, doet het rimpelen en veegt een zilveren schaduw, ontastbaar als een
vleug menschenadem, over de watervlakte. In verstard gebaar grijpen de zwarte,
kale, kromme takken der boomen naar den grijzen hemel en teekenen hun donker
geraamte tegen een lichtend veld van oneindigheid. De motoren der tramwagens
huilen vreemde muziek van duistere spanning en onbegrepen kracht en boven de
groote stad slaan de klokken het lied van het uur, dat gegrepen wordt door den wind,
die den
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tijd aan flarden rukt en hem de ruimte inslingert. Haastige menschen gaan voorbij;
zij zoeken de koesterende warmte van hun binnenkamers, zij dragen hun hoofden
vol zorgen en letten niet op de teekens die het leven geeft aan hen die kunnen zien.
Zij ontvluchten het barre gezicht van den komenden winter en ontvlieden in warme
café's en theaters, bij wijn en muziek, de roepstem der vergankelijkheid, die spreekt
van dood en vreemde geheimen.
Langs een stille, eenzame gracht, waar schuingezakte huizen den last van eeuwen
dragen en waar oude boomen zich spiegelen in het troebele water, gaat Rudolph zijn
weg. De regen doorweekt hem, de wind grijpt zijn natte haren, klappert met zijn
bemodderde broekspijpen en laat zijn das wapperen als de wimpel van een schip.
Het is alweer herfst, denkt hij. De herfst is droefgeestig als een grijsaard, die op
een mislukt leven terugkijkt. Neen, zoo is het niet: de herfst is de natuur, zooals de
mensch haar zien mag, ontdaan van haar volle weelde, simpel en waar als het bloote
lijf van een pasgeboren kind. Vier maal per jaar aanvaardt de aarde den zegen van
het leven: de bevruchting, de geboorte, het leven en het sterven. Vier maal, ieder
jaar, leeren wij den eeuwigen gang van het leven kennen, altijd door, vanaf het
vroegste begin. Nu is de natuur een droefgeestig lied en gelukkig, ik kan het zingen
en ik zàl het zingen, maar begrijpen doe ik het niet.
Hij blijft staan, kijkt peinzend naar een natgeregende, zwarte kat, die boven op
een stoepleuning zit. Een armzalig, zielig propje nattigheid met twee levende oogen
en een rose bekje, dat klaagt.
Eenzaam en natgeregend, zooals ik, mompelt hij. Zij verlangt een warme kachel
en een schotel melk. Ik verlang alleen iets anders; groote God, ik voel mij zoo innig
eenzaam. En jij, arme kat, ik weet de kachel die jij zoekt.
Dan neemt hij het poesje op en bergt het onder zijn jas, waar het dadelijk begint
te spinnen.
Dolf glimlacht en streelt het natte kopje.
- Ja, zegt hij, we moeten maar spinnen, poes. Ik ben een ondankbare ezel. De hemel
weet in welke zachte binnenzak ik op het oogenblik naar een warm vuur gedragen
word.
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Hij komt niet thuis met zijn poes. Nu kàn hij niet terugkeeren naar zijn moeder, die
hem zal overstelpen met verwijten, omdat hij van oom Frans tien gulden heeft
aangenomen. Alles beter dan nu over geld en plicht en fatsoen te hooren zeuren. Hij
verlangt naar het gezelschap van een mensch, die eenzaam is, die vriendschap zoekt,
zonder luidruchtigheid, zooals hij. Met de kat in zijn zak, slentert hij tweemaal om
hetzelfde huizenblok heen en als hij dan iets op zijn borst voelt bewegen, herinnert
hij zich het diertje dat melk hebben moet en besluit hij naar Ferdinand te gaan.
In een schuinen hoek, onder het pannendak, ligt de oude schilder op zijn divan
met lappen. Hij staat niet op als Dolf binnen komt, doch biedt zijn jongen vriend met
een handbeweging een stoel aan.
- Moet je eens luisteren, hoe de wind om het dak giert, zegt hij. Heerlijk gevoel,
nu binnen te zijn. Wat is dat, een kat? Zet maar op tafel, daar staat melk.
- Je melkkan, antwoordt Dolf. Een beetje op een schoteltje doen?
- Mais non, herneemt Ferdinand, laat maar gaan. Zoo'n fondanten bekje is zoo
zuiver als glas. Maar wat scheelt jou?
- Och, zegt Dolf, die droefgeestige herfst. En ik voel mij zoo onzeker, ik weet niet
wat ik doen moet. Hemel nog toe, die melancholie en dan dat eeuwige twijfelen aan
jezelf.
- Gelukkig, die in staat is aan zichzelf te twijfelen. Kasteleins die het goed hebben,
deurwaarders en hun soortgelijken, twijfelen nooit aan zichzelf. Die schuiven hun
tekortkomingen op de schouders van anderen, wees jij daarom maar dankbaar dat je
alles met jezelf moet uitvechten.
- Ferdinand, vraagt Dolf, zeg eens eerlijk, vindt jij mij een prul, een stumper, een
levensdilettant, of niet?
- Hoe kom je daar zoo bij? Weltschmerz?
- Geef nu eens een rechtstreeksch antwoord. Hoe denk je over mij?
- Wel Dollefie, zegt de schilder, zich half oprichtend, kom jij nu eens bij die ouwe,
half zieke man - 't is weer mis met mijn borst, hoor - maar kom eens hier. Zoo, geef
me nou eens je poot en zeg mij eens of je je niet schaamt om uit zoo'n ouwe kerel
wat levensfut te komen zuigen.
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- Neen Ferdinand, maak nu eens geen pret. Als je eens wist wat een last en
tegenwerking ik van mijn familie ondervind, als je daarbij eens begrijpen kon hoe
onzeker ik trots mijn pertinentie tegenover hun bezwaren sta. En dan die troebelheid,
die beroerde leugen waarnaar ik altijd leef. Ik maak mij wijs een beter mensch te
zijn, althans iemand met een hart, die iets van deze wereld aanvoelen kan. Maar ik
ben een gemeen prul, een knoeier die niet streeft naar zuiverheid en eerlijke overgave
aan, nou ja, schoonheid, maar naar erkenning, waardeering, succes. Ik kan je bewijzen
dat het met mij niet in orde is. Altijd als ik slaap, droom ik en nooit, nooit vind ik in
mijn droomen, als dus alleen mijn onderbewustzijn vrij van mijn wil spreekt, iets
beters, iets mooiers, maar altijd verschrikking, vrees voor den dood en benauwenis.
Laten wij het maar niet trachten weg te praten, Freddie: het neemt mij te pakken en
het laat mij zelfs als ik wakker ben niet meer los.
- Klaar? vraagt de schilder. Mooi, geef mij dan eerst een sigaret van de tafel, ja,
daar van het broodbordje, en dan zal ik je antwoorden. Zoo, neem er zelf ook een.
Kijk, mijn goeie, brave dwaas, alles wat jij zegt, ken ik en voor mij is het al heel oud.
Ik was van dezelfde leeftijd, precies zoo'n zuigeling als jij, toen ik zoo dacht. Mon
Dieu, wat is dat al een eeuwigheid geleden en toch, zoo kort. Hier is mijn antwoord
Dolf: lachen, steeds lachen, nooit de kop neer, altijd omhoog zien. Laten wij elkander
niets wijsmaken, wij weten voor onszelf heel goed of wij het scheepje in de goeie
koers houden. Jij met de pen, ik met het penseel, wij weten iedere valsche streek die
wij opzetten, drommels goed van de zuivere te onderscheiden. Als wij dat nu maar
altijd doen, onszelf niet bedriegen en niet te veel naar anderen luisteren, wel, mon
garçon, dan drinken wij ons wijntje met genot en voldoening. Geen macht, van
menschen of niet van menschen, kan ons den kop doen buigen, als wij eerlijk blijven
in het erkennen van onze eigen fouten, als wij de leugen van de schijn niet aanvaarden
en ons wijntje drinken zooals het is, zoet of wrang, zooals het uitkomt. Beter dronken
van wijn, dan versuft door de leugen.
- En jijzelf dan, jij die je heele leven niets anders dan koeien geschilderd hebt?
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- Dolf, dat klinkt als een verwijt, maar je bent mijn vriend en van een vriend kan ik
wel wat velen. Ik had talent, zooals jij Dolf, maar, jammer, niets aan te veranderen,
ik heb mijn talent op de vuilnishoop die maatschappij heet gegooid. Geloof mij, mijn
ervaring is duur, heel duur betaald, doe jij er je voordeel mee. Jij bent iets, je bent
iemand, God heeft jou, dondersche kwajongen, een wijnkelder geschonken waaruit
je je heele leven kunt putten. Er zit van het beste in. Drink jij nu maar van je eigen
vol en heerlijk leven, neem het zooals je het krijgt en drink, drink totdat je er bij
neervalt. Raad behoef ik je niet te geven, jij mijn jongen, jij weet het in je beste
oogenblikken zelf zoo goed. Vecht jij je maar alleen door je troebele onzekerheid
heen en treiter een oude, afgeleefde kerel niet langer.
- En nu, geef me een van die flesschen Bordeaux. Ik moet wat versterkends hebben,
de oude kracht geraakt ten einde... Jaag je kat uit de kast, want ze vreet mijn diner
op.
- Meen je alles wat je zooeven gezegd hebt?
- Zoo waar als ik God en de wijn liefheb, mijn jongen.
- Als ik jou niet had, Ferdinand.
- Nonsens kerel. Het is donker. Steek het licht eens aan.
Enkele dagen na zijn gesprek met Ferdinand, slentert Dolf weder in moedelooze
stemming door de straten der oude binnenstad. Als het leven hem te moeilijk wordt,
als de twijfel aan zichzelf hem neerdrukt en hij alle houvast, waarop hij steunen wil,
onder zijn zoekende handen voelt wijken, komt er immer weer een verlangen in hem
op naar de oude, vervallen, verleefde stad, waar melancholie de donkere straatjes
vult en waar zijn gevoel van eenzaamheid opgaat in een roes van romantiek, die hij
dadelijk over zich voelt komen, als de oude, scheefgezakte huisjes hem met hun
schaduwen omvangen. Hij twijfelt aan zichzelf en aan zijn roeping, hij voelt zich
veronachtzaamd, vergeten en verloren in het leven der groote, drukke stad, dat alles
neemt en opslokt en nimmer iets terug geeft. Iederen dag opnieuw is het hem alsof
iets van hem afvalt, er iets afbrokkelt van de levensvreugde, die hem langzaam doch
zeker ontvalt en verloren gaat, voor immer. Hij is als een jongen die, de een na den
ander, zijn kleurige knikkers verliest,
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maar die het spel van verlies, dat hem alles ontnemen zal, doorzet, omdat hij niet
anders kan. Hij heeft medelijden met de menschheid, die lijdt zonder doel, medelijden
met de koe, die vermoord wordt omdat de menschen lekker eten willen, medelijden
met de lichtekooi, die in haar roodverlichte kamer wacht op hen die komen willen.
Toch is zijn deernis alleen voor hemzelf bestemd, in alle leed dat hij meent te
begrijpen, voelt hij zijn eigen verdriet en dit maakt zijn eenzaamheid minder groot.
In de donkere straatjes der oude stad, zitten vrouwen achter de vensters, zij tikken
tegen het glas, roepen hem glimlachend en met lieve woordjes, als hij voorbij gaat.
Neen, zegt Dolf en de vrouwen lachen om zijn onbeholpen weigering en noemen
hem een lieve jongen.
En al zijn hun woorden niet gemeend, al vragen zij alleen maar geld, toch meent
Dolf dat zij nog iets anders verlangen dan de hand die hen alleen betaalt. Tenslotte,
denkt hij, zijn zij menschen, zooals alle anderen, verlangen zij misschien meer naar
een beetje liefde dan andere vrouwen, omdat zij zoo bitter weinig liefde ontvangen.
Als er werkelijk eens iemand kwam, die weigerde te nemen wat zij aanbieden, die
hen behandelde als mensch en niet als een erbarmelijk levend ding, dat slechts betaald
genot verschaffen moet, wellicht zouden zij hem dankbaar zijn en iets anders kunnen
geven dan de leugen, waaraan zij zich offerden. Zóó zou het kunnen zijn, overpeinst
Dolf, en zoo kan ik mij voorstellen dat het mij zou kunnen gebeuren. Een dubbele
vreugde, zoo'n verloren, vertrapte vrouw in je armen te houden, haar op te heffen uit
ellende en haar gelukkig te zien, als een die niet geschonden werd. Zoo zou het
kunnen zijn, herhaalt hij, en een warmer gevoel doorstroomt hem als hij naar een
venster kijkt, waarachter een jonge, blonde vrouw zit die hem toelacht. Hij vertraagt
zijn schreden, terwijl hij zich afvraagt, hoe het mogelijk is, dat zoo'n jong meisje
zich zoo maar, zonder aarzelen aan hem zou geven, als hij nu, op dit oogenblik naar
binnen gaat en het meeste, het uiterste eischt. Hij stelt zich voor hoe het zijn zal, hoe
hij de kamer zal instappen, dat zij lachen zal, hem een hand geven en hem kussen
en dat daarna gebeuren zal het meest en innigst vertrouwelijke dat tusschen twee
menschen bestaan kan. Deze
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minuut nog vreemd en daarna... Dolf wordt opgewonden, een wellustig begeeren
doorstroomt hem en hij wendt zijn blik naar het venster, waarachter het meisje zit
dat hem roept en hem het mooie, nog verborgen lichaam biedt.
Als ik haar zeg dat ik dàt niet wil, dat ik alleen maar stil bij haar wil zijn, dat ik
haar liefheb als een mensch, alleen maar mijn hoofd tegen haar borst wil leggen,
omdat ik zoo eenzaam ben.
Neen, zegt hij luid, dat is het niet, dàt zal niet bevredigen. Dat zijn drogredenen,
waarmee ik mezelf bedrieg. Ik ben een dier, zooals alle anderen die daar binnen gaan,
misschien met hetzelfde voornemen. Eigenlijk is het volkomen menschelijk een dier
te zijn, alleen is het leeg, het geeft geen kracht, het neemt slechts, zooals alles. Juist
dit eene mag niet vertroebeld worden, het is zóó al erg genoeg. Niet doen, niet drinken,
er is nog andere wijn in de kelder. Ja, mompelt hij, zijn hoed voor het meisje
afnemend, ga je gang maar en nu mag je mij uitlachen ook. Zoo ben ik je vriend en
geloof maar gerust, dat het voor een zwakkeling een kranige daad is, zijn hoed af te
nemen en weg te gaan.
- Kom eens hier, roept de vrouw.
- Neen, antwoordt hij, dat doe ik niet. Misschien kom ik morgen weer voorbij, dan
zal ik wat voor je meebrengen. Een paar bloemen, denkt hij, dat zal ze aardig vinden.
Ik geloof dat ik tamelijk sentimenteel ben.
Als hij heengaat, blijft het beeld van het meisje hem bij. Voortdurend ziet hij haar
mooier en als hij bij de woning van Ferdinand gekomen is, stelt hij zich haar voor,
zittend voor het venster, als een in het wit gekleed bruidje, eenzaam wachtend op
den man, die niet komt, eenzaam zooals hij.
Ferdinand ligt op bed en komt zelfs niet overeind als hij het atelier betreedt.
- De laatste acte is geloof ik begonnen, mijn jongen, zegt de schilder zacht, het is
mis met Ferdinand.
- Neen, vervolgt hij, als Dolf hem wil geruststellen, 't is goed bedoeld, maar je
troost is overbodig. Er komt een eind aan alles en heusch, ik ben nu aan mijn laatste
flesch bezig. Ja, vervolgt hij en hij tracht te glimlachen, doodgaan is iets heel
alledaagsch, wij moeten het allen doen en toch,
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het is een avontuur als geen ander: je weet niet of je later er op kunt terugzien.
- Voorloopig blijf je nog een beetje, meent Dolf.
- Beweer nu maar geen dingen waarvan je niets weet, Ferdinand begrijpt beter hoe
hij er voor staat. Nog een klein staartje is er in de flesch Dolf, en dan, nom de Dieu,
ik zal het opdrinken met eerbied. Zoo'n glas drink je maar één keer. Schudt mijn
kussens even op. Wil je? En doe mij een plezier: Het spijt mij, ik moet een beetje
hulp hebben, iemand die van tijd tot tijd eens naar mij komt kijken.
- Dat zal ik natuurlijk doen.
- Excellent, maar ik heb nog iets beters op het oog. Jij hebt behulpzame handen,
maar vrouwenhanden zijn zachter, werkelijk Dolf, ze zijn lyrischer. Ga als je wilt
naar Pine, ik zal je haar adres geven, en zeg haar dat er een oude dwaas is, die behoefte
heeft aan een beetje lyriek. Als je haar thuis treft, zijn wij geluksvogels, want zij is
een vagebond, zooals ik geen tweede vrouw ken.
- Het is goed, antwoordt Dolf, en ik zal haar zeggen, dat zij het een en ander moet
meebrengen. Je moet versterkend voedsel hebben, wat eieren en melk.
- Verlang je mijn dood? vraagt de schilder heftig en gaat rechtop in bed zitten.
Denk je dat ik mijn wijnsymphonie met een melkfinale besluiten zal? Een zieke geeft
men wijn en dat andere is goed voor kalveren en zuigelingen.
- In orde, lacht Dolf. 't Is gelukkig nog niet ernstig met je.
Onderweg naar Pine, denkt hij nog eens over Ferdinand's ziekte na. Gevaarlijk
schijnt zij niet, maar de aanvallen die zich met steeds kortere tusschenpoozen herhalen,
doen hem toch besluiten een dokter te waarschuwen.
Pine woont in een nieuw stadsdeel, op een klein zolderkamertje. Zij ontvangt Dolf,
gekleed in een geborduurd zijden kleedingstuk, dat het midden houdt tusschen een
jurk en een koorhemd. Terwijl zij den inhoud van een klein steelpannetje verwarmt
boven een gasbrander waarvan het gloeikousje verwijderd is, zegt zij lachend dat hij
maar ergens moet gaan zitten. Dolf heeft de keus tusschen een divan, waarop een
wanordelijke hoop dekens, kussens, handdoeken en boeken ligt en twee stoelen,
waarvan één, enkele
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niet gewasschen kopjes, een trekpot en een spitiruscomfoor draagt en de andere
bedekt is met een chaos van kleedingstukken. Hij besluit op de divan plaats te nemen.
Terwijl Pine haar potje warm maakt, kijken zij elkaar aan en plotseling, zonder
eigenlijke aanleiding, beginnen beiden te lachen, Dolf ziet het kleine, rommelige
kamertje niet meer, hij vergeet haar vreemde japon en verwarde haardos en de
eigenaardige situatie waarin hij is, hij ziet alleen maar de groote, lachende oogen,
die tintelen van levensdurf en levenslust. Wat een aardige, lieve, brutale meid, denkt
hij.
- Zal ik je helpen het pannetje vasthouden? vraagt hij.
- Goed, antwoordt zij, als je wil?
Hij gooit zijn hoed op de divan en grijpt den steel van het pannetje vlak naast haar
hand, zoo dat hij deze aanraakt. Hun hoofden zijn nu recht voor elkander met alleen
de gasvlam er tusschen en over dit dansende lichtje heen, dat bewegende vonkjes in
hun oogen laat gloeien, kijken zij elkaar aan. In deze oogen ziet Dolf een nieuwe
vreugde, die hem tot op dit oogenblik onbekend was. Er gaat iets prikkelends van
dit slanke meisje uit, dat hem opwekt alsof hij met ontbloot hoofd in den lentewind
loopt, dat hem durf geeft en vrijmoedig maakt, alsof zij elkaar reeds jaren kennen
en hij zich een grap veroorloven mag.
- Donders nog toe, lacht hij opeens, daar krijg je een lamme vlerk van.
- Laat maar los, antwoordt zij, de melk kookt en nu krijg je een kop koffie. Wil
je?
- Graag.
Een echte straatjongen, denkt Pine, een leuke, brutale schooier.
Ze is een vagebond heeft Ferdinand gezegd en hij heeft gelijk, denkt Dolf. Ze heeft
geest voor drie. En wat een paar oogen. Waarachtig, ik geloof dat het nu al mis met
mij is.
Naast elkaar op de rommelige divan zittend, drinken zij koffie uit gebarsten kopjes.
Dolf vindt de koffie verrukkelijk.
- Wat doe je? vraagt zij.
- Ik ben schrijver, antwoordt hij, niet zonder plechtigheid, ik ben nu aan een drama
bezig.
- Zoo, zegt zij nadenkend en Dolf voelt dat zij een beetje met zijn gewichtigheid
spot.
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- Veel succes heb ik tot nog toe niet gehad, herneemt hij vergoelijkend.
- Nu, lacht zij, je voorkomen zal daar geen schuld aan hebben, je bent aangekleed
als een echte artist.
- Zoo, dank je.
- Nog koffie? vraagt zij.
- Ga nu maar even uit het raam kijken, vervolgt zij als de koffie op is. Ik wil nu
direct naar Ferdinand gaan en moet mij kleeden.
Dolf wil vragen of hij even weggaan zal, maar zij heeft hem zoo eenvoudig en
zonder omhaal verzocht even niet naar haar te kijken, dat hij er bang voor is zich
met een dergelijk voorstel belachelijk te maken. Als hij door het dakraam in de diepe
straat kijkt, heeft hij de gewaarwording dat zij naar hem kijkt en het kost hem moeite
zijn nieuwsgierigheid te bedwingen en zijn hoofd niet om te draaien. Dit meisje, met
haar open, levende oogen, haar kwieke bewegelijkheid, als die van een jong hert,
haar brutale lach en ongekunsteldheid is hem een raadsel, een heerlijk, verblijdend,
doch tegelijkertijd beangstigend raadsel. Het is een vreugde zooals er niets anders
is, denkt hij en tegelijk overvalt hem de vrees dat zij, kunstenaarsmeisje, de gevaarlijke
natuur hebben kan, die snel en diep indruk maakt, de bekoring die gauw liefde opwekt,
maar ook de luchthartigheid die deze liefde snel doet vergeten. Als zij zóó maar niet
is, want in dat geval moet ik oppassen, dan is zij gevaarlijk, dan neemt het mij te
pakken en zal ik er later niet meer uit los kunnen komen. Wat hindert het? Ze begrijpt
mij. En de rest... groote hemel, die dwaasheden, laten wij samen feestvieren, wijn
drinken, veel wijn en dan, muziek. Zooiets moois heb ik nog nooit gehad. Die
Ferdinand weet te kiezen: zulke handen moèten hem goed doen.
Hij begint te fluiten, uit zijn nieuwe vreugde in een aardig, oud Fransch liedje, en
tikt met zijn vingertoppen de maat tegen de ruiten.
- Je fluit aardig, zegt zij. Je kunt je nu wel omdraaien.
- Ja, lacht hij, ik fluit graag als ik vroolijk ben.
- Natuurlijk, dat hoort zoo bij een straatjongen.
- Ben ìk dat?
- Ben je het niet?
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- Misschien - een beetje.
- Meer straatjongen dan heer, lacht zij. Fluit maar gerust.
- Je hebt gelijk, antwoordt hij. En in een opwelling van warme kameraadschap en
gevoel van samenhoorigheid, legt hij zijn hand op haar schouder. Maar jij bent
gelukkig ook geen echt dametje. Zullen wij vandaag samen wat wandelen?
- Dat gaat niet: eerst is Ferdinand aan de beurt. Dan, terwijl zij haar hoed opzet,
kijkt zij hem van terzijde aan; lange, bleeke jongen, zoon van de groote stad met veel
brutaliteit en de gedweeheid van een kind. Groote, argelooze, jongen, voor wien het
beste in de vrouw, ook in haar liefde, moederlijke genegenheid koestert. Hij laat er
anders geen gras over groeien, denkt zij, hij is er vlug met zijn uitnoodiging bij. Echt
eentje voor wien ik moet oppassen.
- Kom, Dolf, zegt zij, nu eerst maar naar Ferdinand.
De dokter, die Ferdinand onderzocht heeft, is van meening, dat diens toestand geen
directe aanleiding tot bezorgdheid behoeft te geven. Hij zegt Dolf, dat het hart van
den patiënt niet sterk is, dat deze vooral niet te veel alcohol hebben mag en rustig
leven moet.
Zoodra de geneesheer vertrokken is, begint Ferdinand, uitvoering gevend aan de
voorschriften van den arts, tegen Dolf te razen.
- Is dat een manier? vraagt hij. Dat noem ik verraad, mij zoo'n giftmenger op mijn
dak te sturen. Geen wijn, zegt deze steunpilaar der stervenden, dat advies moet hij
maar voor kraamvrouwen en rheumatieklijders houden, voor Ferdinand deugt het
niet. Jongens, als zijn raad wordt opgevolgd, kan ik jullie nu al mijn doodsoorzaak
mededeelen: algeheele uitputting en levensmoeheid door gebrek aan alcohol.
- Ja, antwoordt Pine, al leef je nog honderd jaar en al drink je dan geen droppel
meer, dan bestaat voor zooiets nog geen kans: je bent van alcohol doortrokken.
- Schande, roept Ferdinand, het ontbreekt er nog maar aan, dat ik niet voor
dronkaard wordt uitgescholden.
- Dat zullen wij pas later zeggen, als je goed en wel dood
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bent, zegt Dolf. Maar je fleschje wijn zul je vandaag hebben.
- Natuurlijk, meent Pine, en je zult er zeker van opknappen.
- Beste, brave kinderen, prijst Ferdinand.
- Hoe laat denk je klaar te zijn? vraagt Dolf aan Pine.
- Tegen een uur of twee ga ik weer naar huis.
- Goed, dan kom ik bij je.
- In orde, antwoordt Pine, ik begrijp, dat ik niets anders te doen heb dan te
gehoorzamen.
- Zoo bedoel ik het niet. Ik dacht dat wij vanmiddag samen wat zouden wandelen
- Ja, ik begreep dat je dat dacht.
- Is het goed of niet?
- Natuurlijk, lacht zij, tegen twee uur.
Als Dolf naar beneden gaat, blijft zij luisterend staan, totdat zij hem de deur achter
zich dicht hoort trekken.
- Dit is nu mon gamin, zegt Ferdinand. Aardige vent, niet?
- Ja, antwoordt Pine, ik zal nu eerst even je bed opmaken. Ik moet voorzichtig met
die Dolf zijn, denkt zij, hij kan lastig worden.
- Hij heeft temperament, herneemt Ferdinand, goed bloed, waarin muziek zit.
- Dat geloof ik ook, zegt Pine, daaraan ontbreekt het hem niet.
Dolf verkeert in een stemming om de heele wereld te zoenen. Een opgewekt liedje
fluitend, stapt hij met flinken pas ergens heen, waarheen hij gaat, weet hij niet. Hij
geniet van alles wat hij op zijn weg ontmoet, het leelijke wordt mooi en voor het
schoone schiet hij woorden van uitbundigen lof te kort. Zijn weg leidt door een
naargeestig, monotoon stadsdeel, waar de huizen, als kisten die naar een
standaardmodel op een fabriek gemaakt zijn, in lange rijen naast elkaar staan. De
muren, opgetrokken van een slechte steensoort en staande in vochtigen bodem, zijn
aangevreten door muurkanker, de daklijsten verveloos en verzakt en achter de
droefgeestige, smalle vensterramen hangen gore, sjofele gordijnen. De straten zijn
leeg en hol, kokers tusschen menschenpakhuizen, die door wandelaars vermeden
worden. Toch, denkt Dolf, toch zit er poëzie in zoo'n buurt, niet de
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somberheid op je laten inwerken, maar er naar kijken en het nemen zooals het is,
dan is zelfs zoo'n lange bouwdoozenstraat niet zonder schoonheid. Een stad is eigenlijk
een prachtding, een stapelplaats van leven en beweging; iedere dag een ander aspect.
Natuurlijk, zwakkelingen worden meegenomen in haar storm, die gaan er in onder,
sterven midden in het volle leven van eenzaamheid. Zoo'n zwakkeling, zoo'n eenzame
ben ik zelf geweest, maar nu is alles anders geworden. Hoe kon ik zoo dom en zwak
zijn om aan mezelf, aan de waarde van het leven, aan alles te twijfelen? Fijn, die
strakke lucht boven de donkere gevelspitsen, en die muzikant, een prachttype, een
kop als vuur, hij blaast als een smidse. Drommels, wat valsch! Da's potverdikkie ook
een prestatie, zoo liederlijk, in-gemeen valsch te kunnen spelen. Zoo'n talent moet
beloond worden. Een dubbeltje, het laatste, in 's hemelsnaam, in naam der valschheid,
die zoo scherp en gemeen is als het blik van een sardinebusje.
Die Pine, da's nou een vrouw, een hartje als een rijpe perzik in de zon, een paar
oogen, donders, in fluweel verpakte liefdeliedjes en daarbij fel als automobiellantaarns
op een donkere weg. Een geest die orgelmuziek op een harmonica maakt en bliksems,
wàt voor muziek. Maar die oogen, een paar microscopen zijn het, ze kijken tot op
de bodem, maar als zij lacht, dan zien ze niets, dan zijn het kinderoogen, die niets
van het leven zien, niets begrijpen en alleen maar blij zijn. Freddie, ouwe kerel, jij
weet het niet, maar ik geloof dat ik een betere soort wijn ontdekt heb, dan jij ooit
gedronken hebt. En nu, vanmiddag gaan we samen uit, het is eerlijk, werkelijk waar,
wij gaan samen feestvieren. Ik zal bloemen voor haar koopen, een flesch fijne lavendel
en dan gaan wij samen ergens eten. Maar eerst geld. Daar is die beroerde spelbreker
alweer. Waar haal ik nu wat centen vandaan?
Terwijl hij zich over dit vraagstuk het hoofd loopt te breken, botst hij tegen iemand
aan. De man moppert, doch als ze elkaar aankijken, beginnen zij beiden te lachen.
- Donders, jij, Hendrik, zegt Dolf.
- Dolf, lacht de ander.
- Hoe gaat het? En maar wandelen, middenop den dag, de gebraden haan uithangen.
Geen monteur meer?
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- Neen, lacht Hendrik, dat is afgeloopen; ik ben nu zelf baas. Loop eens mee, om de
hoek heb ik mijn zaak.
Hij brengt Rudolph naar een winkeltje dat volgepropt is met electrisch materiaal,
motoren en schrijfmachines.
- Alles wat je hier ziet, heet Hendrik, verklaart de monteur.
- Kranig, bewondert Dolf, die zich herinnert dat hij dien middag geld voor het
feest met Pine zal moeten hebben.
- Beter dan bij de Zure voor een hap snert te werken, zegt Hendrik. Voor iemand
die oogen in zijn hoofd en geen haar in zijn handen heeft, is er nog wel wat te
verdienen.
Dolf kijkt zijn vroegeren collega aan: het begint hem duidelijk te worden op welke
wijze deze voorraad materiaal en machines bijeen gebracht is.
- Als je eens wat weet, zegt Hendrik, ik betaal goed.
- Nu niet, misschien binnenkort, liegt Dolf geraffineerd.
- Best, zegt Hendrik, als je wat hebt, nooit dadelijk hierheen komen, altijd eerst
even waarschuwen.
- Zoo'n ezel zal ik niet zijn, antwoordt Dolf. Maar betaal je contant?
- Al was het duizend gulden.
- Zooveel zal het niet zijn. In ieder geval kun je mij nu toch een plezier doen. Ik
moet vandaag beslist een tientje hebben. De heele morgen heb ik er al om geloopen.
- Da's de heele wereld niet, lacht Hendrik en haalt een portefeuille, die bol staat
van bankpapier, uit zijn zak. Bij Dolf wekt het zien van dit geld een wee gevoel op,
als bij iemand die uitgehongerd in een bakkerij komt, waar een zwoele, zoete warmte
van versch gebak hangt.
- Hier is je tientje, wij zullen maar zeggen op voorschot.
Neen, denkt Dolf, als hij met het stevige papiertje in zijn hand den winkel verlaat,
nu ik zelf weer geld heb, zou ik niet in zijn schoenen willen staan. Hij schijnt genoeg
te hebben, maar meer dan een tientje tegelijk kun je toch niet verteeren. En nu,
vooruit: eerst sigaretten en bloemen, lavendel en wijn, wij samen, Pine; met dat
tientje koopen wij de heele wereld.
Het is nog ver voor twee uur als Dolf, met zijn handen in zijn zakken, de straat
inslentert waar Pine woont. Als hij
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gebeld heeft, wordt het dakraam geopend en buigt zij zich over het venster.
- Ik ben alleen thuis, roept zij. Ga achteruit, dan zal ik de sleutel naar beneden
gooien.
Dolf rent de trap op en laat zich hijgend op de divan vallen.
- Jij loopt ook als een dolle, zegt zij.
- Juist, hijgt hij, zoo gedraag ik mij nu al vanaf het oogenblik dat ik je voor het
eerst zag.
- Eigenaardig, zegt zij quasi peinzend, het is voor de eerste maal dat ik hoor het
vermogen te hebben, latente eigenschappen bij anderen wakker te maken.
- Je moest liever ronduit zeggen, dat je mij een dolleman vindt.
- Verbazend, glimlacht zij, wat heb jij een zelfkennis.
- Ja, herneemt Dolf, en jij bent uitgeslapen. Maar zeg liever waarheen wij
vanmiddag zullen gaan.
- Nu, wat denk je, willen wij een beetje buiten de stad gaan wandelen?
- Als je er zin in hebt, uitstekend. De stad is nu anders prachtig in dit grijze licht.
- Ook goed, antwoordt Pine. Jij houdt van de stad, hè?
- Ja, jij niet?
- Ik ook, maar niet altijd. Soms wil ik er wel eens uit, dan verlang ik lucht en stilte
om mij heen; heerlijk, frissche wind.
- Ik ben altijd tevreden met de stad, zegt hij.
- Ik dacht van niet. Ik kan mij niet voorstellen dat je altijd met de stad tevreden
bent.
- Je hebt gelijk, niet altijd. Je bent hier soms zoo eenzaam, zoo heelemaal
moederziel alleen. Dan weet je niet waar je het zoeken moet, dan ga je overal aan
tornen, overal aan twijfelen.
- Dat ken ik. Je evenwicht krijg je pas terug als je een poosje met jezelf alleen bent
en stilte om je heen hebt.
- Bij mij is het anders, zegt Dolf. Vanmorgen nog, toen ik hierheen ging, was het
totaal mis met mij. Plotseling is alles veranderd, nadat ik, nou ja, je begrijpt mij wel,
nadat ik jou gesproken heb.
- Ik ben van meening, zegt Pine vertrouwelijk spottend,
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dat het heelemaal niet goed voor een mensch is, als hij veel aan zichzelf denkt. Zullen
wij nu maar gaan wandelen, Dolf?
- Ja, antwoordt hij, zacht het hoofd schuddend, wat denk je eigenlijk wel van mij.
- Malle jongen, zegt zij vriendelijk, kom nu.
Zij loopen zwijgend naast elkaar voort. Van tijd tot tijd, en zóó dat zij het van
elkaar niet zien, neemt de een de ander even op. Zij denkt: hij is een die vaart kan
zetten achter iets dat hij wil. Ik moet hem een beetje in toom houden, maar ik geloof
dat het mij niet gelukken zal. En hij denkt: als ik gewoon zeg, ik hou van je, lacht
zij mij misschien in mijn gezicht uit of zij antwoordt op een manier dat ik mij voor
mezelf schamen moet. Toch zal zij het begrijpen, ze is niet alleen een spotvogel, ze
spot eigenlijk heelemaal niet, ze is alleen maar eenvoudig, spreekt gewoon zooals
ze denkt. Maar niettemin weet zij mij handig te ontwijken, zelfs al maak ik alleen
maar een voorzichtige toespeling. Ik geloof dat ik van alles geen syllabe begrijp,
alleen dit, dat ik met ieder vezeltje verliefd ben. Nou ja, dat andere is allemaal bijzaak.
Duivels, nu lacht ze, ik geloof dat ze voelt waaraan ik denk. Anders geen wonder,
de eerste de beste politieagent zou nu kunnen zien dat ik in brand sta.
- Pine, zegt hij, jij bent me eentje. Maar zeg nu eens, waarom ben ik een malle
jongen.
- Wat, antwoordt zij verrast, ik dacht heusch dat je over iets belangrijkers dacht.
Ik bedoelde er niets onaangenaams mee. Ben je zoo'n piekeraar?
- Heelemaal niet, zucht hij. Pieker nu maar eens niet, denkt hij, als iemand met
zulke oogen je met huid en haar opslikt en onderwijl lacht alsof zij van den prins
geen kwaad weet.
Voor het stalletje van een bloemenkoopman blijven zij staan. Seringen, chrysanten
en eikenloof, een berg van gloeiende, warme herfstkleuren.
- Prachtig, zegt Pine, wat een bloemen.
- Kies maar welke je hebben wilt.
- Neen, wij loopen door, antwoordt zij. Maar heb je dan geld?
- In overvloed.
- Ik wist niet dat je zoo'n kapitalist was.
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- Kijk maar eens, antwoordt hij en toont haar het briefje van tien gulden. Dat maken
wij vanmiddag op, eerlijk speciaal daarvoor geleend.
- Als jij je dat beslist voorgenomen hebt, lacht zij, vooruit dan maar. Zij neemt
een paar takken seringen en Dolf geniet er van als zij, den frisschen geur opsnuivend,
haar aangezicht tusschen de witte bloemen brengt.
- Prachtig, zijn ze, roept zij en streelt zijn wangen met de bloemen.
Den geheelen namiddag dwalen zij door de stad en Dolf brengt haar naar oude,
vergeten hoekjes, die zij nog nimmer gezien heeft. Zij drinken likeurtjes en koffie
in kleine, verborgen kroegjes, waar hij spreekt in plat stadsdialect met de kasteleins,
die in hun overhemd met opgestroopte mouwen bedienen. Hij gaat met deze menschen
gemakkelijk en vrijmoedig om, alsof hij bij hen geboren en opgegroeid is en telkens
weer merkt Pine op, dat haar nieuwe vriend een echt schooiersjong is. In een hoek
van zoo'n donker, van rook doortrokken kroegje, naast elkaar op een wit-houten bank
zittend, vertelt Dolf haar iets van zijn leven en zijn ervaringen. Zelf een kind uit het
volk, weet Pine toch niets van het bestaan der allerarmsten, begrijpt zij niets van den
zwaren, hopeloozen strijd om het bestaan, die in deze onderste lagen gevoerd wordt.
Dolf toont haar de uithoeken van het leven, laat haar den rottenden, gistenden
ondergrond zien, waarop de spiegelgladde vloer der maatschappij rust. En omdat zij
van dit alles niets weet, omdat de treurige bizonderheden welke hij haar vertelt, nieuw
voor haar zijn, kan hij het niet nalaten te overdrijven, alleen maar om haar te verbazen
en haar bewondering op te wekken voor de kennis die hij van het harde, misdadige,
rotte stadsleven heeft. Geen enkele maal liegt hij echter opzettelijk, maar haar
onbedorvenheid, die zooveel ellende en slechtheid niet dadelijk wil aanvaarden,
dwingt hem er toe, alles zoo schril en rauw mogelijk te schilderen.
Samen hebben zij een eenvoudigen maaltijd gebruikt in het groote, deftige restaurant,
dat hoofdzakelijk bezocht wordt door voorname heeren, die met hun bolle buiken
naar voren loopen, waarboven sneeuwblanke fronts staan als
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niet benutte aanplakplaatsen en die met groot bankpapier uit lederen portefeuilles
betalen. Dolf betaalt gewoon uit zijn broekzak, waar een paar verdwaalde guldens
zich schuil houden tusschen een zakdoek, eenige proppen papier en andere rommel,
maar hij acht zich met Pine tegenover zich en de wijnflesch op tafel, rijker en zeker
gelukkiger dan alle andere aanwezigen samen. De flesch is leeg, maar in de glazen
rest nog haar robijnroode groet, waarin het licht van het schemerlampje vonken laat
gloeien. Pine heeft een kleur, zij is wat opgewonden, maar op haar oogen rust een
waas van warme stilte en glimlachend kijkt zij Dolf aan. Nu, na het eten, in de
koesterende sfeer van het volle café en met lippen die den wijn gekust hebben,
wisselen zij zwijgend hun beste gevoelens, waarvoor het verstand geen woorden
vinden kan, doch beiden ondergaan zij het geluk van het oogenblik en begrijpen zij,
dat twee vrienden elkaar gevonden hebben.
- Ik heb het in langen tijd zoo goed niet gehad, zegt Dolf eindelijk.
- Ik ook niet, antwoordt zij en even sluit zij haar oogen, alsof zij zegt: wij samen
weten het wel.
Als Dolf haar hand neemt, trekt zij deze niet terug en in haar blik is niets afwerends.
Zoo is het goed, denkt hij en ziet haar aan zonder vrees, vrij van hinderlijke
bijgedachten, die hem waarschuwen voor een verborgen gevaar, dat achter deze open
oogen niet aanwezig kan zijn. Als ik ooit een vrouw neem, moet ze zijn zooals zij,
dezelfde natuur en dezelfde oogen, denkt hij. Maar een tweede zooals zij bestaat niet,
jij alleen bent zoo en daarom moet jij het zijn. Als ik het haar maar durfde zeggen,
gewoon rustig vertellen, maar, ezel die ik ben, ik durf niet. En nu zal ze toch niet
lachen, nu zal ze mij begrijpen, dat weet ik zeker.
Later, op haar kamer, als hij op het punt staat te vertrekken, blijft hij, met haar
hand in de zijne, aarzelen. Een gevoel van eenzaamheid overvalt hem, nu hij aanstonds
alleen door de donkere, koude straten naar huis zal moeten gaan. Hier wil hij blijven,
bij haar in dit lieve, smalle bed, alleen bij haar zijn en droomen.
Pine ziet hem aan en schijnt zijn gedachten te raden en
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hoewel zij misschien hetzelfde verlangt, zegt haar blik hem dat het niet gebeuren
zal. Misschien overwint zij haar aarzeling, als hij het vraagt, als hij het in duidelijke
woorden uitzegt. Nog voordat hij er toe besloten is, zegt hij het reeds en hij staat
verbaasd van zijn durf.
- Ik blijf maar vannacht hier.
Maar Pine is sterker, althans verstandiger dan hij. Zij is niet boos of beleedigd, zij
vindt zijn vraag niet onbeschaamd, maar zij schudt langzaam het hoofd alsof zij hem,
niet zichzelf en haar liefde, maar iets onbelangrijks weigert.
- Je moet nu gaan, zegt zij zacht, morgen mag je weer terug komen.
- Ja, antwoordt hij gedwee. De zekerheid haar morgen weer te zullen zien, stelt
hem dadelijk tevreden.
- Weet je, zegt hij, als ik kom, dan bel ik niet: ik zal fluiten, het bevrijdingsmotief
uit de Leonore ouverture. Dat klinkt zóó. En hij fluit het kristalheldere trompetsignaal,
dat zuiver is als een stroomende boschbeek en jubelend als zijn liefde.
- Ken je het nu?
- Misschien, antwoordt Pine, maar in elk geval zal ik het herkennen.
- Wel te rusten, zegt Dolf en zonder iets te zeggen, zonder aarzelen en zonder
bedenking, kussen zij elkaar en tusschen hun lippen is geen hartstocht maar de rust
van twee menschenzielen, die een zijn, wijl God, wijl dat eene, eeuwige, onbegrepene,
het zoo wil.
Door de stille nachtstraat gaat het simpele, zuivere fluitliedje van een kwajongen,
het trilt in den nacht als het lichtje van een verre ster. Als Dolf den hoek omslaat,
gaat het liedje voor Pine verloren, doch hij blijft doorfluiten en vult zijn wereld met
klokkengelui en klaroengeschal.
Ja, mompelt Dolf, en dat is nu geluk, echte liefde. Om de lichtpunten der lantaarns
heen, ziet hij kransen van licht, want zijn oogen zijn vochtig.
Pine heeft gelijk, mompelt hij glimlachend, ik ben een kwajongen en zelfs een
sentimenteele kwajongen.
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Vijfde hoofdstuk
Sedert den dag waarop zij bloemen gekocht en samen wijn fedronken hebben, sedert
het oogenblik waarop zij Dolf's evrijdingslied met een kus besloten, vieren zij iederen
dag feest. Het is geen festijn van groote, luidruchtige menschen, maar een kleine
vreugde van twee groote kinderen, die hand in hand naar het wonder der opgaande
zon kijken. Hun paleis is het kleine kamertje onder de dakbalken, hun feestgebak
zijn een paar boterhammen met kaas en hun feestgave is een handdruk, een kus of
een glimlach. Na door de stad te hebben gedoold, gaan zij, alvorens zich naar het
zolderkamertje te begeven, dikwijls nog even op de vensterbank van den kruidenier
zitten en dan fluit Dolf liedjes, welke Pine gekozen heeft. De acoustiek in de holle,
stille straat is beter dan die van een concertzaal en de rust en aandacht van de
luisteraars is grooter dan die van concertbezoekers, die op zachte stoelen zitten en
hun plaatsen duur betalen. Het loon van den dirigent, tevens uitvoerend solist, is een
zoen, maar nimmer ontving een kunstenaar een betere belooning voor zijn werk.
Dolf fluit orgeldeuntjes, liederen van Schubert en Wolff of symphonieën van Mahler
of Beethoven. Alles wat hij fluit is goed, overal zit muziek in en in iedere melodie
herkent Pine de ziel van haar fluiter, soms weemoedig of sentimenteel, soms
hartstochtelijk of onstuimig. Zijn liefde is muziek en zijn huwelijksaanzoek is een
liedje geweest, dat hij floot, zittend op een vensterbank, omgeven door emaille
reclameborden van handelaren in thee en plantenboter.
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- Ik geloof dat je nog eens mijn man wordt, had zij toen gezegd.
- Ja, glimlachte hij en hij floot een nieuwe melodie, die klonk als een lach tusschen
de donkere huizen.
Nog dienzelfden nacht vonden zij het antwoord op de vraag van zijn lied en
daarmede eindigde het oude sprookje en begon een nieuw, een verhaal dat niet verteld
wordt door fluitende lippen, maar door de stem dezer wereld, die machtiger, maar
minder zuiver is.
Over de aarde ligt de winter en zelfs in de stad maakt zijn witte sneeuw de ongeduldige
voeten der menschen stil. Geen geluid stijgt uit de diepe straat op tot de zolderkamer,
waar Pine en Dolf bij een kachel zitten, die onaangenaam en onwezenlijk gaapt met
gebroken mica-deurtjes, waarachter geen vuurgloed is. Op den grond zittend, de
knieën tot aan hun kinnen opgetrokken, zoeken zij samen beschutting onder één
deken en trachten elkander te verwarmen.
- Zoo gaat het wel een beetje, meent Dolf.
- Ja, antwoordt zij mat en legt haar hoofd vermoeid tegen zijn schouder.
- Wij moeten nu toch zien dat er wat komt, herneemt hij. Een vrouw in jouw
toestand mag zoolang niet zonder voedsel blijven. Het is nu de derde dag.
- Als Pieter in de stad komt, zal hij ons wel helpen.
- Tegen dien tijd kun je verhongerd zijn. In 's hemelsnaam, dan moet ik maar bij
mijn moeder aankloppen.
- Neen, zegt zij zacht, dat moet je niet doen. Ik geloof niet dat het bestaan kan dat
een mensch van honger sterft. Er zal wel uitkomst komen.
- Uitkomst, roept Dolf, geen vuur, geen eten, het is om gek te worden. Uitkomst
Pine, ja, voor jou in het ziekenhuis en voor mij in het leger des heils. Ik heb er genoeg
van. Voor het laatst, het is uit.
- Lieve, zegt zij zacht, kom nu eens hier, zoo, met je hand. Je hebt gelijk, maar je
bent zoo onbezonnen, zoo'n heethoofd. Ik ben er bang voor dat je domme dingen
zult doen als ik je de straat laat opgaan.
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- Het moet, antwoordt hij, langer kan het niet meer uitgesteld worden.
- Ga dan, maar beloof mij dat je niets doms, ik bedoel, niets gevaarlijks doen zult.
- Daar zegt hij, een kus op haar voorhoofd drukkend, ik zal mij gedragen als een
voorzichtige, verstandige stakker. Zoo moedertje, vervolgt hij, de dekens dichter om
haar heen leggend, geniet maar vast in gedachten van het lekkers dat ik zal
meebrengen, want zoo waar als het een ellendige boel in de wereld is, eten breng ik
mee.
- Maar denk er om, waarschuwt zij.
- Ja, glimlacht hij, de officier van justitie zal ik tot goed vriend houden.
Tegen het vallen van den avond komt hij terug.
- Een gulden geleend, roept hij triomphantelijk en onder zijn besneeuwde jas haalt
hij brood en boter en eieren vandaan.
Zij warmen het theewater boven den gasbrander en terwijl zij het steelpannetje
vasthouden, kijken ze elkander in de oogen, zooals vroeger.
- Weet je, glimlacht hij, het is mij alsof het jaren geleden is.
- Mij ook, zegt zij zacht en even meent Dolf iets vetdrietigs in haar oogen te zien.
- Lieve, mijn eigen, trouwe Pine ben je. Je bent moe: het zou goed zijn dat je het
wat beter had, voordat het kindje komt.
- Dolf, zegt zij, soms is het zoo moeilijk, dikwijls verlang ik er zoo innig naar een
poosje alleen te zijn, heelemaal alleen, ergens buiten.
Zij eten van een klein, vierkant tafeltje, dat met een schoone kussensloop gedekt
is. Alles ziet er smakelijk uit en de dampende thee geurt aangenaam.
- Je moet nu eten.
- Ik kan niet, och lieve. Geef mij maar even je hand, zegt zij en heel zacht, zonder
snikken, begint zij te huilen.
- Wees maar stil, troost Dolf. Je hebt gelijk: ik ben een kwajongen. Ik zal probeeren
mannelijker te zijn, mij meer vader te voelen.
- Och, zegt zij, door haar tranen heen lachend, domme jongen, probeer maar niets.
Dat ben je, of je bent het niet.
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Als Pieter, die na Rudolph Pine's beste vriend is, uit het buitenland teruggekeerd is,
komt er voorloopig een eind aan hun gebrek.
Pieter is een vriend die geeft, zonder voor zijn giften iets anders terug te verlangen,
dan de vreugde van degenen die ontvingen. Zijn onrustige geest maakt hem voor de
samenleving ongeschikt, jaagt hem voortdurend op, van iedere plaats waar hij rust
hoopt te vinden en hij leidt een afwisselend, doch zwervend bestaan. De wereld is
zijn woning, hij is eeuwig onderweg en dikwijls is het bed, waarin hij zich aan het
einde van den dag nederlegt, honderden mijlen verwijderd van de plaats waar hij
denzelfden ochtend is opgestaan. Voor de wereld een verdwaasde vrijbuiter, vecht
hij zich met den wanhopigen moed van den eenzame, die niet begrepen wordt, door
zijn wereld van dreigende spookbeelden heen, die hem, waar hij zich ook bevindt,
achtervolgen en omringen. Naarmate het oogenblik nader komt, waarop het geld dat
hem in staat stelt te reizen, opgebruikt zal zijn, omsluiten zijn angstgedachten hem
in steeds engeren kring, hij is als een stuk opgejaagd wild tusschen jagers.
Als Pine hem haar toestand mededeelt, knikt hij begrijpend het hoofd met een
oolijk lachje in zijn trouwe, schichtige oogen. Hij bezint zich geen oogenblik, doch
schenkt haar van het weinige dat hem nog rest, zooveel, dat zij de kleine boerderij
op de heide huren kan en geen zorg behoeft te hebben, voordat het kindje er is. Hij
en Dolf zijn dadelijk goede vrienden.
- Jij bent me een mooie vader, spot Pieter en klopt zijn jongen vriend goedmoedig
op den schouder. Laat Pine nu voorloopig maar een beetje met rust, ze schijnt het
noodig te hebben. Ja, ja ik begrijp het wel, tracht maar niets goed te praten; jij kijkt
op het oogenblik ook als een geslagen hond de wereld in. Als Pine buiten is, gaan
wij hier samen in de stad een beetje uit. Ik kon ook niet vermoeden, dat ik hier moest
komen om voor dokter te spelen.
Een paar dagen later gaat Pine naar de boerderij. Als de trein onder de stationskap
weggegleden is, blijft Dolf in neerslachtige stemming op het lange perron achter.
's Avonds heeft hij een afspraak met Pieter en hij troost zich met de gedachte dat
zij samen zullen zijn en over Pine
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kunnen praten. Grooter en troosteloozer dan ooit is zijn eenzaamheid, als hij om acht
uur aan het hotel komend van den portier verneemt, dat zijn vriend vertrokken is.
‘Ik kan het niet uithouden, schrijft Pieter, het was noodzakelijk dat ik dadelijk
vertrok. Misschien begrijp je er iets van als ik zeg, dat de onzichtbare vijanden in de
wereld de kwaadsten zijn. Je moet dit begrijpen, niet met je verstand, maar met je
bloed.’
Verslagen blijft Dolf staan en hij voelt den ijskouden motregen niet die hem in
het aangezicht slaat. Even komt een gevoel van wantrouwen in hem op, gedachten
van jaloerschheid en achterdocht, die hij echter dadelijk in een opwelling van afkeer
voor eigen minderwaardigheid, laat varen. Arme kerel, mompelt hij, geen leugen is
het, ieder woord is waar. Afschuwelijke, doodsvrees aanjagende schimmen, die voor
anderen alleen in hun droomen en gedachten bestaan, leven voor hem, als vreeselijke,
tastbare wezens. Arme, goeie Pieter, kon ik je maar helpen, kon ik maar samen met
je vechten tegen dien waanzin. Hij en Pine en ik, waarom zijn wij menschen zoo
onmachtig?
Dolf besluit naar Ferdinand te gaan, de eenige mensch in wiens gezelschap hij op
het oogenblik verkeeren kan. Hij gevoelt thans niets voor zijn breedsprakige
kroegvrienden, maar hij is te leeg, te neerslachtig en te eenzaam om den geheelen
avond alleen met zichzelf door de stad te dwalen. Naar huis bij zijn moeder kan hij
nu ook niet gaan en hij blijft doelloos door de binnenstad dolen, totdat hij een paar
kennissen ontmoet met wie hij meegaat naar de artistensociëteit.
Pas een week later herinnert hij zich Ferdinand, als deze hem laat roepen.
- 't Is mis Dolf, zegt de oude schilder, deze maal loopt het onherroepelijk af. De
vorige keer heeft God de deur van zijn snoepwinkel op een kier gezet en deze, toen
ik binnen wilde komen, weer voor mijn neus dichtgeslagen. Nu staat ze wijd open,
mon gamin, enkele reis naar de hel. Of zou het wat anders zijn. Weet jij het? Ik niet.
- Het zal wel weer in orde komen, zegt Dolf, maar zijn gevoel en de uitdrukking
van Ferdinand's oogen zeggen hem dat de schilder zich niet vergist.
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- Geen dwaasheden, mijn jongen, antwoordt Ferdinand. Vrienden moeten den moed
hebben elkander recht in de oogen te zien, als het oogenblik van afscheid nemen
gekomen is. Je kunt je niet voorstellen Dolf, hoe goed het mij doet, jou nu bij mij te
hebben. Werkelijk jongen, het klinkt laf, maar ik durfde alleen die beroerde brug
niet over. Nu er een vriend is die mij een handje helpen wil, geloof ik dat ik heel
gauw aan deze laatste wandeling beginnen zal. Geef mij een slok water. Wil je?
- Er staat nog wijn, zegt Dolf.
- Neen, glimlacht Ferdinand mat, nu geen wijn: er ligt reeds een andere nevel op
mijn oogen. Zoo, dank je. Wonderlijk, Dolf, jij zult ook eens zoo ver komen en dan
bemerken welk een wonderlijk gevoel het is met deze dwaze wereld volkomen
afgerekend te hebben, vrij van alles te zijn, zonder verlangen en zonder begeerten.
Vannacht was ik dikwijls wakker, niet heelemaal, want volkomen ontwaken doe ik
al sedert een paar dagen niet meer, maar in ieder geval was ik toch helder genoeg
om te kunnen denken. Jongen Dolf, ik heb altijd gedacht zeker te weten dat een
mensch een wezen op zichzelf is, aan wie dood en tijd niets kunnen veranderen, doch
nu ik aanstonds de groote sprong moet maken, twijfel ik aan alles. Ja Dolf, de dood
schijnt een prima soort alcohol te zijn, ik leef in een roes, volkomener dan een die
veroorzaakt wordt door een stuk of wat flesschen ouwe bourgogne, en tegelijkertijd
zijn mijn gedachten wonderlijk helder. Elk woord dat ik zeg, luidt in mijn hoofd als
een klaar belletje in een sneeuwlandschap en waarachtig, er zit mooie muziek in. Als
ik niet een klein beetje bang was, zou ik rustig mijn hoofd kunnen neerleggen en er
met gesloten oogen naar luisteren.
- Als het zóó over je komt, kun je gerust zijn, zegt Dolf. Je hebt vrede en als je die
hebt, kun je je aan alles overgeven, dan verlang je er niet meer naar te vechten.
- Dat niet, mon garçon, maar die duivelsche onzekerheid. Als ik nog een klein
beetje banger was, zou ik een priester laten roepen, maar goddank jongen, zoo groot
zijn mijn zonden niet. Als ik verkeerd deed, deed ik dat uit liefde tot het leven. Mon
vieux, geef de oude man een poot.
Dolf neemt de witte, vermagerde hand en de koude daar-
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van doet hem begrijpen, welk een afstand nu reeds tusschen hem en zijn vriend hgt.
Hij heeft geen medelijden met Ferdinand, geen smart om het scheiden dat aanstaande
is, hij ondergaat alleen den invloed der milde rust die van Ferdinand uitgaat. Beter
dan ooit, begrijpt hij thans, dat zijn vriend leefde als een mensch met al zijn
zwakheden en al zijn kracht, maar dat hij zich oprecht gaf aan het leven dat hem
opeischte, in volle, waarachtige overgave.
- Beste jongen, glimlacht Ferdinand, jij bent een held. Alle menschen zijn moedig,
omdat zij het leven dat zij kregen tot aan het einde moeten volbrengen. Maar alleen
zij, die de volle maat kregen, die moeten leven en meetrillen met iedere vezel van
hun ziel, zijn helden, omdat zij, m'n jongen, het lachen, dat hun moeders voor de
eerste maal in hun oogen zagen, niet konden vergeten. Dolf, neem deze erfenis, zij
is meer waard dan al het andere: zorg er voor, dat je de wereld altijd lachend kunt
blijven aankijken. Nu, op het laatste oogenblik, is er maar één ding dat ik zeker weet,
een waarheid die ik ook thans erken: het geweten, Dolf. De wereld weet het niet,
alleen de mensch in diepste eenzaamheid, als hij alleen met zichzelf is, kent het
groote geheim. Iedere mensch kreeg zijn eigen gelaat, iedere mensch kreeg ook zijn
eigen geweten. Als dat maar zegt dat het goed is, als je er maar voor zorgt, dat je je
altijd in waarheid je eigen vriend kunt noemen, dan Dolf, dan is het goed. Dan weet
je, dat je iets meeneemt als het eind gekomen is, dat je niet alleen de groote reis zult
maken, doch dat er iets met je meegaat, dat beter is dan je zelf bent.
- Ik ben moe, Dolf. Brandt de lamp niet slecht?
- Ik geloof het niet. Zal ik haar wat opdraaien?
- Neen, zegt Ferdinand, ze zal wel goed branden. Laat maar, zoo is het goed.
Vermoeid sluit hij zijn oogen en valt in lichte sluimering. Met de witte, koele
vingers in zijn hand, blijft Dolf naast het bed zitten, zijn oogen onafgebroken op het
vermagerde gelaat gericht. Zonder vrees en zonder nieuwsgierigheid wacht hij op
wat komen zal en hij vraagt zich slechts af, of hij het zal kunnen zien, als Ferdinand
heeft opgehouden te leven. Doch de grijsaard ademt zwak en regelmatig door en
behalve de innerlijke zekerheid dat de dood komen zal,
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zijn er geen uiterlijke teekenen die duidelijk op een naderend einde wijzen.
Stil wacht Dolf bij zijn ouden vriend; de stilte neemt hem op in haar eeuwig suizen
en zelfs het tikken van den wekker hoort hij niet meer.
Ik begrijp niet dat ik hier zoo rustig kan blijven zitten, denkt Dolf. Ik dacht dat dit
de heftigste emotie in het leven was. Een vriend gaat dood en ik kijk onberoerd toe.
Denk dat maar niet, hoor Freddie, zegt hij luid, goeie, brave kerel, ik ben geen stuk
steen. Het is omdat ik het niet geloof; vreemd dat zoo'n waarheid niet te gelooven
is. Nu slaapt hij, heel rustig, morgen zal hij wakker worden en om alles lachen. Als
je maar lachen kunt, altijd lachen. Is er dan iets in deze wereld waarom je lachen
kunt? Ja, alles, het leven is een eeuwige lach en al het andere is van de menschen.
Jouw oude oogen hebben altijd gelachen, Freddie, zelfs nu schijnen ze nog te lachen.
Jij en Pine hebben het mij geleerd, jij en zij en ik, wij drieën.
Uit het vuilnis van de stad, strekt een haan zijn kop naar den hemel en kraait.
Boven de modder der levende wereld, klinkt het bronzen luiden van een klok, de
stem der eerbiedwaardige waarheid, door menschenhanden gemaakt.
- Ferdinand! roept Dolf en hij ziet en begrijpt. De schilder ademt niet meer en op
het witte gelaat heeft de wijdsche rust der eeuwigheid haar stille vingers gelegd. Er
lacht iets op dit roerlooze gezicht. Dit is het geluk van God, het aangezicht van een
mensch, ontdaan van levend verlangen. Dit is der menschheid eeuwig aangezicht.
Een dakspant kraakt, droog en kort, als het springen van een snaar.
Het is zes uur, mompelt Dolf en hij glimlacht, alsof hij iets grappigs gezegd heeft.
Dan, plotseling, staat hij straf overeind. Van zijn voeten af stijgt iets in hem op,
het vult hem, als water een peilglas, het breekt zich een weg naar buiten, door zijn
mond, zijn oogen en zijn vingertoppen. En de troostelooze leegte, waarin de zoekende
oogen van hen die achterblijven den doode trachten te volgen, opent zich voor hem.
Zijn oogen onafgewend gericht op het roerlooze gelaat, dat stiller dan
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de stilte is, brengt hij langzaam zijn hand groetend naar zijn hoofd.
- Salut à la vie! schreeuwt hij plotseling, in schroeiende waanzinnige wanhoop.
Even blijft hij zoo staan, maar dan buigt hij het hoofd, als iemand die een slag
krijgt. Zijn hand beëindigt haar dwaas, overbodig gebaar en daalt langzaam en
aarzelend, als een bezield wezen, dat denken kan.
En terwijl hij weent, wringen de eerste tramwagens zich gierend door glanzende
railsbochten en loeien de fabriekssirenen.
Over de oude, gepleisterde, gebarsten muren, hangt een dik, groen-bruin stroodak,
als een te wijde slaapmuts over den mageren kop van een grijsaard. Aan de eene
zijde is de heide, een grauw-bruine, onbewogen zee, die zich verliest in den einder,
aan den anderen kant is het bosch, een wijde, donkere, plechtige zaal, waar de gladde,
rechte stammen der dennen omhoog wijzen naar een blauwen hemel, die achter het
olijfgroene naaldendak licht. Als menschen die gezelligheid zoeken, liggen de drie
boerderijen dicht bij elkaar en daar omheen is de ruimte en de stilte van de wereld,
onaangetast door menschenlawaai, zooals zij geweest moet zijn vanaf het vroegste
begin. In de groote kamer met den balkenzolder en het raam waarachter de
wereldruimte is, heeft Pine de rust en de stilte die zij zocht, gevonden. Lang is zij
alleen geweest en heeft zij er over nagedacht, op welke wijze zij haar leven tegen
het gevaar harer liefde zou kunnen beschermen. Zij heeft gevochten tegen zichzelf
en in haar eenzaamheid is zij onredelijk en dikwijls hard geweest, als zij aan Dolf
dacht en hem beoordeelde. Tenslotte had de vrouw in haar toch een vader verwacht
in den man van wien zij een kind ter wereld brengen zal, zij had gehoopt dat hij in
haar verwachting en vreugde deelen zou en nu blijkt hij te zijn, wat zij hem vroeger
schertsend noemde: een kwajongen, die met het leven speelt, voor wien alles spel is
en die nergens den ernst van voelt. Maar meer dan alles veracht zij zijn lafheid, die
hem de gevolgen van zijn daden doet
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ontwijken, die hem slap en onstandvastig maakt, als hij de consequenties van hun
leven als een man moet aanvaarden. Dit mist zij in hem, het manlijke en dat geeft
haar een gevoel van onveiligheid, juist in dezen tijd, nu zij zoo'n innige behoefte aan
zijn steun en bescherming heeft.
Zoo denkt zij dikwijls, als 's morgens de sterke zon boven de heide opgaat, doch
als de duisternis vanuit het woud langzaam voortschrijdt, voelt zij droefheid over
zich komen en haar oordeel over den man, die haar alleen laat staan in het leven,
wordt milder. Dan weet zij alleen maar dat hij jong is, onbezonnen en onervaren, dat
hij, in jeugdig, argeloos egoisme alleen in zijn eigen wereld leeft, overgegeven aan
zijn chaotische fantasieën, zonder oog voor de werkelijkheid en zonder te luisteren
naar de stem van de vrouw die begrepen wil worden. Als het donker in de kamer
wordt, verlangt zij naar zijn bewegelijke aanwezigheid, naar de muziek van zijn stem
en de uitbundigheid van zijn lach. Hij maakt het holle boerenvertrek vol met zijn
wezen, hij vult ieder hoekje met zijn onrust en brengt levensvreugde door de stilte
tot haar. Hoewel zij dikwijls naar hem verlangt, weerhouden haar zucht naar
zelfbehoud en haar trots haar ervan, hem te roepen. Zij is sterk en kan staande blijven
zonder hem, beter dan met hem te leven, als hij haar man, haar eigen man niet ten
volle is. Maar als zijn fluitje uit de verte over de heide klinkt, zijn muzikaal melodieus
fluitje, dan proeft zij weer het beste van zijn heerlijke, levende ziel, dan keert de
oude warmte in haar oogen terug en dan kan zij huilen van vreugde omdat hij, haar
jongen, over de stille heide nadert.
Thans is hij gekomen om niet weer weg te gaan; hij zal blijven totdat zij vader en
moeder geworden zijn. Toen hij binnen kwam en de kist met delicatessen, die hij
een uur lang vanaf het station gedragen had, hijgend op den grond gooide, was zijn
begroeting een verwensching aan het adres der spoorwegdirectie, die geen halte in
de nabijheid van het gehucht gemaakt had. Daarna kwam pas zijn begroeting voor
Pine en een zoen. En toen hij met zoenen begonnen was, wist hij niet meer van
ophouden en hij omhelsde haar met zijn sterke armen, alsof hij haar platdrukken
wilde.
- Pine, lieve, nu ben ik er en ik blijf, zal een beetje van
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dat moeilijke werkje van je overnemen. Heerlijk, ouwe bandiet, vijf en twintig gulden
voor een novelle gehad: een kist vol lekkers, allemaal voor de groote gebeurtenis,
geen korrel eten wij er vooruit van. Lieve deugd, wat heb je nu in dat pannetje?
Brandnetels! Eet je dat onkruid? Och, zoo'n schat van een oermensch, regelrecht
terug naar de natuur, van slaatjes met mayonnaise naar gekookte brandnetels. Hier,
een zoen en mijn hand er op: samen zullen wij een flinke kerel, een echte vader van
mij maken. Ik ben blij eindelijk bij je te zijn, ik heb razend naar je verlangd.
's Avonds zitten zij samen om de ronde tafel onder het rosse licht der olielamp,
drinken koffie en eten grof boerenbrood.
- Lieve, zegt hij, wat heerlijk rustig. Ik wil nooit meer naar de stad terug.
Die schat, denkt zij. Hij weet zelf niet hoe innig hij op het oogenblik alweer naar
de stad verlangt.
De dagen gaan voorbij in rustig geluk en geduldig wachten. In hun samenzijn vergeet
Pine haar moeilijkheden en haar zorg, want achter alles, boven alles uit, sterk en
betrouwbaar als het leven zelf, voelt zij hun goede, groote liefde, waarin geen twijfel
of onzuiverheid is. En in deze oogenblikken van vreugde, drinkt zij dankbaar haar
goed geluk, zonder er bij te denken en zonder zich af te vragen wat de toekomst
brengen kan.
Dolf is actief en behulpzaam, hij is vol zorgzaamheid en vraagt zijn vrouw elk
oogenblik of het nog geen tijd wordt om den dokter, die op een afstand van twee uur
loopen woont, te gaan halen. Als Pine hem eindelijk zegt dat het oogenblik gekomen
is, rent hij, in de vaste overtuiging dat zij veel te lang gewacht heeft, zonder verder
iets te vragen de deur uit, laat een buurman inspannen, springt naast hem op den bok
en beveelt hem zoo vlug mogelijk naar den dokter te rijden.
- Dolf, man, haast je niet zoo, merkt de boer op, zooiets komt vanzelf wel, hoor.
Ja, denkt Dolf, bij jullie en bij de varkens.
- Maak maar voort, antwoordt hij alleen. Noem je dat ding een paard? Ik loop het
vlugger.
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Als de dokter, een goedhartige, eenoogige, joviale gewezen scheepsarts zijn patiënte
onderzocht heeft, haalt hij glimlachend zijn schouders op en gaat bij het haardvuur
zitten.
- Wij kunnen eerst nog wel rustig een paar sigaartjes rooken, zegt hij.
Gerustgesteld door de kalmte van den dokter en met het prettige gevoel van
veiligheid, dat de man, die alles tot een goed einde zal brengen, bij hen in de kamer
is, gaat Dolf eveneens bij het vuur zitten.
De dokter rookt smakelijk zijn sigaartje, drinkt glaasjes wijn en koppen koffie en
praat gezellig, als een oude bekende. Hij heeft als scheepsdokter veel van de wereld
gezien en verhaalt van zijn wedervaren op een gemoedelijken toon, alsof hij een
uurtje op visite is en niet gekomen is om behulpzaam te zijn bij een der belangrijkste
gebeurtenissen in een menschenleven. Aangemoedigd en geprikkeld door diens
avontuurlijke verhalen, krijgt Dolf plotseling lust, den dokter ook het een en ander
van zijn ervaringen als wereldreiziger te vertellen. Daar hij echter nimmer buiten de
grenzen van zijn geboorteland is geweest, moet hij de stof voor zijn mededeelingen
zoeken in zijn herinnering aan reisverhalen, die hij vroeger gelezen heeft. Het wordt
een spel van leugen en fantasie, waarbij hij er zorg voor dragen moet, dat hij de
grenzen der werkelijkheid niet overschrijdt. Alles gaat echter goed en het verrast den
braven dokter in een boerenwoning, midden op de heide, iemand te vinden die,
evenals hij, wereldburger is en die oude, bijna vergeten herinneringen weder wakker
maakt. Pine lacht om Dolf's onschuldig spel en deze, gerustgesteld door haar glimlach,
waardoor tenminste blijkt dat zij weinig lijdt, waagt er zelfs een reis naar China en
Japan aan, over welke landen hij nimmer een letter gelezen heeft. Van tijd tot tijd
echter, als hij ziet dat Pine zich, zonder een klacht te uiten, in barensweeën kromt,
stokt zijn stem en ziet hij den dokter vragend aan. Deze schijnt echter zijn blik niet
te begrijpen of te denken dat een bevalling voor een vrouw een kleinigheid is, waarbij
de mannen rustig sigaartjes kunnen blijven rooken en over allerlei nonsens praten.
- Op de heele wereld geen mooiere natuurlijke haven dan die van Rio de Janeiro,
meent de dokter.
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Loop naar de hel met je haven, denkt Dolf.
- Heb je nu erg pijn, Pine? vraagt hij.
- Het gaat wel, hoor, zegt zij mat en zij tracht te glimlachen.
Doch Dolf begrijpt wel dat zij dit alleen zegt om hem gerust te stellen. Zij is een
dappere vrouw, die haar lijden achter een glimlach tracht te verbergen en het, als het
te erg wordt, in onderdrukt gekreun versmoort.
Verdomd, mompelt hij, wat sta je armzalig machteloos tegenover zooiets. Kon ik
maar iets doen, ergens mee helpen.
- Ze moet heel anders piepen, zegt de dokter, de punt van een dikke sigaar afbijtend.
Wat een ruw brok zeeman, denkt Dolf, goed om matrozen kiezen te trekken, maar
niet om een vrouw in deze omstandigheid bij te staan.
- Ik heb er al heel wat voor de eerste maal lucht laten happen, glimlacht de dokter.
- Zoo, antwoordt Dolf kort. Dat zegt hij om ons een hoogen dunk van zijn
bekwaamheid te geven, vervolgt hij voor zichzelf en begint met groote passen door
het vertrek heen en weer te loopen.
Van tijd tot tijd onderzoekt de dokter zijn patiente.
- Nog niet, antwoordt hij steeds, als hij Dolf's vragende oogen ziet,
- Ik geloof dat het nooit komt, zegt deze eindelijk. Wat een uitvinding om een
mensch die een kind ter wereld brengen moet, zoo te martelen.
De dokter glimlacht.
- Die pijn is gauw vergeten, zegt hij. Ik geloof dat de natuur het met de menschen
nog zoo kwaad niet meent.
Eindelijk begint hij rustig en zorgvuldig zijn handen te wasschen en Dolf, die
hieruit opmaakt dat thans het groote oogenblik nadert, verliest zijn wrevelige
stemming en voelt plotseling weer veel vriendelijker voor den dokter.
Een secure man, denkt hij. Ik ben blij dat Pine zoo goed geholpen zal worden. Ik
heb hem onredelijk beoordeeld.
- Zal het goed gaan dokter? vraagt hij zacht.
- Wel, antwoordt de ander, je vrouw houdt zich kranig en voor de rest, nou, ga
daar maar naast haar zitten: over een kwartier ben je vader.
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Pine en Dolf kijken elkaar aan en in dit oogenblik voelen zij zich één, samen
opgenomen in het wonderlijke gebeuren, dat hen beiden lijden doet, maar dat hen
boven alles uit een innige vreugde schenkt.
- Dolf, zegt zij zacht, en haar hand, haar lieve, smalle, dappere hand, die koud is,
zoekt de zijne.
- Lieve, mompelt hij.
Even glimlacht zij, een vreemde glimlach, die verstart, een enkel oogenblik slechts,
tot een masker van hevige smart. En het milde leven legt zijn tranen in haar oogen
en begenadigt een nieuw wezen met zijn kracht.
Dicht bij de moeder ligt het menschdiertje, het zuigt zijn eersten ademtocht en
zingt zijn eerste lied. Groot zijn de bruine, liefdevolle handen van den man, die het
leven dient met menschenliefde, te groot zijn deze goede handen, voor het spartelende
wonder dat zij omvatten: een geschenk uit het oneindige, een levend mensch, dat
eens de aarde betreden en de zon aanschouwen zal.
- Een vrouwtje is het, zegt de dokter. Geboren op tien Maart, 's morgens om vijf
minuten voor half vijf. Gemakkelijk te onthouden, als je later eens een horoscoop
wilt laten trekken.
- Dank je, dokter, zegt Dolf.
- Dank je, Pine, vervolgt hij en kust haar. Wij zullen haar Nanda noemen, naar
Ferdinand, onze goeie, ouwe Ferdinand.
De wereld der menschen vraagt arbeid voor het recht in haar midden te verblijven.
Na maanden van armoede, heeft Dolf deze waarheid erkent en zich aan haar tirannie
onderworpen.
Alles wat er noodig is om te kunnen bestaan, geeft de maatschappij, maar alleen
als de kooper betaalt met den arbeid van zijn handen of van zijn hersenen. De prijs
van het leven is voor velen niet hoog en slechts weinigen, wier arbeid voor de
verstandige wereld van luttele waarde is, betalen hun bestaan met hun geluk en
gemoedsrust.
Dolf heeft zijn bestaan gekocht, voor een prijs die grooter
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is dan die welke de deerne opbrengt, als zij onverschillig haar ziel en lichaam in de
grage handen der maatschappij legt. Hij heeft zich gebogen voor de majesteit van
het geld, de kille, metalen afgod der menschen, bij wiens gratie men leeft of sterft
en held, schurk of heilige is. Het herhaalde aanbod van den uitgever, dat in tijden
van diepste armoede gedaan werd, was te verleidelijk om er weerstand aan te kunnen
blijven bieden. Honderd gulden voor een onnoozel detective-verhaal van twee en
dertig pagina's, is een onbegrijpelijk groot bedrag, als de huisbaas dreigt met
ontruiming van de woning, omdat de huurschuld nog niet eens de helft van honderd
gulden bedraagt. Het is een kapitaal, als een pond rijst een paar centen kost en er nog
niet eens voldoende voedsel in huis is om een kat te verzadigen. Het beteekent
schoenen met heele zoolen en vuur in de kachel, het maakt muziek, als de stilte zwaar
van zorgen is, het geeft den mensch het recht het hoofd op te heffen, te ademen en
te zeggen: ik ben iemand, in mijn zak draag ik het teeken mijner waardigheid; ik
bezit honderd gulden.
Ik heb het contract met den duivel bezegeld, heeft Dolf gezegd, nadat hij een
overeenkomst onderteekend had, waarbij hij de verplichting op zich nam, tegen
betaling van een honderd gulden, iedere veertien dagen de copie van een spannend
detective-verhaal te zullen leveren; twee en vijftig verhalen, twee jaar lang.
Hij is aan zijn zware, dwaze taak begonnen, hij heeft de wereld voorzien van
domme, armzalige, prullige geschiedenissen, kwartjesboekjes, die den sensatielust
der menigte bevredigen moeten. Hij heeft moord- en brandverhalen gewrocht, zinlooze
romannetjes, waarom hij zelf dikwijls medelijdend lachen moest terwijl hij ze schreef.
Hij heeft getracht wat humor in zijn onderwerpen te leggen, de intrige wat
aannemelijker te maken, doch de uitgevers vroegen waar voor hun geld: bloed,
misdaad, moorden en spanning, vooral spanning. Ongenietbare hutspot van banaliteit
en minderwaardigheid, holle griezelverhaaltjes, waarom een intelligent kind zou
moeten lachen. Maar de menschen, de groote maatschappij die heerscht en leiding
geeft aan het leven der stervelingen, bepaalt den aard van het voedsel dat zij wenscht
te slikken. En Dolf schreef, dacht zijn herse-
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nen kapot, wrong zijn onwilligen geest in den engen vorm van de menigte, dezelfde
vorm waarin parfum, voetbalwedstrijden en dagbladleugens worden klaargemaakt.
Ik walg, dacht hij en hij schreef: Het geheim van het rollende doodshoofd, en toen
het verhaal gereed was, lachte hij schamper om zijn erbarmelijke schepping. Ik stik
er in, meende hij, ik ben minder dan een meid van de straat en hij schreef: Het
mysterie van den Indischen dolk. Hij schiep zich een gedachtensfeer, gelijk aan die
van den slachter, die doodt in bot sadisme, gelijk aan die van den braven burger,
wiens menschwaardig bestaan hem tijd en gelegenheid laat naast God, zijn wreede,
domme verlangens te dienen.
Ik ben ziek, dacht hij, mijn hersens zuig ik vol dwaze onreinheid, nooit meer zal
ik zuiver kunnen denken: mijn geest is een vat vol vergif. Doch hij schreef, vocht
zich door zijn twee en vijftig geesels heen en hij was een fatsoenlijk man, die in deze
wereld zijn hoofd met fierheid dragen mag, die zich de weelde veroorloven kan
belasting te betalen en zijn huiseigenaar te groeten.
Toen het contract geëindigd was, kwam de duivel weer, die voor deze gelegenheid
Havanasigaren en voor kleine Nanda een pop die ‘Mama’ zeggen kon meegebracht
had.
- Neen, zei Dolf, in 's hemelsnaam, laat mij met rust.
- Een contract van meer dan vijf mille, zei de duivel, het is een groot bedrag.
- Neen, riep Dolf, ik doe het niet, al gaf je mij ook het tiendubbele.
- Dat niet, maar wij zouden het honorarium met twintig gulden per verhaal kunnen
verhoogen.
- Neen, schreeuwde Dolf, nooit man, en ga weg, ga in 's hemelsnaam weg, of ik
pleeg aan jou nog zoo'n bloedigheid, die je zoo mooi in mijn verhaaltjes vindt. Er
uit!
En toen stak de duivel schouderophalend zijn ongeteekend contract van vijf mille
in zijn zak en ging.
Hij danste met Pine, zij zoenden Nanda, die haar pop Mama liet zeggen en zij
lachten gelukkig, omdat de armoede, die goeie, oprechte, rust-gevende armoede, hen
met open armen wachtte.
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Sedert enkele maanden wonen zij weder buiten in de oude boerderij. Totdat het beetje
geld dat zij bezaten was uitgegeven, had Dolf gelegenheid tot rust te komen en zoo
nu en dan voor zichzelf te werken. Daarna begon weder het vermoeiende reizen naar
de stad, bezoeken op redactiebureaux of bij vrienden, teneinde hier of daar wat geld
te bemachtigen.
Reeds een paar maal heeft Dolf zich er op betrapt, dat hij, op een wijze die voor
korten tijd bevredigt en hem zijn armoede doet vergeten, aan de mogelijkheid van
het vinden eener met geld gevulde portefeuille denkt. Hij verdeelt het gevondene
onder vrienden die het noodig hebben en doet allerlei inkoopen, totdat hij het dwaze
en kinderachtige van zijn denken, dat hem van een ernstige poging om aan geld te
komen afhoudt, inziet en met hernieuwde energie op geldjacht gaat.
Heden heeft het er den schijn van, dat hij geluk zal hebben. Hendrik, gezeten op
een glanzend, blauw-gelakt motorrijwiel, passeert hem in een der hoofdstraten.
Verheugd een kennis te ontmoeten die zijn nieuw bezit bewonderen kan, steekt hij
groetend zijn hand op en brengt zijn ronkende, grommende machine tot stilstand.
Hij pocht op zijn welstand en spreekt op een toon van beschermende geringschatting
tot Dolf, wiens kleeding slecht harmonieert met een glanzend en schitterend
motorrijwiel, en een bestuurder, die gele schoenen, een lederen jekker en een das
met een diamanten speld draagt.
- Ja, zegt hij in goedhartige protsigheid, als hij Dolf het gevraagde tientje
overhandigt, 't kan er af. Een kop koffie?
- Graag, ga mee naar de artistensociëteit, ik zal je introduceeren.
Terwijl Dolf Hendrik's naam in het boek der introducé's schrijft, kijkt deze eens
om zich heen en neemt het naar zijn begrippen armoedig en kaal ingerichte café met
een blik van grappige, verbaasde nieuwsgierigheid op.
- Jullie artisten bent ook allemaal armoedzaaiers, concludeert hij. Een beweging
van je welste, fluweelen jassen en lange haren. Een mooie sociëteit: 't lijkt de
wachtkamer van het armenhuis wel.
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Hij vertelt Dolf van de goede zaakjes die hij doet, van de geweldige winsten die hij
maakt op goederen, welke hij bijna voor niets inkoopt.
- Weet je, Dolf, zegt hij en hij knijpt zijn oogen sluw tot smalle spleetjes dicht,
link zijn, dat is het wachtwoord als je er komen wilt. Die motor heb ik in één dag
verdiend, een smokkelzaakje, tenminste iets dergelijks, enfin, dat doet niets ter zake.
Honderd kilometer per uur, met gemak, wandel daartegen maar eens. Nou jij.
- Je moest mij naar huis brengen, zegt Dolf, dat spaart reisgeld en ik ben er vlug.
- Waarom niet? lacht Hendrik. Mijn tijd is van mij. Ga maar op de duo. Wij zullen
hem eens flink laten loopen. Ben jij bang?
- Volstrekt niet.
Vijf minuten later suizen zij langs den breeden straatweg. De machine loopt vlugger
dan een sneltrein. Als een reeks opeenvolgende doffe slagen, weerkaatsen de
boomstammen het ontploffingsgeluid van den motor en de boomen schieten voorbij
als de spaken van een draaiend rad. De nieuwe sensatie van gevaar en snelheid
bedwelmt Dolf, hij ondergaat niet meer de gewaarwording van te rijden, doch voelt
zich opgenomen en weggeslingerd in een machtige stormvlaag. De tegenstand van
de lucht, die zij klieven, doet zijn oogen tranen en hij zoekt bescherming achter den
breeden rug van Hendrik, die onbewegelijk als een uit hout gesneden en in leder
verpakte pop, achter het stuur zit. De reis verloopt voorspoedig, de kilometers glijden
onder hen weg, totdat, op geringen afstand van Dolf's woning, de motor begint over
te slaan en na nog een paar honderd meter te hebben geloopen, stil blijft staan.
- 's Jonge, mompelt Hendrik, na een kort onderzoek van handels en kraantjes, het
zit in de carburateur. Als ik maar een schroevendraaier had, maar ik bezit geen stuk
gereedschap. Is het nog ver naar je huis?
- Een klein half uur loopen.
- Te ver om de motor op te duwen.
- We zouden die postbode kunnen vragen. Hij gaat naar het dorp en kan den
fietsenmaker waarschuwen.
- Neen, zegt Hendrik, hij gaat naar die boerderij.
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Misschien heeft hij wel iets of anders de boer die daar woont. Hou eens vast die
motor.
Na verloop van enkele minuten keert Hendrik lachend met een ouden
schroevendraaier terug.
- Een goeie kachelpook, zegt hij lachend, maar hij past, dat is het voornaamste.
Wat een kerel anders, die boer, hij keek mij aan met een paar oogen alsof ik zijn
portemonnaie te leen vroeg. Die postbode had het ook in de gaten en hij lachte er
om.
- Ik weet het, antwoordt Dolf, hij is waarschijnlijk een van de rijkste boeren uit
de streek, maar zeker is hij de gierigste.
- Die rijkdom zal wel een beetje overdreven zijn, meent Hendrik. Geen blind paard
kan in dat huis schade doen.
- Toch moet hij schatrijk zijn.
- Zoo, herneemt Hendrik, zijn schroevendraaier naast zich op den grond leggend,
en wat noem je rijk?
- Volgens de menschen hier in de omtrek moet hij heel veel geld in huis hebben,
eenvoudig omdat hij te bang is het op een bank te zetten.
- Alsof het in zoo'n krot van een huis veiliger is, glimlacht Hendrik. Met z'n
hoevelen wonen ze daar?
- Waarom stel je daar zoo'n belang in, vraagt Dolf. Heb je soms plannen?
- Och, een mensch kan nooit genoeg weten. Ezels en paarden zijn op de wereld
om te werken, maar een mensch moet zijn verstand gebruiken. Hoeveel lui zijn daar
in huis?
- Overdag zijn er een paar knechten, maar die moeten vóór het avondeten weg. 's
Nachts is hij alleen.
Hendrik bromt iets onverstaanbaars en blaast dan in een klein, dun, koperen pijpje.
- In orde, zegt hij, de sproeier was vuil. Zoo, nu zal ik die kapitalist nog even zijn
pook terug brengen.
Als hij alleen is, denkt Dolf er over na, hoe gemakkelijk het eigenlijk is bij den
boer in te breken en zijn geld te stelen. Geld dat nutteloos bewaard wordt, waaraan
niemand iets heeft, ook de vrekkige boer niet, die de zieke aardappels van zijn land,
voor zoover de varkens deze niet krijgen, voor zijn eigen maaltijden gebruikt. Wel
beschouwd zou zoo'n diefstal een daad van gerechtigheid zijn, waarin iedereen,
behalve de
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bestolen boer, pret zou hebben. Maar niettemin een gevaarlijke klucht met een naspel
van justitie en gevangenis. Als het handig gedaan wordt, komt het nooit uit, besluit
Dolf.
- Nou, zegt Hendrik, als hij terug gekeerd is, die vent kan zijn geld even goed in
mijn zak als in dat huis bewaren: een gewoon boeren-klinkslot, zooiets maak je met
een roestige spijker open. Zou jij durven?
- En die boer? vraagt Dolf.
- Als een boer slaapt, zitten zijn ooren met stopverf dicht. Durf jij?
- Ik weet het niet, bekent Dolf.
- Als je maar wist, wat ik weet, zegt Hendrik. Aan een geleend tientje heb je niet
veel.
's Avonds, als Hendrik op zijn ratelenden motor weggereden is, vertelt Dolf alles
aan Pine.
- Goed beschouwd is het zoo dom nog niet, besluit hij. Zoo'n schraperige boer
bestelen en zelf een tijdje, wie weet hoe lang, geen geldzorgen hebben. Het lijkt mij
werkelijk wel iets.
- Maar Dolf, gebruik toch eens je verstand. Is zoo'n ellendige handvol geld dan
waard dat je je rust er voor opoffert? Werk voor jezelf; leef naar je goede en niet
naar je slechte eigenschappen.
- Kleinzielig en kortzichtig, het bestelen van een rijken boer slecht te noemen, als
je zelf bijna niet te eten hebt.
- Daarover wil ik het niet eens met je hebben. Maar in ieder geval is het wèl slecht,
of minstens dom, je rust, je vrijheid en je geluk op het spel te zetten voor geld. Zooiets
is goed voor avonturiers, voor oppervlakkige sensatiezoekers, die geen enkele houvast
in hun leven hebben. Jij hebt gelukkig iets anders, iets beters, je werk, en dan, Dolf,
je hebt ons nog. Lieve, vraagt Pine angstig en zij neemt zijn hoofd tusschen haar
handen, beloof mij dat je dergelijke dwaasheden niet meer in je hoofd zult halen.
- Ja, antwoordt Dolf, je hebt gelijk. Ik ben een idioot, een geldwolf en een
sensatiejager.
Verder wordt over dit voorval niet meer gesproken en Dolf vergeet zijn
inbraakplannen, totdat hij, als hij een paar weken later in de stad is, van zijn moeder
verneemt, dat Hendrik bij haar aan de deur is geweest om hem te spreken.
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- Twee maal was hij hier, zegt zijn moeder. Wat voer je toch uit? Het gezicht van
dien man bevalt mij niet.
- Dolf gaat dikwijls met zulke eigenaardige menschen om, merkt zijn zuster op.
Leegloopers, waarvan weinig goeds te wachten is.
- Bemoei jij je maar met je eigen aangelegenheden, bitst Dolf, gehinderd door de
juistheid van Marie's opmerking.
Wat zou hij mij te zeggen hebben, overpeinst hij, misschien weet hij wat voor mij
te verdienen. Dwaasheid, ik maak mezelf wat wijs: het gaat natuurlijk over die
geschiedenis. Waarom eigenlijk niet? Je rust verliezen, alsof je met een leege maag
rust hebt. Onzin, vrouwen zijn zoo gauw bang. Afgezien nog van geldelijk voordeel,
zit er vreemde sensatie en bizondere spanning in zoo'n avontuur. Eerst de
voorbereiding, alles in stilte, dan de reis daarheen, natuurlijk 's nachts om niet gezien
te worden, daarna voorzichtig een deur open peuteren, bij het licht van een klein
lantaarntje. Een compleete sensatiefilm. Toch zit er iets gemeens in, misbruik te
maken van de weerloosheid van een slapende om hem te bestelen. Als je in de kamer
bent, kan die boer zich plotseling in zijn slaap bewegen, wakker worden misschien,
zooiets alleen is alleen al voldoende om een hartverlamming van schrik te krijgen.
Of, nog erger, in de stal kan een koe gaan loeien, dat gebeurt 's nachts dikwijls, een
hol, naargeestig geluid en onder dergelijke omstandigheden erger dan de vreeselijkste
nachtmerrie: een stem van het noodlot. Tegen zooiets zijn mijn zenuwen niet bestand,
daarvoor moet je een soort mechanische ziel hebben, een geest die onder alle
omstandigheden regelmatig werkt, als een zeven paardenkracht sterke benzinemotor.
Pine en moeder en Marie hebben gelijk: ik moet mezelf niet omlaag halen en mij
bezig houden met minderwaardige gedachten. Ik zal niet naar Hendrik gaan.
Dien middag echter, nadat hij verschillende vruchtelooze pogingen heeft gedaan
om wat geld te bemachtigen, besluit hij nog een laatste kans bij Hendrik te wagen:
wellicht weet hij toch iets te verdienen.
- Ja, zegt Hendrik, herinner jij je nog ons gesprek bij de boerderij? Ik heb eens
hier en daar mijn licht opgestoken
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en die vent blijkt er werkelijk warmpjes in te zitten. Zou jij er iets voor voelen?
- Neen, zegt Dolf beslist. Als ik geweten had dat het daarvoor was, zou ik niet
eens gekomen zijn.
- Durf je niet?
- Ik wil niet.
- Nou ja, 't is ook maar een aardigheid en daarvoor ben ik niet bij je geweest. Jij
kunt, als je wilt, met iets anders honderd gulden verdienen.
- Met zooiets?
- Neen, iets anders, volkomen onschuldig en ongevaarlijk. Je weet misschien dat
ik met mijn motor 's nachts wel eens naar de grens ga voor een smokkelzaakje. Ik
heb nu weer zooiets aan de hand, de volgende Dinsdagnacht. Nu is het om
verschillende redenen noodzakelijk dat ik, als het mocht voorkomen, het bewijs moet
kunnen leveren dien nacht in de stad geweest te zijn. Enne... een borrel?
- Neen. Nou, en?
- Aan dat bewijs kun jij me helpen, daarvoor betaal ik honderd gulden.
- Een alibi dus.
- Noem het zoo. Ik was laatst met je in die artistenkroeg. Heel eenvoudig zet je
mijn naam Dinsdagavond in dat boek en klaar. Niemand heeft er erg op en Woensdag
heb jij je geld.
- En als je nu eens niet gaat smokkelen, als je, nou ja, laten we zeggen dat je die
inbraak pleegt.
- In de eerste plaats waag ik me daaraan niet en al zou ik het wel doen, dan zou
jij er nog niets mee te maken hebben.
- Tenzij je je op het alibi beroept.
- Zelfs in dat geval zou men je nog niets kunnen doen. Maar gekheid, over zooiets
praten wij zelfs niet. Neem je het aan of niet?
Dolf zwijgt en denkt na. Heel goed begrijpt hij, dat hij door te doen wat Hendrik
hem vraagt, zich tot diens medeplichtige maakt. Hij kan smokkelen, inbreken of iets
anders doen: als het er op aan komt zal hij moeten volhouden, dat Hendrik dien nacht
in de kroeg geweest is. Als het alleen smokkelen is, zal het zoo'n vaart niet loopen,
maar als het
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iets anders is. Dat zijn muizenissen, meent Dolf, pogend zichzelf gerust te stellen,
tenslotte, als het werkelijk zoo is, - en waarom zou hij liegen - dan zijn die honderd
gulden gemakkelijk verdiend.
- Dus je gaat alleen smokkelen? vraagt hij nog eens.
- Ja, en zeur nu niet langer. Ja of neen?
- Geef je voorschot?
- Iets wil ik je desnoods vooruit geven.
- Vijf en twintig gulden?
- Het is mijn gewoonte niet. Maar enfin, omdat je weer op zwart zaad zit. In orde?
- Ja.
Ja, herhaalt Dolf, als hij 's avonds in de woning van zijn moeder naar bed gaat. Ja,
schreeuwt hij 's nachts in zijn slaap en hij ontwaakt met de gedachte dat hij op weg
is een misdadiger te worden. Handlanger van inbrekers, moordenaars misschien, hij
Dolf, gevoelige, muzikale, literaire, sentimenteele Dolf. Er gebeurt niets, zegt hij, ik
maak mijn ellendige kwartjesverhalen tot werkelijkheid, ik maak mezelf ziek met
die krankzinnige voorstellingen. Maar ik kan nog terug, ik heb het nog niet gedaan
en, waarachtig, ik doe het niet. Hij staat op en begint op zijn bloote voeten door de
kamer heen en weer te loopen.
Judas verkocht Jezus voor een paar zilverlingen, ik verkoop en verraad mezelf en
alle anderen, moeder, Pine, Nanda en Marie voor honderd gulden.
- Wat voer je uit? vraagt Marie, die wakker geworden is.
- Niets, antwoordt hij, ik kan niet in slaap komen.
- Dolf, zegt zij, er is iets met je, je voert verkeerde dingen in het schild. Wil je het
mij niet zeggen?
- Ga maar slapen, er is niets. Ik ga ook weer in bed.
De stem van Marie heeft hem tot kalmte gebracht. Nu hij nog eens rustig over
alles nadenkt en het geval tot zijn ware afmetingen terug brengt, moet hij zichzelf
bekennen dat hij zooeven alles sterk overdreven heeft. Hij heeft van een klucht een
drama gemaakt. Goed beschouwd is die heele zaak niets anders dan een klucht,
waarbij het er in het uiterste geval op aan komt, de justitie, een verzameling hatelijke
stommelingen, die voor het wel dezer armzalige misdadigerswereld moeten waken,
bij den neus te nemen. Hard als een
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steen te zijn, dapper te liegen en vast te houden aan het stomme, papieren bewijs,
dat zegt dat Hendrik den nacht in de stad doorgebracht heeft. Verdachte, u spreekt
onwaarheid. Goed, kan hij dan lachende antwoorden, wilt u dat dan maar even
bewijzen? Maar Hendrik kan op heeterdaad betrapt worden. In dat geval zal er zelfs
over een alibi niet gesproken behoeven te worden. Alles is volkomen in orde, als hij
nu maar niet juist dat andere doet... Geen sprake van, besluit Dolf, ik martel mezelf
alleen maar een beetje. Hij herinnert zich Ferdinand's laatste woorden: als je er maar
voor zorgt, dat je jezelf altijd in waarheid je eigen vriend kunt noemen, dan is het
goed Dolf. Een vriend? Neen, vrienden martelen elkander niet. Waarachtig, op het
oogenblik ben ik meer vijand dan vriend van mezelf.
Den volgenden morgen, als hij het geld naar zijn vrouw gezonden heeft, gevoelt
hij zich veel rustiger. Als er nu in het ergste geval iets gebeuren mocht, zal het een
geruststelling voor hem zijn, dat hij zelf geen profijt van het geld gehad heeft.
- Lafbek, zegt hij bitter, arme Pine.
Hendrik's naam staat in het boek. Met vaste hand heeft hij hem ingeschreven en er
zijn handteekening achter gezet. Thans, nadat hij Hendrik nog eens gesproken heeft,
is hij volkomen rustig geworden. Een simpel smokkelzaakje zal het zijn, anders niet.
Zelfs zou hij nu, zonder gevaar voor Hendrik's veiligheid, diens naam kunnen
doorkrassen, zoo vast is hij ervan overtuigd, dat er niets verkeerds gebeuren zal.
Mocht het onverhoopt toch noodzakelijk blijken, dat het alibi gehandhaafd moet
worden, dan zal hem dit heel gemakkelijk vallen. Er zijn veel menschen in de sociëteit
en niemand zal met zekerheid kunnen verklaren, dat Hendrik er nièt geweest is.
Hij gaat schaken met Harry, den violist. Zij spelen even sterk en hun gewonnen
en verloren partijen, staan in ongeveer gelijke verhouding tot elkaar.
- Sterk, zegt Harry opeens, wat scheelt je vanavond? Voor de tweede maal laat je
een raadsheer in ongedekte positie staan.
- Je hebt gelijk, antwoordt Dolf en hij vraagt zich af, wat Hendrik op dit oogenblik
zal doen.
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- Koningin schaak, zegt Harry.
- Wat zeg je?
- Fijn spel, lacht de violist. Waar ben je met je gedachten. Verliefd?
- Alleen op mijn eigen vrouw, tracht Dolf te schertsen. Lieve hemel, denkt hij,
had ik maar zekerheid, was het maar morgenochtend.
- Neen, zegt hij, ik kan werkelijk nu niet spelen, ik heb hoofdpijn.
Hij gaat alleen in een hoek zitten en tracht na te denken. Er valt niets te denken,
er is alleen maar onzekerheid en vrees. Als ik het dan niet dragen kan, als ik niet op
mezelf vertrouwen kan, waarom doe ik het dan, waarom ben ik dan zoo'n zwakkeling?
Zwak of niet, morgen ontvang ik de rest van het geld en dan is alles afgeloopen. En
dan, nooit weer zooiets, dan Pine, eerlijk, dan zal ik niet half, maar volkomen woord
houden. Nu niet langer zeuren, meedoen met de anderen en vroolijk zijn, afgeloopern.
- We gaan nu een stierengevecht in scène zetten, kondigt een schilder aan, die juist
uit Spanje teruggekeerd is.
- Ik zal stier zijn, zegt een acteur en begint op handen en voeten rond te springen.
De schilder slaat een rood tafelkleed om zijn schouders.
- Ik ben toreador en ik moet picadores hebben. Doe je ook mee, Dolf? vraagt hij.
- Neen, dank je.
Wat een vermaak voor groote kerels, mompelt Dolf, rondspringen als dwazen.
Nogal iets moois, zoo'n stierengevecht.
Hij voelt een innig, droefgeestig verlangen naar Pine en gaat, terwijl de anderen
met hun stierengevecht beginnen, weder alleen in zijn hoek zitten.
Na middernacht kan hij het in de drukke, warme kroeg niet langer uithouden. Een
baron, die reeds meermalen gast van de sociëteit was, tracteert, zooals gewoonlijk,
champagne. Iedereen is opgewekt, luidruchtig en drinkt, behalve Dolf, die
afgezonderd, met zijn hoofd in zijn handen zit.
Mij tracteert een andere introducé, mompelt hij wrang, staat op en gaat naar buiten.
Regelrecht begeeft hij zich naar Hendrik's huis en hij

Maurits Dekker, Zijn wereld

217
loopt snel, alsof hij zich haasten moet. De winkel is donker: het is pas twee uur.
Doelloos slentert hij door de sombere, verlaten nachtstad en hij loopt gebogen, alsof
hij een zwaren last draagt. Zijn weg voert hem naar het stadsdeel waar hij vroeger,
toen hij nog stokersjongen was, zoo menigmaal op dezelfde uren geloopen heeft. Hij
herkent de hooge, ijzeren lantaarns, zijn stomme reuzen, de donkere portieken, waarin
zijn schreden nagalmen, de gevels der huizen. Alles is hetzelfde gebleven en toch is
alles veranderd. Overal is het leeg en koud en hard, de lantaarns zijn van ijzer en de
huizen zijn van steen. Hij herinnert zich een vogeltje dat 's morgens, als het nog
donker was, met een heel fijn stemmetje zong: goeie morgen Dolf. Het vogeltje zingt
niet meer, het zal dood zijn, zooals zooveel ander moois gestorven is. Het is nu weg,
mompelt hij en zijn oogen zoeken de plaats naast het venster, waar vroeger het kooitje
hing. Ik ook, zegt hij fluisterend, wat heb ik veel verloren. Een mensch met een
armoedige, onttakelde ziel ben ik, een onrustige, leugenachtige zwakkeling; ik ben
een vraag zonder antwoord.
Totdat de dag aanbreekt blijft hij zwerven. Dan gaat hij weder naar den winkel.
In de achterkamer brandt licht.
- Kom binnen, zegt Hendrik schichtig en hij sluit snel de deur, alsof hij er bevreesd
voor is, dat zich achter Dolf nog iets of iemand bevindt, die eveneens naar binnen
sluipen zal.
Dolf begrijpt dat er iets niet in orde is.
- Vertel, zegt hij gejaagd.
- Niets, tracht Hendrik kalm te antwoorden. Hier, neem je geld. Hij legt een paar
bankbiljetten op de tafel.
- Neen, herneemt Dolf, er is iets niet in orde, vertel het mij eerst.
- Als je het dan weten wilt, zegt Hendrik, ik heb je vooruit niet onrustig willen
maken, maar je snapt natuurlijk wel dat ik niet gesmokkeld heb, een kind kan dat
begrijpen.
- Je hebt...
- Precies, ingebroken.
- Groote God, roept Dolf, ik dacht het, ik heb het vermoed.
- Schreeuw niet zoo, zegt Hendrik eigenaardig kalm.
- Maar begrijp je dan niet dat ze bij mij zullen komen, juist bij mij. Die boeren
wantrouwden mij toch al.
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- Je moet niet zoo te keer gaan, herhaalt Hendrik. Als die inbraak nou nog maar het
ergste was. Maar ik geloof dat die boer dood is.
- Wat? stamelt Dolf en verder kan hij geen woord uitbrengen. Hij staart den ander
aan met groote oogen die niets zien.
- Ja, hervat Hendrik en plotseling verliest hij zijn zelfbeheersching. Zijn stem daalt
tot een bijna onhoorbaar gefluister, hij spreekt heesch en gejaagd en hij wrijft zijn
vingertoppen langs zijn duim, alsof hij deze van iets kleverigs wil ontdoen. Hij werd
wakker, zegt hij, vervloekt dat die vent wakker werd, hij stond op en wij vochten,
wij samen tegen hem alleen. Misschien, neen, hij is zeker dood. Zoo, nu weet je het,
zeg nu maar moordenaar.
Dolf kan geen woorden vinden, de verschrikkelijke mededeeling van dezen man
is op hem gevallen als een lading zwaar, verstikkend zand en heeft hem bedolven
onder een chaos van vrees, ontzetting en wanhoop. Denken kan hij niet, hij staart
Hendrik alleen maar aan en plotseling voelt hij het als iets belachelijks, dat dronken
Hendrik, die hij al lang kent, een moordenaar is.
- Lach mij niet uit, dreigt Hendrik schor, want ik ben nu tot alles in staat.
Het is waar wat hij zegt, overdenkt Dolf kalm, op het oogenblik moèt hij wel
krankzinnig zijn.
- Je moet een glas cognac nemen, zegt hij, je bent overspannen.
- Ja, antwoordt Hendrik, daar in de kast, die flesch. Ja, dat zal goed doen. Jij ook?
Nou, dan maar niet. Begrijp jij nu dat het werkelijk zoo is?
- Je zegt het immers zelf?
- Nou ja, maar denk je dat ik het gewild heb?
- Neen, dat niet.
- Dat die ezel ook wakker moest worden.
- Maar, zegt Dolf, toen dan, toen het gebeurd was, hebben jullie toen ook nog
gestolen?
- Natuurlijk, maar 't viel tegen.
- Hoe kon je zooiets doen, zegt Dolf, eerst een moord en dan nog kalm alles rooven.
- Was het daarom niet begonnen? vraagt Hendrik bleek glimlachend.
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- Mijn hemel, dat is nog het ergste van alles, dat is ploertig.
- Hou op met je malligheid en luister. Heb je mij ingeschreven?
- Dat heb ik, omdat je zoudt gaan smokkelen, maar een inbraak en een moord!
Reken in geen enkel opzicht op mij; vandaag nog zal ik je naam en mijn
handteekening doorhalen.
- Dat doe je niet; als je mij nu loslaat en ze pakken mij, dan zal ik je laten hangen
voor medeplichtigheid.
- Dat zul je niet, antwoordt Dolf rustig. Aan deze misdaad heb ik geen deel. Dat
geld wil ik niet hebben en volg mijn raad op: vlucht.
- En als ze jou pakken?
- Ik zal je niet verraden.
- Dan blijf ik. Niemand heeft mij gezien. Maar mijn naam blijft in dat boek en als
je spreekt...
- Van nu af ben ik niet meer voor je te spreken, zegt Dolf, niet omdat je dat gedaan
hebt, maar omdat ik liever niet gezien wil worden met iemand die er mij mee bedreigd
heeft, dat hij mij als zijn medeplichtige zal aanklagen. Adieu!
Hendrik roept, wil nog iets zeggen, doch Dolf voelt zich niet meer in staat langer
met hem te spreken. Angst en afschuw overstelpen hem en hij rilt van koude, ofschoon
zijn wangen gloeien. Door het volle winkeltje heen ijlt hij naar buiten, vlucht de
straat op alsof hij achtervolgd wordt en pas als hij in het stadspark gekomen is, blijft
hij staan en gaat op een bank zitten.
Wat nu? Zijn weg is geëindigd, zelfheeft hij deze streep door zijn leven getrokken,
zichzelf opgesloten in den cirkel van zijn ondergang, dien hij niet meer overschrijden
zal. Buiten dezen cirkel leeft de wereld der menschen en in het midden daarvan staat
hij, omsloten door deze bloedroode lijn van schande. Op deze plaats zal hij zinken,
dieper en dieper, totdat hij onder de oppervlakte verdwenen zal zijn en dan zullen
de menschen de plaats waar hij stond met hun voeten betreden en hun hatelijke
vingers zullen omlaag wijzen en zij zullen zeggen; hij was een verachtelijk,
minderwaardig mensch. En wat wil je vandaag op je brood lieve, ham of roastbeef?
Niemand heeft schuld aan zijn ondergang,
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de menschen niet en hun samenleving niet, alleen hijzelf. Tot op dit oogenblik was
hij van geen beteekenis voor de wereld, hij was een volkomen onbelangrijke
vreemdeling in deze maatschappij, een die aan den buitenkant liep, in overdreven
eigenliefde slechts de ingevingen zijner bizarre natuur volgend en die dacht dat zijn
leven inhoud had en dat zijn werken belangrijk was. Och stakker, ook zonder jou zal
de wereld haar gang gaan, zooals zij het reeds duizenden jaren zonder jou gedaan
heeft. Misschien zou er een plaatsje voor je geweest zijn, als je braaf de maatschappij
gediend had, niet naar eigen inzicht, maar naar den wil der wereld. Vrij was je in het
kiezen van ham of roastbief op je brood, vrij in het uitleven van je lusten en
hartstochten, voor zoover deze niet in conflict kwamen met de moraal dezer wereld,
vrij was je er in, je ziel te vergiftigen met den droesem der leugen, de honingzoete
spijs van millioenen anderen, die uit een moeder geboren werden en met beide voeten
op de aarde staan, zooals jij. Maar het stond niet aan jou, in den wind slingerend vod,
je eigen weg te bepalen, jij miste het recht door je leven te gaan, alsof het een tuin
was, waarin je naar eigen wil bloemen kon plukken, zingen, schreeuwen of lachen
als een dwaas. Niet vrij was je er in jezelf te zijn, niet vrij in het aantasten der rechten
van anderen, die zooals jij, grijpen naar het geluk, maar die je haten en verdringen
willen, omdat jouw hand verder rijkt dan de hunne.
Nu is het mooie spel uit. Je hebt in domme onbezonnenheid en dwazen overmoed
de deur van de kooi waarin je je bevond dichtgetrokken en straks komen zij die buiten
bleven, zij zullen naar je kijken en je bespotten. Zij zullen zeggen: dit hier is geen
mensch en het is geen dier, het is een misdadiger, een verachtelijk, minderwaardig
wezen. Zet je hoed recht, want hij staat onfatsoenlijk scheef en ga mee, want het is
beurstijd.
Wat nu? Voor zijn voeten gaapt de afgrond der onzekerheid, achter hem dreigt de
hand der wereld, die onverbiddelijk wijst naar de plaats die hij verlaten moet. Ergens
heen, mompelt hij, ik moet weg, iets doen. Maar ik kan nergens heen, er valt niets
te doen, ik kan alleen wachten, wachten totdat het uur gekomen is waarop de wijzers
van alle klokken stil zullen blijven staan. Waarachtig niet, het uur is bepaald,
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maar de klokken zullen rustig verder gaan, minuut na minuut: er ging slechts één uit
millioenen ten gronde. Zoo gaat het niet, ik maak mezelf gek; er is tenslotte nog niets
gebeurd, nog niets verloren. En dan, als de politie mij gevangen neemt, als ik onder
verdenking kom te staan, als zij bovendien Hendrik nog arresteeren en hij zijn
bedreiging volvoert, dan ben ik immers nog niet medeplichtig, tenminste daaraan
niet? En verdenking is nog geen bewijs, goed, maar daar tegenover staat, dat ik het
bewijs zal hebben te leveren onschuldig te zijn. Bewijs zooiets maar eens, vecht je
maar eens door zoo'n berg van bezwarende omstandigheden heen: het geld van
Hendrik, het alibi, mijn bekendheid met de levensomstandigheden van den boer en
tenslotte de inlichtingen die ik verstrekt heb. Als Hendrik kwaad wil, als hij in den
wanhopigen strijd dien hij voor zijn leven zal hebben te voeren meer slachtoffers
maken wil, dan ben ik onherroepelijk verloren. En ontkennen? Er valt weinig te
ontkennen, de feiten zijn onweerlegbaar. In ieder geval moeten die namen uit het
boek van de club verdwijnen, dàt kan althans nog ongedaan worden gemaakt.
Ongedaan niet, de sporen zullen blijven, maar het zal toch de gedachte aan
medeplichtigheid verzwakken.
In de stad koopt hij een ochtendblad; er wordt nog geen melding van de misdaad
gemaakt. Daarna gaat hij naar de sociëteit en krast Hendrik's naam en zijn
handteekening met een anilinepotlood door.
De avondbladen brengen een uitgebreid verslag van het gebeurde, artikelen van
eenige kolommen met vet-gedrukte koppen. De goede burgerij heeft vanavond een
uitgezocht dessert, mompelt Dolf sarcastisch.
Heel laat komt hij thuis. Moeder en Marie zijn nog niet naar bed.
- Ik dacht dat je weer naar huis zou gaan, zegt moeder. Dolf, wat mankeert je, je
bent zoo wit als een doek.
- Niets moeder, zegt hij, hoofdpijn, en even kijkt hij in haar bezorgde, trouwe
oogen, die op dit oogenblik de onrust in de zijne moeten zien.
Arme, goeie, lieve stakker, mompelt hij, onschuldige zwoegster, heb je mij daarvoor
in moeite en ellende groot gebracht?
Geslagen buigt hij het hoofd en gaat naar het slaapkamer-
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tje, laat zich op het bed vallen en verbergt zijn hoofd in het kussen. Een hand wordt
op zijn schouder gelegd. Hij schrikt hevig, doorleeft in een ondeelbaar oogenblik de
vreeselij ke gebeurtenis die aanstaande is. Een hand op zijn schouder!
Marie staat voor hem, kijkt hem vriendelijk en onderzoekend aan.
- Lieve Dolf, zegt zij, waarom verberg je iets voor ons? Er is iets niet in orde. Zeg
het mij maar: is het met Pine of iets anders?
- Marie, antwoordt hij zacht, ik kan niet, ik kan het je niet zeggen. Bovendien
lieve, het zou je maar verdriet geven en helpen kun je mij niet.
- Dat kan ik wel. Wat het ook zijn mag, het zal je in ieder geval verlichten, als je
je hart uitstort.
- Ja, zegt hij, jij begrijpt mij, maar dit zal je niet kunnen begrijpen.
- Zeg het maar, herneemt zij, haar arm om zijn hals leggend. Vroeger konden wij
samen zoo goed praten.
- Vroeger, ja, herhaalt Dolf het hoofd schuddend, toen wij kinderen waren.
- Wij zijn nog wel een beetje kind gebleven, voldoende om vertrouwelijk met
elkaar te kunnen zijn.
- Neen, zegt hij, mijn leugen is gebleven, maar van mijn onschuld en mijn
vertrouwen is niets meer over. Marietje, alles, alles is weg.
- Kom, fluistert zij, vertel het mij maar.
Als hij de afgrijselijke geschiedenis vertelt, onderbreekt zij hem geen enkele maal.
Stil huilt zij en haar tranen vallen op zijn hand, die de hare omvat houdt. Nadat hij
alles verteld heeft, ziet zij hem zwijgend aan en in haar oogen is geen verwijt, alleen
medelijden en zorg.
- Dolf, zegt zij eindelijk, het is ontzettend. Heb je eerlijk, volstrekt niets met die
zaak te maken?
- Twijfel je daaraan?
- Neen, maar je staat er zoo dicht bij, je bent er aan alle kanten door ingesloten en
je bent zoo onbezonnen, zoo dom zorgeloos.
- Ik heb je alles verteld.
- Dan moet je naar de politic gaan, nu dadelijk nog, en alles precies zoo vertellen.
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- Dat kan niet, dan verraadik Hendrikenmij helpt het niets.
- Het gaat om je leven.
- Met naar de politie te gaan, red ik mezelf niet. Ze zullen mij niet gelooven.
- Lieve Dolf, snikt Marie, arme, arme Dolf, arme moeder.
Hand in hand zitten zij naast elkander op het bed, zooals vroeger, toen zij kinderen
waren, toen het leven hen nog niet opgeëischt had voor zijn legioenen van leed.
Onder het lamplicht, in de kleine kamer, zit de moeder. Zij zucht en zij schudt
langzaam het hoofd, alsof zij nadenkt over iets dat zij niet begrijpen kan. Maar de
nacht, de goede nacht van stilte die over de wereld ligt, grift zijn voren van zorg
dieper in haar oud gezicht.
- Ze zoeken je, zegt de kennis, een redacteur dien hij op straat ontmoet.
- Zoo, antwoordt Dolf mat, zonder verbazing of schrik.
- Ze waren bij mij op de redactie, ze wisten dat je wel eens in onze krant schrijft.
Je hebt met die geschiedenis toch niets te maken?
- Natuurlijk niet.
- Dat wist ik wel, zegt de ander, doch Dolf ziet het wantrouwen in zijn oogen.
De eerste die mij schuldig acht, mompelt hij en slentert verder. Zijn voeten bewegen
zich langzaam en slepend, alsof hij oververmoeid is. Hij voelt echter geen moeheid,
hij is alleen dof en lusteloos, zijn gevoel is afgestompt en zijn hersenen zijn afgemat
in een onafgebroken marteling van sloopend denken.
Ik zal mij gaan aanmelden, denkt hij. Waarom eigenlijk niet. Ontloopen kan ik ze
niet, mijn lengte valt dadelijk op.
Zonder verder op dit voornemen in te gaan, loopt hij door. Zijn gedachten dwalen
af naar de onmogelijkste en onbenulligste onderwerpen. Hij berekent het aantal
menschen dat per dag door de hoofdstraat gaat, hij vraagt zich af of iemand van den
straatverkoop van couranten leven kan en dan blijft hij voor de etalage van een
juwelier staan en
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kiest een broche met brillanten voor Pine uit. En zij geeft niets om die rommel,
mompelt hij. Acht honderd gulden voor zoo'n glimmend ding is veel geld.
Hevig schrikt hij, als hij tot de ontdekking komt, dat hij plotseling voor het
hoofdbureau van politie staat.
‘Commandant van de wacht’, leest hij op een bordje dat onder de poort zichtbaar
is. Commandant van de wacht, herhaalt hij zacht en die vier woorden hebben voor
hem een diepe, ontzettende beteekenis. De commandant wacht en de heele wacht,
wacht: ze wachten op mij. Hier ben ik, hier sta ik, vlak bij je. Stomme honden, dat
zij niet voelen dat ik zoo dicht bij hen ben. Ik kom, even dit sigaretje oprooken en
dan kom ik. Ik zal gewoon naar binnen gaan, als een onbekende meneer, die vrij in
de wereld rondwandelt, die nog tien, twintig passen in vrijheid te loopen heeft.
Commandant van de wacht, hier ben ik, Rudolph van Arkel. Zoo, ben jij dat? Nu is
het afgeloopen met den meneer. Sluit nu de deuren, sluit alle deuren van de wereld,
sluit zijn mond, zijn handen, zijn voeten. Hier met dien boef, hij is van ons. Hier die
koe, zij is van den slachter. Maar Pine dan, mijn Pine en mijn moeder en ikzelf? Ik
wil naar Pine en ik wil, ik wil... Naar Pine, alleen even naar Pine, alleen afscheid
nemen.
Flink doorloopen, direct naar het station, niet te hard, dat is te opvallend. Die agent
ziet mij, hij kijkt, hij herkent... neen, goddank, hij gaat voorbij. Nu alleen nog naar
Pine.
Zijn vrees, op het station gearresteerd te zullen worden, blijkt ongegrond te zijn.
Hij bereikt den trein en neemt in een hoek van de coupé plaats. Voor het oogenbük
is hij gered. Zoodra de trein rijdt en hij de zekerheid heeft dat men, althans voordat
hij aan het volgende station aangekomen is, de hand niet op zijn schouder leggen
zal, valt hij in slaap. Hij droomt zijn ouden, bekenden droom van twee donkere,
machtige massa's waartusschen hij verpletterd zal worden. Thans is hij zich er echter
in zijn slaap bewust van dat hij droomt. De commandant van de wacht en zijn kennis,
de redacteur, zeggen hem dat het een droom is. Ga voorloopig maar in dat hok zitten,
2egt iemand, als je dood bent, mag je er weer uit. Achtervolgd door onzichtbare
wezens, loopt hij door een straat die geen einde heeft. Dat houd ik
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nooit vol, denkt hij. Dan gooit iemand een deur, het is een celdeur, met een slag dicht
en hij schrikt wakker.
Hij bevindt zich alleen in de coupé. De trein rijdt snel en de wielen stooten in
regelmatige cadans op de railsverbindingen. Vlug rijdt de trein, vlug als de bliksem.
De wielen dreunen het: naar de bliksem, naar de bliksem, naar de bliksem.
Wachtcommandant, neen, dat woord valt uit de maat; naar de bliksem, naar de
bliksem. De heele wereld gaat naar de bliksem.
Knarsend en piepend klemmen de remblokken tegen de wielbanden: de trein
vermindert zijn vaart. Dolf buigt zich buiten het coupéraam. Op het smalle perron
bevinden zich weinig menschen, geen enkele uniform, behalve die van den
stationschef. Er kunnen rechercheurs bij zijn, denkt hij, in dat geval is mijn reis voor
niets geweest, dan zal ik Pine niet meer zien. Met zijn gezicht verborgen onder den
breeden rand van zijn hoed en achter zijn opstaanden jaskraag, passeert hij de controle.
Nu ben ik er, mompelt hij, neen, nog niet. Een uur loopen nog, dwars door de
heide, kilometers ver kunnen ze mij zien.
Voorzichtig gaat hij verder, alsof hij op dun, breekbaar ijs loopt. Als hij een struik
nadert, houdt hij zijn adem in, hoort hij het bloed achter zijn trommelvliezen stroomen.
Achter iederen boom of struik kan zich een rechercheur verscholen hebben, die
plotseling te voorschijn kan springen, ineens middenop den weg, waar nu nog niemand
te zien is.
Als hij zijn woning nadert, is het bijna duister; het raam van de kamer is verlicht.
Een vreeselij ke spanning komt over hem. Nu begrijpt hij alles, nu weet hij waarom
hij geen politieman op den weg gezien heeft. Zij zijn natuurlijk binnen, bij Pine, waar
zij op hem wachten om hem de boeien aan te doen. Ezel, dat ik dat niet voorzien
heb. Arme Pine, nu moet zij er bij tegenwoordig zijn dat ik gevangen genomen word.
Was ik maar niet gegaan, was ik maar niet zoo laf geweest, het onvermijdelijke uit
te stellen.
Hij sluipt om de boerderij heen, luistert aan het raam. Alles is stil, er is blijkbaar
niemand.
Als hij binnentreedt, zit Pine met roodgeweende oogen aan tafel en hij begrijpt
dat zij alles weet.
- Pine, zegt hij zacht.
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Zij staat op en komt langzaam, zonder een woord te zeggen, naar hem toe.
Hartstochtelijk slaat zij haar armen om zijn hals, drukt zich tegen hem aan en barst
in tranen los.
- Dolf, snikt zij, lieve, de politie was vanmiddag hier om je te halen. Waarom heb
je dat gedaan?
- Niets heb ik gedaan, lieve, zegt hij gejaagd. Vlug, luister, ik wil je alles vertellen,
voordat het te laat is.
- En je hebt niets gedaan? vraagt zij.
- Ze zoeken mij toch, maar geloof me, het is lang zoo ernstig niet als jij denkt.
Zij maakt zich uit zijn omhelzing los. Haar moedige natuur wint het van haar vrees
en zijn hoofd tusschen haar handen nemend, kijkt zij rustig in zijn oogen.
- Dolf, zegt zij, vertel mij alles, eerlijk, zonder omwegen. Alleen als ik de waarheid
weet, zal ik in staat zijn alles te dragen.
- Ja, herneemt zij, als hij uitgesproken heeft, schuldig ben je, maar gelukkig niet
zoo erg als ik vreesde. Ik verwijt je niets en ik heb je niets te vergeven, maar schuldig
ben je, tegenover mij, maar het meest tegenover jezelf.
- Vergeef je mij?
- Ik heb je niets te vergeven, herhaalt zij, ik hoop alleen, ik hoop dat je eindelijk
uit dit vreeselijke zult leeren, lieve en dat je je waardigheid als mensch terugvinden
zult.
- Pine, zegt hij zacht, ik heb al veel geleerd; in deze ontzettende nachten ben ik
ouder, veel ouder geworden. Maar die waardigheid, groote hemel...
- Pas dàn ben je verloren, als je geen geloof meer in jezelf hebt. Dat mag en dat
zul je niet verliezen. Dolf, vergeet het niet, al zou je misdaad veel grooter geweest
zijn, al zou je zoo zwaar schuldig zijn als ik dacht, dan nog zou ik mijn vertrouwen
in jou niet verliezen.
- Mijn dappere lieve, zegt hij dankbaar.
- Je zult sterk zijn, nietwaar Dolf, ik weet dat je sterk zult zijn, wat er ook gebeuren
mag.
- Ja, zegt hij, nu wel, dank je. Ik weet nu dat wij boven alles uit elkaar zullen
behouden. Nu voel ik mij sterk genoeg om door die hel heen te gaan. Jou behoef ik
geen moed in te spreken, jij bent zoo dapper, zoo sterk.
- Ik geloof het wel, Dolf, hakkelt zij en plotseling begint
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zij weer te snikken. Lieve, geef mij je hand, mijn goeie, arme hart.
In haar bedje ontwaakt kleine Nanda, Het blonde, gave kopje steekt zij boven de
leuning van het ledikantje uit, een klein, lachend kopje, het aangezicht van reine
goedheid, dat God zich schiep in den mensch.
- Ze is toch zoo lief, lacht Pine door haar tranen heen.
- Pappie! kraait Nanda.
En pappie bijt zijn tanden in zijn onderlip en staart door zijn tranen heen naar het
bedje. Dan staat hij op, zoent Nanda en legt zijn handen op de schouders van zijn
vrouw.
- Pine, zegt hij rustig, ik ga nu. Ik wil die mannen hier in de kamer niet ontmoeten,
zooiets is te, nou ja, dat is goed voor het tooneel. Ik weet niet hoelang het duren zal,
maar ik beloof je dat ik sterk zal zijn, dat ik mij als een kerel gedragen zal. Heb maar
vertrouwen, ik zal het niet beschamen.
- Ja, antwoordt Pine, ik weet nu dat je mijn eigen man bent, ik weet dat je mijn
goeie, sterke Dolf zult blijven. Ik ben er dankbaar voor dat wij elkaar nog gesproken
hebben.
- Als ik mocht wegblijven, groet dan moeder en Marie en help hen een beetje,
vooral moeder.
Als hij heengegaan en het geluid zijner schreden op den grintweg verklonken is,
blijft zij in het midden der kamer staan, stil en onbewegelijk.
- Dag Dolf, zegt zij, doch haar stem bereikt hem niet meer.
Gedurende de reis naar de stad is hij rustig. Hij weet nu wat hem te doen staat en het
feit dat hij tot een vast, onwankelbaar besluit gekomen is, maakt hem sterk en stelt
hem in staat zijn toestand rustig te overdenken. Het weidelandschap waar de trein
doorheen rijdt, is wat triest, de atmosfeer in de enge coupé is een weinig drukkend
en als de trein tusschen de zwart-berookte huizen door, het station nadert, treft de
ellendige naargeestigheid van de stad hem erger dan ooit te voren. Even buiten het
station ontmoet hij zijn vriend Harry, den violist.
- Gelukkig, zegt deze, ik heb je gezocht. De recherche zit je op de hielen.
- Ja, ik weet het.
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- En?
Dolf glimlacht even en kijkt zijn vriend aan.
- En. Wat bedoel je met dat en?
- Toch niet, zegt de ander, niet de vraag of je schuldig bent of niet. Ik weet dat je
niet schuldig kunt zijn en al was je dit in den zin der wet toch, dan bleef je voor mij
de oude. Kan ik iets voor je doen?
- Wil je? vraagt Dolf. Ja, als je wilt, ga dan met mij mee naar de politie. Ik weet
niet of ze mij weer vrij zullen laten en als ze mij houden, is het goed dat iemand even
mijn familie waarschuwt.
- Maar je zult toch niet zoo dwaas zijn jezelf aan te geven? Of je dat doet of niet,
zal aan de zaak weinig veranderen. Vlucht of verberg je: kom bij mij.
- Neen, antwoordt Dolf, je bent een beste kerel, Harry, maar aan deze onzekerheid
moet een eind komen. Deze angst is vreeselijker dan al het andere. Als ze mij
gevangen nemen, in 's hemelsnaam, dan zal ik in ieder geval zekerheid hebben. Kom
nu.
De politieagent, die als portier dienst doet, schijnt zijn naam zelfs niet te kennen
als hij zich aanmeldt.
- Gaat u maar naar de recherche, kamer zes en veertig, twee trappen op, zegt hij.
- Geen kwaad teeken, meent Harry, hij weet met eens wie je bent. Het schijnt dat
je geen belangrijke boef bent, ouwe kerel.
- Neen, antwoordt hij zacht, onder den indruk van de trieste somberheid van het
gebouw, vergis je niet. Wij worden gevolgd, kijk maar achter je.
Kamer zes en veertig is definitief zijn eindstation. Daarvan is Dolf overtuigd, als
hij, met zijn hoed in zijn hand, tegenover den mageren, bleeken inspecteur staat, die,
nadat hij zijn naam genoemd heeft, hem even, heel even maar, onderzoekend aankijkt
en dan op een schelknop drukt.
- Wie is u? vraagt hij Harry.
- Mijn vriend, antwoordt Dolf.
- U kunt wel gaan, zegt de inspecteur.
- Wacht buiten op mij, fluistert Dolf.
- Neen, herneemt de inspecteur, die moeite kunt u zich sparen.
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De bijl, die zijn verbinding met het leven doorhakt, is gevallen.
- Harry, zegt Dolf schor, groet Pine en moeder en Marie.
- Hou je goed, boy, fluistert Harry, grijpt met afgewend hoofd de deurkruk en gaat
heen.
Stilte.
Een deur wordt dichtgeslagen.
Stilte.
Dolf is eenzaam, onmachtig en hulpeloos te midden van vijanden, roofdieren die
op zijn leven loeren.
Neen, denkt hij, nooit, ik zal sterk zijn. Deze koele gieren zullen in mij geen
weerlooze prooi vinden. Hij kijkt den inspecteur aan en ziet nu plotseling dat deze,
trots zijn harde oogen die koud glanzen als blik, een belachelijk, onbelangrijk kereltje
is. Maar hij heeft macht, denkt Dolf, hij kan met mij doen wat hij wil. Macht heeft
hij, maar zijn opzichtige das getuigt van wansmaak, zijn geplakte haren en het
gepommadeerde kneveltje bewijzen dat hij ijdel is. Alsof ijdelheid en wansmaak
afbreuk zouden doen aan zijn macht.
Twee andere politiemannen zijn binnen gekomen. Een neemt tegenover den
inspecteur aan den lessenaar plaats, de ander, een klein, dik kereltje wiens adem naar
uien stinkt, gaat naast Dolf staan. De man tegenover den inspecteur neemt een vel
papier en probeert de punt van een pen op zijn nagel. Aan den bovenkant van het
papier leest Dolf de woorden ‘pro Justitia’ en hij niet kan nalaten deze te veranderen
in ‘pro Comoedia’, want alles, deze drie mannen, het bedompte kantoortje, de revolver
die aan een spijker tegen den muur hangt, komt hem op dit oogenblik even dwaas
en belachelijk voor. Men gaat hier een scène van een klucht opvoeren, waarin hijzelf
de belangrijkste rol zal spelen. Hij gevoelt zich kalm, uitstekend in staat tot een
scherp en krachtig verweer. Ook lichamelijk beheerscht hij zich volkomen, zijn bloed
is rustig, zijn handen beven niet, alleen, eigenaardig, zijn mond is droog en slikken
is hem bijna onmogelijk.
- Rudolph van Arkel, begint de inspecteur. Nog meer voornamen?
- Neen.
- Rudolf met een F? vraagt de schrijver.
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Echt iets voor zoo'n stommeling om het juist verkeerd te willen schrijven, denkt Dolf.
- Neen, zegt hij, met p h, en tegelijk noemt hij zijn geboortedatum en woonplaats.
Als deze formaliteiten afgeloopen zijn, draait de inspecteur zijn bureaustoel een
kwartslag om, steekt een sigaar aan, vouwt zijn handen over zijn buik en maakt het
zich gemakkelijk.
- Zoo, zegt hij genoegelijk, en kom nu maar voor den dag met je fraais. Ik moet
je er wel op wijzen, dat ik je niet dwingen kan de waarheid te zeggen maar dat je,
onder ons gezegd, met liegen weinig zult bereiken.
- Ik heb niets fraais om mee voor den dag te komen, zegt Dolf.
- Juist, lacht de inspecteur, dat vermoedde ik reeds, dat kennen wij. Maar waarde
heer, wij kennen ook het geneesmiddel voor deze kwaal. Zooals ik gezegd heb, tot
spreken dwingen kan ik je niet, maar wij hebben hier in huis een paar donkere
studeerkamertjes die van uitstekende grendels zijn voorzien. Als een patiënt in zoo'n
kamertje vier en twintig uur gelegenheid heeft zijn geheugen op te frisschen en alleen
met zichzelf, is, ontstaat meestal plotseling de behoefte eens vertrouwelijk te praten.
Hij heeft daar een bel en kan ons roepen, maar natuurlijk komt het ons niet altijd
gelegen hem te woord te staan en daarom gebeurt het dikwijls dat hij nog een dagje
op ons wachten moet. Ja van Arkel, dat wist je zeker nog niet, hè?
De inspecteur lacht en het mannetje dat naast Dolf staat, lacht mee, een wolk
uiendamp uitblazend.
Tusschen een bende sadisten ben ik terecht gekomen, denkt Dolf met afschuw.
Die ploerten plegen moreel vivisectie.
- Een sigaar? vraagt de inspecteur.
- Dank u, ik wil liever een glas water.
- Al wou je wijn hebben, m'n jongen.
Wijn! Groote goedheid, wijn. Hij moet aan Ferdiannd denken, zijn levende,
trouwhartige Ferdinand, en hier, deze dorre ledepoppen. Dolf, herinnert hij zich, je
moet het leven drinken als wijn, soms wat zuur... Soms?
Dit is geen wijn, hier geeft men azijn te drinken. Maar
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neen, hij heeft zijn eigen wijn, hij is niet genoodzaakt dit wrange bezinksel van
sarcasme en wantrouwen te drinken, zich te vergiftigen met de haat en de bitterheid
die deze liefdelooze handen hem voorhouden. En hij denkt aan Pine en aan zijn
belofte, aan zijn moeder, aan Ferdinand, aan muziek en aan alles wat mooi en goed
is. Het is goed, denkt hij, ga je gang maar, doe maar waarin je lust hebt. Er is niets
erbarmeüjkers dan een mensch die macht heeft over andere menschen.
- Waar is u Dinsdagnacht geweest? hoort hij de stem van den inspecteur.
Zonder aarzelen geeft hij antwoord. Tientallen getuigen kunnen zijn bewering
bevestigen.
- Fouilleer hem eens.
De uienmond komt vlak onder Dolf's neus.
Een vreemd vernederend gevoel is het, als een ander je zakken leeghaalt, alsof je
er niet bij bent, alsof je niet eens bestaat.
- Is dat alles? herneemt de inspecteur en overziet met een blik van minachtende
teleurstelling den inhoud zijner zakken. Wij behoeven er verder geen doekjes om te
winden. Mededader ben je niet, dat weten wij, maar vertel ons wat je van de daders
weet en als je soms meenen mocht dat je iemand de hand boven het hoofd moet
houden, knoop dan in je ooren, dat de namen van de daders bekend zijn.
- Wàt? laat Dolf zich verbaasd ontvallen.
- Dat dacht je niet, hè? lacht de politieman. Wees dus verstandig en biecht eerlijk
op: wat weet je van Hendricus L.?
Het noemen van dezen naam maakt voor Dolf een eind aan allen twijfel. Thans
valt er niets meer te verzwijgen, kan hij, door alles wat hij weet te zeggen, alleen
zichzelf nog uit de klauwen der justitie trachten te houden.
- Is hij gevangen genomen? vraagt hij.
- Dat kan voor jou van weinig belang zijn. Denk alleen maar om jezelf. Wil je
bekennen?
- Voor zoover ik iets te bekennen heb, ja!
Het verhoor duurt twee lange uren. Nadat Dolf het procesverbaal onderteekend
heeft, gebeurt er iets vreeselijks. De deur gaat open en begeleid door twee
rechercheurs, wordt Hendrik geboeid binnen gebracht. Zijn gelaat is wit, zijn
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haren plakken als natte draden katoen tegen zijn voorhoofd en zijn oogen liggen strak
en bewegeloos in hun diepe holten. Het zijn de oogen van een waanzinnige. Als hij
Dolf ziet, opent hij zijn mond en laat twee rijen gele tanden zien.
- Verrader! zegt hij.
Dan wordt hij door een andere deur weggeleid.
De inspecteur geeuwt en peutert met een nieuwe schrijfpen tusschen zijn tanden.
- U kunt nu gaan, zegt hij.
- Wat, vraagt Dolf blij verrast, mag ik weggaan?
- Jawel, even wachten, zoo bedoel ik het niet.
Even, als de voorbijzwaaiende lichtbaan van een vuurtoern in de nacht, gloeide
een schijn van hoop voor Dolf op. Nu echter weet hij dat alles afgeloopen is: hij is
een gevangene.
- De cellen zijn vol, breng hem maar naar de wacht, zegt de inspecteur.
Door dezelfde deur waarin Hendrik zooeven verdwenen is, wordt Dolf weggeleid.
's Avonds laat moet hij nogmaals voor den inspecteur verschijnen.
- Hoeveel geld heb je voor het verschaffen van dat alibi ontvangen? vraagt deze.
- Dat alibi was niet voor die inbraak, antwoordt Dolf. Ik heb het U gezegd.
- Jawel, dat weten wij nu al, onderbreekt hem de inspecteur met een gebaar van
verveling. Heerema, wendt hij zich tot een rechercheur, breng hem maar over naar
politiewacht B; de cellen zijn hier vol.
- Zeker, antwoordt deze en hij haalt uit zijn zak een ketting, welke hij Dolf
voorhoudt, alsof hij dezen een sigaar aanbiedt.
Dolf begrijpt dit doodgewone, doch afgrijselijke gebaar en een huivering gaat door
zijn lichaam. Beide handen steekt hij vooruit en een oogenblik later zijn zijn polsen
omsloten door den kouden, dunnen ketting.
De stad slaapt, maar enkele late voorbijgangers blijven staan, kijken hem na en
schudden het hoofd.
Weer eentje, mompelen zij en vervolgen hun weg naar huis.
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Den volgenden dag, op het middaguur, wordt hij weder, zwaar geboeid, begeleid
door drie rechercheurs, naar het hoofdbureau overgebracht. De weg daarheen is kort,
maar voor hem die het middelpunt is van de nieuwsgierigheid en de verachting der
menschen, duurt hij een eeuwigheid. Hij schaamt zich niet, maar toch buigt hij het
hoofd, omdat de open oogen der menschen hem hinderen.
Dicht bij het hoofdbureau hoort hij zijn naam noemen. Hij heft het hoofd op en
ziet zijn zuster voor hem staan.
- Marie, stamelt hij.
- Dolf, zegt zij en huilend omhelst zij hem, zoent hem op zijn wangen, op zijn
oogen. Dolf, wees maar flink hoor, Dolf, snikt zij en haar stem laat haar in den steek.
- Brave, dappere lieveling, zegt hij, groet moeder.
Nieuwsgierigen blijven staan en kijken ontdaan naar dit wreede, droeve afscheid.
- Vooruit nu, zegt een rechercheur.
Zij brengen hem de poort in en zacht huilend komt Marie achteraan.
Misschien ondergaan de toeschouwers, die het hoofd afwenden en verder gaan,
een onbegrepen gevoel van schaamte. Misschien leeft in elk hunner, die dezen boef
verachten, iets van dezelfde liefde, hetzelfde leed en dezelfde moed. Maar zij hullen
hun huiverende zielen nauwer in den mantel van behagelijkheid en danken den hemel,
dat zij niet zijn zooals deze geteekende. En wellicht geen hunner herinnert zich het
woord, dat geschreven werd voor alle menschen, voor allen die leven, liefhebben en
falen: Heden ik, morgen gij.
En nu, nu is het feest: er wordt een menschenleven in de goot getrapt. Komt, kerels
van de straat en rep je slenterbeenen. Vooruit burger, verhaast je afgemeten pas,
voorzichtig, ontwijk met je glimmende schoenen de plassen en mors geen sigarenasch
op de vlekkelooze revers van je jas. Kinderen van God, geschapen naar zijn beeld,
spits je lippen, vergaar den droesem van je wrange ziel en vul je mond met verachting:
er moet een mensch bespuwd worden. Veeg de straat met hem schoon, schop hem
in de modder en ransel
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de misdaad uit dat verdoemde lichaam. De boef is het eigendom der menigte, haar
komt hij toe, als prijs voor haar verontwaardiging, als prooi voor de grage, wreede
handen van haar dierlijken wellust. Kinderen van God, zonen van moeders, vooruit,
een menschenleven wordt aan flarden gerukt!
Onder geleide van een sterke politiemacht, wordt Dolf overgebracht naar den trein,
die hem zal vervoeren naar de provincieplaats waar de rechtbank gevestigd is, die
zijn zaak zal behandelen. Het is middenop den dag en de hoofdstraat is vol
nieuwsgierigen. Zij herkennen den boef van de foto's die de dagbladen, voorzien van
een passend onderschrift gepubliceerd hebben. De pers, het per regel betaalde en
betalend wereldgeweten, heeft hem, den laffen schurk, in woord en beeld ten voeten
uit geteekend. Brave, per maand of per kolom betaalde journalisten, hebben
effectvolle, met zorg en berekening gekozen woorden van verontwaardiging over
zijn schuldig hoofd uitgestort, hem bedolven onder een vloed van toorn en de massa
meegesleurd in een golf van haat. Thans herkent de menigte den bedreiger van haar
rust en veiligheid en zij is dol van wraakgevoelens en verachting. De menschen
dringen op, omringen hem als een levenden, golvenden muur. Hij ziet voeten,
trappende, stampende, loopende voeten; donkere, bewegende, door elkaar krioelende
gestalten. Hij ziet koppen die drijven op een zee van rompen, lachende gezichten,
uitdagende oogen, gele tronie's, grijnzende maskers met geopende, holle monden.
Hij ziet vrouwen met verwarde haren, spuwende furies, dreigende vuisten, handen
als klauwen, handen met ontelbare vingers als levende spinnen die hun pooten
bewegen. Hij hoort ge jouw en scheldwoorden, zijn naam, den naam zijner moeder,
hij hoort het woord moordenaar, tien, honderd maal. De kreten der menschen, hun
heesche stemmen, lossen op in een chaos van brommend geluid, een symphonie van
haat. Hij schrijdt door een kokende, deinende zee van geluiden en beweging, een
modder van afschuw en woede.
Een steen treft hem tegen zijn schouder, heel even maar, doch dadelijk voeren de
politieruiters een charge uit en vegen de menschen vóór hem weg, maken de straat
blank en leeg, alsof een plas inkt van een blad wit marmer wordt weggeveegd.
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- Ze gaan aardig te keer, zegt een der veldwachters en draait het kettinkje om den
pols van zijn arrestant vaster aan.
Dolf is volkomen rustig. Hij kijkt naar den menschenmuur, die nu ver van hem
verwijderd is en hij voelt zich als een speler van een hoofdrol in een filmdrama met
massafiguratie.
Iemand, een lange, stoere, donkere man, blijft, als de gevangene met zijn bewakers
voorbij gaat, op de stoep van het station staan. En als Dolf het hoofd opheft en hun
blikken elkander ontmoeten, neemt deze man zijn hoed af en groet hem vriendelijk,
hem, den geboeiden, verachtelijken misdadiger.
- Meneer Doorman, mompelt Dolf. Jij bent een held, ik ben een erbarmelijke
stumper. Een mensch heb ik gezien, een mensch die geloof en moed heeft.
En hij lacht, glimlacht gelukkig, voortschrijdend tusschen zijn bewakers.
- Dat lacht nog, zoo'n vent, mompelt een der veldwachters en patst een plas
tabakssap op den mozaìkvloer van de stations-vestibule.
Achter hem wordt de deur gesloten, het slot wordt omgedraaid en op den met biezen
loopers belegden gangvloer, verwijderen de schreden van den cipier zich langzaam.
Eindelijk is hij alleen.
Zijn blik dwaalt door de kleine cel, in enkele seconden overziet hij haar somberen
inventaris, ziet hij ook een kalender die aan den muur hangt.
Vreemd, een kalender, mompelt hij, juist tijd is het eenige dat hier volmaakt
overbodig is. Hij glimlacht spottend, omdat de gevangenis hem nog vreemd is en
omdat hij niet weet, hoe innig ook een gevangen mensch zich aan zijn uren hecht...
Hij gaat zitten op den houten stoel die met een ketting aan den muur bevestigd is en
luistert, luistert naar geluiden die er niet zijn. In de gevangenis hangt een holle,
hoorbare stilte, als in een groot, oud huis, waarvan alle bewoners lang geleden
gestorven zijn. Even klinkt het ijle,
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wegzwaaiende tjilpen van een vogei, die hoog over de binnenplaats vliegt en daarna
hervat de stilte weder haar geluidloos zoemen.
Alleen, mompelt Dolf, en door dit woord te herhalen, tracht hij het gevoel van
onrustige benauwenis, dat hem drukt, te verdrijven. Alleen, ik ben nu gelukkig
heelemaal alleen. Mijn handen kan ik weer vrij bewegen en ik kan heen en weer
loopen, niemand die er iets van ziet en niemand die het verbieden zal. De cel is
minder benauwend dan ik verwachtte, zij is niet vreeselij k, integendeel, zij is de
bevrijding, het verlossend ontwaken na een benauwden droom.
Hij begint door de kleine ruimte heen en weer te loopen: zeven passen in de lengte,
vier in de breedte. Vier keer loopt hij van de ijzeren deur naar het getraliede,
matglazen raam en terug, de vijfde maal blijft hij midden in zijn cel staan en luistert.
Er is niets, zelfs geen voetstap, niet het tikken van een klok. Alles is doortrokken
van een vreemde, doffe, gesmoorde stilte en geen ander geluid verneemt hij, dan een
voortdurend suizen en het in- en uitstroomen van de lucht welke hij ademt. Als hij
loopt, is deze vreemde stilte minder waarneembaar: zeven schreden heen en zeven
terug. Ik zou de cel in diagonaal kunnen nemen, overpeinst hij ernstig, van hoek tot
hoek is het iets langer. Wonderlijk, dat het hem nu volstrekt onmogelijk is buiten dit
hokje te komen. Goed beschouwd is dit het eenige verschil dat tusschen hem en de
buitenwereld bestaat; hij mag er niet uit, zijn wereld is een ruimte van zeven bij vier
schreden.
Hij gaat weder op zijn stoel zitten, wacht op het tjilpen van den vogel, dat zich
echter niet herhaalt. Jammer, denkt hij, maar er zijn meer vogels, het zal wel weer
terug komen, straks, morgen misschien. Het is een bewijs van zijn hulpbehoevendheid,
dat de mensch zich aan dergelijke kleinigheden vastklampt.
Ergens valt, met hol, verwijderd, geraas, een metalen voorwerp, een pandeksel
misschien, daarna suist de stilte weer.
Het zou mij gek kunnen maken, als ik wat minder beheersching over mijn zenuwen
had, denkt hij. Hij hoest, en even vult dit geluid volkomen zijn holle cel. Merkwaardig
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hard klinkt het; ik zal eens hardop spreken. Den zin herhalend dien hij zooeven dacht,
zegt hij nu luid: Die stilte zou in staat zijn mij gek te maken. Een rilling gaat langs
zijn rug, als hij zijn eigen woorden hoort: zijn stem klinkt vreemd en schor, alsof een
ander sprak. Zoo inspireer je gruwelverhalen, mompelt hij, zoo maak je jezelf bang,
als een kind dat zich voorstelt gedrochten in het duister te zien. Ik moet niet zoo
zwak en kinderachtig zijn, zegt hij hardop. Deze woorden en hun beteekenis zijn
anders, doch hij krijgt den indruk, den zin van zooeven weder herhaald te hebben.
Alleen dwazen en krankzinnigen spreken luid tot zichzelf, overpeinst hij, die moeten
de woorden hooren alvorens zij die kunnen begrijpen. Ik ben niet krankzinnig en
mijn eigen gedachten begrijp ik volkomen, ook als ik ze niet in woorden uitspreek.
Maar als ik het nu eens voor mijn genoegen doe, om den tijd te dooden of omdat ik
er zin in heb de stilte te verbreken? Ik ben een mensch met een vrijen wil. Juist, je
doet alles waarin je lust hebt, zegt hij luid. Maar ik heb er volstrekt geen lust in, die
beroerde steenen muur en die ijzeren deur dwingen mij er toe hardop te spreken. Ik
ben toch de slaaf van deze ellendige omgeving niet? Ik zal mijn zelfbeheersching
bewaren, opgesloten of niet, ik ben meester van mijn eigen gedachten en alleen dat
wat ik zelf wil, doe ik. Maar waar houdt nu eigenlijk mijn wil op en waar begint dat
andere, dat niet van mij is?
Drie meter hoog is de cel, de wanden, de vloer en de zolder zijn van gepleisterde
steen, de deur is van ijzer. Een groote steenen doos is het, een soort grafkelder.
Vreemd, dat een mensch, een levend mensch met een vrijen wil, gewoon wordt
opgesloten in een steenen doos van drie meter hoogte. Een mensch die iets meent te
begrijpen van de oneindigheid van het heelal, een die zijn heele leven onafhankelijk
geweest is, die te beschikken had over zijn daden, gevangen achter een ijzeren deur,
in een steenen grafkelder van drie meter hoogte. Oneindig is de wereldruimte, waarin
planeten en hemellichamen langs hun banen wentelen. Op een van die miriaden
draaiende knikkers is een land en in dat land ligt een stad, een kleine stad, zooals er
vele op dien knikker zijn. In een der talrijke straten van die stad is een huis, daarin
zijn hokjes en in elk hokje zit een mensch. Dit hier,
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is een van die hokjes en een van die menschen ben ik. En hiermede is mijn plaats in
de ruimte nauwkeurig bepaald, althans betrekkelijk nauwkeurig. Voor een grafkelder
is dit hok bepaald groot: er kunnen minstens twintig kisten in staan, vier op elkaar.
Voor een levend mensch, die een beetje beweging hebben wil, is het hier wel wat
klein.
Zeven stappen, zegt hij luid en hij begint weer te loopen. Bij de deur blijft hij staan
en drukt zijn vinger met kracht tegen den bollen kop van een ijzeren bout. Er komt
een holle afdruk in zijn vingertop, doch de deur blijft in onwrikbare rust tusschen
haar stijlen. Een vreeselijk, duivelsch ding is deze ijzeren deur, een ovendeur is het
en wat binnen is, verbrandt zichzelf van ellende. Wanneer zou zij open gaan? Vandaag
stellig niet meer. Morgen misschien? Ook niet. Overmorgen? Dan zullen er alweer
drie dagen voorbij zijn, driemaal vier en twintig lange uren. Dat is een eeuwigheid,
vooral als je niet weet hoe laat het is. Een kalender, nou ja, voor iederen dag een
papiertje, het is althans iets. Eigenlijk is het goed hier van geen tijd te weten, dat zou
een ondragelijk wachten worden op volgende uren, volgende kwartieren, minuten.
Het blijft voortdurend stil, maar niet volkomen meer: ergens spreekt iemand. De
stem klinkt onwezenlijk en ver weg, zij klinkt niet als een menschenstem, doch als
het geluid van een verwijderde gramophoon, nog schraler en metaalachtiger: als het
vallen van fijne, dunne plaatjes tin op een marmeren plaat. Dit kille huis schijnt er
op gebouwd te zijn om alle geluiden dun en ijl te maken, ze te rekken als een snaar
die gespannen wordt. Ik moet aan iets denken, trachten mij ergens in te verdiepen
en deze omgeving te vergeten. Aan Pine, die is dapper. Aan moeder, de ziel, die
breekt nu van ellende. Arme moeder, als je maar gelooven kunt, als je maar een klein
beetje vertrouwen hebt. Ze hebben mij hier gevangen gezet, maar daarvoor hadden
ze het recht niet. Niemand heeft het recht over de vrijheid, over het leven van een
mensch te beschikken. Niemand had het recht mij hier, in dit vervloekte steenen hol
op te sluiten, als een wild beest in een kooi. Een stoel met een ketting: belachelijk.
Ramen met matglas: ploertig. Geteerde muren, als de buitenkant van een doodkist.
Groote God, laat deze ellendige
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omgeving mij dan nooit los? Ik wil niet langer, ik ben geen product van dit stomme,
afgrijselijke lijkenhuis.
Hij staat op, begint weer te loopen en telt werktuigelijk zijn schreden. Ik kan gaan
springen, meent hij, nonsens, dat geeft niet de minste afleiding en het is niet de goede
manier om een kleine ruimte groot te doen schijnen. Ik zou kunnen rollen, languit
op den grond gaan liggen en dan rollen. Uitstekend, het is in ieder geval minder
gewoon dan loopen. Niemand ziet mij en als ik er zin in heb, dan doe ik het. Maar
ik heb er immers volstrekt geen zin in? Ik wil het toch alleen maar gaan doen omdat
ik mijn toestand niet beheersch? Het is de daad van een gek, in ieder geval de daad
van iemand die bezig is krankzinnig te worden. Het is tegennatuurlijk en onlogisch;
de mensch is er op gebouwd om op zijn twee voeten te staan en niet om als een
belachelijk ding over den vloer te rollen. Dat is juist, maar in deze omgeving
beantwoordt een mensch in geen enkel opzicht aan zijn natuurlijk doel. De mensch
leeft om lief te hebben, om voort te planten, om te lachen; probeer hier alleen maar
eens te lachen. Maar waarvoor deze overwegingen? Als ik zin in rollen heb, dan doe
ik het. Wat de menschen op kermissen in draaimolens en lachhuizen doen, is veel
belachelijker. Zij doen dwaas, omdat zij hun leege levens met iets willen vullen en
ik rol, omdat ik niet eeuwig deze zeven stappen wensch te doen.
Zonder zich verder te bedenken, gaat hij languit voor de deur liggen, draait zijn
lichaam om en komt met zijn gelaat naar den vloer gekeerd te liggen.
Niets bizonders, juist zooals ik het mij voorstelde, mompelt hij en wentelt verder.
Hij ligt nu op zijn rug en ziet met voldoening dat de afstand, die hem van het
plafond scheidt, grooter geworden is. Dan draait hij zijn lichaam een paar slagen om
en blijft bij den ketting van den stoel liggen.
- Uitstekend, zegt hij, goeie gymnastiek.
Vlak voor zijn oogen liggen de schalmen van den ketting, onwezenlijk groot. Een
stofpluisje op het ijzer wiegt, door zijn adem bewogen, heen en weer, als het
lichttorentje op een boei.
Verder rollen! Is dit niet het werk van een krankzinnige?
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Een mensch die over den vloer rolt als een dier. Bèn ik dan soms gek? Ik ben mij er
toch volkomen van bewust wat ik doe. Dit is het begin. Neen, nog niet, maar ik ben
op weg krankzinnig te worden. Ik wil niet, ik moet kalm zijn. Pine, ik heb het je
beloofd, roept hij en slaat zijn vuist tegen zijn voorhoofd. Hij staat op, loopt naar de
deur en betast het koude, harde ijzer. Hij drukt zijn oor tegen de deurreet, luistert in
gespannen aandacht, maar hij hoort niets anders dan het kloppen van zijn bloed, niets
anders dan stilte, suizende, drukkende, moordende stilte. Dan hoest iemand.
Glimlachend blijft hij luisteren, wachtend op een tweede levensteeken, doch het
geluid herhaalt zich niet.
Wat een geluk, mompelt hij, een mensch hoest.
- Een mensch hoest, schreeuwt hij plotseling, en ik dwaas, ik lach er om. Hij wendt
zich om en laat zich languit op het bed vallen en met zijn aangezicht in de dekens
gedrukt barst hij in heftig, verlossend snikken los.
De cel heeft hem rust gegeven. Na de eerste dagen van spanning en benauwenis, na
de eerste opwelling van opstandigheid en wanhoop, heeft hij zich langzamerhand
weten aan te passen en zich onderworpen aan het onvermijdelijke.
Behalve het kijkgat in de deur, waar doorheen de cipiers hem ongezien kunnen
bespieden, stoort de cel hem niet meer. Hij heeft zijn eigen gedachtenwereld terug
gevonden en als hij met open oogen zit te droomen, verdwijnen de celmuren en is
hij alleen met het beeld dat hij zich gevormd heeft. Hij leeft thuis, bij zijn vrouw en
kleine Nanda, zij voeren samen gesprekken en zij zijn gelukkig. Doch vaak boort
zich plotseling een onbewegelijk, loerend oog in hun wereld, het maakt zich vrij uit
den muur van hun huiskamer, het hangt als een satanisch, kil ding in de ruimte.
- Pine, de cipier kijkt, zegt hij, en dan ziet hij achter het kijkgat het oog van den
man die hem gadeslaat.
De dagen zijn eenvormig, de doodschc uren zijn schakels van een eindeloozen ketting
die zich in de eeuwigheid verliest.
Bevrijd van het gewoel der wereld, ligt Dolf lange dagen op zijn hard bed, het bed
dat zijn vriend is, dat hem de rust en het geluk der eeuwigheid heeft leeren kennen.
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De golfslag van het leven breekt op de muren van zijn cel, hij luistert naar het
verwijderd bruisen en hij weet dat het goed is, goed zooals alles. Het leven is goed,
voor wie zijn goedheid belijden wil.
Soms, op Zondag, als er dienst in de gevangeniskerk is, hoort hij het oude,
amechtige orgeltje. En eens herkent hij, in jubelende extase, het Allegretto uit
Beethoven's zevende symphonie. Overweldigd door droefheid en vreugde, buigt hij
het hoofd en knielt. Bidt hij, de goddelooze, tot zijn God, de macht van het goede,
die ergens boven deze droeve wereld en haar weedom zijn moet, zingt hij met gesloten
oogen zijn innig gebed en buigt hij het hoofd in deemoedige onderwerping aan het
leven.
Als de nacht komt, daalt de genade van de rust op zijn oogen en het land zijner
droomen is een land van vrede. Als de gevangenisbel hem wekt, zit dikwijls een
vogel op de tralies van zijn venster, een kleine vogel, die tjilpt in de pure ochtendstilte.
Dan glimlacht de gevangene.
Mijn kleine, lieve vriend, zegt hij zacht, ik zal trachten te worden zooals jij bent,
even zuiver en goed, misschien kan het nog.
Vier maanden wacht hij in zijn cel: het is een eeuwigheid en het is één dag. Iederen
morgen ontwaakt hij met een nieuw verlangen naar vrijheid en iederen avond legt
hij zich ter ruste met nieuwe hoop op den volgenden dag.
Zijn kalender zegt hem dat de vijfde maand ingetreden is, als op een morgen de
directeur zijn cel betreedt.
- Dolf, zegt hij, ik heb een goede boodschap voor je: morgen zul je in vrijheid
worden gesteld.
Man, ben jij het, jij met je sleutels, je uniform en je wapens, ben jij het die mij het
leven, het geluk komt brengen?
- Lieve God, stamelt hij, kan dàt waar zijn?
- Ja, zegt de man, het is waar.
- Och, vraagt Dolf, bestaat het dan werkelijk dat ik weer vrij zal zijn?
- Je bent ontslagen van rechtsvervolging, zegt de directeur. Het heeft lang geduurd,
maar die andere heeft eindelijk bekend, de beschuldiging, waarop je in voorarrest
gehouden
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werd, ingetrokken. De leden van de rechtbank hebben zooeven het besluit
onderteekend en morgen ben je vrij.
Dolf grijpt onstuimig zijn hand, de hand van zijn cipier en drukt deze.
- Vriend, mompelt hij, beschonken van vreugde, vriend. Zijn alle menschen mijn
vrienden niet?
In de kleine achterkamer van de etagewoning, het vertrek waar de moeder haar leven
van zorg en leed gesleten heeft. hangt een feestelijke, plechtige stilte. Om de
wit-gedekte tafel, waarop de roode wijn in de glazen fonkelt, vieren vijf menschen
het wondere feest van het leven. De grijze moeder is de vriend van het leven, haar
heeft het in ruime mate zijn smart geschonken en om haar oogen heeft het een krans
rimpels gelegd, als belooning voor haar onderwerping, als prijs voor haar moed.
Zwijgend kijkt Dolf haar aan en als hun blikken elkander ontmoeten, knikt zij het
hoofd en glimlacht door haar tranen heen.
In de kamer is het stil, de menschen spreken niet. Het is de ernst van het geluk die
hen doet zwijgen.
- Voor pappie, lacht Nanda. Zij staat plotseling voor hem en houdt een witte bloem
omhoog in haar kleine handjes, die zacht zijn als het dons van een jonge duif.
- Lief wijfke, stamelt Dolf. Zijn kracht breekt en hij huilt, in heftig snikken, met
zijn aangezicht in zijn handen.
Later, als hij het hoofd opricht, ziet hij dat de anderen hebben gedaan zooals hij.
- Zoo, lacht Pine, en hiermee is het afgeloopen. En een glas tobijnrooden wijn
opheffend, legt zij haar arm om zijn hals en kust hem. Drink wat, Dolf, wijn, zooals
Ferdinand ze dronk.
- Ja, antwoordt hij, die goeie, ouwe Ferdinand. Weet je nog Pine? Salut à la Vie!
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