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Eerste deel
Oorlogstijd
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Scholieren
DIT VERHAAL BEHELST DE GESCHIEDENIS van een jongen man, wiens
ervaringen voor een deel niet verschilden van die van andere jonge menschen. Voor
een ander deel houdt de richting, die zijn leven nam, verband met de bijzondere
tijdsomstandigheden, waarin hij leefde. De jaren negentienhonderd veertien tot
-achttien verschilden zoozeer van die, welke er aan vooraf gingen; en de invloed,
die ze gehad hebben op de menschen, die in deze dagen hun jeugd beleefden, is een
heel bizondere geweest. Deze invloeden na te gaan, is het doel van de volgende
vertelling.
In het stilste hoekje van de kleine-stadjes-stilte, lag het schoolpleintje weggestopt.
De besjes van het vrouwenhuis hieven schuin haar wasbleek gezicht van het nooit
eindigende breiwerk, en keken - wasbloem onder glazen stolp - neer op het spel van
de scholieren, in het nauw ombouwde pleintje.
De photograaf, in het aanliggende pand, placht z'n negatieven te zetten voor het
raam van een handvatachtige, aan de zijmuur aangebouwde luchtkoker. En voor het
derde raam, dat in de hoek, stond de permanente verontwaardiging van twee
Israëlitische dames geëtaleerd.
Achter die huizen trok het gemoedelijke voor-oorlogsche verkeer van de hoofdstraat
langs.
Dat kwam onder de poort in de stadsmuur door: veel wagens en nu en dan een
auto. De nerveuze jacht van na de oorlog had het verkeer nog niet behekst. Tot de
schuchtere rumoerigheid op het schoolpleintje, drong de beweeglijkheid van het
verkeer niet door.
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In de pauze slenterde de directeur van de H.B.S., geflankeerd door zijn secondanten,
langs de lange zijde van het vierkant op en neer.
Zijn praten had zelfs hier nog de expansieve doceertrant van het leslokaal.
Vrijdagmorgen. Het wiskunde uur.
Het is den leeraar Speckmans aan te zien, dat hij zich steeds min of meer
verwondert over het feit, dat de trucs, waarmee hij de klas regeert, de goede uitwerking
hebben.
Hij komt binnen, loopt door het lokaal en begint met zijn handen te wasschen aan
het fonteintje. Die manoeuvre is maar een poze van hem. Hij heeft het liefst dat de
heele klas daarbij toeziet; terwijl hij z'n handen nadroogt, begint hij met deze en gene
te praten. Het is niet altijd prettig, als hij het woord tot je richt.
Dan begint de les; met zijn beknepen neusstem - het lijkt of de woorden als
glibberige lange slierten uit z'n evenroode neus glijden - roept hij iemand voor het
bord....
....Nu dicteert hij. Stil is het in het lokaal. Maar daar vergezelt een zacht gezoem
de stilte. Gek is dat, de stilte blijft, en het gezoem is er; hoorbaar wel, maar
bescheiden. De stilte en het geronk, ze loopen beide als het ware naast elkander voort.
De leeraar praat, de klas luistert met haar onverschillige bereidwilligheid. Er is
nog niemand die het gezoem opgemerkt heeft....
....Een minuut later....
Er zijn er die het geluid opmerken, maar men houdt het geronk voor dat van een
motorfiets.
Dan opeens, het is Wehmeyer wien deze woorden ontvallen: ‘Dat moet een
vliegmachine zijn’.
De meesten van hen hebben niet vaker dan een enkele keer een machine gezien.
Olieslagers heeft in z'n fragiele
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vliegkist een jaar terug bedenkelijk laag over de boomen van de stadssingel
gefladderd, de vliegmachine heet nog aeroplaan.
Er is verschil tusschen het geronk van een aeroplaan en de motor van een auto.
Maar de meesten kennen dat nog niet goed, zeker de helft van de klas niet.
Alleen Wehmeyer kent het. Zeker, Wehmeyer kent het wel, wie zou het anders
moeten zijn in de klas, dan Wehmeyer, die van deze dingen op de hoogte zou kunnen
wezen.
‘Dàt is een vliegmachine’, zegt hij met het aplomb van den volwassene, dat hij
zich thans reeds eigen gemaakt heeft. Er is steeds iets in z'n woorden, van
niet-er-bij-hooren; van boven het milieu staan.
Hij richt zich op; loopt naar het raam, met een plezier in het komende heibeltje,
dat verzet is tegen de leiding van den docent. Even later staan allen voor het venster,
de leeraar ook. Deze is de laatste, die zich bij het uitkijkende groepje voegt.
Er is niets te zien. De hemel welft zich even ongerept boven de rust van het stadje
als zoo even. Maar de rust in het lokaal is weg. Het is er wel zoover vandaan dat de
leeraar met z'n kleineerende nonchalance de aandacht weer terug in het gareel zal
kunnen dwingen. Er is een oproer losgebroken. Een vlam is losgeslagen. Het vuur
heeft niet gesmeuld, de onrust heeft niet gebroed, er zijn geen samenzweringen
gesmeed, niemand is zich van verzet bewust geweest.... en toch.
De meeste leerlingen zijn in een stadium, waarin men nog niet aan het keuren der
verhoudingen toe is, en wat den docent betreft, hij is overloopen, overrompeld,
omvergestooten door deze verrassend snelle wending der feiten. De gebeurtenissen
overkomen hem, als het beloop der Europeesche politiek van die dagen Holland.
Men is er niet op voorbereid, heeft haar niet noodig, de mentaliteit is er niet aan toe.
Daardoor is men er daar ook het minst weerbaar tegen. Men weet niet hoe men zich
tegen de verbijsterende feiten te weer moet stellen.

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

10
Wie is het die het eerst de klas verlaat, over de wit-met-blauwe steentjes van de
corridor snelt en met een op krijgsgehuil gelijkende kreet ‘Vliegmachine’ de straat
op rent? Is het Wehmeyer, is het Homan, is het Jannink? Het is niemand afzonderlijk;
men is plotseling in massa gaan handelen, men handelt collectief. Ieder voor zich
heeft zich geschikt en de klas heeft zich verzet; het onderbewustzijn van de massa
heeft haar wiek uitgeslagen boven de willoosheid van deze onmondigen.
De schoolsteeg laat zonder belangstelling de rumoerende klas over haar uitgeloopen
klinkersteenen gutsen. Die gulpt er door als een te groote brok, door een onwillig
kanaal.
Het stadhuis ziet met een onaantastbaar onbegrip neer op de vluchtende voeten,
de ongedekte jongenshoofden. Tot in de hoofdstraat glipt de gnuivende troep, tot
onder de poort, tot op de singel, tot buiten de wal.
Het plezier heeft de jonge menschen gegrepen. De één stuwt met z'n jool den
ander, de roep zinkt in en leeft weer op, als een goed gevoed vuur. Een koopman
blijft staan; hij is zoo overrompeld, dat hij zelfs niet aan verwondering toekomt; hij
zet zich haaks de beide ellebogen in de zijden als een paar handvatten, kijkt de troep
na en een voorbijganger aan, roept diens instemming in en spuwt op deze
losbandigheid. Zelfs de meisjes doen luidruchtig, zelfs Lies Maas, die min of meer
indolent is.
En de leeraar als een op drift geraakt schip glijdt mee op de wildgeworden stroom....
Op de Wallen. Daar zweeft de vreemde vogel in de lucht. De zon, bij elke wending
die het monster maakt, legt het helle zilver op de randen. Alsof een jongen een
bouwplaat heeft geknipt.... zoo kantig zweeft de machine daar onder het zwerk. Een
meeuw rept er zich met ronde vlerk onder langs. En zoo stijf, zoo echt als een ding
door menschen van hout en carton gemaakt, lijkt de machine.... Ze heeft niets van
de ranke bewegingen van de schepselen van de lucht.
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Het is een ding van de aarde, een bedenksel van menschen dat zich van de bodem
heeft losgemaakt.
Welk een verwachtingen trekt het op. Het hart klopt de mensch in de keel.... hij
weet hoe oud de aarde is.... hoe vaak hij alle schuilhoeken, waar hij geheimen heeft
vermoed, heeft ingekeken. Hij staat daar als een kind, dat een prachtig geschenk
heeft ontvangen.
Pas wanneer de klas terug is in haar lokaal, vindt de leeraar zijn aplomb weer. Het
is Wehmeyer, die het ontgelden moet. Onder het vermanende woord kijkt die
onverschillig de klas rond.
‘Wehmeyer, kom maar eens voor de klas, geef eens het bewijs voor het theorema....’
- Je zult het niet kunnen, suggereert die stem die aan alle nederlagen voor dat
zwarte bord, die Wehmeyer geleden heeft, herinnert.
Wehmeyer, sluw en driest als een correcte veekooper, jongleert met de lat over
het bord, tipt een stuk van het krijt af. Daar heeft geen steen in gezeten.
De klas, nog onbewust van wat haar wacht, is nog half in de dommel waaruit ze
nog niet lang geleden het hoofd op stak.
Het weer is lauw, onnatuurlijk warm haast voor November. En de temperatuur
van de kachel, noodt tot een tweede droom, na die van de slaap. De damp staat in de
straat en de geluiden, die van een hond, van een wagen, liggen er in begraven. Alleen
Jannink is wakker; naar de gordijnen van de boekwinkel, aan de overkant van de
straat geeft hij hardnekkig seinen. Een volslagen onbekendheid met het bewuste
theorema glorieert op Wehmeyers gezicht. Na iedere streep, die hij trekt, blijft hij
een oogenblik wijdbeens staan en overziet zijn werk. De vochtige morgen glinstert
in zijn onberispelijk gescheiden zwarte haar.
Hij beschildert het bord met krijt en elegance; stalt zijn onwetendheid uit; paradeert
er mee.
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Op het bord staat nu een groote witte vierhoek. De afwezige aandacht van den leeraar
glijdt over Wehmeyers hand die de namen bij de hoekpunten zet.
Dan komt er leven in het gezicht van Speckmans. S.P.I.N. Dat zijn de namen die
Wehmeyer aan de hoekpunten geeft.
De klas heeft die nog niet opgemerkt, de meesten van hen tenminste nog niet. ‘Jan’
geeft nog steeds seinen naar het gordijn aan de overkant, maar zijn schoone verschijnt
nog niet.
Daar beweegt het gordijn en de moeder van het meisje kijkt de straat af.
Een effen gezicht, dat over de verbazing van den H.B.S.-er heenziet.
Langzaam glijdt Wehmeyers hand over het bord, S.P.I.N. komt er te staan. 't Is de
bijnaam van den leeraar. Het is onmogelijk, dat deze met die naam niet op de hoogte
is en hij kan geen aanmerking maken, omdat hij dan zichzelf zou bloot geven. Zoo
nu en dan keert zich één van de leerlingen half om en kijkt nieuwsgierig naar den
leeraar. Merkt die nu niets? Heeft hij het nu gezien of niet? Wel wakker is op dit
oogenblik ieder, men stoot elkaar aan, grinnikt, het plezier gaat leven in de oogen,
twinkelt in een lach, een mondhoek.
Tilanus kijkt om met een raadselachtige lach, die half medelijden, half leedvermaak
is. Z'n buurman is een zielig voortvlietend beekje van verstolen jool en over de
verlegen aandacht van den meisjesachtig bedeesden Mannus glijdt de schim van een
schaamachtige glimlach.
Die is zoo ver van deze humor, van deze puntige ironie verwijderd. Hij weet
absoluut niet, hoe hij er mee aan moet. Hij glimlacht nerveus, verschuift stilletjes z'n
adamsappel langs z'n dunne gedweeë hals, die zoo dun en zoo recht uit z'n
halfliggende boordje opkomt.
En er zitten ook nog enkelen, wien de onwiskunstige beteekenis van deze letters
nog steeds ontgaat. Dat is grappig om te zien; 't zijn er drie, die in een andere wereld
leven.
De nerveuze Peel kan zich niet langer goed houden. Hij
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schuifelt op z'n bank heen en weer, wiegt met z'n bovenlijf en ellebogen naar links
en rechts, de krop dik van het plezier om het gijntje dat hem het heele lijf door, tot
in de vingertoppen prikkelt. Hij lijkt idioot; het zindert door hem heen. De helle,
onbedwongen jool slaat z'n felle kijkers uit, hij pakt met beide handen de arm van
z'n buurman beet; hij weet dat zijn leeraar achter hem staat en hij kan zich toch niet
inhouden. Jò, zeggen z'n heete lippen, kijk dan toch, daar staat z'n naam bij die
vierhoek, daar staat Spin.... Spin.... Spin. En Wehmeyer werkt verder, die werkt maar
geregeld door aan de futuristische schilderij, die hij voor het bord staat op te zetten.
Dat verbetert een artiest hem niet. Als hij een zwart dasje voor had, had men hem
voor een artiest kunnen houden. Nu is hij maar gewoon ‘Wé-èm’ (zooals hij in de
wandeling heet). Maar z'n kunstwerk is niet alleen het abacadabra van lijnen, die
daar bovenmenschelijk recht en scherp op het bord getrokken staan (zoo
onmenschelijk recht en verwaten als het werk van een cubist); z'n kunstwerk, z'n
tour de maître, dat is het gespannen spel van den scholier die balanceert tusschen z'n
eigen vrijgevochten onkunde en de alwetendheid van den leeraar. Hij zweeft boven
het ledig, als de ark boven het water; achter z'n rug, gaat de aandacht van de klas
overeind staan, ze gaat heelemaal rechtop staan. Als een reus, zoo gaat die aandacht
staan boven de doffe schoolbanken. Maar daarvan is aan de even gebogen rug van
Wehmeyer bijna niets te zien. Die staat daar gedoken in het colbertje, dat hem goed
zit en het is er maar heel even aan te zien dat hij zich verkneutert; dat hij zich een
web van zijn eigen plezierige geste staat te weven en van z'n jolig gespeelde verzet,
en dat hij er zich stom over verwondert, dat het oordeel nog niet over hem losbreekt;
hij weet ook werkelijk niet meer wat voor lijn hij nu nog trekken moet. Hij heeft er
al staan ‘Gegeven’, ‘Te Bewijzen’ en er staat al ‘Bewijs’. Hij is de sluipwegen van
het gewenschte bewijs ook al ingegaan, hij heeft al hulplijnen opgezet; ja
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al een keer of wat heeft hij met de nonchalance van den conferencier die een liedje
aankondigt, gezegd: ‘Nu trekken we hier een hulplijn....’ Het is zoo komisch, die
verhulde opstandigheid van den scholier in die wiskundige termen uitgedost te zien;
in het maskerade pakje waar het genie van den slimmen Wehmeyer haar achteloos
en hooghartig in verkleedt. Hij heeft daar als een grootmeester der geheime
wetenschap al die tijd gestaan, hij heeft met teere vingers de borddoek aangegrepen,
weggeveegd, en weer ingevuld; wie niet beter wist had kunnen denken, dat hier een
nieuwe verzoening van den artiest en den wiskundigen denker was geboren; een
nieuwe mogelijkheid voor het cabaret.
De collectieve aandacht van de klas, die daar als een groot statig schip met
opgestoken zeil tusschen de muren van die klas doorzeilt, die door de stof van den
leeraar niet, nooit zóó, is kunnen gespannen worden, die is nu gaan leven; een heel
licht bouwsel dat daar door dien zwart-gekleeden mefisto is opgetrokken. Ze bewegen
zich in z'n zog, de anderen, ze zijn wakker gemaakt door de wekroep van dien
rattenvanger die daar, de pochet achteloos uit de borstzak van z'n colbert, voor de
klas staat alsof hij daar alleen was, alsof hij grondeloos ver de klas achter zich gelaten
heeft. Er is er geen één die hem dat zoo zou nadoen, voor de bewondering van de
klasgenooten staat een hooge dam. Er is geen enkel gebaar, dat ze zoo van ‘Wé-èm’
zouden kunnen overnemen en toch bewegen ze zich anders dan zooeven, sommigen
leelijk en anderen mooi, maar allen zijn ze geraakt, wakker geworden door dezen
duivelskunstenaar.
Dat kan nu niet lang zoo meer duren; er is er al een die zich een tot een bal
verknepen zakdoek voor de mond perst. En zoo is het met hen allen; nog een
oogenblik en ze zijn allen samen zoo een groote witte zakdoek die zich tot een bal
verknepen, voor haar eigen oproerigheid inhoudt.
Nu moet hij gaan spreken, ‘Spin’ zelf zal toch werkelijk wel weten waar hij met
z'n pappenheimers aan toe is, er
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zijn er al meer, die achterom kijken; die een uitbarsting verwachten; ze zien hem al
door de klas razen; natuurlijk, hij zal zóó naar voren hollen, op den charlatan af, die
met z'n formules jongleert.... op ‘Wé-èm’ af, die jongleert met de formules, als een
equilibrist met z'n instrumenten, hij gooit ze zoo hoog op, hij gooit ze tot de lamp
toe, tot de zolder toe, hij gooit ze dwars door de zolder heen, tot hoog in de doffe
Decemberlucht, precies tot in het ééne plekje blauw dat het wintersche grijs in de
lucht open laat en als ze neerkomen, als men denkt dat hij er onder zou kunnen te
pletter komen, steekt hij z'n pezige hand uit, vangt ze op, zwaait ze rond, drukt ze
tegen zich aan en slingert ze weer op alsof hij precies hetzelfde gat wil raken, dat hij
zooeven in de dichtgestopte hemel heeft opengegooid....
Nog zwijgt de leeraar, dan....
Daar neuzelt z'n stem, men hoort er aan dat hij zich bewust is dat hij te laat komt,
en ook dat hij het gordijn dichttrekt voor de geladen spanning, die in de klas is, en
die zóó zou breken.... door z'n verknepen neus praat hij; knijpt hij de onrust van de
klas dicht....
‘Gae maer zitten.... je weet er niets van’.
‘Ga jij naar het bord, Homan’, druipt het van de verkouden neus van den leeraar....
die geeft weinig kans op succes meer aan Homan, die zich uit z'n bank werkt. Hij
zet er zich op de knokkels boven uit. Hij kent de oplossing. Neem het mij niet kwalijk,
zegt zijn doffe lach. Jullie zijn ezels met elkaar, zeggen z'n doffe zwarte oogen.
Alsof er niets aan vooraf was gegaan, zoo begint hij het vraagstuk uit te leggen.
Alleen z'n mond - die van een koppig kind - kauwt nog op het grimmige plezier, om
het échec van den leeraar, om die onzeggelijk fijne mop van die vier letters, die daar
gestaan hebben. Maar even later pakt hem de drift om het vraagstuk uit te leggen....
dan.... zijn tronie verbleekt. Dan kan hij zich niet langer beheerschen; dan vliegt hij
op die som af als een mug op de lamp. Zijn
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hakig gebogen dikke arm en de haken van z'n dikke vingers tasten naar de weifelende
kurven die hij voor dat zwarte bord pleegt te trekken.
Hij grijpt de lat met gebogen knokkels. Het is of hij er maar amper het zwarte bord
mee durft te raken. Het is of hij de kracht in z'n spieren er toe mist.
‘We trekken hier een hulplijn.... en dan verbinden we E met.... daaruit volgt....’
Allengs is de rust in het lokaal teruggekeerd.
Stiller werd het in het lokaal; verder op de namiddag kwam de zon binnen door
het raam. De leeraar nam zijn plaats in zijn leunstoel of zette zich op de breede
vensterbank, op de plek, die de bloemen openlieten, welke daar stonden. Naast
Homan's eigen bank, het was de derde in de rij naast de vensters, stond een aquarium;
dit wintersche namiddaglicht was niet te schel, de bruine kaftpapieren borden werden
niet voor de glazen bak gezet, en het licht speelde om de waterplanten, om de elodea
en de ranonkel.
Nu was Antoon Homan in zijn jeugd geplaagd door een uiterst hinderlijk
spraakgebrek: hij stotterde. De leeraars hadden hem steeds door geruststellende
woorden over de moeilijke oogenblikken heengeholpen.
Ook Speckmans had dat gedaan. Maar nu, terwijl hij daar voor het bord stond,
begreep hij, dat de ‘Spin’ dat deze middag niet zou doen. Dat hij er op uit was, zijn
gezag daar in de klas opnieuw te étaleeren; dat hij een lichte schrik bij hen zocht te
vestigen; dat hij iemand noodig had, aan wien hij zijn macht kon demonstreeren.
Dit vermoeden was voldoende, om den jongen aan het wankelen te brengen. Een
diep rood trok over zijn gezicht. En hij begreep, dat zijn beul deze keer medelijden
noch genade kende. En, terwijl hij van zijn bank naar die leege plek voor in het lokaal
ging, bedacht hij, dat al de onderwijzers en leeraren, die hem voor dien hadden
onderwezen, hem hadden gespaard. Hij voelde, dat ze hem hadden doorzien.... en

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

17
dat niemand van hen het had aangedurfd, hem met dat eigen gebrek te knevelen. En
er was niemand voor wien hij meer vreesde, zijn onmacht uit te stallen, dan juist
voor dezen, die daar bij het raam stond. Want hij hield van dezen leeraar.
Meer dan tien meter bedroeg de afstand niet, die hem scheidde van die plek, waar
de aandacht van de geheele klas als een groote dreigende vogel boven zweefde. Maar
toen hij er stond, was zijn hoofd klam; het was of er een druk op zijn borst stond,
waardoor het bloed - zijn hart klopte niet meer - wegliep. Het was beter geweest, als
ik had bekend, dat ik dit gedeelte niet bestudeerd heb, flitste het door hem.... Van
die inval kon hij zijn gedachten niet meer terugtrekken.... het is te laat, ik kan dat nu
niet meer zeggen, dacht hij; waarom bedenk ik nu niet een of andere uitvlucht....
Maar hij had niet meer de beschikking over zichzelf.... hij keek naar een plek op het
bord.... als in een watten wereld ging hij, als een pop. Zonder te kunnen bewegen
stond hij eindelijk stil.
Misschien waren er velen in dat lokaal, die niet begrepen, van welk drama zij
getuigen waren. Ongetwijfeld echter bevonden er zich ook onder de leerlingen, die
zich de moeilijkheden herinnerden, welke hem in de laagste klassen, in de eerste
schooljaren, hadden gehinderd.
In elk geval leefde er over de klas een ingehouden aandacht, een zwijgen, waarin
allerhande vermoedens waren gekiemd.
Hoe lang duurde de marteling? Niet langer dan enkele minuten. Voor Homan leek
ze een eeuwigheid toe. Het gelukte hem nog, enkele lettergrepen uit te brengen; maar
het duurde niet lang, of zijn organen weigerden elke dienst.
Illusies maakte hij zich niet. Hij was er zich van bewust, dat zijn gebrek was als
een vreemd, luguber monster, dat hem niet los zou laten. Hij wist, dat het woord,
hetwelk zijn spraakorgaan weigerde te vormen, zich op hem zou werpen, als het
ware, en hem zou tarten.... Hij kon niet anders, hij moést het woord grijpen, dat met
elke schrede die hij
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zou doen, verder voor hem uitdanste. Hij was zich bewust, dat hij het lichaam in
vreemde bochten wrong; hoe vaak was het hem niet gezegd, door de buren, door
andere leerlingen, welke hem in vorige klassen zulk een moeilijkheid zagen
doorworstelen.... Zijn hals werd dik; hij kromp en wrong het lichaam alsof hij een
prooi was van een fysieke aanval. Zijn borst zwoegde.... Hij stond gekromd onder
de opgave, die het woord hem stelde.... met elke minuut was die taak moeilijker, die
opgave zwaarder geworden....
Een enkel woord van den man, die van achter een ondoorgrondelijk masker naar
hem keek, die hem bestudeerde, nieuwsgierig, vermaakt, had hem kunnen helpen....
Die stem had gezwegen....
Wat voor hem die worsteling zoo hardnekkig maakte, dat gevecht waarin hij vocht
als een machine, willoos en bestuurd door een macht die buiten hem stond, was het
feit, dat het niet ging om dat ééne woord, dat zich niet wilde laten zeggen, maar om
alle woorden, die hij zijn leven nog zeggen zou. Hij vocht om zijn plaats: er was hier
een gevecht, dat hij niet ontloopen mocht, op straffe van zijn leven lang een vijand
in de rug te hebben, die hem elk oogenblik in zijn zwakke plek kon aantasten en ten
onder brengen.
Hij zag tenslotte van het lokaal niets meer. De menschen waren in een mist
weggeweken.... Hij was neer gezonken; tegen een bank gleed hij, en verder onderuit.
Hij worstelde om dat woord, tot hij op den grond lag, tot z'n lippen de vertreden
bodem raakten.
Blind was hij voor de spot eerst van zijn klasgenooten, de schrik later; voor de
triomf, waarmee de leeraar zijn falen aanschouwde....
Peel, de leerling in de bank naast Homan, heeft het minst van allen schuld, aan hetgeen
hier vanmorgen gebeurd is; hij is de zoon van een stoelenmatter uit het naburige
dorp,
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dat zich van russchen en gras de kost wint. Deze klas beteekent voor hem een nieuwe
vervaarlijke wereld.
Nog zonder dat hij er zich van bewust is, staat zijn noodlot achter hem op, als een
zwarte gestalte, die de vleugel over hem uitslaat. Want hij zal zich in die omgeving
nooit thuisvoelen. Zij verschrikt hem, enerveert hem, bespringt hem, telkens wanneer
hij de hand op een daad legt, zijn goed vernuft zich wil doen gelden; hij glimlacht,
grijnst, duikt diep weg achter zijn eigen masker,.... verslagen.
Praat hij.... hij vraagt excuus en het is tegelijk alles even agressief wat hij zegt; hij
kruipt, omdat hij de brutaliteit heeft zich daar te doen gelden en tegelijk likt hij z'n
lippen om die moed, en kan hij de trots niet verbergen, omdat hij een ander onder
de wind zeilt met zijn juiste antwoord.
Peel.... het is of hij van alles op de hoogte is. Of hij van elke fout van de anderen
afweet, en of hij van die wetenschap geen gebruik kan maken. Wanneer een leeraar
een valsche toon aanslaat, komt er een grijns op z'n gezicht; omdat een ander een
onjuist antwoord geeft, kan hij zich bijna niet inhouden. Het is of hij het onraad ruikt;
of hij op niets anders reageert. Allerlei tics gaan nu intrek bij hem nemen. Hij draait
met de oogen, het schijnt hem een bijna zinnelijke bevrediging te geven, zich zelf
voor ieder woord dat hij zegt, te schande te zetten.
Hij is niet rustig voor men hem veracht, alleen in die sfeer gevoelt hij zich
behagelijk, de verachting van zijn naaste is als brood voor hem. Als hij zich die niet
verworven heeft, is hij zoo nerveus als een schichtig paard.
In dit verband is ook de houding te verklaren die hij tegen den ouden Hannes
Harms, zijn vaders knecht aannam. De oude man had het toezicht op de
stoelenmatterij, die werd uitgeoefend op het kleine door schuttingen ompaalde plaatsje
achter de huisjes van het dorpje. Het afzetgebied voor de ouderwetsche biezenmatten
begon kleiner te worden, en men begon in het dorp uit te zien naar een meer loonende
tak van bedrijf. Het
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heele dorp nu, dat met zijn hooibergen en rood-pande huisjes over de dijk uitkeek,
de grijze binnenzee in, leefde van de vlechterij, en sommigen begonnen met de
nieuwe hel-gekleurde chinamatten, met bamboe mattenkloppers en cocosarbeid.
Met dit werk kon de oude Harms niet meer overweg. Peel's vader was genegen
hem voor het uitoefenen van eenig toezicht in dienst te houden. Maar Peel was het,
die met een duivelsche hardnekkigheid er zich tegen verzette. Hij stookte zoolang
tot hij den ouden man de grond geheel onder de voeten had weggegraven.
Zonder dat hij ook maar één keer open tegen den stakker in het veld was getreden.
De oude bemerkte de verkoeling, die er jegens hem was ingetreden, en wist niet,
waar die aan te wijten was.
En toen hij eindelijk begreep....
Het laatste gesprek, dat hij voerde op het erf dat hem vertrouwd als een kooi voor
een vogel was geworden, had plaats bij de schutting, over welke de matten-vlechtende
buurvrouwen hem een groet plachten toe te roepen.
Hij was voor den jongen in de knie gevallen, hij had den kleinen grijnzenden tiran
om een jaar, om een maand uitstel gevraagd. Met de botte grijns die het verkeer in
de klas hem had bijgebracht, had hij op den verslagen ouden man neergekeken.
‘O, gaat het bij jullie zoo,’ zei de oude, ‘nou, dan begrijp ik het al wel. Nou, dan
laat je mij er maar door. Dan laat je mij er maar uit. Als jullie jongkerels zoo zijn....’
En hij was, bijna koddig leek z'n doodelijke verontwaarding, driftig en geagiteerd
als een tor naar de deur toe geloopen.
Een oogenblik had Peel geaarzeld, had hij daar gestaan als de schooljongen, als
het kind van altijd. Want hij voelde als het kon nog scherper, het onrecht dat hij den
ouden man aandeed dan deze zelf. Hij was één van die, die de slaaf van hun gevoelens
zijn; zou dat z'n leven lang blijven ook; dat stond nu al aan z'n hoofd geschreven.
Even slechts aarzelde
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hij. En gierig, met heete vinger greep hij naar de schande, die hem in zijn eigen oogen
afzichtelijk maakte.
‘Nou,’ zei hij, vastgebeten in die wreedheid, ‘als je nu niet anders weet, het is hier
geen philantropische inrichting.’ Toen had hij gezegd, om dat vreemde woord voor
den ouden man ook nog te verklaren: ‘'t Is hier geen oude mannenkolonie.’
Toen had hij zichzelf voorgoed de hel ingejaagd, die hij noodig had om zich door
zijn wereld heen te slaan, die van z'n klas en het milieu, dat de schoolsche
ontwikkeling hem ontsluiten moest. Met eigen vingers had hij zich het vonnis onder
de naam geschreven; maar hij wilde niet anders. Hij moest z'n daden, z'n natuur
verzegelen, reéél zien. Hij kuste zijn vloek, als de zegen die iedere mensch noodig
heeft op zijn daad, die van te kunnen zeggen: Hier sta ik, ik kan niet anders.
Daar was de oude blijven staan, even. Hij had een tijdlang den jongen Peel
aangekeken; een van het jonge geslacht, dat ongebroken nog, en zonder genade,
rechtop stond.... ‘d' Eenvoudigen,’ stotterde hij haperend, in blind verweer, ‘'d
eenvoudigen zal God steeds gadeslaan....’ Toen ging hij.
Er was één schepsel op de wereld, waarvoor Peel niet zoo gemakkelijk medelijden
zou hebben: de mensch.
Een eigenaardigheid, die een vreemd licht werpt op Peel's karakter, was zijn liefde
voor dieren. Het was of al de zachte krachten van zijn natuur zich op die wijze
trachtten te redden.
Hij zou er nooit toe komen de tegenstrijdigheid van die eigenschappen op te
merken. Hij was er zich trouwens niet van bewust dat hij tot die menschenhaat
uitgestooten was. Het kwellen van dieren kon hem tot aan razernij grenzende woede
vervoeren. De eenige keer dat het hem niet aan woorden ontbrak, was geweest toen
hij, dwars tegen de geest van de klas in, zich tegen het africhten van dieren in het
circus verklaarde. Hij wist allerlei eigenaardigheden van
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dieren, herinnerde zich z'n leven lang stuk voor stuk alle huisdieren die men in z'n
ouderlijk huis gehouden had. En eens, toen hij zag dat een straatjongen een dier
trachtte te verdrinken, holde hij met fonkelende oogen en skeletmatig vertrokken
kaak op den jongen af die verschrikt de vlucht nam. Wie hem zag staan, had werkelijk
niet kunnen uitmaken of de haat tegen den jongen, dan wel het medelijden jegens
het dier het krachtigst in hem werkten.... Maar laat ons terugkeeren tot het leslokaal.
De klas werkt weer, lang niet ieder heeft begrepen wat er gebeurd is. Ja, zijn er
eigenlijk meer dan twee, die dat doorzien? De leeraar en Homan. Als een goedmoedige
klomp logge materie zit er de klas steeds; men glimlacht zonder te weten waarom,
kijkt verschrikt zonder te weten waarom.
Maar nu is Peel rechtop in z'n bank gaan staan.
Een klein verpiekerd joodje, zoo staat hij daar rechtop in z'n bank. Het duurt een
poosje voor hij de ren van z'n gedachten afgetrippeld heeft, dan is hij met z'n conclusie
klaar, z'n mond trekt scheef. Ik studeer gemakkelijker dan jij, misschien, waarschijnlijk
doctoreer ik nog eens. Dat heb jij nooit gekund.
En....
‘Kreng,’ gulpt het over z'n scheefgetrokken lippen.
De vloek trilt door de klas als een van een bestofte snaar getrokken gil. De
resonnans van die hooge klank trilt een oogenblik na tusschen de met geografische
platen bekartonneerde schoolmuren; boven het beglazuurde glazen onbegrip van de
klas.
De leeraar kijkt naar de lippen van den amechtig tegen de muur leunenden
jongeman, alsof hij er het vurig mene-tekel nog voor geschreven zag staan.
Zijn vonnis.
't Was ook werkelijk niet mogelijk om een korter, eerlijker oordeel over hem te
vellen, dat wist hij trouwens zelf ook wel.
‘Ga naar den directeur,’ zegt Speckmans.
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De jongens weigeren eerst; gaan dan. De leeraar, nerveus, praat driftig, is witter dan
gewoonlijk. De klas, stil, zit gevangen in een onthutst zwijgen.
De jonge Homan liep na het onderhoud met den directeur in diens kamer, door de
gang; hij liet zijn gedachten over het gebeurde gaan. En kwam er op dat oogenblik
toe, de christelijke levensopvattingen van zijn docent met diens handelwijze te
vergelijken. Hij stelde zich de laatste tot een voorbeeld, en de uitwerking van de
eerste, was daardoor beperkt tot een schim. Haar uitwerking was herleid tot de
steriliteit van een onbegrepen sprookje. Niemand paste het toe op eigen leven. Hij
zelf geloofde tenslotte meer in de succesrijke werkwijze van den leeraar, en trachtte
die na te doen. Hij realiseerde zich dit alles voor dien niet; het was niet zijn gewoonte
daarover na te denken, over die dingen denkt men niet, voor men dertig is; maar op
dit oogenblik oordeelde hij.
Onder elkaar critiseerden de klasgenooten de handelingen van den leeraar. Voor
de dwang die zijn wil op hen uitgeoefend had, stelden zij zich verder ook schadeloos,
door baldadigheden.
De reactie openbaarde zich door een opgewonden stemming die even na vieren,
als een vlam in hen opsloeg en dan weer doofde.
Maar latent achter een weerbarstige critiek, leefde het respect voor de handigheid,
waarmee hij hen knevelde.
Zoo waren ze op dat punt gekomen, waarop de mensch klaar staat de levensregels
van Christus voor onnut te verklaren. Op deze met de heimelijke betweterij van den
nuchteren burgerman neer te zien. Op dat oogenblik, begon er bij Homan intusschen
zich het vermogen te ontwikkelen, de eigen toestand te vergelijken. Hard pikten zijn
voeten op de wit-met-zwarte vloertegels van de gang. De nieuwigheid van het gebouw
was nog maar amper aangetast, door het gebruik van de leerlingen. Hij was er zich
wel van bewust,
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dat er een groote kloof lag tusschen de Christelijke levensopvatting, die de leeraar
aanhing, en diens tactiek, die men algemeen in de samenleving volgde....
De scholen werden niet zoo rojaal gebouwd als tien jaren later het geval zou zijn.
Het gebouw was betrekkelijk nieuw, maar de sfeer van behagelijkheid die de
geïmiteerde luxe van trap en vloer en muren meebracht, was weggesleten onder de
vlugge voeten van honderden leerlingen.
Homan was nooit anders dan met tegenzin de poort binnen, die gang ingegaan.
De walm van de dwang die daar uitgeoefend werd, was als het ware tegen hem
opgeslagen daar. Het was of de stroom van ijzer-beslagen schoenzolen, daar altijd
door in die gang was te hooren, altijd door. Zoo'n prettig geluid was dat niet. Je eigen
voeten moeten er in mee gaan.... Ze sleten wat af, die voeten, van de gangen; ze
sleten van je gedachten wat af.
Hij was dan aan het einde van de lange gang gekomen, en was op het punt, de groote
glazen tochtdeur open te slaan, toen hij Speckmans in het leeraarskamertje zag staan.
Deze stond rechtop, de jongen merkte de strakke gesloten ernstigheid van den
volwassen mensch op, die hij voordien nauwelijks gezien, nooit begrepen had. Hij
zag hoe de leeraar, die daar groot en forsch leek in het kleine kamertje, zich met
langzame bewegingen een poedertje uit een wit papiertje in een glas water uitstrooide.
Hij had zich het dichte bruine haar recht over de schedel gekamd....
En juist zoo forsch en zoo resoluut als de leeraar in de kamer stond de jonge man
op de gang; en.... hij vergaf zijn leeraar op dat oogenblik; hij koos partij voor hem;
hij zag hoe hij zich met een geneesmiddeltje overeind hield. Hij begreep ook, dat hij
er niet klaar mee was, met eenvoudig de door de practijk verzegelde levenskunst van
dezen sterken, ongebroken mensch te minachten.
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Veel later nog, zou hij telkens weer dit beeld voor zich zien; zou hij begrijpen, dat
deze mensch niet anders had gekund, dat deze leeraar zijn leven lang, niet anders
zijn klas zou kunnen winnen, dan door den sterke te knevelen, met behulp van zijn
overwicht op den zwakke. Genade of medelijden of offers of welwillendheid kwamen
hier in laatster instantie; kwamen in geen enkele instantie van pas. Als hij de
offervaardigheid had willen te pas brengen, zouden de zenuwen hem doen vallen,
zijn eigen zenuwen of die van den ander.
Hij begreep dat bij dezen mensch, het leven en de mogelijkheden van zijn ervaring
en aanleg en bekwaamheden, gingen, voorloopig althans, vóór de leer, het schema.
Dat voor hem de intentie's van Christus, voorloopig althans, moesten zijn een
correctief, en een betrekkelijk zwak correctief op het leven.
Wehmeyer kwam langs loopen en stak de vuist naar hem op. Liesbeth Maas volgde
hem. Homan kon zoo niet. Ik kan niet haten, overlegde hij. Misschien is het overal
de macht die regeert; die zich tot elke prijs moet handhaven.
Maar Homan, die alleen blijft, overvalt de angst om ook zoo te worden als deze
mensch die hij daar ginds voor zich ziet staan. Hij gevoelt een afschuw als voor een
zwarte massa die hij langzaam op zich af voelt schuiven. De goedgeloovige jongen,
die hij altijd geweest is.... het is of hij zich verdedigen moet tegen een ontzettend
groote kwal, die met duizend glibberige armen op hem af komt.
Hij heeft er niets mee van doen. Het Christelijk wereldbeeld, de evangeliën, hebben
er niets mee van doen.
Is het mogelijk een compromis te vinden? Deze mensch is niet de slechtste en niet
de zwakste, van die hij ontmoet heeft. Zeker niet de slechtste en misschien de sterkste.
Speckmans verlaat het vertrekje; hij ziet den leerling, die half achter de deur
verscholen is, niet. Deze gaat nu het leege lokaaltje binnen.
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In de kamer hangt een Christus van Titiaan. Homan kijkt naar dat portret.
Hij wil het zich niet verhelen, dat hij door het beloop van de zaken in deze school
is gaan twijfelen. Men mag er niet om liegen ook; er is niemand die hem op dit
oogenblik met zulk een hekel vervult, als juist Christus.
Hij gaat, de handen in de zakken, vlak voor het portret staan. Hij merkt nu voor
het eerst op, hoe ziekelijk bleek Titiaan het gezicht van den Heiland geschilderd
heeft.
Geef den keizer wat des keizers is, zegt Hij, terwijl Hij de munt bekijkt, die de
zwarte hand van den bezoeker Hem toesteekt.
Geef den keizer wat des keizers is. Is hier de ‘Spin’ de keizer....
Homan moet er zijn feillooze jongenslogica ten spijt, toch om lachen.... ‘Spin’ een
keizer.... ‘Spin’ de keizer hier. Maar Speckmans is werkelijk de beste leeraar van de
school; dus ‘Spin’ is hier werkelijk de keizer. ‘Spin’ beheerscht de geest van de
school.
Is het niet laf, denkt hij verder, dat Christus zoo spreekt. (Wien hij nog zelfs niet
genoeg recht gedaan heeft als hij Hem zich als mensch ten voorbeeld stelt). Hij heeft
er zich immers van af gemaakt, met dat te zeggen: den keizer in vredesnaam te geven
wat des keizers is....
Met donkere blik staat hij voor de beeltenis. Zijn adem gaat snel, een oogenblik.
Christus ziet hem zelfs niet aan, hij kijkt met een wonderlijke sfynxachtige uitdrukking
op het gelaat naar de man op de plaat.
En het is of deze Mensch slijm op zijn bloed ademt.... Wat Hij den keizer gegeven
heeft, dat zal hij, Homan, zelf noodig hebben in zijn leven.
Op tafel staat nog het glas, waar de heer Speckmans uit gedronken heeft. Met
ingehouden adem en met afkeer kijkt hij naar de beslagen rand.
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Dan slingert hij het tegen de wand.... De ruit van de reproductie naar Titiaan vliegt
in scherven.... het drinkglas raakt de plek, waar Christus is geschilderd, die het
geldstuk aan den huichelachtigen wetgeleerde zal terug geven.... Dwars door het
papier heen slaat het een keep in de gestucte muur er onder.
Dan staat de jongen vrijer op die vloer. En rechtop. Hij bukt zich dan.... wil de
scherven oprapen. Maar het is ondoenlijk, in de kleinste splinters is het glas gebarsten.
Hier en daar vindt hij een flinter in het behang.
De daad heeft hem bevrijd. En direct er op voelt hij: zijn heimwee jegens den
Heiland is er niet minder groot om; zelfs is ze na deze uitbarsting grooter geworden.
Avond is het als hij naar huis loopt.... Er is in hem een vreemde, sterk samengebonden
stemming. Voorbij de synagoge loopt hij, en met de binnentredende Israëlieten mee,
gaat hij de ‘sjoel’ binnen. In de synagoge zitten de joden verstopt onder dekenachtige
kleeden. Dezelfden die een ander op de markt met hun expansieve gebaren op zij
duwen, wanneer men met ze in onderhandeling treedt over een boek, en die men er
met z'n allen toch tusschen kan nemen, als men twee exemplaren in elkaar schuift
en ze met een effen gezicht voor de felle oogen van den Jood heen en weer zwaait,
en vraagt: Wat kost dat?
Uit de donkerte van de Novemberavond, zwaait zich hun monotone vormlooze
zang op.
De donkere avond van deze donkere dag is achter deze rabijnen weggekropen. De
achtersten handelen over kippen. David Cohen zegt net zoo barsch als hij op de
lompenmarkt zich de straatjongens van z'n kar duwt:
‘Houd je hoed op.’
En toch is er ook in weerwil van hun materialistisch gesjagger in de luidruchtige
ritus van deze verstootenen, een zekere wijding.
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Het is waar, het is Homan's eigen fantasie, die hun min of meer grof gedoe, deze
hanker naar het beloofde land ingiet. Door dat verschraalde, vergrofde,
synagoge-dienst gedoe, wordt de nood van hun lot vastgehouden, als door de doode
zwarte letters, de lichte gedachten van een boek....
Dan is er één stem, die van den jongsten zanger van het koor, die zich losmaakt
uit die doode stof, los van het uitzichtlooze klagen, dat nog maar heel zwak leeft in
de verschreeuwde stem van den zanger. De stem vlucht weg naar een eenzame plek
ergens, blijft er een oogenblik boven stilstaan als een vogel boven een terp; ze neuzelt
in zichzelf, in een toevallige gedachte verloren, op die plek een oogenblik voort, dan
vat ze, maar nu vervoerd door een zaligsprekende monotonie, de uitgesleten klacht
van de anderen weer op. Dit is geen synagoge, dit is geen stuk eeredienst, dit zijn
geen Joden, en dàt is geen uit de voegen geslagen scholier; dit is een alleenstaande
man die op deze plek staat, zich beklaagt, zich verwondert, door een schichtige onrust
in de wiek geschoten, even de stem verheft.... zich beklaagt weer. Het is de verloren
mensch die zich over zijn toestand bezint. Het is de arglistigheid, die Gods genade
op dat oogenblik een stem toebedeelde.
Het is Cohen die zingt; het is meer. Dit is het oogenblik, waarop de geest, daar in
de kleine stad, één van die allerlaatste, in het veenland bij de zee, zich over den
mensch heen buigt.... En die niet verder komt, dan een klacht. Een andere steenworp
naar Christus. Iets van deze dingen vermoedt Homan. En hij weet ook, dat hij nooit
neen zal kunnen zeggen tegen den Heiland, dien hij nog niet weet hoe te dienen.

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

29

Een duel
DE SCHADE, DIE ER BIJ DEN JONGEN HOMAN aangericht was, zou men op
dat oogenblik nog wel niet hebben kunnen aantoonen, noch in zijn fysiek noch in
zijn geest. En toch was er een zeere plek gekomen als het ware in de schors van zijn
ziel. Het ging met hem als met een boom, die voor het oog geheel gaaf daar kan
staan, en die toch reeds door een mycelium-woekering geoordeeld is. Zijn geloof
was aangetast door de gebeurtenissen op de middelbare school; hij was er niet toe
gekomen, dat geloof vaarwel te zeggen, maar hij had er toch niet voldoende steun
meer aan. Ware zijn natuur minder religieus van aanleg geweest, dan had hij dat
misschien gedaan. Nu....
Wel, hij had het probleem, dat zich aan hem voordeed, in de hand genomen, had
het bekeken.... en weggesloten, zooals men het een vreemd voorwerp doet, waarvan
men de dienst niet begrijpt.... Men sluit het weg, om het later opnieuw ter hand te
nemen, en de vragen te beantwoorden, die zich er over hebben voorgedaan.
Maar Homan was er zich niet van bewust, dat hij tegelijkertijd zijn geloof, althans
het werkzame deel, de ziel beinvloedende kracht ervan, had weggesloten. (Niet de
dogmatische inslag ervan, zooals later zal blijken.)
Zoo gaat het immers altijd met twijfel. Men denkt zich een vraag niet geheel tot
het eind toe door.... daar begint men mee; maar men eindigt steeds met zich op een
gegeven oogenblik te moeten realiseeren, dat men zich van de grond van zijn geloof
niet meer klaar bewust is.... Men heeft zich zijn geloof weggesloten.
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Nu is het waar, dat een religieuse natuur steeds godsdienstig van aanleg blijft. Iemand,
wiens nadenken ingesteld is op de onzienlijke dingen, blijft doorgaans zijn leven
lang die aanleg houden. Hij moge zich met exacte dingen bezig houden zooveel hij
wil.
Wij dienen ons dus te realiseeren, dat de jonge Homan ontvankelijk was geworden
voor een scepsis, die niet de dogmata, maar het practische leven betrof. Later zullen
wij deze twijfel en de gevolgen opnieuw bij den jongen man aantreffen, al is het, dat
men die niet steeds achter zijn daden leven ziet.
Een ander onderwerp, dat tot overdenking moge nopen is de belichting der vraag,
hoe Toon Homan reageert op de werkelijkheden van zijn leven. Het spreekt van zelf,
dat de confrontatie met het vaak ontmoedigend nuchtere menschenleven, dat langzame
proces, dat een menschenleven lang werk heeft, voor het geheel voltrokken is, bij
hem ook haar invloed deed gelden.
Verder mag men zich ook niet verhelen, dat de oorlog niet alléén een verwijt mag
gemaakt worden van de afwijkingen op religieus en mentaal terrein, die zich bij hem
voordoen. Er is nu eenmaal in elk leven een verschil in de denkwijze, en de habitus
ook, tusschen den volwassene en den jongen man; een verschil, dat men niet verklaren
kan uit het groeiproces alleen. Zonder twijfel is het zoo, dat elke jonge man, die door
zijn opvoeders van velerlei weermiddelen en exegese wordt voorzien, een zekere
schok doorstaan moet. Die schok namelijk, waarmee de ontdekking der grenzen van
eigen aanleg, de dood van idealen, inperking van mogelijkheden, de tegenslagen,
zoowel als de vervullingen, zich op hem werpen; hem omverwerpen als het ware.
Lang niet ieder doorstaat die schok ongehavend.
Maar, en dit zijn de elementen, die de geestesstructuur van dezen jongen mensch
samenstellen, deze crisis, die dus
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voor ieder mensch dezelfde is; deze crisis wordt verzwaard door de moeilijke
tijdsomstandigheden ten eerste en verder door de vragen, die zich aan hem hadden
voorgedaan betreffende de mogelijkheid van de practische toepassing van bepaalde
principia van het Christendom.
Vraagt men zich af, of zulk een vraag, die Homan niet langer dan een enkel moment
als in een flits voor zijn geestesoog gezien heeft, van wezenlijk belang kan worden
voor de ontwikkelingsgang van zijn ziel, dan moet het antwoord luiden, dat zelfs
deze kleine spleet tot grooter crisis aanleiding zou kunnen geven, dan hier beschreven
wordt.
Was door deze gebeurtenissen de grond gelegd voor een zekere scepsis, die ten
slotte van groote invloed op de zielsgeschiedenis van de jonge Homan zal blijken te
worden; men zal uit het vervolg van zijne ervaringen de invloed kunnen opmerken,
die de bijzondere omstandigheden van de oorlog, twee jaar later, op hem zouden
hebben.
Anton Homan had, toen hij tien jaar oud was in het zelfde jaar zoowel zijn vader als
zijn moeder verloren, en was opgenomen in het huis van zijn oom, wiens huwelijk
kinderloos was gebleven. Hoewel hij zich steeds als een vreemde in het stadje had
gevoeld - zelfs als kind had hij nooit het besef, er thuis te hooren - een sterke
herinnering bleef hem bij aan de hoofdstad van het land, waar hij zijn eerste
levensjaren had doorgebracht; zoo had toch op een of andere wijze zijn hart zich
gereed gemaakt, er zich te gaan nestelen. Zonder dat hij er zich in die tijd scherp van
bewust was. Had men hem gevraagd, welke bezwaren hij tegen zijn woonplaats had,
hij zou nauwelijks hebben weten te antwoorden. Waarom hij er zich zou gaan thuis
voelen, zou hij ook eerst veel later weten.
Er was er één in het huis van zijn oom, (die zich na een korte tijd een kleine plaats
als burgemeester te hebben gediend, tot het ambtelooze leven had teruggetrokken)
er was een
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persoon in dat huis, die in het stadje stilte heel goed aardde. Zijn tante. Zij was
ziekelijk en mede hierdoor moest zij zich veel dingen ontzeggen, die een ander het
leven veraangenamen.
Vandaar, dat ze ijverig rondgezien had naar de kleine vreugden, waarmee ze haar
dagen licht kon maken. Ze bepaalden zich tot het verzorgen van haar planten en
vogels, het bestieren van haar huis, en het opkweeken van een heel voorzichtige
wijze van omgaan met haar huisgenooten, een genoegen, waar ze op haar eigen
omzichtige wijze een stille voldoening uit putte.
Toen het eten schaarscher werd, was het soms zeer moeilijk aan het versterkend
voedsel te komen, dat haar was voorgeschreven. Vooral de vleeschvoorziening liet
veel te wenschen over. Het was Toon vooral, die in de fourageering van deze dagen
een werkzaam aandeel had. Op welke wijze dat toeging, wordt in het volgende
gedeelte van deze geschiedenis beschreven.
Op een stille middag was Toon's tante, Mevrouw Homan, bezig het door Toon
gesmokkelde vleesch te bewerken, toen de stem van een jongen, die lang voor het
keukenvenster had staan toekijken, zich verhief.
‘Geef mij een stukkie vleesch.’
Treiterend-onderdanig had de jongen het gevraagd, die voor het ijzer-geharceerde
raam van de keuken-kelder, waar de vrouw des huizes bezig was met het uitbeenen
van de gesmokkelde tien Kilo vleesch. Welk een eindelooze weg van soebatten,
informeeren en onrust was er noodig geweest om dat stuk vleesch daar op die
keukentafel te krijgen. De vrouw, die met het bewerken van dat vleesch bezig was,
had niet dadelijk opgekeken. Zoo onwerkelijk had die stem geklonken, die daar sprak
dicht bij haar gezicht. En die woorden waren zoo dicht op hàar ingedrongen; ze waren
zoo valsch, zoo gemaakt-argeloos, zoo opgesmukt-schijnheilig,
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de ernstige achterbaksche eenzaamheid van de vrouw binnengedrongen, dat een helle
schrik door haar heen geslagen was, zoo vlug, dat ze zelfs niet het besef had om te
denken.
Neen, werkelijk, er waren weinig woorden gesproken, die getuigden van zooveel
belangstelling voor, en zooveel kennis van en inzicht in de ziel van de samenzweerster.
Lijzig, monotoon, met een bijna onmerkbaar crescendo, hadden die woorden zich
in de stilte van de deftige sousterreinkeuken ingeboord. Ongetwijfeld had de persoon,
die de woorden zei, een tijdlang de verrichtingen der vrouw gadegeslagen....
De toeschouwer had gezien, hoe ze dat vleesch had gehaald - een kostelijke, bijna
niet te tillen vracht was dat geweest.... hoe ze het mes had aangezet.... Die was getuige
geweest van het schichtige omzien....
Met verwonderlijk vaardig vernuft moest die persoon zich in de gedachten van
die vrouw ingeleefd hebben, om op zoo verbluffend-zekere wijze te kunnen ingrijpen.
Schichtig had de vrouw toen naar boven gekeken, maar even slechts had ze het
platte gezicht van den bedeljongen gezien....
Hád ze echter wel een gezicht gezien? Bijna kwam ze er toe, te hopen, dat ze zich
vergist had, zoo stil bleef het immers.... Uit de galmgaten van de toren vibreerden
vijf bekkenslagen, die gleden over de voortuinen van de heerenhuizen over de kade
de rivier in.... Het was zoo stil daar. Een renteniertje met-familie-over, praatte met
zijn gast over de boord-bedden van Silene, Campanula, en de rozen-beplanting....
verder was de kade leeg....
Maar voor dat de schrik geheel weg was, sprak de stem opnieuw:
‘Geef mij een stukkie vleesch.’
Als het geronk van een vleiende spinnende kat, zoo sponnen die woorden zich in,
in de schichtige veiligheid van de eenzame vrouw. Wie niet nauw toeluisterde had
er niets meer
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in gehoord, dan het over-bescheiden fleemen van een straatjongen. Maar de vrouw
doorschokte het verveelde neuzelen van dien overwijzen bedeljongen, daar boven
het ijzeren rooster.
Haar zenuwen waren omslagen met een spot.... aan handen en voeten gebonden
voelde ze zich door de hoovaardij in die jongensstem.
‘Wat moet je daar? Wil je maken dat je daar van dat rooster vandaan komt?’
probeerde ze.
In de stilte van de kade vochten die twee.... met een verbijsterende geslepenheid
drongen ze naar de zwakke plek in den ander. Ze deden niet hun best, zich voor
elkander te verbergen.... Ze spraken ook niet met elkaar, ze gaven in elk geval geen
antwoord op elkaars antwoorden.
Het was zoo stil daar in dat tuintje (het hekje waardoor de indringer naar binnen
was gekomen stond nog aan) en in de stilte zwommen beider gedachten, beider vrees,
en beider bravoer rond, zoo onwerkelijk stil en bespiedbaar als visschen in een
aquarium. De bedeljongen in angst omdat hij daar in dat deftige voortuintje op
verboden terrein stond; en de vrouw omdat ze daar op eigen grond met verboden
waar werkte.... Op eigen angst antwoordden ze.
Een vreemde toestand. Twee tegenstanders, die ieder door hun eigen angst
verslagen zijn. Ze durven geen van beiden van den ander aflaten. Beiden hebben ze
het besef, dat deze toestand zoo niet veel langer meer duren kan....
Op de rivier komt een schip; het drijft achterste-voor op de schipbrug aan; met de
golven mee drijft het, het verwondert zich over de starre deftigheid, waar het langs
drijft. De stille verwondering van een kip, die zich over zichzelf, het hok en haar
eigen ei verbaast, overwoekert ieder ding.
‘Wat moet je hier in deze tuin? Scheer je hier weg.’
Alles wat ze in andere omstandigheden tegen een straatjongen zou kunnen zeggen,
voert ze aan, de vrouw in de keuken.... Uit onzekerheid valt ze in de zekerheid terug,
waarmee ze gewoon is zich het gespuis van de deur te jagen.
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‘Geef me dan een stukje vleesch,’ smeekt de jongen, verslagen voor een oogenblik
door deze heftigheid, die hem steeds pleegt te verslaan. De ijzige overmoed is voor
een oogenblik uit zijn woorden, uit zijn doen weg.
Het is de honger, die hem tegen de tralies gedrukt houdt. En de hoop straks toch
naar huis te kunnen gaan en een stukje van dat vleesch mee te brengen.
Maar hij is toch werkelijk van zijn stuk gebracht. Zooals dit barsche bevel het hem
altijd gedaan heeft. Tenslotte heeft hij vergeten, dat hij maar even heeft te herinneren
aan de politie om toch zijn deel te krijgen van dat vleesch.
Stil stonden ze. Het was of ze een onderonsje hadden samen. Alsof ze voorgoed
aan elkaar verraden waren. Voor hun besef waren ze dat oogenblik voorgoed aan
elkaar gekoppeld.
Met door overbewustheid verstilde gebaren bewogen ze zich. Met de
overbewustheid, die de samenleving in sommige Hollandsche en misschien ook
andere stadjes stillegt. Er zijn manieren, die door een te groote rijkdom van bewustzijn
en geest heel mooi.... en heel dood zijn. Op sommige primitieve schilderijen is dat
zoo; daar is de kiem van het animale leven verstikt onder de looden vracht der
beschouwing....
Maar ook slechts even wankelt de heerschappij van den indringer. Dan herinnert
hij zich ineens, dat voor deze keer het dreigement hem niet kan raken.... omdat hij
immers tóch zijn vleesch krijgen zal.... Zoo zeker als op de Brink het politie-posthuis
is, zoo zeker zal men hem een stuk vleesch moeten geven....
‘Geef me nou een stukje vleesch voor me zieke broer. Die moet versterkend eten
hebben,’ liegt hij. Hij vertelt maar achteloos voort, alles wat hem voor de mond komt;
onderwijl kijkt hij aandachtig naar het vleesch....
Eerder spottend is de toon, waarop hij de leugen vertelt....
Zulk een moeilijke weg heeft de vrouw moeten bewandelen om aan dat vleesch te
komen. Van den fruitboer had ze
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gehoord, dat er bij hem in het buurtschap vleesch was te krijgen. Zelf had ze er niet
heen gedurfd, maar Toon, haar neef, had de fiets genomen en was er heen gegaan.
Hij had het niet langer kunnen aanzien, dat ze er slechter door ging uitzien, omdat
het voedsel karig was. Stipt had zij zich willen houden aan het rantsoen, dat de burger
een en ander in reserve had....
‘Moet het u zoo vergaan als De Roos, die zijn vrouw naar het graf heeft moeten
brengen, omdat hij zich aan het rantsoen wilde houden,’ had Toon gezegd.
De lange stoffige weg had hij afgefietst naar de Rijzenwaard, waar in een van de
huizen, laag bij de grond, die daar als een kudde eigenzinnige beesten bij elkaar
gedrumd stond, de boer woonde die het slachtverbod had ontdoken.
Nog een paar zwarte stippen had hij achter zich gezien. Het was zoo langzaam
aan in hem opgekomen, dat die zwarte bewegende stippen, die over de weg traag
voortschoven, hetzelfde doel als hij konden hebben.... ook een slager in een wit buis,
die voor hem uit fietste, had hij niet vertrouwd.... Die had omgekeken en met nijdige
zet de trappers afgeduwd toen hij den wielrijder ontdekte. Maar bij de tol had hij
zich van den mededinger ontslagen. Er had het een of ander aan diens fiets gehaperd....
Met schijnheilige hulpvaardigheid had hij in z'n bagage-tasch naar een kettingschakel
gezocht.... ‘Kun je me ook zeggen welke kant het is naar de Rijzenwaard,’ had de
listige slager nog gevraagd, toen hij wilde verder gaan; naar de bekende weg vroeg
hij.
‘De Rijzenwaard?.... dat is links-om, zoover ik weet,’ had Toon Homan toen listig
geantwoord.... ‘Je rijdt tot het Gemaal en dan rijd je recht toe recht aan, de Maten
in,’.... zei hij nog eens, den man op een verkeerde weg zendend.
‘Dank je,’ had de slager nog geantwoord, in z'n rol blijvend. En Toon, die schik
in de vertooning had gekregen, was nog eens weer afgestapt, en had lachend gevraagd
naar den bewusten boer.
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‘Net zoo,’ zei de man in het gladde witte buis; ‘links-om tot het Gemaal en recht toe
recht aan, de Maten in.... Maar je moet opschieten, want anders ben ik je voor....’
De slager was ook werkelijk vóór geweest; hij had een fiets van den tolbaas
geleend, en had een binnenweg geweten. En hij was juist met zijn fiets teruggekomen,
toen Toon aan de groote schuurdeur aankwam.
Het had heel wat moeite gekost het vleesch los te krijgen. In de keuken was hij een
gesprek begonnen.
De boer sprak: ‘Het is kwaad gesteld met een mensch, als hij voor zijn eigen
lichaam niet zorgen kan. We hebben hier een heele goeie politie.... Hij is goed voor
den minderen man, hij is secuur voor de regeering. Als hij je betrapt dat je koren aan
het vee geeft, sta je onherroepelijk op de bon. Maar op wat je neemt voor je eigen
lichaam, kijkt hij niet zoo nauw....’
De boer was bezig voor het vuur. Hij roosterde roggekorrels in een koekepan, dat
was op het platteland ersatz voor brood.
‘Straks gaan ze de koffiemolen in,’ vertelde hij. ‘Dan gaan we ze kapotmaken; de
pap die je op tafel ziet, is er van gemaakt.’
‘De pap ziet er goed uit....’
‘Als je soms een bord wil mee-eten....’
‘Ik heb den veldwachter ook eens bij me gehad,’ zei de boer.
‘Van Veen,’ zei hij, ‘kun je me niet eens aan een mud aardappels helpen?’
‘Als ik zei, dat ik dat niet doen kon, loog ik....’
‘Ik had ze wel, en ik wou ze hem ook wel geven, maar hij was van de politie, en
ik moest hem op een afstand houden.’
Een gladde perkamenten huid heeft de boer; twee diepe rimpels loopen er bij de
neus langs de mond omlaag....
Een blauwe linnen marktjas heeft hij zich om de schouders geschoven; de pap zit
er nog in, die zal er niet uit zijn, voor
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de jas versleten is; gewasschen wordt die niet. Hij heeft eigenlijk een
diplomatengezicht, de boer; een verboemeld diplomaat, die een ingewandziekte heeft;
daar heeft de boer veel van weg. Zijn doen ook.... men raakt het idéé niet kwijt, dat
hij iets anders voor-heeft dan hij zegt.
Ik ben benieuwd, waar je je rogge-voor-je-eigen, en je aardappels-voor-je-eigen
verbergt, denkt Toon Homan. Je zal wel een akkertje hier uit de buurt vandaan hebben
liggen, waar je het brood voor je lichaam inkuilt.
De boer praat, hij lijkt openhartig, en praat voorzichtig; hij verliest geen oogenblik
den ander uit het oog, al tastend praat hij verder.
Soms zeggen zijn woorden: Je bent een domme stadsche slipjas; eigenlijk moest
ik met je over Pastoor en Bijbel praten.... En dan weer, als de bezoeker er een scherp
woord tusschen werpt, maakt hij een zwenk, is hij bereid over een andere boeg te
gaan visschen,.... maar niet te gauw doet hij dat.
‘Ik heb geld genoeg,’ zei Deusje de veldwachter, ‘en een span kinders, en ik heb
er niet voor te eten.’
‘Ja het is wat voor een mensch.... een span kinders en geen eten in huis....’
‘Ik ging naar mijn buurman.... en ik zeg: Gooi jij deze zak met aardappelen bij
Deusjen over het hekje; je zegt niet van wie ze zijn. Wie ze passen moet ze aannemen,
dat zeg je.’
De boer vertelt, en het eten dampt; roggepap, met stroop en karnemelk.
Dan schikken ze aan tafel en eten.
De boer praat. Het lijk wel of Homan geeuwhonger heeft, zegt hij.
‘Van Veen,’ zegt Homan, ‘heb je hier nog domme boeren wonen?’ Lang kijkt de
boer hem aan. Het duurt zoo lang, voor hij antwoord geeft.
‘Domme boeren, die heb je bij ons niet meer. Die zijn
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hier niet meer. Die hebben een zandwinkel,’ zegt hij ruw. ‘Je hebt hier alleen nog
slimme’....
‘Maar laat je de pap smaken; anders krijg je geeuwhonger. Ik heb dat eenmaal
eens bij een man gezien op de markt te Nijkerk.... Die beet in alles wat je hem
voorhield; hij leek kwaadzinnig.... de menschen liepen er bij weg.... Ja, zoo'n mooi
gezicht was dat niet.... Hij kroop als een dier over de grond.... En ik wist van m'n
vader, dat geeuwhonger zoo is.’
‘Heb je een stukje roggebrood? zeg ik tegen een vrouw die er bij stond.... Want
er is niet beter dan een stuk roggebrood.’
‘Als je dat ooit eens weer overkomt en je hebt een stuk roggebrood bij de hand,
neem dat dan.’
De bezoeker ziet zijn gezicht in de verweerde spiegel die voor een deurpaneel
hangt.... Werkelijk hij is grauw van honger.... het rantsoen is zoo klein thuis.
En hij schikt bij.
Maar over het vleesch praat hij nog niet.
Men vertrouwt hem niet heelemaal.
‘Er loopen op het oogenblik zooveel vreemden het erf op,’ vertelde de boerin.
‘Het is lang altijd geen goed volk. Gister toen ik aan 't karnen was, bleven er twee
zoo lang in huis, tot ik klaar was.... Ze wilden boter hebben, en ik durfde niet
weigeren’....
Terwijl ze praat, gaat haar oog telkens naar de open deur in de bedstede, waarin
een ziek kind ligt. Ze houdt de beweging der dekens in het oog.
En zoo zonder genade is dat kijken. Het gestommel in de bedpeul enerveert haar;
het lijkt of ze zoo wil opstaan, en het de zieke te verbieden, daar in de peluw te roeren.
De deur naar de stal staat open; het riekt in de kamer, als in een varkenskot.
Niemand verbergt iets, denkt Homan. Het bevalt hem hier. Tusschen thuis en de
race met den slager ligt een kloof. Je
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moet even heelemaal veranderen, voor je hier past; je voelt je even een verrader.
Dit is hier het zelfde. Vroeger is me altijd geleerd, dat ik de eerste plaats aan een
ander moest geven.
Betrekkelijk gemakkelijk leek me dat; maar zoo eenvoudig is de zaak dus niet.
Zijn heele onderneming, deze middag, kan geen licht velen.
De boerin staat op, en schenkt zich een kop kamille-thee in. Ze heeft kiespijn, de
eene wang hangt als een dikke buidel om en onder het oog; trekt het scheef en sluit
het in.
Na de schermutseling met den slager, was hem de geest daar in huis niet vreemd
meer.
De boerin, die een ander mensch scheen, nu de uitdrukking van haar gezicht was
veranderd, bewoog zich zonder gêne door de kamer.
‘Je kijkt me zoo zwart aan,’ zegt Homan. Met armhartig vertrokken gezicht, lacht
ze.
‘Ben je al bij den dokter geweest?’
‘Waarom zou ik er mee naar den dokter gaan? De pijn is over. Die dikte is roos.’
‘Zorg maar dat je er de kou niet op valt,’ zegt de boer.
De kinderen ravotten met elkaar op de deel. Ze hadden fijne stadsgezichtjes; onder
het vechten smeerden ze elkaar het neusslijm in het gezicht.
Een tengere, kleine jongen met vreemde zwarte oogen in een porselein bleek, met
wit haar bedekt gezichtje, liep huilend op de beide stoeiende meisjes toe. Hij dacht
dat het ernst was.
‘Kom toch, huilebalk, we doen niet uit eerling’....
Maar het kind gilde toen ze opnieuw begonnen, en vergat, dat het maar spel was.
Het spande zich een oogenblik in, dat te bedenken, maar in de oogen groeide de
vrees.
‘Ik bouw zelf niet,’ zei de boer, ‘ik melk zeven koeien; daar moeten acht menschen
van leven; nu kun je zelf gaan narekenen, wat een slomp werk dat is.’
‘Dat is een pens vol werk. Zeven koeien is een kwak
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vee, man.... en twee paarden.... Nu kun je zelf wel begrijpen, wat een werk dat is....
Ik win goed hooi.... dat moet.... een paard heeft een scherpe maag, al mag er dan een
enkele rusch in het hooi zitten.’
De kinderen kwamen binnen.... het jonge meisje liep naar den bezoeker en voelde
zijn zakken na.... ‘Wat heb je in je zakken?’....
‘Je mag je niet zoo opdringen, Janna,’ zei de moeder.
De boer weigerde vleesch af te geven.
‘Als ik de één wat geef, heb ik morgen de halve stad op het erf. Wat ik aan de één
geef, kan ik de ánder niet weigeren. Daarbij.... ik moet óók eten.... Ik heb een span
kinders.... Gisteravond heb ik een halve mud rogge van de Maten vandaan gehaald....
Tweehonderd gulden gaf ik’....
‘Tweehonderd?’
‘Ja, dat is nog niet veel. Er is hier tien pond weitemeel gebracht bij m'n buurman,
voor twintig gulden. Voor alles wordt veel geld betaald.... Er is de vorige week vijftig
kilogram selderijzaad verkocht voor achtduizend gulden.... Een zakje vol zaad voor
een kapitaal geld.... enfin.... Ik reed in twee-donker met m'n rogge naar huis, en ik
ben bij het Geerlingvonder boven op den veldwachter gereden....
Ik had hem niet gezien, ik reed zonder licht vanzelf.
En Deusje net zoo....
Ik zat boven op hem, voor ik er erg in had.... Aan de knoopen zag ik, wie ik voor
me had’....
‘Och’.... zei de vrouw, ‘daar heb je mij niks van gezegd’....
‘Hij zat over-dwars op z'n fiets’....
‘Nou moet het bij-dit-en-bij-dat niet erger worden,’ blafte hij. Hij greep naar zijn
bekeuringen-boekje....
‘Maar ik denk, daar zet je mij toch niet in.... en zei: Goeien avond, Deus’....
Toen kende hij me aan m'n stem.... wist ie wel wie hij voor zich had.
‘Goeien avond’.... zei die.
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Hij pakte zijn fiets op, en hij keek kwaad bij m'n zak rogge langs....
Proces maken kon hij mij niet, want hij stond zelf niet vrij.
De boerin hield de bedstede in het oog.
Hoewel ze niet actief leidde, had ze toch zeker overwicht. Op een oogenblik stond
ze op en hielp, barsch en zeker, de zieke.
‘Kijk eens,’ zei Homan, die met den boer alleen bleef; ‘ik heb hier de reis naar toe
gemaakt, zonder vleesch kun je mij toch niet terug laten gaan.’ Hij begreep, dat er
niet veel aan te doen zou zijn, als de boer bleef weigeren; maar er was een
hardnekkigheid in hem gevaren.... hij moest en zou het vleesch mee terug nemen.
Zoo dicht aan het doel kon hij niet stranden.
Daar had hij die middag te veel moeilijkheden voor overwonnen. En toch leek het
er op, of hij zijn plan zou moeten opgeven. Hij begon te liegen.
Als hij de slimme zelfzucht, die in de oorlogsjaren de menschen bevangen had,
niet had ervaren, zou hij niet op de inval gekomen zijn.
Hij was nog jong, en de praktijk van het leven had hem nog niet al te zeer doen
vertwijfelen aan de deugden, die hem door zijn opvoeders waren aangeprezen....
‘Hoe kan je mij dat vleesch weigeren’, begon hij. ‘Er is bij ons geen korrel eten
in huis; en mijn tante ligt ziek, versterkend eten is voor haar niet te krijgen.’
Hij sprak tegen den boer, maar hij wist dat de uitslag van de boerin afhing. En hij
voelde ook dat zijn berekening goed was. Hij speculeerde op haar medelijden. En
onder het spreken door, verwonderde hij zich over zijn eigen handelwijze. Ik zou er
vroeger niet aan gedacht hebben, me tot die leugen te verlagen.... op het medelijden
van een ander te speculeeren.
Hij had wel veel egoïsme gezien, bij heel veel menschen; het leek of ze alle sociale
gevoel hadden verloren, in die benarde tijd.
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Leiders van het volk leidden een overdadig leven, dreven de prijzen van de
voedingsmiddelen op en lieten zieken wegkwijnen. Maar dat raakte niet meer dan
de buitenkant.
Dat hij dat zoo kon, daar zitten en een arglistig beroep doen op de betere gevoelens
van deze goede menschen, was daar het gevolg van; als mede de ontmoeting van
den slager; hij wilde voor deze niet onder doen.
‘Er komt een andere tijd. Er wordt nu honger geleden in de stad. Je moet je 't eens
voorstellen, hoe ik straks in huis kom zonder vleesch’.
‘Je hebt toch ook ziekte gehad hier!’
‘Je moet Homan een bout meegeven’.... zei de boerin, die in de kamer
teruggekomen was.
Een defect aan het rijwiel noodzaakte Homan de tram te nemen, die hem hijgend en
telkens stoppend, als om te rusten, thuis bracht.
De tram, één lange doos vol licht, rook en conversatie, schuift over de nerveuze
wielen, door de vochtige landen.
Tusschen de spanten van de schotten worden stemmen wakker.... Het licht in de
glazen bollen wankelt, een blauwig gele rups, richt zich naar het witte gloei-dopje....
De stemmen reppen zich mee met het gedaver der wielen....
Een oude man met de doodssterretjes op het gezicht, de mond kan al haast niet
meer glimlachen, verraadt de gulzigheid van elke dronk, die hij in zijn lange leven
genoten heeft....
Maar er zit in zijn woorden toch een zeker overwicht; niet de wijze waarop hij
vertelt, maar de inhoud van zijn woorden doet luisteren.
‘Het duurt nog.... vijftien, twintig jaren, voor de oorlog uitgevochten is. Ik weet
het’, vervolgt hij, en de glimlach waarmee hij zichzelf aan zijn overwicht laaft, is
leeg en leelijk; de oogleden gaan er bij neer.... hij kan zich niet meer zoo beheerschen,
dat hij waardig van zijn moeilijk verworven ervaring kan genieten.
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Het is al bijna geen waarheid meer, de waarheid, die hij gezien heeft.... En toch heeft
hij wat te zeggen....
‘Ik weet het aan de oorlog van zeventig en één-en-zeventig. Toen is het juist zoo
gegaan. Toen is er een goede tijd geweest, voor de handel. Ik weet nog, dat de
Duitschers hier kwamen.... al het vee dat hun aangeboden werd, was goed.
Mijn broer en ik waren toen jong; wij wilden vooruit.
Ik had een paar broers, daar zat wel wat geest in. En m'n vader was dat wel goed....
maar hij zette ons steeds aan om voorzichtig te zijn.
En tot negentien-honderd heeft het geduurd, voor de druk van de menschen af
was.... toen is er weer een goeie tijd voor den boer gekomen’.
Homan luisterde geïnteresseerd naar het verhaal van den ouden man. Het is hem
of de door de ouderdom al geheel verkankerde stem zich nog eens verheft.... De
anderen knikken stom.
‘Het is niet gezegd dat het ons weer zoo zal gaan’....
In het net ligt het vleesch.... Het ligt vredig tusschen de andere bagage in; tusschen
een rieten citybag, een jas, een doos, een met touw en papier omwonden pakket....
Vredig en onschuldig ligt het daar tusschen de pakken, alsof het niet door de wet
verboden is, dat dit pak daar ligt.... of.... misschien zijn ook de anderen niet zoo
onschuldig als zij er willen uitzien.... Wat weet hij daarvan.... Het zou hem spijten....
het geeft hem juist zoo'n gevoel van overwicht; dat hij daar anders zit, dan de anderen:
de zwaarte van een overtreding, van avontuur, van gevaar torst.
‘We gaan een rare tijd tegemoet’, zegt een ander. ‘Er is gister een bank gesprongen;
dat is net als een vuur, dat vreet verder; vandaag springt een bank, mórgen moet een
ander geleend geld bijstorten, als een andere bank het crediet niet wil overnemen;
moet hij failleeren.
En de borgen moeten het goed gezegd geld opleveren.... als een sneeuwbal vreet
dat voort, de stad en het land om’....

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

45
Er begon zich een vreemde beklemming op de menschen te leggen; die was eigenlijk
grooter dan hun woorden bedoeld hadden; ze zitten elkander door de rookgrauwe
atmosfeer aan te kijken.... Zulk een hoog opgetuigd zeilschip is die woelige stemming
geworden, dat men elk oogenblik vreezen moet dat die zal kantelen.
Er draait iemand aan de kruk van de smalle deur, die naar een ander compartement
toegang geeft. Onder het praten door, gaan Homan's oogen naar die deur.... snel
overlegt hij, wat hem te doen staat, wanneer een agent komt controleeren. Maar....
een andere passagier komt binnen en zoekt wankelend als een kind door de
schommelende tram, langs de banken. Voor het oogenblik is hij dus veilig. Maar het
is toch mogelijk dat zij gecontroleerd worden.
De menschen hebben zich weer hersteld van de schrik en van de conversatie, die
ze zich zelf hebben aangepraat....
Homan was blij, toen de tram de overkapping van het station binnenreed.
Op deze wijze had Toon het vleesch verkregen. Niet zonder dat er aan zijn moreel
onderscheidingsvermogen eenige schade was toegebracht. Velen zullen opmerken,
dat die schade niet veel beteekende. Inderdaad voltrekt zich het leven aan geen enkel
mensch, zonder dat hij zich nu en dan in de noodzakelijkheid gebracht ziet, het
gemeenschappelijk belang aan de directe behoefte van het zelf op te offeren. De een
ziet zich voor dit dilemma een enkele keer in zijn leven geplaatst, de andere meerdere
malen, een derde dagelijks. Ook zonder dat het iemand gelukt, de absolute eischen,
die hem o.a. door de geschriften van opvoeders als Ibsen worden meegegeven, te
verwerkelijken, kan zijn karakter de indruk van rechtschapenheid geven. De
voorbeelden hiervan zijn te talrijk dan dat men deze niet zou erkennen.
In de regel laten deze kleine nederlagen niet zulk een
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scherpe indruk na, als bij den jongen Homan het geval was. Hij was geneigd, zijn
eigen daden en die van anderen trouwens ook, te bemediteeren. Hij was niet exact,
wat zijn verhouding tot de dingen van het dagelijksch leven betrof; maar des te meer,
waar het ging om de toepassing van ideeën. Niemand was meer exact dan hij, waar
het betrof de verbindingen aan te leggen tusschen de beginselen, de uitgangspunten
van zijn groep, de levensleer, en diezelfde ‘Dingen van het dagelijksch leven’. Wat
dat betreft, leefde hij onder het geweld van een bijna, een ten naaste-bij primitief
instinct. Hij was jong, dus ook het natuurlijk, wil men, het lichamelijk, instinct was
nog niet vernield door de maatschappelijke plichten en spanningen. Wil men zijn
aanleg begrijpen, dan dient men deze twee aandriften in het oog te houden. Beide
leefden in hem naast elkaar voort; men zou oppervlakkig gezien geneigd zijn, te
meenen dat er geen verbinding tusschen die twee mogelijk was. Toch hadden die
twee aandriften zich, zij het aan de randen, in elkaar geäbsorbeerd. Schaden deden
ze elkaar in geen geval. Onder gunstiger omstandigheden zouden ze misschien tot
een vruchtbaarder geheel zijn vergroeid.
Wat een punt van verschil tusschen Homan's ervaringen en die van de meesten
uitmaakte, was het feit, dat hij in de bijzondere verhoudingen van de mobilisatie-tijd
leefde. Hij leerde eerder de eischen van de maatschappij en die van het individu met
elkaar vergelijken. Hij zag zich eerder voor die vragen gesteld, en zag ze in scherper
belichting, dan men die gewoonlijk ontmoet.
Toon liep de betegelde gang van het sous-terrein door, toen hij stemmen in de keuken
hoorde. Eindelijk zonder te weten, waarom, liep hij op het geluid van die stemmen
af. Tot zijn verwondering bemerkte hij, dat zijn tante zich alleen in de keuken bevond.
Spoedig echter ontdekte hij den jongen bedelaar, die in dreigende houding voor het
venster stond.
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Hij kon een glimlach niet onderdrukken, toen hij het komische van de situatie begreep.
Zijn tante immers had even weinig reden, een barsche houding aan te nemen, als
iemand die zich de vingers brandt, om te zingen.
De jongen haalde de schouders op, en keerde zich om met het air van iemand, die
zeggen gaat: Je hebt niet anders gewild. Hij liep, de handen in de zakken, met
slingerende voeten het tuinpad af. Hij maakte geen haast, maar met z'n schouders,
z'n nek, dreigde hij.
‘Dat is knap gespeeld, voor je jaren,’ prees Toon. Hij riep den jongen terug, om
te onderzoeken, of deze ook werkelijk zijn voornemen ten uitvoer zou brengen.
Een blik op het gezicht van den jongen overtuigde hem ervan, dat dit werkelijk
het geval was. Hij was blijven staan, zonder zich geheel om te keeren, even
onderzoekend als Toon het deed, keek hij dezen aan.
‘Kom eens hier,’ zei Toon slinks, ‘wat zei je daar zooeven? Is het waar, dat je
honger hebt?’
De jongen haalde de schouders op, als om te toonen, dat hij Toons poging, zich
een houding te geven bij zijn capitulatie, doorzag.
‘U moest hem een stuk meegeven, tante, dunkt me,’ zei hij.
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Toon Homan
ER BEGON ZICH BIJ DEN JONGEN HOMAN HET cynisme te ontwikkelen,
waarmee de burgerman de feiten, die zich aan hem voordoen, pleegt te behandelen.
Een koddige überlegenheit is daarin aan het woord, die soms de schijn wekt, of ze
met de ondeugd een accoord heeft gemaakt. In werkelijkheid verschuilt zich daar
echter vaak een rechtschapenheid achter, die zich aan de onvolkomenheden der
werkelijkheid heeft zeer gestooten.
Wanneer men zich afvraagt, welke verandering zich sedert zijn scholierentijd bij
hem heeft voorgedaan, zal men op het verschijnen van deze eigenschap moeten
wijzen. Men zou de vraag kunnen stellen, of hij zich op deze leeftijd nog zou stooten
aan het gedrag van zijn leeraar Speckmans. Opmerken zou hij het onvoldoende, dat
de leeraar er zich mee onder de lei schreef, zeker. Nog eerder, dan hij het indertijd
deed.
Men verwondert zich, dat deze gesteldheid niet tot moeilijker twijfel of crisis reeds
aanleiding gaf. Het was Homan echter gelukt, de conclusies waartoe deze feiten
aanleiding moesten geven, te verdringen. Zoo werden deze overleggingen, in plaats,
dat ze hem kwaad deden, tot een wapen. Ze immuniseerden hem. Zoo wonderlijk is
het nu met de ziel van den mensch geschapen, dat ze zich aan haar ziekte kan sterk
maken. Zooals een bres in een muur niet eerder schaadt, dan op het oogenblik, waarop
de vijand een aanval doet, maar niettemin gevaarlijk is, zoo lag op dat oogenblik zijn
ziel reeds bloot en ongedekt voor een schade, die haar te eeniger tijd zou overvallen.
Dat de toegang tot de religieuze inslag van zijn natuur niet geheel was afgesloten,
blijkt uit het volgende. Een jongens-
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achtig verzet tegen de vormen komt er allereerst in tot uiting. Maar ook neemt men
kennis van een krampachtige poging, zich onbevangen te confronteeren aan de groote
vragen van ons ras, zooals die haar neerslag in de Heilige Schrift vinden.
Op geen enkel terrein ging hij ver misschien. Niet in de wereld van het dagelijksch
leven, en niet in die der onzienlijke dingen. Maar niet onvast stonden in beide
werelden zijn voeten. En hij kende ook een zekere trots, van daar te staan, waar hij
stond. Hij was zich bewust van een Kern in zich, die in bepaalde omstandigheden
antwoord placht te geven aan een levend woord van buiten af. Die er zich van
aanrakingspunt tot aanrakingspunt aan voortbewoog.
De hieronder volgende gebeurtenissen staan niet op zich zelf; ze zijn gekozen uit
meerdere gelijksoortige. Er zouden tientallen gebeurtenissen kunnen verteld worden,
die onder wisselende belichting dezelfde verschijnselen openbaarden. Wat het
hierboven aangeduide verzet betreft, dit openbaarde zich door velerlei verschijnselen.
Symptomen, die alle wezen op een breuk in het innerlijk. Zooals de ziekte vaak
andere uitweg zoekt, dan die langs het zieke orgaan, zoo verstopte zich bij hem de
groote afwijking, die gevaarlijk had kunnen worden in allerlei kleinere, onschadelijke.
Wij moeten dat zoo verstaan, dat de verontruste intuïtie zich al zocht veilig te
stellen, voor dat de jonge man zich nog van eenig gevaar bewust was. Het is bekend
genoeg, dat het instinct als een alwetende moeder voor ons in de weer is, om te
trachten de gevaren, die zich voordoen, onschadelijk te maken. Niet altijd gelukt
haar dat. Kieskeurig is zij niet in de keus van haar middelen. En zoo heel vaak is ze
een heel domme moeder, die door de nood en de liefde gedreven, zich met
ondeugdelijke, en verleugende hulpmiddelen te weer stelt. In de laatste nood grijpt
ze leugen en bedrog aan. Ze wendt schadelijke geneesmiddelen aan, om het onheil
nog een jaar, een uur uit te stellen. Een verruk-
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kelijke domme kwakzalver lijkt het onderbewustzijn; ze verstopt, verbergt; durft
nooit het mes in het gezwel te zetten.
Zondagmorgen; ontbijttafel....
‘Je moet naar de kerk gaan’, zegt de oude heer Homan, die verantwoordelijk is
voor zijn pupil, zijn neef Anton Homan.
Hij doopt elke hap, die hij naar de mond brengt, in de alsem van het zooeven
gesproken verwijt; de zon schuift langzaam aan hooger in den hemel op; de schaduw
van de huizen slaat recht in de straten neer; dat is voor de ramen te zien.
‘Waarom ga je niet naar de kerk? Je hoort daar.’
Stilte.... Tusschen de reuzengroote, zwarte schaduwvlakken van de huizen, staan
smalle lichtstrooken. De auto's, de wagens schuiven er in, kruisen elkanders weg;
als groote doelbewuste beesten laveeren ze daar ieder op het eigen wit aan.
Het duurt zoo lang voor er antwoord komt. Nu deze morgen al een twist? Naar de
kerk gaan?.... De illusie los-laten, die zich als een witte engel over hem heeft
heengebogen?
Hij heeft de geheele nacht bijna gelezen.... De klok slaat; het slagwerk tinkelt, als
hooge klinkende droppels in een klaar stil water, druppelen de klankjes in de
Zondagsche kamer.
‘Laat de jongen toch.... als hij hoofdpijn heeft....’, liegt tante.
De tram schuift door de straat; een reuzengroote hoes van geblauwselde rook propt
ze tusschen de daken.
‘Ik ben ook niet heelemaal wel. Maar ik blijf niet thuis. Wij kunnen bij God niet
met uitvluchten aankomen.’
Hij legt het mes met zulk een schok op tafel, dat de matte thee-gele dahlia, die aan
haar dunne steel ver over de rand van dun glas heeft gehangen, voorover op het witte
tafellinnen valt.
De jongen staat op.... rechtop staat hij voor het raam. Hij ziet kennissen, die hij
ontmoet heeft bij de keuring voor de militaire dienst. Hij zal over een week met hen
in dienst gaan.

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

51
Bijbellezen....
De stem van den ouden heer Homan beweegt zich als een kleine levende spin in
de verstoorde dikke sfeer van de zon-gezegende kamer. Zoo stil en zoo vertrouwd
en zoo wars van de wereld, zoo wars van de zorg is die kamer; zulk een ontroerend
wegsluipen in de veiligheid van een van rag geweven handwerkje, en naar de
schoonheid van een paar met losse hand in een smetteloos blank gepolijst glas geplante
chrysanten is die kamer.... En er is geen mensch, die de overdreven dikke zorg, die
als de doffe schaduw van de huizenrij neervalt, aankan. Als de stem van een verre
spreker, heel ver achter in de hoorn van een spreekmachine, een stem, die maar
weinig klank wordt toegevoerd, en die daar maar heel zwak in leeft.... zoo is de stem,
die leest:
‘Ik zeg tot ulieden.... en tot hen die de diepten des satans niet gekend hebben....
Ik zal u geen andere last opleggen.
Maar die overwint.... Ik zal hem de morgenster geven.... Ik zal hem maken tot een
pilaar in de Tempel mijns Gods.
....Ik sta aan de deur.... indien iemand de deur zal opendoen.... Ik zal tot hem
inkomen en met hem avondmaal houden en hij met Mij....
En een deur werd geopend in de hemel.... En een stem zeide: Kom hier op.... Daar
waren vier dieren.... ze waren van binnen vol oogen; en ze hadden geen rust, dag en
nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de almachtige....’
De maaltijd is geëindigd. Toon heeft de kamer verlaten. En het echtpaar, dat als
een vader en moeder voor den jongen is, praat na. Mevrouw Homan verdedigt Toon.
Ze praat tegen haar overtuiging in. Ze heeft met haar door vrees gescherpte intuïtie
het gevaar van een verwijdering gezien. En ze gebruikt zonder een enkele scrupule
de beginselen, de deugd en ondeugd, om die te voorkomen.
Ach, zulk een door de nood van haar liefde en haar leven bedorven diplomaat is
ze geworden.
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‘Je bent te streng voor den jongen.’
De zwarte doffe daken van de huizen kruipen nu over de straat heen op de huizen,
waar ze van af schijnen te druipen, toe.
Ze slippen er in terug. De zon zindert ook al hooger de hemel in.
‘Je bederft hem met je strengheid. Hij is misschien anders dan we denken.’
Stug gaat de ander er tegen in: ‘We moeten ons aan het Woord houden. Als we
dat loslaten, verliezen we alle vastigheid.’
‘Vannacht heb ik om drie uur nog licht gezien op z'n kamer. En toen ik vanmorgen
binnen kwam, lag zijn bijbel open voor z'n bed. We weten niet wat er in hem omgaat.’
‘Eigenwillige godsdienst,’ schampert de ander.
‘Ja,’ zucht de ander; gauw en graag gewonnen weer.... Ze kiest altijd nog de
veiligheid van alle gebruiken en regels, die erkend zijn, boven alles wat anders is....
Ik weet het ook niet meer....
De communist Angel, in zijn manchester costuum, loopt over de straat. Hij loopt
daar met zijn kornuiten. Een rare strakheid houdt intrek bij hem; hij kijkt met een
verre blik, die goeteert en verwerpt.... En als hij groet, doet hij dat met een groet, die
voor zich de gelijkheid verovert.
Met een fanatiek vrouwspersoon loopt hij daar.
In elk geval groet hij.... men kan zich door die groet beleedigd achten.... ja, wat
zit er niet in zijn groet.... de Moscousche eischen; een beslag leggen op de huizen,
de boomen, de verkeersmiddelen in de straat.... en ook een zekere herkenning....
Zonder twijfel zou Anton's oom zich door die groet tot in het diepst beleedigd achten;
hij zou er de verachting voor de grondslagen van zijn leven in herkennen; alsof hij
door een priem was gestoken, zoo zou die groet hem rechtop zetten.
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‘Wie groet je daar,’ vraagt tante.
‘Een jongen van mijn compagnie.’
Tante kijkt de jongens na, die de kraag van het colbert achter tegen de kale nek,
ze dragen geen boord, over de straat badineeren.
‘Slaap je straks met hen op één kamer?’
Des nachts leest Toon Homan op het zolderkamertje, de Openbaring van Johannes.
Het is moeilijk, die actief te lezen.
Het is zoo moeilijk, dat Boek te lezen als een boek; als een boek dat pas uitgekomen
is. Telkens springen de letters naar voren, dan kruipen als armdikke inktstrepen de
letters naar voren van teksten, die door de exegese het recht verstand verloren....
Teksten die uit het hoofd geleerd zijn worden als steenen in voedsel. Even zoo vaak
vliegt het boek de hoek in.... en even zoo vaak staat hij op, en neemt het weer op, en
leest.... het eene hoofdstuk na het andere....
Op de zolder wordt de groote uitverkoop, de liquidatie van de wereld gehouden....
Van Toon's gedachten uit stroomt het licht onder de grauwe pannen uit. Moe zijn ze
niet meer. Ze zijn zoo tevreden, dat ze hun voedsel weer krijgen.
De zolder is daar nog; het is er kil, het is er donker en de zólder is daar níét meer;
iets van de kille atmosfeer is er juist noodig, om er een denkbeeld te geven.... de
heele wereld is daar.... zoo hoog, en zoo koel.... En dat hooge wachten op het laatste
uur, dat er altijd door op de zolder geheerscht heeft, dat is nu ook over de wereld....
Als een gordijn wordt de hemel opgerold; de hand die de sterren heeft opgehouden,
laat ze los.... als marbelsteenen vallen ze neer....
Hoog in het theater staat een witte tempel....
De ouderlingen die zich dag en nacht geen rust gunnen, gunnen zich daar geen
rust.... Ze hebben het laatste woord
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gesproken over alles wat er gebeurd is.... Door en over elke gebeurtenis.... alles wat
er gebeurd is heen, hebben ze gezongen.
Het is de zon over de geest van den mensch.
Wanneer wij een volledig beeld willen geven van onzen hoofdpersoon, dan moeten
wij op de verhouding wijzen, die er in het leslokaal was ontstaan met het meisje
Maas. Hun omgang was door de ouders van het meisje zoowel als door de voogd
van Toon die elkaar vrij druk bezochten oogluikend toegestaan.
Aan Bertes Dekker die van moederszijde verwant was met de familie Maas dankt
Homan de uitnoodiging tot het uitstapje, die tot nadere kennismaking leidde met
Liesbeth Maas, het meisje dus, dat in de verste hoek van het leslokaal zat, en nog
verder weg leek....
Des Zaterdags maken ze met z'n vieren een uitstapje naar de Lierder heide. Het is
heerlijk, daar met een meisje, met z'n meisje in de tram te zitten; het is ook de
aanwezigheid van het meisje, die maakt, dat men zich jong en een ander mensch
waant; maar vooral het besef, dat men daar als volwassen kerel aan zijn eigen lot
werkt; daar met een lachend gezicht de teugels van z'n leven in de hand houdt.
De jonge Homan probeert het eene gezegde na het andere. Hoe praat je met dit
meisje? ‘Heb je “Het Vuur” gelezen van die Duitscher.... van Barbusse?’ ‘Nee, ik
lees niet; ik moet er van huilen.’ ‘Zie je die kleine man met z'n groene jas en z'n
verschoten hoed, dat lijkt er een uit een museum vandaan?’ ‘Och, die is toch zoo oud
niet.’ ‘Ik zou wel eens willen reizen in Rusland, er willen rondkijken b.v.’ ‘Jongen
daar heb je de bolsjewieken immers?’
Waar praat je over met dit meisje?
Ze zit naast je, ze raakt met haar mouw het stukje van je arm aan, dat je jas bloot
laat. Je voelt je zelf zoo lomp in je grove goed.... en zij ziet er zoo netjes uit, het is
een
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meisje waar je wel mee voor de dag kan komen. Maar waar praat je met zoo'n kind
over.
Bertes Dekker, de groote regisseur, zit op de andere bank, en debiteert met een
wereldwijs gezicht een verhaal, waar Annie geamuseerd naar zit te luisteren. En dan
zwijgt hij een tijdlang; zij ook: dat zwijgen is ook van pas. En dan wijst hij haar het
een of ander aan; er is een soort verbond tusschen die twee; een zeker ondergrondsch
begrijpen, dat ziet men hen zoo af.
‘Doe je mantel om, heb je 't niet koud, zoo?’
Datzelfde zou Bertes gezegd hebben, precies zoo, als hij op deze plaats gezeten
had. Heeft hij het hem misschien ook werkelijk voorgezegd? En dit zou hij ook zoo
doen; haar de mantel omslaan.
Je staat met een glimlach en onbenullige handen, die lichte pelerienmantel op te
houden. Er is nu werkelijk iets gekomen van Bertes in het gesprek. ‘Is dit je taschje?
Laat me eens zien, wat je daar in hebt.’ ‘Je mag niet zoo nieuwsgierig zijn,’ zegt ze.
Maar ze heeft er niets op tegen, dat hij ziet, dat ze een echt doosje van Coty heeft,
en een chic werktuigje om de nagels te polijsten....
‘Kom, laat me je hand polijsten.’
Maar hij houdt z'n handen weg. ‘Is al gebeurd’. Ze lacht, ze vindt zich up to date
met die toiletspulletjes. Een bidprentje zit er ook in het taschje, in een klein zij-vakje
in de voering; het is van een buurjongen die gestorven is, bekent ze. Ze mocht hem
graag. Bid voor de ziel van.... Vreemd is dat; onder deze blauwe hemel te zitten, ver
van huis, veel verder van huis dan de enkele kilometers, die je scheiden volgens de
kaart; en daar het bidprentje in de handen te hebben van een vreemden jongen, die
je niet kent; en die in het vagevuur moet zijn....
‘Geloof jìj, dat het waar is, dat er een vagevuur bestaat?’
‘Hìj geloofde erin,’ zegt ze afwezig. Ze lijkt opeens veel ouder.
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Nòg is het contact niet weg. Ze is, maar goed ook, wat sentimenteel.
Hij houdt haar hand vast, en strijkt met de beenen spoel van Coty over haar hand;
het is prettig met Bertes uit te zijn, op een bank te zitten, en over onbelangrijke
dingen, die alle een wonderlijk diepe zin hebben, met een meisje te praten; geniet
zij van zìjn pleizier, of hìj om het hare?
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Afscheid
DEZE PERIODE VAN HOMANS LEVEN WAS ER een van ingespannen onderzoek.
Aangevoerd door de intuïtie van zijn jeugd, gestuwd door een aandrift als van een
primitief, drong hij langs de methode van het inlevend onderzoek in de geestelijke
wereld.
Hij had niets aan schoolsche methodes. Had er een op hooger plan geheven
bewustzijn toe noodig, die zoo niet ontsprong aan, dan toch in verband stond met
een zeker fysiek welbevinden, een verhoogde biologische werkzaamheid.
Gedurende de uren van die verhoogde spanning sprak hij als gelijkgerechtigde
met de voorgangers. Hij was dat dan misschien ook inderdaad. Niet bij de gratie van
denkkracht, wetenschap of ondervinding, maar bij die van een misschien vrij zeldzaam
voorkomende gave. Die namelijk van de verbinding te kunnen leggen, langs de weg
van hart en zinnen, naar een dieper, harmonischer, completer persoonlijkheids-ervaren,
dan veelal voorkomt. Wat nu hiervan zij, in elk geval was zijn zelfbewustzijn
verankerd in het weten, dat de toegang naar deze wereld voor hem open was. Hij
behoefde die weg niet te gaan, om toch in het bezit van de zooeven aangeduide
vrijheid het ja over zijn persoon en leven te hooren.
Men zal opgemerkt hebben, dat hij, waar het de geestelijke dingen betrof, een
exacte natuur had.
Misschien verschilde Homans natuur niet in bijzondere mate van die van anderen.
De grootte van dit verschil vast te stellen is moeilijk. Het zou ook te ver voeren. Meer
loonend is het, de verandering na te gaan, die er sinds zijn H.B.S.-tijd in hem had
plaats gegrepen.
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Wat zijn innerlijk leven aangaat, was hij het pad naar de toovertuin der bespiegeling
ingeslagen. Op de boven omschreven wijze las hij in deze periode van zijn leven de
werken der mystici. Vooral tot Eckart en zijn leerling Ruusbroec werd hij getrokken.
Het is opmerkelijk, dat hij, die door velerlei twijfel over de practijk van het Christelijk
leven werd gehinderd, zich in de wonderwereld der Christelijke mystiek thuis
gevoelde. Eerlijkheidshalve moeten wij hier opmerken, dat hij dat land bereisde als
een wilde, verbeten avonturier. Waarom hij zoo deed, wist hij zelf niet. Misschien
kwam het hierdoor, dat hij uit teleurstelling over zijn ervaring in het ‘werkelijke’
leven, zich tot het onderzoek van het nieuwe land opmaakte.
Avontuurlijkheid is geen verdienste. En zoomin als iemand Afrikaan behoort te
zijn om Afrika te mogen exploreeren, zoomin behoeft iemand Christen te zijn, als
hij zich tot het bespiegelende leven der mystici voelt aangetrokken. Er zijn hier
voorbeelden te over van. Vooral in deze tijd, die zich kenmerkt door een vaak
hinderlijke versmelting der ideeën.
Maar aan de andere kant, om nu dezen jongen mensch recht te doen, was zonder
eenige redelijke tegenspraak de Christelijke denkwereld de zijne. Uit kracht van
opvoeding en aanleg was dat zoo. En ten slotte, wanneer iemand een bepaald land
wil bereizen, moet hij daar een zekere aanleg voor bezitten. Hij moet zich tot dat
land aangetrokken gevoelen, zijn geest moet naar de schatten van dat land uitgaan;
hij moet oog hebben voor de schoonheid van het landschap; hij moet het karakter
der inboorlingen verstaan, om met hen te kunnen omgaan. Hij moet zijn ziel aan die
van het land hebben overgegeven. Waar dit nu van de zichtbare wereld geldt, hoeveel
te meer moet dit dan waar zijn voor die der onzienlijke dingen. Maar het is niet
noodig hier een pleit te voeren, om welke reden dan ook.
Van geheel andere dingen moet in het hoofdstuk dat nu
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volgt intusschen sprake zijn. Homan had de dienstplichtige leeftijd bereikt, en, zooals
bij de jongelui van zijn school te doen gebruikelijk was, had hij zich opgegeven voor
het Reserve-kader.
Na verschillende keuringen, waarbij veel kazernes en regeeringsgebouwen waren
betreden, werden hem door een ouden adjudant-onderofficier de reglementen op de
krijgstucht voorgelezen. Deze voorlezing, waarbij vaak sprake was van cachot en
kogel, werd onmiddellijk gevolgd door de verzekering, dat het met een en ander zulk
een vaart niet liep.
Het spreekt vanzelf, dat de vraagstukken, die in de vorige hoofdstukken onder de
oogen zijn gezien, nu door geheel andere werkelijkheden werden vervangen. Ze
werden toegedekt als het ware door de elkaar met verbijsterende snelheid opvolgende
feiten. Hij zou deze vragen te gelegener tijd weer opvatten. Eigenaardig was, dat hij
in deze tijd minder aggressief in zijn houding was jegens de kerkelijke en
maatschappelijke instellingen, die in een voorafgaande periode verzet wekten. Er
was nu een uitweg.
‘Je bent dus morgen om negen uur aan de trein,’ besloot Albertus Dekker, Toon's
schoolvriend, een uiteenzetting over de toestanden in het leger, waarbij ze morgen
zouden ingelijfd worden. De tafel in de studeerkamer van den jongen Homan, waar
zij zich bevonden, was bedekt met vrij-vervoer-bewijzen en inschrijvingsbiljetten
voor het reserve-kader, waarvan ze deel zouden uitmaken. Het was de tweede
Augustus negentienzeventien. De reservisten, ook die welke uitstel om studie-redenen
van de militaire dienst hadden gekregen, moesten zich op de derde Augustus onder
de wapenen begeven. Albertus Dekker besloot zijn critische beschouwingen en
raadgevingen met de woorden: ‘Je bent dus morgen om negen uur aan de trein.’
Daarna stond hij op en keek, nu voor het eerst, in de kleine studeerkamer van den
jongen Homan rond.

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

60
Hij stond met kleineerende aandacht een lijn op te nemen, die op een houten beschot
was getrokken, en die vierhoek sneed als een diagonaal.
‘Je moet me toch eens uitleggen wat die namen beteekenen, die er bij staan. (Het
waren de namen van wijsgeeren en ontdekkers). Zijn dat de jaartallen van de lui die
er naast staan? Wat beteekent dat allemaal?’
‘Wat die boel beteekent, kun je allemaal zien,’ zei Toon Homan, niet heelemaal
willig. ‘Die lijn gaat de geschiedenis langs; die begint bij.... bij 't begin...., zoover
als ze bekend zijn, staan de jaartallen erbij.’
‘Hm. Ik zou in m'n kosthuis dat niet moeten probeeren,’ ging Dekker
geringschattend voort. ‘Kijk daar heb je Adam staan. Die had je misschien eerder
kunnen nemen. Hier bovenaan.... zou je daar je eigen naam niet zetten.’
‘Maar wat hebben we daar nu’, ging hij verder op een oude, vergeelde globe
wijzend, die aan de schuingetrokken aardas geprikt zat, als een overjarige pompoen.
‘Daar heb je weer zoo iets. Daar heb je op geschreven ook. Ik wed, dat je daar de
namen van deze muur op geschreven hebt. Heeft hij zoowaar de globe er aan gewaagd.
Ik wil gelooven dat jij er een vreemde manier van studeeren op nahoudt,’ besloot
hij, den jongen Homan opnemend alsof hij een vreemd dier was. ‘Ik wil aannemen,
dat je op die manier belang in je studie houdt.’ Het vleugje respect, dat er in zijn
stem lag, bracht de ander aan het praten.
‘Er is voor mij maar één manier, de inhoud van een boek op te nemen. Ik heb het
gedaan met behulp van deze zelfde muur, waar je die namen op ziet staan. Hier zie
je overal de gaten van punaises in het hout. Weet je, hoe die er in gekomen zijn? Ik
heb er m'n studieboeken aan gespeld. Ik scheurde ze stuk; ik kocht er twee exemplaren
van; en dan stak ik die in deze muur vast. En als ik dan die heele muur vol had
behangen met bladen papier, dan las ik die achter elkaar op. Ik rekende uit hoeveel
tijd ik ervoor noodig had.’
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Er is een andere uitdrukking in Bertes' oogen gekomen. Hij lijkt nog het meest op
iemand, die zich een roes gedronken heeft. En iets kinderlijks heeft hij over zich. Hij
is niet van zijn stukken gebracht; hij kijkt anders de dingen met een rare borende
blik aan; in zijn oogen staat niets anders te lezen dan: ‘Je bent een wonderlijke kerel.’
En.... hij heeft er op dat oogenblik zoo ongeveer erg in, dat hij zelf de hoofdprijs
getrokken heeft; dat zijn eenvoudige daden-natuur veel hechter belofte voor een goed
leven is, dan de ideeën-jongleerderij van zijn nieuwen kameraad, die even veel en
even weinig tenslotte met de werkelijkheid van doen heeft als de lamp met haar
schijnsel.... Hij glimlacht nog....
Dan schuift hij de boeken, die voor hem op tafel liggen, op zij.
‘Wat je nou in dienst leeren gaat,’ zegt hij, ‘kun je uit deze boeken toch niet halen.
En.... morgen om negen uur ben je dus aan de trein. Vergeet je vervoerbiljet niet’....
De rommelige coupé van de mobilisatie: soldaten, uitrustingen in de bagagenetten,
en burgers, die over het front praten.
De locomotief trekt de wagon door de vroege Herfst. De wereld ligt zoo scherp
en helder in het licht. Holland op z'n Zondags keurde Homan, die met Dekker, en
een paar anderen op weg was naar het dépôt waar ze zouden ingedeeld worden.
Een klierachtige jongen met een dikke, lage adamsappel, deed een verhaal van
een akkertje dat zijn baas had gehuurd, en dat hij had bebouwd met aardappelen.
Maar het was zoo moeilijk geweest, om aan de mest te komen....
‘“Weet jij, hoe we aan mest moeten komen,” vroeg me baas.
“Je zal moeten narekenen, wie d'r hier in de straat een paard houdt,” zeg ik.
“Een paard, een paard houdt alleen de schilleboer,” zegt me baas.
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Hij woonde drie deuren van ons af; en ik ging 's middags naar den schilleboer en
keek wat ie z'n paard te eten gaf. Want er was al wel zooveel bij ons aan de zaak
over mest gepraat, dat ik aan het voer, dat een beest kreeg, kon oordeelen over de
kwaliteit.
Ik maak een praatje met den man, en ik zag, dat hij het beest 's avonds in een zeel
hing. Meneer u lacht daar om; maar het is de zuivere waarheid, het is zoo eerlijk als
ik hier zit; als het beest vrij stond, viel het om, en dan kon hij het niet meer overeind
krijgen. De ribben leken looze hoepels waar ze een kleed over gehangen hadden.
Haver kende het beest niet; neen werkelijk ik hield het een handvol haver voor.... u
hoeft me niet gelooven. De schillen verkocht de man, die werden naar de kwaliteit
gesorteerd, en gingen hooger op, en daar de afval weer van, dat moest het arme dier
deelen met een zeug.
Mest zag ik niet. Maar omdat ik wou doorzetten, ging ik met den boer praten, en
ik maakte accoord. Zoolang ik de mest van z'n paard kreeg, zou m'n baas hem scheren.
Daar kon hij goed mee uit, want hij had een baard zoo hard als een spijker; maar een
klant was het niet; geld kostte het ons niet, het was een zelfscheerder; en één keer
knippen in de twee maand....’
Met iederen passagier, die zijn krant neerlegt, en zich tot luisteren zet, gaan de
kleine zwarte oogen in het fanatiek-bleeke gezicht van den verteller meer schitteren.
Onder het praten door taxeert hij zijn woorden; hij slaat zich op de knie; hij ziet er
niet tegen op, hier en daar een klein lach-applausje zelf in te zetten. En als hem dat
lukt, als hij hen eindelijk allemaal daar in de coupé hééft, gaat hij de geschiedenis
aandikken; dan zeilt hij van de eene dolle situatie in de andere; zit zich de kliekjes
van zijn fantasie op te warmen. Het wordt wel een raar verhaal op die manier; maar
een rare tijd is het immers ook; stuk voor stuk zooals ze daar zitten, de
burger-passagiers tenminste, hebben ze allerlei

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

63
rare capriolen moeten maken om aan eten te komen.... Neen werkelijk, als ieder
opbiechtte op welke smalle paadjes hij niet geloopen heeft, om aan voedsel te
komen....
‘Maar het moeilijkste van het geval was, hoe we het geval op het akkertje zouden
krijgen....
Ik bracht de buit in een oude kinderwagen naar de akker.... Ja, ik ben heel wat
keeren met die kinderwagen de oude dijk opgereden tot een kwartier gaans buiten
de stad.
De laatste keer, dat ik ging, lag er sneeuw. In de stad plentste je door een gezellige
bruine brei, en er buiten was een wind, dat ik werk had, met mijn karretje overeind
te blijven. Ik was al een paar keer die week met m'n wagen de straat op geweest; ik
geneerde me voor de buurt; ik had een oud tafelkleed over me wagen; het gebeurde
me soms, dat ze me vroegen, of ze de kleine mochten zien.... dan zei ik, dat ie sliep.
Maar nu liep er die week een agent bij ons in 't wijk; en die had me al een paar
maal nagekeken, als ik met me kar naar buiten de stad trok....
En net die middag stond ie op de hoek bij de Hambrug opeens voor me....
Waar ga je zoo iedere middag met die kinderwagen naar toe?
Ik stotter: Me zusje moet in de buitenlucht.
Met wou ik langs hem heen; maar hij ging met z'n breede lichaam dwars op de
stoep staan; hij had gedacht dat hij wie weet wat bij me vinden zou. Kon ie toch op
z'n vingers narekenen, dat ik op klaarlichte dag met geen verboden waar uit rijden
zou gaan.
“Laat is kijken, hoe oud is ze.” Mét sloeg ie het zeil op.
“Het komt me vreemd voor, dat je met een kind in dit weer uit rijden gaat.”
“D'r is geen beter weer als dit,” zegt me baas.
Toen ie m'n smokkelwaar zag, gaf ie er een knipoogje tegen. “Ga maar mee naar
't bureau,” zegt ie. Want toen geloofde hij vast dat ik er het een of ander onder had.
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Ik zeg: “Agent, u ken me gelooven of niet; maar ik heb hier niks anders in me wagen
dan wat u ziet, dat moet ik voor me baas naar 't aardappelland brengen.”
“Hm,” zegt ie; “in ieder geval zal je verantwoording moeten doen, omdat je een
valsche verklaring hebt afgelegd.”
Er hielp me niets, ik moest met hem mee naar het posthuis. Voor de deur is een
bordes.
Je weet hoe de Amsterdammers zijn. Als er wat te doen is, is er geen mensch die
wat om handen heeft; om een kapotte autoband zetten ze een volksfeest in mekaar.
Ja, dat weet u toch, daar willen ze 's avonds wel vetpotjes bij hangen.
Wel vijftig straatsteenslijpers hadden we achter ons....’
Deze verhalen korten de jonge recruten de reis. Het is de laatste, die ze in
burgerkleeding maken. De volgende dag dragen ze de grijze soldatentuniek.
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Recruten
ZINDELIJK EN VUIL, VERZORGD EN HAVELOOS is de kazerne. De aandacht
van tientallen gaat er over.... en niemands hart wijlt er. De chambreés, de
wachtlokalen, de onderofficierskamers, de magazijnen onder het dak.... scherpe lucht
van leergoed, schoenen, traan, wapens. Stampen van ijzer beslagen schoenen op de
gangen.... kamerwachts die spuwbakken brengen.... Eerbewijzen. Alleen op het
compagnies-bureau een zweem van huislijkheid.... en in de cantine.... daar is een
koperen koffiekan.
Ze staan, de recruten, in de schaduw van een rij lindeboomen, en het komt hun vreemd
voor op deze zonnige zomermiddag niet achter een stapel boeken te zitten, maar op
z'n beurt een paar keer aan de brug te zwaaien; en dan, de ruime werkbroek slobbert
ruim om de beenen, z'n plaats in de rij weer in te nemen. En wat komt er na het
werken aan de brug op het program? Verspringen achter barak F. En dan?
Discuswerpen, kogelstooten op het voorterrein. En theorie wapenvoorschrift in het
theorielokaal.... De luitenant komt; de klasse-oudste presenteert de klas.... Orde
staat!.... de ijzer beslagen soldatenschoenen slaan een korte, gedrongen roffel op de
houten vloer.... Dank u. Gaat zitten asjeblieft.... dezelfde roffel in decrescendo.... Na
afloop van de les komt de sergeant terug, die de klas weer overneemt. Dan volgt R.I.
1, met koppel, bajonet en geweer op de binnenplaats. Dat is: drie kwartier lang
ingeschoven in de gesloten rij die tusschen de beide guides heen en weer marcheert,
op de stoep voor de kazerne op en neer wandelen.... Het is prettig daar te staan en
zijn lichaam te bewegen; de sergeant

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

66
commandeert; men volbrengt de bevelen niet àl te traag, zoodat men niet te zeer in
het oog valt; nu en dan komt de troupier en doet een beweging voor.... Wat een
geduld, en overgave legt deze mensch ten koste aan een eenvoudige: kwart
draai-rechts.... Soms maakt hij zich driftig, voelt intuïtief dat de manier waarop men
gehoorzaamt een kunstig gecamoufleerde vorm van insubordinatie is.... Och tenslotte
is het toch een bezigheid die wel voldoening geeft, daar wat op en neer te loopen,
de leden te bewegen, wat met het geweer zwaaien, te ademen en zich zonder gedachten
te laten gaan.
Om vijf uur commandeert de sergeant - Ingerukt.... marsj....
De voeten maken gedwee en achteloos de krijgstuchtelijkingebeten walsfiguur,
die de groet aan den meerdere moet voorstellen.... en dan is men vrij. Het geweer
wordt in het rek gezet; en er wordt gewasschen. Het water stroomt uit alle kranen in
de hardsteenen bakken van het waschlokaal.... De aanstaande vice-president van de
N.O.T. staat naakt op het aanrecht.... en wascht zich zoo. Waschblikken worden nooit
meer gebruikt.
‘Geeft acht! Rechts richten!’
De kazerne dreunt van de rhytmische stappen der aantredende secties. De vier
gebouwen die over het leege plein elkaar in de ruiten staren, hebben elk vier vleugels,
die recht achter het hoofdgebouw liggen. Elke vleugel bestaat uit vier chambreés,
welke ieder voor zich een sectie herbergen.
De ‘biggen’ in hun olijfgroene werkgoed, zoeken zich de uitrusting bij elkaar,
waarin ze moeten aantreden. Koppel, bajonet, geweer.... ze scharrelen in de door hun
adem bedorven atmosfeer naar hun kleeren, hun uitrusting. De instructeurs komen
de trap af, loopen met een lijst rond.
Aantreden voor de bedden. Sergeant Bierma, met malende
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kaken, loopt voor de rijen langs. Geschuifel van voeten.... de vierde sectie die naar
de appèlplaats gaat.... ‘Een, twee,’ dwingt de verknepen stem van den onderofficier
de voeten tot één gelijke, dreunende pas.... Dan volgt de derde sectie, de ledematen
onwennig geschikt in de kleeren en in de gedwongen geste der commando's.
Met een overdreven en stijf, zot, beenheffen loopen de recruten.... een, twee....
beerachtig bewegen ze zich op de dwingende kijfstem van den drilmeester.... een,
twee.... ‘Met rotten rechts!’.... de waarschuwing dreigt al bij voorbaat ieder die zou
weigeren.... ‘Marresch’ praalt het uitvoeringsbevel.... en de colonne zwenkt.... telkens
wanneer een rot bij de deurpost komt, maakt die een bocht.... op gaan de vuisten....
als bij poppen.... ‘Links uit de flank’, waarschuwt de sergeant - een met een bedreiging
geladen fleemen is de toon waarop de oude troupier z'n bevelen geeft.... ‘Hààlt!’ hakt
hij dan, onverwacht....
De kapitein praat met den luitenant. In het helle morgenlicht staan de vier secties
nu - in frontcolonne. De zon klimt hoog over het leege excercitieterrein de hemel in,
de dauw glinstert aan het gras. Met onbedorven morgenlucht pompen de recruten
zich de longen vol....
De kapitein op het balcon boven het compagniesbureau.... gereed om de
gymnastische oefeningen te leiden. Waarvoor is dat balcon daar aangebracht.... voor
versiering? Zeker niet voor dit doel; de officier lijkt te groot voor dat kleine
bouwseltje, dat daar als het ware opgehangen is aan de tweede verdieping van de
infanterie-kazerne.
De compagnie is op vier passen verspreid.... En de kapitein commandeert: ‘Op
mijn fluitsignaal armen buigen naast de schouders.... eeeen.... arme voorwaarts....
Romp hèffe.... rrrrrt....’
Voor elke sectie staat een cadet uit Breda die voorwerkt....
En de barbier gaat rond en zoekt elke dag vijf recruten uit, die hij kaalknipt....
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Sergeant Bierma geeft instructie over het verrichten der eerbewijzen. Bierma dan,
heeft alle mogelijke situaties bedacht, in welke een recruut een meerdere kan
ontmoeten. Ieder lid van het peleton heeft een opdracht gekregen.... Wehmeyer staat
bij een gefingeerd schilderhuisje op wacht. Anton Homan moet met een ransel in z'n
eene, en z'n geweer in de andere hand, die koffers verbeelden, onder de linden op en
neer loopen.... Bierma heeft Dekker op een stoel voor de barak gezet, aldus het terras
van een café in scène gezet.... En, wat er, na elk van deze baantjes nog van het peleton
was overgebleven, heeft hij aan een reservist gegeven, om hem een excerceerende
sectie te laten voorstellen.
En dan zeilt het logge schip, dat Bierma is, onder elke mogelijke en onmogelijke
vlag, die zijn dienstijverige hersenen kunnen bedenken, voorbij de wachtende posten.
‘Kapitein ter Zee!’ roept Bierma met een megafoon-stem.
En met breede borst, die hij mogelijk vol ordeteekens waant, stapt, in pralende
pauwengang, de dikke Bierma onder het loof van de linden langs. En werkelijk, ieder
weet zoo ongeveer, welke eerbewijzen hij dezen machtige schuldig is. Wehmeyer
loopt naar zijn schilderhuis, hangt met een geste die in onderdeelen is te ontleden,
het geweer aan de schouder....
Dekker, die op het terras van het gefingeerde restaurant zit, gaat in de houding
staan. Een ander, die met z'n verloofde aan de arm liep, laat voor een oogenblik zijn
meisje los, en salueert.
Alleen Homan, die z'n citybags heeft neergezet, en, besluiteloos staan blijft, waarna
hij schutterig salueert, blijkt zich te vergissen. Hij had kunnen volstaan met het hoofd
naar links te wenden, zooals zijn collega het zijn gefingeerde sectie heeft laten doen.
Daarna is Bierma achtereenvolgens korporaal, ‘hoowerste’, schout bij nacht, totdat
hij met stentorstem aankondigt, dat hij op deze ronde de opperbevelhebber van landen zeemacht

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

69
in eigen persoon is. Wehmeyer schoudert 't geweer, presenteert 't geweer, Homan
maakt halt en front naar dat de vermeende graad van Bierma dat vereischen. Dan,
plotseling, roept Bierma: ‘Militaire begraffenis!’ Het is de allerlaatste instantie die
hij bedenken kan. En het is zóó tragi-komisch, Bierma met een gezicht verheerlijkt
over deze laatste vondst, die hem de meest eervolle plaats onder alle instructeurs wel
moet verschaffen, daar naast de wonderlijke optocht te zien voortschrijden, dat de
ernst, die bij Bierma's lessen nooit meer dan een oppervlakkig vernis is, plotseling
verder dan ooit wijkt, en men amper in staat blijkt, op de voorgeschreven wijze front
te maken. Nu gaat ook de deur van het opleidingsbureau open.... Kapitein Colff, de
compagnies-commandant, komt uit de barak; hoewel zijn komst het gedrag van
Bierma op het oog heeft, gaat hij naar den argeloozen Wehmeyer, die weer in
gemoedelijke wandelpas voor z'n gefingeerde schilderhuisje op en neer loopt.
‘Een schildwacht slentert zoo niet,’ waarschuwt hij.
Wehmeyer die zich nog moeilijk kan verplaatsen in de rol, die hem opdraagt een
schilderhuisje te bewaken, dat niet bestaat, is zoo onvoorzichtig een opmerking in
die geest te maken, waarvoor hij ‘verstoken van gunsten’ krijgt voor de eerstkomende
Zondag, wat beteekent, dat hij geen avondpermissie zal kunnen krijgen, van welke
gunst hij overigens geen gebruik dacht te maken.
Niet meer dan een enkel woord wisselt Colff met Bierma. Maar de oefeningen in
het brengen van de eerbewijzen worden door andere vervangen.
Werkelijk, men gehoorzaamt. - ‘Attakeeren! looppas!’ commandeert de instructeur;
vet en vol rollen de klinkers van z'n dikke lippen, en werkelijk, het eerste peleton
van de reservistenschool, depôt negen, gehoorzaamt. De sergeant,
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die met een onverhoedsch kriegel aanloopje de klas is voorgekomen, het geweer als
een jachtbuks in de beide vuisten, rent voorop.... en ze rennen alle twintig achter hem
aan; Bol, de indoloog op z'n varkenvangersbeenen met de eeuwig afzakkende puttees;
Coorman, de ‘boterplank’, die al meer porties boter en meer diploma's in zijn wacht
gesleept heeft dan hij noodig heeft.... en Ten Baak, de zoon van den bekenden
professor, die in drie dagen niet meer dan twee woorden pleegt te spreken.... en de
zoon van den vice-president van de Raad van State met zijn meisjesstem.... en Homan,
en Wehmeyer en Dekker, ze loopen allemaal achter de glanzende chevrons van den
onderofficier aan, op de waschlijn aan, die onder de linden voor de 3e
Infanteriekazerne is gespannen en waaraan de poppen hangen: tunieken en pantalons,
volgepropt met lappen en stroo.... achter hun eigen chevrons loopen ze aan.... de
reservisten; op de gebombeerde vaandrigsknoopjes aan, de sterren en de strepen, die
opgeprikt zitten aan de militaire hiërarchieke lijn.
Het is goed, dat die poppen daar hangen; er is een zeker élan voor noodig, zelfs
voor zulk een oefen-attak; en op het élan moet een of andere daad volgen.... die het
sluit als de kurk de kruik. En men voelt zich bekocht, als er na het hoera niet meer
is dan lucht om de opgewekte energie aan te koelen.... Men staat toch even stil, als
om zich te bedenken.... voor men toestoot....
De meesten doen het ook niet. Men staat dwaas, verwonderd over de eigen stem,
die hoera geroepen heeft, en over de stilte die erop volgde, stil.... Alleen Wehmeyer,
de manufacturier en erfgenaam van één van de beste damesmodemagazijnen in zijn
provincie, slaat toe.... volgens de regelen van die sinistere kunst doet hij het.
De zwaarte van het geweer drijft de bajonet dwars door de kapotjas.... hij stoot
heftig toe; de pop schiet los.... en ligt als een geknield man op de grond. En dan kan
hij ook de laatste truc toepassen, die de instructeur heeft geleerd....
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hij trapt met z'n zware dienstschoen die met stroo opgevulde borst los van de
bajonet.... de pop, die z'n steun heeft verloren, zakt voorover.... en Wehmeyer, met
vreemd vertrokken gezicht, schopt die van zich.
‘We attakeeren nooit op meer dan vijftig meter,’ doceert de sergeant....
Excerceeren. De ijzeren hakken van de soldatenschoenen slaan luid neer op het
klinkerstraatje voor de kazerne. ‘Links, reks, links-links-links,’ suggereert de
uiteengereten keel van den sectiecommandant de voeten tot die tweetact. Soms, bij
het keertmaken, of het onverwacht overstag gaan, klepperen de voeten na van den
kleinen Coorman, die bij elke pas z'n beenen en z'n hals hanig rekken moet.
En soms ook slaat die pas, bij een onverwacht commando, uiteen tot een roffel,
blijken de figuren van een in lang niet geoefende manoeuvre vergeten.
Dan knalt een salvo van verwenschingen los bij den troupier.
De klas, goedig, laat die dikdoenerij hoog over zich heen trekken; het is nog zoo
heel lang niet geleden, dat ze een leeraar, een instructeur uit de maatschappij, op de
krukken van zijn kunstmatige verontwaardiging zagen ronddansen.... Ze gunt het
den troupier, zich, bij afwisseling, in zijn meerderwaardigheids-gevoel te oefenen,
zooals ze het den civielen troupier achter de catheder in het leslokaal zagen doen.
Zooals het stof op de plaats door de wind wordt verwaaid, zoo verstuift het
ongeduld van den troupier.... De vergeten pas wordt gerepeteerd: ‘Links uit de flank,
haàlt....’ Ze tourbillonneert boven de hoofden, de oneindig grappige grocstem van
den recruten-leeraar....
‘Bol je mond dicht, je staat in de houding, man.... Is u klaar....’ En opnieuw, vervuld
van een of andere verrukkelijke zegepraal, zwaait de stem van den drilmeester de
syl-
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laben van het attentie-sein, als een toreador de plooien van z'n roode mantel....
‘Me-e-e-t vierrren rechts uit de flank....’
Alle straffen.... kogel, cachot en provoost étaleeren hun dreigementen in die met
een vreemde triumf vervulde stem; die dat ‘vieeerrren’ vasthoudt.... er mee speelt....
dan met het uitvoeringscommando de teugel vrijgeeft: ‘Màrrresj....’
De commandant van de tweede school voor verlofsofficieren.... de kapitein - Jonkheer
Van Colff. Hij lóópt niet over het exercitieterrein, hij koorddanst. Hij balanceert z'n
magere rechte boddie op de twee lange, doorzwiepende beenen. Steeds hangt hem
de te lange broek in kronkels op de hielen.
Hij kijkt iemand aan - een kille aggressie, die zich toch weet te doen accepteeren.
Waar mag hij gestruikeld zijn - over de Hoogere Krijgsschool - over zijn sabel?
De sergeant onderwijst het Reglement Infanterie.
‘Sectie halt. Voorwaarts - marsj. Looppas. Ge-e-ewone pas!’ De stem richt de
veertig menschen op, legt ze neer; als halmen voor de zeis vallen ze neer.... Daar
weifelt een tergend ritardando op een onverschillig afgestooten syllabe.... Snel roffelen
andere woorden er achteraan. Werkelijk, er komt fatsoen in de sectie.... Opeens schiet
de stem van den instructeur uit, ze slaat over.... een gil lijkt het geluid..... ‘Knièle!’....
En als één blok ligt de klas in de knie.... ‘Op....stààn!’ klinkt, verveeld opeens, de
stem van den sergeant.... ‘Voorwaarts, looppas.... Gewòne pas....’, zegt hij dan met
de bravoure van een treinconducteur die het station afroept.... ‘Lìgge!....’
De sjeu, waarmee de sergeant speelt met z'n nauwkeurig geformuleerde bevelen,
met de klas en met zichzelf, heeft toch een zekere invloed.... Er wordt niet slecht
geëxerceerd deze middag.... Al is er niemand, die zich heelemaal geeft; Wehmeyer
ligt krom op z'n knieën, alsof hij op een mes lag; Coorman, die niet knielen kan,
hurkt....
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Maar er is toch een zeker verband ontstaan; een troepgeest; de klas is een eenheid
geworden; men zal nu gauw in verspreid verband buiten de kazerne kunnen oefenen.
Er is niemand die er bezwaar tegen heeft zijn lichaam te trainen.... En Bol, de
Indoloog, die elke opdracht met dezelfde beminnelijke nonchalante ernst volbrengt,
loopt aan de spits.... er zit mogelijk evenveel van den langen guide in de geest van
de klas als van den onderofficier.
De kapitein Van Colff kijkt toe, en sergeant Bierma beoefent nu het in de aanslag
brengen van het geweer. De te maken bewegingen zijn onderverdeeld in zes deelen.
Het waarschuwingssein klinkt telkens wanneer de serie afgewerkt is. ‘Me-e-e-t
standvizier! Een.... rechterbeen schuinsrechts achterwaarts.... Herstelt. Homan, je
valt achterover zoo.... Lichaamsgewicht drukt op de voorvoet.... Met standvizier.
Aan! Ze-e-t.... aff!’
Zoo vaak wordt de manoeuvre herhaald, tot de ledematen de beweging mechanisch
verrichten. Nu en dan, op het commando ‘Vuren’, klikken de grendels. ‘Aan!’ De
sectie, voorover, houdt het geweer aan de wang. ‘Zet af! Aan!’ De sergeant loopt
achter de rij langs. Soms duwt hij tegen de kolf.... ‘Hou vast je geweer!’
De kapitein staat nu bij deze, dan bij gene stil. Soms neemt hij iemand het geweer
af, drukt de veer in en neemt de grendel af, om in de loop te zien. Hij kijkt langs de
trekken en velden in de loop naar de lucht.... maar hij vindt niet veel.... hier, in het
dépôt, worden nauwkeurig de loopen doorgehaald.
Bij Wehmeyer blijft hij staan. ‘Recht je lijf....’
‘Wat ben je van je vak?’ ‘Manufacturier,’ zegt Wehmeyer, bij de loop langs. ‘Hm.
Stilstaan, man.’ ‘Dat doe ik,’ zegt Wehmeyer. Maar nu heeft hij vergeten het geweer
tegen zijn wang te duwen.... De kapitein heeft er een duw tegen
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gegeven en het valt Wehmeyer uit de hand.... het slaat neer op de steenen. ‘Ik zie
het,’ zegt Colff droog.
Bierma heeft de klas gepresenteerd aan den kapitein. ‘Geeft acht’!
Hij loopt met een jongensachtig braveerende pas naar den kapitein....
‘Commandant tweede sectie meldt zich....’ ‘Dank je. Ga je gang maar....’
De klas, die defileert voorbij den ouden Colff. De kapitein staat alleen; kijkt kwasi
naar de leeuwen, die links en rechts van de poort liggen; hier nog even te zien zijn.
Maar hij houdt toch de troep in het oog.... En bij iedere zwenk, die de reservisten
maken, glijdt de blik over den commandant van de school....
Opeens keert deze zich om, exerceert mee.... chargeert z'n geste.
‘Opsluiten, vierde gelid.’ Hij spartelt naast het vierde dubbelrot.... Zwaait stakerig
z'n magere dorre vuist naast de korte zeehonden-vinnen van den reservist Homan;
elke keer zet hij met vieze nadruk z'n voet als op ongedierte. Z'n geste: een fijn mêlée
van de manieren van den klerk: Jonkheer Colff en die van den jongen Homan. Dan,
na een rust, laat hij halt houden, zet de klas in front, neemt Homan uit het gelid, en
laat hem op en neer loopen. Homan zwemt voor de klas op en neer; hij slikt, knipoogt
tegen de anderen, heeft z'n hoofd zoo ver in de nek geworpen, dat z'n kin een bef
maakt tegen z'n korte krop.... Wat gebeurt er.... de ouwe helpt een big.... verder
niets.... nee werkelijk niet.... wat zou dit meer beteekenen dan dat de ouwe een
nummer R.I. 1 weggeeft....
Enfin, Homan, als een oud model tank, schommelt voorbij den ouwe.... en ineens
schiet die uit, grijpt een geweer; marcheert achter Homan mee....
Zóó dicht gaat hij achter Homan, dat z'n blauwe tuniek de zelfs op de rug vette
werkkiel van zijn voorman raakt....
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Als Homan verstolen en gespeeld-schichtig naast z'n wild schuddende dijen omlaag
kijkt, ziet hij de geweerkolf van den ouwe.... zoo dicht zit die achter hem. En vlak
naast zijn getraande soldatenschoen schimt telkens, bij ieder een, twee, links, rechts,
de voet van den kapitein.
De klas leunt op het geweer; kijkt toe; die kàn nu: opsluiten.
Ook Homan is nu weer op zijn plaats. Colff staat naast den sergeant; hij spreekt
niet. Bierma wacht tot de kapitein zegt, dat hij z'n gang kan gaan.
‘Reservist Homan!’ Dus Colff kent de namen.
En Homan verlaat opnieuw het gelid; tjoempt voor den jonkheer neer in de houding.
Deze buigt het bovenlijf voorover.... zijn gezicht staat vies en met onwillige, als door
een beroerte geslagen tong, de oogleden, omkranst van rimpels, als kleine schelpjes
voor de spleten van z'n oogen langs.... de mond pal op het oor van Homan, fluistert
hij: ‘Je mot....’ En hij debiteert een soldatengrap, die op die manier een nieuwe,
zeldzaam-komische zin krijgt.... Heeft de ouwe gefluisterd, heeft hij hard geroepen?....
De klas heeft hem de woorden van de lippen gelezen.... Ze is ‘ingemaakt’ door de
krijgskunde van den ouwe.... die heeft haar op eenmaal met z'n tics vertrouwd
gemaakt.... haar die doen accepteeren....
‘Ga je gang maar -.’
De sergeant commandeert reeds weer, als Colff over het plein naar de barak toegaat.
De ouwe heeft dus een nummer R.I. 1 weggegeven. Colff heet hij. Hij is toch niet
dezelfde Colff, wiens zoon het vorig jaar in de Rijn reed.... en verdronk? Ja, juist,
het is dezelfde.
Een kleine zwarte, bewegende vlek midden op het kazerneplein.... een kleine
zwarte vlek in de zon....
Ver weg rommelt het trommelvuur van het front. Soms worden de verloven een dag
lang ingehouden. Geruchten
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over een naderende vrede duiken op en sterven. Er is geen einde aan de diensttijd.
Anderen wisten, dat ze na een jaar, na negen maanden weer naar hun werk konden
terugkeeren, toen ze de grijze tuniek aantrokken. Maar ieder, die thans dient, is het,
alsof hij zijn leven lang deze uniform zal blijven dragen. Er is geen eind aan deze
soldaterij.
Soms komt de vraag: ‘Wat nu,’ die den reservist Homan plaagt.
Er zijn anderen, die om een klein gebrek zijn afgekeurd, en die thuis mochten
blijven. Nu en dan komt er bericht. De een is rustig afgestudeerd, de tweede schrijft
over de studie voor het begeerde diploma, dat het bestaan in de maatschappij
verzekeren moet.
En hier worden de weken nutteloos verdaan met het aanleeren van vaardigheden,
die een twijfelachtig, in elk geval negatief nut hebben. De kennis, die met eindeloos
geduld is vergaard, verbleekt; men beoefent het schuinsrechts achterwaarts plaatsen
van het rechterbeen; men bestudeert de onderdeelen van het geweer.
Een studie-genoot, de kleine Jannink, is vergeten door de ambtenaarderij. Hij is
opgeroepen voor de keuringsraad; hij heeft onder de meetlat gestaan; heeft zich door
den arts onder de voetzolen laten zien, zich de borstwijdte laten meten, heeft op de
rug van z'n hand geblazen.... goedgekeurd is hij. Maar een oproep tot de werkelijke
dienst blijft uit. De anderen laten hun studie in de steek.... hij wacht af. Het zal nu
niet lang meer duren, of ook voor hem zal er een bevelschrift komen.... De lichting
gaat voor de eerste keer met verlof.... hij is nog steeds thuis; heeft de studie, die hij,
in afwachting van de komende dingen al neergelegd had, weer opgevat.... Hij neemt
lessen bij den geschiedenisleeraar van het stadje.... loopt 's avonds over de wallen,
waar de linden de laatste tooi van hun loof uitstallen, naar z'n kamer....
‘....Ze zullen je nu ook gauw weghalen, vader....’ Jan
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grinnikt, kijkt met oogen waar een listige blik in geschoten is, naar z'n boeken. ‘....Je
moet niet denken, dat ze je hier zullen laten zitten.... Daarbij.... je hebt het goed, in
de soldaterij. Je eet er beter brood dan in de burgermaatschappij....’ En allerlei
verhalen doen opgeld, die met iedere keer, dat ze opnieuw verteld worden, scherper
accent krijgen.
Over Bierma wordt verteld, die het brengen van het militaire saluut onderwijst....
Hij komt in z'n uniform daar op de ‘kast’, hij bukt zich om onder de schuine wand
van de dakkamer door te komen, die maar half door stapels ingebonden Nieuwe
Gidsen en Tweemaandelijksche Tijdschriften is gemaskeerd.... Rond de klinkers van
het pleintje staat de dijk van lindenloof; de tjalken en pramen, die van zee komen,
glijden met gereefd zeil en minderende vaart af op de victualie-winkeltjes, die het
goud van de ondergaande zon in de ruiten hebben....
Wat is het rustig in het stadje. Een rare kerel is die Bierma, en de sfeer, die hij
meevoert, brengt er iemand toe cigaretten te rooken, en in het praten naar een
mannelijke, wereldwijze toon te zoeken.... En terwijl ze met verlof bij kameraden
thuis over Colff praten, lijkt het bijna, of ze weer leerlingen zijn van de Middelbare
School, die ze daar in het stadje bezochten.... Ja, met meer waardeering praten ze
over den commandant, dan ze het ooit over een leeraar van hun school hebben gedaan.
Ze zoeken in hun daden op een verholen wijze hun eigen mannelijk inzicht en
moed te etaleeren. En terwijl ze zoo spreken, is het aanzicht van het pleintje veranderd.
Het is of het een doek is, waar een sterke hand hun een andere verdeeling van de
plans aanwijst, dan ze er zelf ooit in gezien hebben. Ze zien de victualie-, de
touwwinkeltjes, de oude werf met z'n zwarte scheepsrompen, de scheepssmederij,
de kamertjes die over de breede stadsmuur van weleer heenbuiken; ze zien de
stoombootjes, de pramen aan de kaden, zooals de schipper die ziet, welke, de laatste
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ademteug die de dag geeft, in het zware bruine zeil, (een stille zwarte droomvogel)
op de kade toeglijdt. Wie na een verre tocht de zeilen strijkt in deze grachten, wie
zijn plaats heeft in een van deze kleine huizen, die een starre dans verrichten op de
ring van de oude stadsmuur.... Die is in een goede haven geland.
En de verhalen die over Wehmeyer in omloop zijn, worden verteld.
Wanneer, om vijf uur, de dienst geëindigd is, verlaten sommigen haastig de kazerne
om in de stad te gaan eten. De meesten maken gebruik van de kazernevoeding, waar
men recht op heeft. Maar niet zoodra is de maaltijd beëindigd, of men ziet de
reservisten in kleiner en grooter troepen, het terrein verlaten.
Wehmeyer is een van de eersten, die weggaan. Hij heeft zich het lakensch
buitenmodel costuum aangetrokken, en heeft haast, de auto te bereiken, waarin hij
nog diezelfde avond naar Utrecht rijdt.
Soms is hij vergezeld door een dame die tegelijk schuchter en brutaal de gebouwen
en de voorbijgaande mannen beziet. Het schijnt, dat hij door die auto en mogelijk
door die dame, bij een bepaalde groep van de opleiding in aanzien staat. Bij bepaalde
officieren evenzoo. Men vraagt hem naar de motorwagen, met belangstelling, en
naar zijn gezelschap met een glimlach.... Er komt een sfeer van gewicht met
Wehmeyer mee de chambreé in, telkens wanneer hij binnenkomt. Men zegt, dat
luitenant Hegge hem wel vergezelt. In elk geval praat Wehmeyer anders over sommige
officieren, dan de anderen. Wanneer hij de klasse naar het exercitieterrein brengt,
geeft Hegge hem een gunstig cijfer voor velddienst, wat voor een van de zware
vakken doorgaat. En wanneer hij z'n muts recht zet, bezorgt hem dat een voldoende
voor z'n inwendige dienst, zooals Dekker beweert. Ja, het is werkelijk een vreemde
geschiedenis met Wehmeyer.
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Er worden ook andere verhalen verteld.
Verhalen, waarmee jongens zich breed maken. Over intimiteiten van het leven die
ze zelf niet begrijpen. De sergeant Van Ginneken is plotseling van het kazerneterrein
verdwenen. Hij was met verlof, naar het heette. Maar Albertus Dekker, die op
ziekenrapport is geweest, heeft hem in het hospitaal gezien.
Luitenant Meel, een reserve-officier, de eenige, die er de slag van had, zonder
krijgstuchtelijke allures, les te geven; de eenige, die er in slaagde, de militaire
vaardigheden, de soldaterij te introduceeren als een karwei, die onverbiddelijk
volbracht moet worden, in aller belang.... Die daar een hooge plicht in ziet.... Het
was prettig werken onder hem; hij deed zijn werk met burgerlijke nuchterheid.... En
hij was plotseling verdwenen, overgeplaatst naar het veldleger. Hij was begonnen
zich behoorlijk voor te stellen: ‘U moet niet schrikken, als U m'n naam hoort.... M'n
naam is Meel....’ Toen had ie z'n groote schoen gemoedelijk geplant op een dwarsbalk
van de richtbok en had rustig, met een zekere levende belangstelling, zoowel voor
het instrument als voor de klasse, de werking van het ding uitgelegd; men nam de
wetenschap van hem aan, zooals men de trucs van het zwemmen, het voetballen van
een ouderen kameraad leerde. Hij was de eenige, die een gezag suggereerde, dat op
begrijpen berustte. Daarna was hij gaan marga-schieten op de popschijven achter de
vliegloods van Kazerne Twee. Was zich rustig zelf mee gaan oefenen met de klas
mee; had het kunnen verdragen, dat een ander, die thuis dikwijls schoot, meer treffers
had. En op een morgen had hij meegedeeld, dat hij deze keer voor het laatst les gaf.
Over de reden van deze verplaatsing had hij zich niet uitgelaten. Hegge had hem
vervangen.
De luitenant Hegge is het, die bewerkt dat de order afkomt, over het knippen van
het haar. Hij schijnt in de scheiding, die sommigen dragen, iets van persoonlijkheid,
een aanranding van de discipline te zien. Iets burgerlijks....

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

80
En het is de burger, dien hij, de officier, vreest. Hij duwt hem neer, houdt hem klein
in zijn gedachten; hij smaalt op hem, in de officierscantine; hij grinnikt, telkens
wanneer hij hem de handen ziet vuil maken in zijn bedrijf. En tegelijk voelt hij zich
onzeker.... mist hij het gevoel vrij te zijn; hij benijdt den burger zijn zorgen niet....
maar voelt toch dat die met scherper oogen de maatschappij inkijkt, waar deze deel
van uitmaakt; en waar hij als ambtenaar, buiten staat. Hij benijdt hem z'n auto, zijn
risico; zijn instinct waarschuwt hem. Hij voelt dat hij er niet buiten kan, buiten die
zorg, die risico; dat een mensch, en hij, de officier, de krijgsman vooral, het gevaar,
de risico noodig heeft, zoo goed als z'n brood. Ook hij moet zich wel verweren; tegen
zijn chef, zijn collega's, maar hij weet toch, dat bij laatste instantie de plaatsen bij
afspraak worden toegewezen. Zijn eigen sabel klaagt hem aan. Bij de recruten moet
het laatste spoor, dat de maatschappij hun gelaten heeft, dus verdwijnen. Ze zijn nog
allen in het bezit van hun nauwkeurig verzorgde haar. Met lange, geplakte lokken
komen ze 's morgens op het appèl. En de officier valt er hen op aan. De reservisten
verzetten zich. Niet tegen het feit, dat ze hun haar zullen verliezen; maar tegen de
nadruk, waarmee de peletonscommandant het van hen vraagt. Instinctmatig voelen
ze, dat hun gedwongen wordt, iets van zichzelf op te geven.
Dekker is de eerste, die ten offer valt. En iedere morgen komt de barbier van het
bataillon en kiest zijn slachtoffers.
Men heeft nu lang genoeg geoefend, om de proef te kunnen afleggen voor korporaal.
De meesten hebben zich de moeite gegeven, nu en dan de reglementen te bestudeeren.
Bertes Dekker niet. Toch slaagt hij, al heeft hij dan z'n reglementen geen uur lang
ingekeken. Hij heeft n.l. aan de vooravond van de examendag, van het
opleidingsbureau het plan weten te smokkelen, van de oefening. Hij rijdt daar nu
met z'n fiets de poort uit, de weg naar de Koperen Waard op, waar de
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velddienst zal worden gehouden. Hij rijdt twee reservisten voorbij. ‘Waar moet dat
zoo vlug naar toe?’ ‘Bonjour.’
Hij verzorgt zijn dagen, die Dekker; hij heeft veel weg van een kruidenier, die op
een bestelling uitgaat, hij scharrelt driftig als een mier naar strootjes voor zijn nest.
De anderen loopen verder, naar de kamers, die ze gehuurd hebben, of naar het tehuis.
Er wordt druk geboomd over allerlei diepzinnige onderwerpen; en men vervolgt het
gesprek. ‘Wanneer ik morgen in de gracht loop,’ zegt Wehmeyer, ‘kun je twee dingen
van me gelooven: Eerst dat het uit is met me; en verder dat er geen Voorzienigheid
de hand in gehad heeft....’ Homan gaat tegen die beweringen in.... De vlugge kuiten
van Bertes prikken naar de trappers, hij rijdt de weg af, die tusschen de dennebosschen
als tusschen muren ligt.... hij rijdt de poort voorbij die er in het donkere dennegroen
is uitgespaard....
En toen de volgende dag de oefening dus aanving, wist Bertes van het uitgekozen
terrein precies de ligging. Karresporen, brandgangen, greppels, grintwegen, hij had
ze alle in z'n hoofd.
Hij kreeg een patrouille mee, die met een paar blokjes pricrinezuur de spoorweg
moest opblazen bij H. Hij moest de weg naar de Koperen Waard op met zijn troep,
en bij het pompstation de zandverstuiving ingaan. Er liep daar een karrespoor, de
Hessenweg heette dat.
‘Met tweeën!’ kommandeert Bertes, zooals dat de gewoonte is; ‘linker gelid links,
't andere rechts van de weg. Looppas.’
‘Wat,’ zeggen de anderen, ‘ga je nou al looppassen?’
‘Kerel, ik moet vandaag minstens negentig hebben voor velddienst. Ik moet met
dit looppasje m'n strepen verdienen,’ zegt Bertes überlegen. ‘Trouwens, jullie moet
toch naar de Koperen Waard. Daar geef ik een rondje. Zoo ben je er alleen wat
gauwer....’
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Hij liep zelf voortdurend bij de voelhorens; patrouilles zond hij verder niet uit. Hij
vermeed elk stuk open terrein.... Hij had elken landstormer van de depôtcompagnie
een glas bier beloofd.... en hij liep in één run door.... boven op het detachement liep
hij, dat met de bewaking van de spoorweg belast was. Wehmeyer, die daar het
commando had, kwam met gedérangeerd toilet achter een kolenbranders hut vandaan.
Bertes liet hen allen de grendel uit het geweer doen. Er waren niet meer dan vijf
schoten gelost.
En Dekker had geluk.
De overste had aan de rand van het open terrein gestaan; hij haalde een boekje
voor de dag. ‘Hoe is de naam van dezen korporaal,’ vroeg hij den luitenant Hegge.
Dekker had zijn negen voor velddienst. En voor geen enkel theoretisch vak had hij
voldoende....
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Dienstweigeraars
OP EEN ONDEROFFICIERSKAMER ZIJN ZE opgesloten, de dienstweigeraars.
Wie op wacht is, kan hen in de uren, dat er niet geschilderd moet worden, bezoeken,
zoo vaak hij wil.
Vooral onder de principieele dienstweigeraars zijn menschen, voor wier
overtuiging, en de ernst waarmee ze er voor lijden, men respect moet hebben.
Met welk een vuur worden op die kamer de verschillende meeningen verdedigd.
Het enthousiasme is heel vaak grooter dan het inzicht.
De wacht wordt gecommandeerd door een der korporaals van de opleiding. Om
beurt verrichten de reservisten deze onderofficiersdienst.
Men begrijpt niet hoe Evert Blom aan zijn meeningen is gekomen; maar hij is
schoenmaker; en zijn vak heeft hem misschien veel gelegenheid tot nadenken gegeven.
Hij is lang, en mager; een gele snor hangt als een verdorde grasrand over zijn mond.
Het is de weifelaar; hij is niet zeker, of hij niet capituleeren zal, op het eind.
‘We moeten van onder op beginnen de maatschappij te verbeteren,’ zegt Evert Blom.
‘Heeft de kerk wat gedaan? De kerken hebben geen enkele uitgezonderd, de menschen
naar de fronten gestuurd.
De paus heeft aan geen enkele geloovige verboden, te vechten.
We maken geen onderscheid. De eene kerk is niet beter dan de andere.
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Neem de vrouw, de moeder. Een dier verdedigt zijn jong nog.
Maar hebben de vrouwen dat gedaan? Ze hebben kransen om de geweerloopen
gehangen, en ze hebben erbij gezongen.
De socialisten hebben even goed meegedaan als de behoudende partijen.
We moeten van onder op beginnen....’
De eene gedachte verdringt de andere. Zijn dorre dunne haar ligt verward op zijn
bleeke schedel; het is of dat met poeder overstoven is; een door zon, regen, wind
ver-heen-en-weerde akker; op niet meer dan één vore staat een dunne rij halmen. En
zijn geploegd gezicht, waarop de eene deeg-bleeke ril vleesch naast de andere ligt,
spreekt van zijn door de zenuwen geruïneerde spijsvertering en op zijn vreemde rose
lippen die plat als de onderkant van een paar slakken in dat verwarde stramien zijn
opengewerkt, glimt het speeksel, dat hij er met een vlugge roode tong telkens op
afzet.
‘Wat wou je dan? Wou je weer een vereeniging oprichten?’ bijt de dienstweigeraar,
die hier is opgesloten omdat hij een kapitein heeft mishandeld.
‘Nee, nee,’ haast zich Evert Blom, er op uit de stroom van gedachten, die in hem
bruist, werkend te houden; hij gunt niemand het woord.... hij komt driftig en schuw
tegelijk met zijn plannen voor de dag; wie zal zeggen, of ze niet nu voor het eerst in
hem opdoemen, (het is of hij delireert) of dat hij ze al langer herbergt. Hij spreekt
zich zelf tegen; hij praat zacht, hij paait zichzelf en anderen met zijn plannen, en als
hij met zijn eigenlijke plan bloot in het zonlicht staat, heeft hij het al verworpen, zoo
vaak heeft hij zichzelf tegengesproken....
‘We moeten met een geheim verbond beginnen.... We moeten zoo iets hebben als
een Klu Kluks Klan: als de vrij masjons.... Een verbond van het goede...., waar geen
levende ziel wat van weten mag.... En dan moeten we
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ook een teekentje hebben - (zijn lippen sussen, vergoelijken als hij over dat kleine
teekentje begint); - een klein teekentje.... of liever.... geen teekentje,’ - valt hij zichzelf
in de rede....
Dan, opeens valt het hem in, dat hij hier nooit sympathie voor dat plan zal vinden;
hij staat daar, met al de kleurige lappen over de arm, die hij zich op dit eene eigen
helle oogenblik geweven heeft; hij is wel een arme zielige troubadour, die zich door
zijn publiek en het bonte heer van zijn eigen fantomen verraden ziet.... En als hij
daar dan zoo hulpeloos staat, verraden en verkocht, trillen zijn ontstoken oogleden
een keer.... en dan stamelt hij, en hij is nooit waarachtiger geweest dan op dit
oogenblik.... héél waar en prachtig is hij, nu het over zijn rose-gevlekte lippen gutst....
‘Ik heb twee kleine jongens thuis,’ stamelt hij weerloos, ‘als ik er wat aan doen
kon, als ik ze voor de loopgraven bewaren kon....’
‘Nu zeg je iets waar over te praten is,’ valt korporaal Homan bij, en kijkt hem
goedkeurend aan. Die goedkeuring brengt Evert Blom weer in een roes.
‘Ik neem het je niet kwalijk, dat je me gister uitgelachen hebt.... Ik heb het wel
gevoeld, toen je dat deed, al heb ik het niet laten merken. Maar God is liefde.... ik
neem het je niet kwalijk.’
Op dat oogenblik heeft een andere arrestant de damsteenen opgezet, en roept hem.
‘Ja,’ zegt hij, ‘ik kom.’ Hij trilt al weer van haast, om te gaan. Homan doet een poging
om hem uit te leggen, dat hìj nu reden heeft om zich beleedigd te achten.
‘Nu ga je toch zelf ook.... laat je mij hier voor janklaassen staan.’
‘Ja, ja,’ zegt Evert, ‘ik begrijp je.’ Maar hij begrijpt er niets van. De martelaarsrol
die hij zijn leven lang heeft gedragen, is hem te lief; hij zou niet kunnen leven zonder
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het kervende mes nu en dan te voelen, dat zijn practische, nuchtere medemensch
hem tusschen de ribben stoot.
Een heel ander geluid is dat van den jongen communist Frans Angel. Fel en
onverzoenlijk is hij.
Is hij een mensch met een scherp intellect? Neen. Weet hij meer dan anderen? Hij
weet minder. Heel waarschijnlijk heeft hij moeite met zijn vak, dat van steendrukker.
Hij heeft er de grootste moeite mee, zijn standpunt te verdedigen tegen de aanvallen,
die men er op doet. En toch heeft hij zich als het ware een mantel om de leden
geslagen, die hem zwierig zit. Een misprijzende glimlach knevelt zijn lippen. Als
Homan naast hem staat, die zich beladen voelt met duizend vooroordeelen van deze
maatschappij - wel, dien gaan ze als lood zoo zwaar wegen. Die wordt jaloersch; hij
wordt zich bewust, dat hij veel spoken van achterdocht en ongeloof in zijn kamer
heeft toegelaten. Hij komt te weten, dat hij zelf en de anderen het besef hebben
verloren, dat men deel heeft aan de wetten.... Hij denkt aan de tijd dat hij een kind
was, en een club oprichtte; een inbraakvereeniging of een goededadenclub. Men at
en dronk van de besluiten, die genomen werden.
‘.... Wij moesten dat gerechtsgebouw in- en uitloopen,’ zegt Angel. ‘Wij zijn het,
die nu daar de lakens moeten uitdeelen. Wanneer er straffen moeten gegeven worden,
dan moet dat niet gebeuren door een klasse, die zich juist door het machtsapparaat,
waarmee ze ons onder druk zetten, van ons vervreemdt.... We voelen niet meer, dat
die daar bij ons hooren. Ze kennen de zorg om de boterham niet, zooals wij. Ze
maken geen geste, waarmee ze ons niet knauwen.’
En werkelijk, als hij zoo spreekt.... een oogenblik ziet Homan het volk het stadhuis,
de bureau's binnengaan. Door de kamers van de gouvernementspaleizen loopt hij
met hem.... men spreekt over de wetboeken.... men stelt belang in de
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titels en paragrafen van het wetboek van strafrecht, de ziektewet, de armenwet. Dat
is niet langer doode stof, waar een handig jurist op een volksuniversiteitsavond een
belangstelling als een kasplant zoo ijl voor kweekt.... belangstelling, die
welbeschouwd niet meer is dan een argument, waarmee men zich verheven acht
boven een ander.... Niets van dat alles. Ze zijn weer kinderen, ze richten zich een
club in; ze zoeken zich de bepalingen van een reglement bij elkaar; ze loopen de
trappen van het bordes van de regeeringsgebouwen op; ze loopen tusschen de zuilen
door; zoeken voor elke zaal een bestemming.... ernstig staan de gezichten; ze leeren
het van het gebouw te houden; ze hebben de grond lief, die van hen samen is, ze
willen er voor.... vechten. In de hoek van de zaal staat Angels krib, juist tegenover die van Blom. Hij heeft
behoefte, iets aparts van zijn leven te maken. Is hij anders dan de anderen? Zijn
ideeën, zijn ideaal, zijn lot maken hem anders. Hij loopt lichter door de zaal, hij is
opgewekter, hij is ernstiger. Waar zijn vlag hangt, daar waait de wind, die wappert
steeds.
Soms zou Homan hem bij de schouders willen grijpen,.... denkt hij niet aan het
bloed van al de onschuldigen, dat vloeien moet, vóór zijn rijk aan de beurt is.
Hij zal het niet begrijpen, dat er een diepe, Goddelijke wet heerscht, die zijn kern
tot in het innigste leven van de ziel van den mensch slaat.... die als een beschermende
hand is boven de adem van de zwakste zelfs.... die wet is het, welke eerbied vraagt
voor het Boek, voor het Inzicht, waar elk zich op genade aan overgeven moet.
Hij maakt er iets aparts van, van zijn hoek. Hij is een arbeider, maar hij is er een,
die zich een streep beter acht dan de anderen; hij heeft, net zoo als de anderen, een
bloem gekregen van den aalmoezenier, en maakt van touw een soort
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hanger; hij stut de bladen met haarspelden, en geeft haar lucht en zon.
En de ansichten, die hem gezonden worden, prikt hij op de kastdeur; er zijn er bij,
die geteekend zijn door bolsjewiki-kunstenaars, en waarvan men eigenlijk niet
begrijpt, dat ze toegelaten zijn.
Een is er bij, waar een mannenarm zich tusschen tralies doorwringt.... niets dan
een bundel sterk gespannen spieren is die arm.
De luitenant van piket komt bij die deur staan. Hij zegt nog niet, dat het verboden
is punaise-gaten in die deur te maken.
‘Ik begrijp niet,’ zegt hij, als hij een tijdlang die kaart heeft bekeken; - ‘ik begrijp
niet, hoe ze nu zulk een kolos in zoo'n klein hokje hebben gekregen.’
‘Och,’ weert zich Frans Angel, die dedaigneus die opmerking van den bourgeois
accepteert, maar ook zelf niet genoeg doorzicht heeft om te begrijpen.
‘Die arm lijkt wel vierkant,’ zegt de luitenant. ‘Zoo is een arm toch niet. Ik kan
die kaart niet mooi vinden.’
‘Zoo is het communisme,’ zegt Angel.
‘Goed,’ antwoordt de luitenant, ‘maar een arm is een arm, en dit is een vierkant
stuk hout.’
Zoo praten ze; weten ze één van beiden welk land ze verdedigen?
Op Angel's nachtkastje ligt een stapel brieven; die wordt elke dag hooger. Er zijn
er bij van studenten, van dweepende bakvischjes; één is er van een professor, en één
van een soldaat, en dan zijn er de brieven van de vrienden en van den partijleider.
Er zijn er bij waar zinnen in staan, die als het scherp critisch kijken van oogen zijn;
die zoo ontstellend direct de slag van het hart, de adem van de borst volgen, dat de
jonge Homan, die ze leest, jaloersch wordt.... de geest, die die brieven schreef, en
hem voor wien ze bedacht zijn, benijden gaat.... ze maken dronken. Al is het waar
dat
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er geen woord is, dat ooit één enkel ding vervangen kan; toch zijn er gezegden die
niet meer doen dan de dingen aanduiden, die de werkelijkheid te kort doen; en er
tòch mee verbonden zijn; die lyrisch zijn; die een zegen zijn als de realiteit zelve.
De luitenant praat. ‘Ik geef toe,’ zegt hij, ‘dat er veel verkeerd is in de
maatschappij.... er is veel moois in het communisme.’
De communist glimlacht. En hij heeft nooit meer reden gehad om te glimlachen,
dan op dit oogenblik.
‘Jullie doen niets,’ zegt hij vurig.
Frans Angel komt in verzet. Hij heeft al eens eerder een lepel ingeslikt, die langs
operatieve weg is verwijderd.
Daar men er bij staat, breekt hij z'n vork in tweeën, en voor ze het hem kunnen
verhinderen, heeft hij die ingeslikt. Het andere stuk verdwijnt evenzoo. De anderen
staan een oogenblik onthutst; hij groeit van die schrik.
‘Als ik chef was, liet ik je op je bloote ribben slaan,’ zegt Bertes. Hij loopt naar
de deur en belt. De ziekenverpleger komt niet direct. Bertes keert den arrestant de
rug toe. Die voelt het ijzer langs zijn slokdarm glijden; hij is aan tafel gaan zitten,
krom, de kaken staan zoo stijf op elkaar, dat ze zich op de wang afteekenen.
‘Ga bij die gasbuis vandaan, voor je die ook inslikt.’
‘Ik kan er niets aan doen, had ik jullie maar gewaarschuwd,’ kreunt Angel.
‘Had ons dan gewaarschuwd.... Je zal ze voelen.’
Angel schudt van neen, maar hij durft zich niet bewegen, en zit op een plek van
het tafelblad te staren.
‘D'r is hier gebeld,’ zegt de hospitaalsoldaat, de deurknop in de hand.
‘Angel heeft z'n vork ingeslikt,’ zegt iemand gedienstig, als niemand antwoordt.
‘Je vork ingeslikt?’.... Hij kijkt naar het bord, een lepel ligt er naast, maar de vork
mankeert.
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‘Je had je woord gegeven, dat het niet weer gebeuren zou.’
‘Dat was daarginds; ik heb het daar toch ook niet weer gedaan,’ steunt de jongen.
‘Je hadt beter een sigaar van een kwartje kunnen oprooken,’ zegt de verpleger. Er
gaat iemand om den officier van gezondheid te waarschuwen. Onderwijl praat de
verpleger.
‘Het zal z'n bezien hebben, of je geopereerd kan worden,’ zegt hij, ‘je maag is een
stuk gekrompen.’
‘Ze moeten me helpen. Ze kunnen me hier niet laten zitten, met dat ijzer in me
maag.’
‘Moet je maar niet zoo doen. Had de aardappels gegeten inplaats van de vork.’
De anderen eten schichtig verder.
De wind is opgestoken. Die heeft soms wat weg van de donder, zooals hij zich
van de stad losmaakt en zich op de kazerne stort.
‘Ik wou, dat ik dood was,’ zegt Angel opeens.
De anderen eten alsof het hun verboden is.
Angel is weggebracht. De verpleger komt terug, kijkt achter zijn krib, maar vindt
geen vork. Angel is gefouilleerd, maar er is niets op hem gevonden. Dus hij heeft
toch weer, voor de derde keer, zich verzet. ‘Er was van zijn maag al bijna niets meer
over,’ zegt de verpleger. ‘De dokter durfde het de vorige keer al bijna niet meer aan
met hem.’
‘Ik zou nog wel met hem willen oversteken,’ zegt Bierma, die maaglijder is,
afgunstig.
‘Het zou je kunnen tegenvallen,’ meent Bertes. Maar Bierma, die met zijn vork
puree van aardappelen perst, blijft bij zijn bewering.
‘Zooals hij er zit, zou ik willen oversteken,’ zegt hij. ‘Ik zijn maag, en hij mijn
ribben.’ Er is niemand, die hem daarop aanvalt.
‘Ik noem het wat voor je beginsel over hebben,’ zegt iemand.
‘Een beginsel? Wat weet Angel van beginsels.’
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‘Goed, maar hij vertikt het toch maar, met een geweer te loopen.’
‘Als ik zoo was,’ zegt Bertes hard, ‘zou ik de gracht in loopen. Hij maakt z'n bed
nog vuil ook 's nachts.’
Als Bertes het een of ander tegenkomt, dat hij niet begrijpt, kijkt hij er net zoo lang
naar, tot hij het leelijk vindt.
Er gaat een dag voorbij, en nog een. Angel is niet geopereerd. Hij ligt geïsoleerd in
een kamer, waar geen enkel voorwerp zich bevindt, dat in de termen zou kunnen
komen, om te worden ingeslikt. Hij scheldt op de doktoren die hem zoo lang laten
liggen, en hem niets te eten geven dan koek.
‘Koek is goed voor je,’ zegt de verpleger; ‘je wordt er zoet van.’ Maar hij ziet, dat
Angel het bloed uit het gezicht wegtrekt; hij let nu op zijn oogen, en daar ziet hij iets
in, dat hem niet aanstaat. Daarom gaat hij naar den dokter en rapporteert zijn
bevindingen.
Er wordt besloten dat men het nog drie dagen met hem zal probeeren. Heeft zich
het ijzer dan nog niet langs natuurlijke weg verwijderd, dan zal men moeten opereeren.
Dit is nu het holle van de nacht. Dik, broomgedrenkt is de adem van de nacht. De
listen en het bedrog zijn vergeten. We zijn alleen in de slaap eerlijk.
De lampen op de gang bij de ziekenzaal geven elkaar het licht over. Achter het
nummerbord op de corridor brandt een lamp.
Er zijn zes vensters in het lichtende matglas uitgespaard; daar wachten de cijfers
van de kamers achter.
De gang, een eindelooze rij van deuren. Achter elk van die leeft de adem van
slapende menschen.
Een steeds opnieuw inzettend steunen, dat zich met smartelijke nadruk bezint over
de moeiten van de dag.
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Al die kleine, dierlijke geluiden bekennen haar geheim aan de nacht. Kinderen, die
met de lippen speekselblaasjes maken.
Een deur is een dunne wand, die zich voor een geheim toedekt.
In een knop zit nog leven: die wil zich zoo omdraaien. Spreekt het slot al?
Er relt een schel. Angel vraagt een bedpan. De verpleger wacht bij hem tot hij
klaar is. En terwijl hij daar tegen de muur staat, en zonder eenige gêne langs Angel
heenkijkt, die zich op zijn beurt niet gehinderd voelt, klikt het tegen de wand van de
pan....
De koek heeft dienst gedaan; de operatie is niet meer noodig.
Angel is medeplichtig, naar men zegt, aan een aanslag op een der regeeringsgebouwen.
Een ambtenaar moet hem daarbij hebben overloopen.... en is het slachtoffer geworden.
Hij is dagenlang buiten bewustzijn.... en van zijn aanwijzingen zal, naar men zegt,
voor Frans Angel alles afhangen....
Angel moet dus verteren van verlangen, een enkel woord van de anderen te
vernemen, maar hij verraadt zich met geen blik, geen beweging. Hij weet.... men
voelt hoe het geheim als een groote zwarte schaduw boven hen zweven moet....
Hij kijkt toe, ziet, hoe de anderen zich inspannen, maar hij glimlacht. Hij gaat niet
prat op zijn weten; hij is er te verstandig voor; hij gaat er zoo ernstig mee op en neer,
als een burgerman met de geheimen van het vak, waarmee hij, juist voor een ander
heen, zich het brood verdient. Er is een arrestant, die pertinent verklaart, dat hij Angel
daar en daar op dat uur gezien heeft. Hij wil er twee vingers voor opsteken....
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De officier vraagt zoo eens, wat hij op die beschuldiging te antwoorden heeft. En
Angel doet een stap naar voren, legt de handen op de vensterbank, en begint te
spreken. Hij licht een tip op van de sluier, maar er is niemand, die nog ziet. Hij houdt
geen lang betoog: hij zegt eigenlijk maar een enkel woord.... Maar het is niet hijzelf,
die dat zegt.... hij maakt geen enkel gebaar, dat zijn bewering kracht bijzet, hij verheft
de stem niet; het is het geheim, dat voor hem spreekt.... Men voelt, dat de heele zaak
opnieuw geinstrueerd zou moeten worden, wanneer hij ging spreken.... ‘Men liegt
het,’ zegt hij.
Het blijkt dat Angel werkelijk medeplichtig is aan de aanslag op een der
regeeringsgebouwen in de residentie. Een ambtenaar die hem daarbij verraste.... is
het slachtoffer geworden. Hij is dagenlang buiten bewustzijn geweest, en is gestorven,
zonder de dader te kunnen aanwijzen. De wachtcommandant vertelt dit laatste aan
den arrestant.
En Angel? Hij is niet verslagen, hij is niet bang. Weet hij wat medelijden is? ‘Wel,’
zegt hij, ‘dan spring ik er uit.’
Hij danst in het rond; hij maakt een reeks sloome danspassen, waar in het geheel
geen rythme in zit, eerder lomp, beerachtig is die pas, en toch is ze gedrenkt, overvuld
van een vergiftigde schoonheid.
Hij pakt den korporaal Homan, die er stom, overrompeld bij staan blijft.... Deze
weigert, deelgenoot te worden in de afschuwelijke vroolijkheid; het is niet zijn hart,
dat hem waarschuwt, hij voelt voor het arme schepsel dat de dood vond, niets; hij
heeft zich in zijn hart mogelijk meer dan eens aan een misdaad schuldig gemaakt....
is niet tot een daad uitgegroeid....
Angel pakt hem dan, legt zijn handen op zijn schouders, en kijkt hem aan.... En....
er ligt iets bovenaardsch in zijn
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blik.... bijna heilig is deze blijdschap. Er is geen enkele smet, geen vlek die zijn pupil
dof houdt.... met telkens nieuwe golf gutst de vreugde in hem in.... Hij kijkt den ander
recht in zijn oogen; de reservist Homan ziet hem aan, als een kind een moeilijke
onbegrepen som aanziet.... langzaam aan begint de opgave hem te plagen.... zijn
geest wordt werkelijk wakker; hij zoekt iets waaraan hij zich stooten kan, hij wil
zich kwaad maken, en hij vindt niets dan deze bijna heilige, dolle, dierlijke blijdschap
van het heerlijke wezen, dat deze mensch is, die nu de muren om zich heen ziet
vallen. In puin zijn ze gestort, deze muren, en het helle licht van de vrijheid tot de
daad, die hem als een kleed zal passen, wenkt hem.
Angel staat stil. Hij rekt zich uit.... hij ziet niets van de anderen, die daar bij hem
staan; zoo onbevangen alsof hij alleen staat, en, pas ontwaakt, zich met nieuwe
vreugde over een nieuwe dag, zich het bloed door de vaten lokt. En hij hikt juist
zooals een bezwijmde de lucht terugontvangt in de borst. Een ontzaglijk geluid; het
is van de ziel; het is het vaarwel aan honderd zwarte droomen; het is het zegel op
een afgrond, op een graf; en het is ook van het lichaam; het is niet meer dan een
dierlijk geluid, en het is toch ook bevleugd van een lichte toets van de dingen der
ziel, iets van nood en van weelde leeft er in.
De jonge Homan staat sprakeloos.
Dus niet, denkt hij. Het is dus niet waar, dat de misdaad een vlek laat. Ze smet
niet de vreugde, ze rooft oneindig minder van het sap der daad, dan een in eerlijke
inspanning volbrachte plicht?
‘Hoe komt het toch, dat ik kniel voor wat ik moet haten?
Is de daad niet meer dan een voetstap, die de mensch op het zand achterlaat?
Ik vergis me. Er loopt een zwarte ader door deze vreugde. Maar waarom zie ik
die dan niet? Nòg niet....’, antwoordt hij zichzelf.

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

95
Anton Homan gaat op een middag naar de kamer, waar de communist verblijft.
Frans Angel naait zich een paar pantoffels uit een oude soldatenbroek.
Hij zit, een stijve knak in de nek, recht overeind op zijn leuninglooze stoel en
hanteert de naald. Het dikke laken ligt met een paar weerbarstige vouwen over zijn
knie. Zijn vingers bewegen zich langzaam en tegelijk met een zekere hanige
gelijkmatigheid; telkens wanneer hij de draad door de grove stof trekt, schuurt het
garen met een droog, nukkig raspen langs de vezels van de stof.
Hij haast zich niet, en er zit toch in dat gelijk blijvend manuaal een onrustig
gedreven zijn, een verdikte, amper bedwongen oproerigheid.
Elke steek, waarmee hij een lus maakt om de zelfkant van de stof, komt zoo precies
op afstand, alsof die er door een machine in geslagen was.... zoo harteloos en zoo
nauwkeurig komen die steken daar om de rand van de zool te liggen. De lus trekt
zich toe.... men zou de duivelsche sloome geladen evenmaat van die vingers willen
verbreken; men wenscht, dat die vingertoppen, die daar de naald vinnig en scherp
in het goed zetten, en met gespitste vingers de punt er aan de andere kant weer
doortrekken, zich deze eene keer mogen vergissen....
Maar reeds ligt de ring om de rand van het goed geslagen.
Zooals hij daar met dat goed omgaat, - een aandacht die tegelijk een afwijzen is....
Opeens begrijpt Homan, dat het de haat is, die zijn natuur samenbindt. Alleen in zijn
haat is hij groot.
Ja, wel werkelijk is hij dat; de haat is even sterke samenbindende macht als de
liefde.
‘Wanneer ik nu hier weer vrij kom,’ zegt Angel, ‘ontzie ik geen mensch meer. Ik
ben tot nu toe een onnoozel schaap geweest. (Hij, een onnoozel schaap!) Maar
wanneer ik nu vrij kom....’
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Heeft een mensch een voorstelling van zijn uiterlijk, en beheerscht die voorstelling
zijn daden. Heel vaak is dat zoo waarschijnlijk. Maar, in elk geval, nooit is het
innerlijk van een mensch scherper beleden dan Angels ziel door deze fijne en tegelijk
beenige schedel, door deze dunne, brokkelige lippen, door dit heele gezicht, waarin
tot in de neusspits toe het vleesch van weggeschrapt lijkt, ook zonder dat men kan
zeggen, dat het mager is. Het is, of men bij een hard, onverzettelijk blok metaal staat,
wanneer men bij hem is.
Een enkel woord kan de drift, die steeds in hem op de loer ligt, doen losbreken.
En men huivert, als men hem dat zoo hoort zeggen:
‘Wanneer ik nu vrij kom....
Ik kende de menschen niet. Ik vertrouwde ze nog teveel. (Men vraagt zich af, in
welk opzicht deze mensch een ander kan vertrouwd hebben). Maar nu ga ik voor
niets meer terug, zelfs al weet ik, dat ik er een ander aan waag.
Ik heb nu deze brieven ontvangen. Je kunt ze lezen. (Hij houdt ze omhoog, alsof
ze een bundel reclamebiljetten voorstelden).
Maar er is niemand die me vangt. Ik weet wat de menschen waard zijn.
Zie eens. Ik kan tegen iemand zeggen: we nemen steenen op, en we gooien samen
die ruit in. Maar.... dan kan ik die steen in de hand houden, en als dan de ruit kapot
is, en ik heb de steen nog in de hand.... dan kan ik zeggen: ik ben de schuldige niet....
want ik heb hier in deze hand de steen nog. Dan kan ik zeggen: ik heb willen werpen,
maar ik heb me bedacht.’
Als hij dat gezegd heeft, zet hij de kaken zoo vast opeen, dat het been in de wang
uitspringt; en allerhande vermoedens en gedachten wentelen zijn woorden na. En
met een zwaar hart verlaat Homan hem.
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De veldprediker komt, en vertelt op de zaal het verhaal van den zieke, die door het
dak neergelaten werd, en door Christus werd genezen.... Angel luistert als een kind
naar deze geschiedenis, die hem boeit, en vertelt haar aan ieder, die binnenkomt....
Hij begrijpt er niet alles van, maar het geeft hem voldoening, dat alles in eigen
woorden weer te geven.
‘Toen ze dan met die gekraakte naar Christus wilden.... Dat deden dan de dicipelen,
dat waren zoogenaamde geloovigen, zal ik dan maar zeggen; want die had je toen
ook al, menschen die geloofden en anderen, die d'r niet aan meedeeën....
Ze maakten dan zoo'n berrie, waar ze hem op konden leggen, zoo een matras
draaiden ze in elkaar, en zoo gingen ze met die jongen naar Jezus Christus toe.
En toen ze daar kwamen.... toen liep het net tegen kerktijd.... en, zegt de domenee,
het was daar ook al net als hier.... als er wat is, staat er zoo een troep menschen
omheen.... en niemand wil z'n plaats missen.
Ze vroegen: laat me nu d'r assieblieft effe door.... Maar die menschen zeiden: Ga
maar door met die halve lamme.
Ja, was dat wat.... konden ze door het dak naar binnen.... Ze maken een gat in het
dak, en laten ze nou net boven die plek komen, waar die Jezus Christus stond te
preeken. Ja, dat is gebeurd, vraagt u dat maar aan die domenee of ik het u goed
oververtel.... Ja, doet u dat nu eens.... of durft u dat niet. Nee, daar ben ik vast niet
abuis mee, ze liete die gekraakte zakken vlak voor het gestoelte, waar Jezus stond,
die wou aan z'n predikatie beginnen.
En Jezus houdt op.... die kijkt em an.... toen komt er zoo een glimlach op z'n
gezicht....’
Het is een heele tijd stil.... Angel is als een kind, die een verhaal vertelt, en midden
in ophoudt, omdat hij het een of ander vindt, waar hij nog over na moet denken....
Ja, zoo open en zoo onbevangen als een kind staat hij tegenover deze dingen.... tegen
zijn leven. Hij is in meer dan één opzicht
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te benijden. Hij denkt, dat de ander het verhaal niet kent. Homan doet zoo.
‘En wat denk je, dat Jezus zegt? Je zonden zijn je vergeven. Die man was daar blij
mee....
Kijk, zegt de domenee, dat is nu net, als dat ze tegen jou zeggen: Wat je gedaan
heb is je vergeven.... Dan zou ik ook grinniken.... Ja, ik zou niet weten wat ik nu
moest zeggen, als ik zou willen bidden, maar als me dat toch overkwam, dat ik vrij
was....
Daar in dat boek staat het.... als ik wil, kan ik het er in opzoeken.... het begint met
Kenezius.... er staan allerlei fragmenten in.
Maar ik begin bij de eerste bladzij.... ik lees het heele boek door; je begrijpt, daar
wil ik het mijne van weten.’
De nachten, in het wachtlokaal doorwaakt, duren lang.
Homan trekt het gordijn voor het raam weg. Het is nog nacht; de lindekronen, een
van blauw doorweven zwart, staan daar, één lijken ze met de hemel, waar de grauwe
nachtrook van weg trekt. Naar het Oosten toe slaat het zee-blauw van de dag daarover
open.
Een eindelooze lichtbeek slaat achter den jongen Homan neer, tipt met ijle vinger
de droombleeke Campanula's uit het tuintje van den majoor aan, dan speelt haar
schimmige gloor om de klimpalen, en in de verte, over het heele voorterrein heen,
is haar licht nog te zien, dat daar ineenvloeit; zich samentrekt op het witte zand van
een springkuil. En ach, de boomen die daar achter staan.
Het is nu toch niet heelemaal nacht meer; op de oostelijke kim zijn alle kleuren
van de prachtige goedkoope prentbriefkaarten gestreken. Wie kind is gebleven, kan
daar te gast gaan aan rood, paars en het doorschijnendste blauw dat oogen gezien
hebben. De sterren klimmen dieper de winterachtig grauwe nachthemel in, waar het
licht vlug op wint.
En er is ook een vogel wakker geworden. Onwillig en
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zwaar van een moeilijk, nog niet geheel ontwaakt verwachten klokt een merel en
gaat zigzag op een paar rollers. Het is zoo lang stil na elke roep. Nu zwijgt hij weer.
Nu trekt de nacht van de aarde af. Haar vlies is van de dingen weggeschoven. Het
wit van de bloemen is witter en van het zwart is het donker weg.
Een bleek maanachtig lichtschijnsel vangt de kazernegevel van het oosten; het
licht is het witst op de voegen tusschen de steenen.
En dan is het volop dag. De koude van de nacht hangt nog op het voorterrein, maar
het licht is al tot de aarde teruggekeerd.
Men verwondert zich, dat hetzelfde stof, dat de schoenen van het
opleidingsdetachement gister opjaagde, nog daar ligt. De aarde is niet oud; ze is niet
ouder dan gisteren; als de hitte van de rijzende zon straks de nevel verjaagd zal
hebben, is het of niet de dag vergleden is....
Een man loopt het terrein op. Hij kijkt links noch rechts, hij rent, zijn voeten raken
nauwelijks het aschdroge zand van het exercitieveld.... kleiner wordt de gestalte, nu
hij verder en bij het hek komt.
....Hij lijkt een vluchteling.... Het lijkt of Angel daar gaat....
Homan's oogen confronteeren dien rennenden man, die in de richting van de weg
holt, met dat vermoeden.... en hij wéét.... Het is Frans Angel, die daar gaat.... Angel,
voor wiens bewaking hij borg staat.
Een oogenblik aarzelt hij.... Dan klikt er buiten de geweer-grendel van den
schildwacht.... En hij roept alarm. De post voor het geweer zal toch niet schieten,
flitst het door den reservist...., maar Homan weet, dat het consigne dat voorschrijft....
Angel loopt daar, en tart het gevaar. Hij weet, dat hij de kans loopt, dat er op hem
geschoten zal worden. Maar dat
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is niet meer dan een verbleekt besef. De onredelijke verzekerdheid, dat hij het hek,
de heide halen zal, spant hem de borst onder het gaan. Er knalt geen schot, er is geen
kogel, die hem inhaalt.
Het is eigenlijk een vergeten hoek van de wereld, die plek daar bij die schutting.
Er groeit lang, sprietig gras, de halmen van het vorig jaar staan er nog tusschen de
nieuwe groene; er moet hier vroeger met veldkookplaatsen geoefend zijn; de
keukengreppels zijn tot gooten ingevallen, die het gras overwoekert.
Op het alarm dat Homan roept, volgen hem slaapdronken de recruten, die noode
van hun brits loskomen.... Ze staan tegelijk voor de poort, de beide korporaals. ‘Snijd
hem de weg af naar de hei,’ roept Homan.
Maar er knalt een schot, het geluid ploft als een holle bom hier tusschen de muren;
de echo zingt na in de oorvliezen....
Een zwakke wasem hangt er aan de loop van den recruut, die bij het wapenmagazijn
schildwacht gestaan heeft. Hij blijft staan met het geweer in de aanleg, alsof hij
verwacht, dat men hem zal kunnen aanvallen.... Hij heeft dom zijn voorschrift gevolgd.
Waar is Angel nu. Hij was zooeven toch bij de schutting....
Hij ligt daar; er ligt een kleine zwarte heuvel tusschen het gras....
Dat is Angel.
Als het snelle lood den vluchteling heeft ingehaald, begrijpt Angel niet, wat er gebeurd
is. Hij is voorovergevallen; hij voelt geen pijn; als hij zou willen, zou hij kunnen
opstaan, en verder loopen. Maar als hij het probeert, als hij opstaat, valt hij terug.
Hij zoekt vaag in zichzelf naar de reden. Zijn blik glijdt langs zijn lichaam, langs
zijn leden als over die van een vreemde.... De dag trekt al weer van zijn wereld weg;
er ligt weer een vlies over; de dingen schuiven in het
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donker op elkaar toe en weer weg. Dan trekt een zwakke pijn zijn blik naar zijn
borst.... er sijpelt bloed door zijn tuniek.
Als Homan bij hem komt, plaagt hem ademnood.
‘Je hebt me geraakt, geloof ik,’.... steunt hij, tusschen twee gierig geroofde teugen
adem....
En in de brancard, die men brengt, sterft hij.
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In het dépot
ALS IK ZELF HAD MOETEN SCHIETEN, OVERlegde Homan, had ik dat dan
gedaan? De vrees voor zijn positie had hem niet belet, de trekker over te halen. Maar
hij kende Angel zoo goed. Hij kon zich veel beter de zorgeloosheid verklaren,
waarmee de vluchteling over het kazerne-terrein was voortgerend, dan de domme
kogel, die hem geveld had. Die kogel, en de ijzeren konsekwenties van het gezag,
dat de staat hanteerde, welke die kogel dreef. De onontkoombare eischen, die de
samenleving stelde, pasten niet in zijn wereldbeeld. Evenmin als ze gepast hadden
bij de inzichten van den armen Angel. Ouderen, zij, die het mechanisme van de staat
dreven, hadden den jongen Homan patronen in de hand gegeven, en den ander de
boeien, en geen van beide had de onverbiddelijke ernst doorzien van het spel, dat ze
gespeeld hadden. Homan in elk geval niet. Hij was er immers nog niet toe gekomen,
zijn ja te zeggen op de eerste waarheden, waar de staat haar gezag aan ontleent. Een
natuur als de zijne had in het leslokaal ja moeten kunnen zeggen, had zich van
overtredingen moeten kunnen vrij houden, om op dit oogenbiik, in dienst van de
staat een mensch te durven opofferen.
Hij was er zich op dat oogenbiik pijnlijk van bewust, dat hij meê schuldig stond
aan de dood van Frans Angel. Hij had immers meermalen met hem gesproken.
Wanneer de ordinantiën, bij de gratie van welke zij leefden, krachtiger gestalte in
hem hadden gehad, zou dan Angel zijn noodlottige vergissing hebben begaan? Dan
hadden ook dezen de konsekwenties van hun verhouding scherper voor oogen gestaan.
Het was niet in Angel opgekomen, dat men op
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hem zou kunnen schieten. Tijdens hun gesprekken was niet voldoende uitgekomen,
welk een diepe kloof hen scheidde. Of, beter gezegd, Homan had niet begrepen, dat
zijn eigen geladen geweer al die tijd door gericht was geweest op Angels borst....
Hij zag op dat oogenblik niet in, dat hij zich vergiste. Dat in elk geval Angel zich
wel ter dege bewust moest zijn geweest van de mogelijke gevolgen van zijn
ondernemen. Hij was immers zelf niet teruggedeinsd, waar het anderer leven gold.
Dit alles bracht Albertus Dekker Homan onder het oog. De eerste had aan Dekker
zijn bezwaren trachten uit te leggen.
Wanneer dit al schuld was.... zei Dekker.... Dan zou de mensch door wat hij jegens
ieder ander te kort komt, de doodstraf verdienen. Homan mocht wel naar die
overwegingen luisteren. Maar bij zichzelf overlegde hij, dat inderdaad Dekkers
opmerking juist was.... dat werkelijk ieder mensch om elke verhouding, die zich om
hem heen heeft ontwikkeld, schuldig staat. Inderdaad was het waar, wat er in de
belijdenis-schriften uitgedrukt stond, dat de mensch dagelijks zijn schuld meerder
maakte. In elke verhouding knoeide een mensch, werkte hij zich met elk woord dieper
in het moeras.
Hij verwonderde zich wel eens over de zachte gevoelens jegens Angel, die hem
bijbleven, zelfs nadat hij tot de overtuiging was gekomen, dat Angel een....
moordenaar was. Hij had in Angel een mensch gezien, niet een misdadiger. De
mensch leeft langer dan zijn daad.
Het was door deze en dergelijke ervaringen, dat hij de diepe zin van de levensleer,
die in de Heilige Schrift is neergelegd, ontdekte.
Een mensch is nog geen geloovige, als hij diepe waarheden in de Bijbel vindt.
Want de grond van ons geloof is niet ons weten, maar ligt in een dieper laag van
onze persoonlijkheid verborgen. Ze is echter wel degelijk mede een gevolg van ons
overtuigd zijn. Wie dit over het hoofd ziet, brengt zich
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zelf in moeilijkheden. Voor het allerlaatste ja van een mensch intusschen is geen
grond aanwijsbaar. Dit was bij den jongen man niet beschadigd, als wij goed zien.
Moeilijk maakte hij het zich door de bewondering voor de Christelijke
levensbeschouwing, die door ervaringen als deze bij hem groeide. Want de scheuring
in zijn wezen werd er des te grooter door, en moest te eeniger tijd uitbreken.
Vooreerst echter trekt de kaleidoscoop van het militaire leven in de oorlogsjaren
aan hem voorbij.
De voeding leverde groote moeilijkheden op in die tijd, en ook achter de
kazerne-muren deed de honger zich soms duchtig gelden. Tot ongewone toestanden
gaf dit soms aanleiding.
Deze maken mede een onderwerp uit van beschouwing in het onderstaande gedeelte
van dit verhaal.
De wachtbeurten strijken als een zwerm kwade vogels over het peleton. Des avonds
na de dienst gaat het kader naar het compagnies-bureau.
‘Orders halen’, wordt er geroepen door de chambrée.
De sergeant laat zijn werk in de steek, gespt zich de koppel om en verdwijnt. De
deuren van de onderofficierskamers, die op de gangen uitkomen, gaan open. Men is
maar zelden in de gelegenheid eens achter die deuren te kijken; naar men beweert
zijn de H.H.O.O., de heeren onderofficieren, daar zoo geheimzinnig mee, om allerlei
overtredingen, als langslapen en onopgemaakte ‘wolletjes’ te verbergen. De deur
waarachter het gezin van den inwonenden adjudant huizeert, gaat maar zelden open;
een enkele keer wordt men gewaar, dat daar werkelijk een huiskamer achter is. Een
huiskamer met overtrokken stoelen. Soms loopt er een kind door de gangen, dan
verzint men een grap.
En als de orders bekend zijn, gaat de sergeant van de week rond, en deelt de namen
mee van de reservisten, die op wacht moeten. En lang voor die tijd heeft ieder voor
zich al uitgerekend, wanneer het zijn beurt is om op wacht te gaan.
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Want de gevaarlijke zône verplaatst zich; ze begint steeds bij Aalberse, springt het
gangpad over naar Alma; smeult als een slecht gedoofd vuurtje over alle kribben
voor de westelijke kazernemuur langs naar Amme, Arink, Belles, Coorman.
Maar al kan men zoo ongeveer berekenen, op welke dag men op wacht moet; er
kunnen zich allerlei verrassingen voordoen. Er kan een invaller noodig zijn, omdat
iemand ziek is. Men kan het treffen, dat men wachtcommandant is, verder zijn er
korporaals van aflossing noodig, en dan is er een heel kleine kans, dat men op planton
komt staan in de keuken.
Wie dat treft komt bij de wachtparade in werkbroek en tusschen-beide-tuniek.
....die slaapt des avonds in zijn eigen ‘wolletje’; hij staat des morgens op, hij verkeert
tegelijk met den kok aan de vleeschpotten.... één dag lang geniet hij van een
ongekende, een sprookjesachtige overvloed van voedsel....
Het is een slechte tijd; iedere soldaat ontvangt niet meer dan zes ons brood; en in
naam althans, twee ons vleesch.... maar dat wat er in de soep, in de boonen- en in de
erwtensoep drijft, lijkt zoo weinig op vleesch, als pijpaarde op roomboter. Als de
gamelle op de tafel van de chambrée staat, is het vleesch veranderd in een witte, gele,
peesachtige substantie.... legio zijn de kernachtige namen, waarmee deze stukken
rubber-fietsband op zij kunnen gelegd worden. Het soldatenbrood is beter, dan het
brood, dat de burger eet, maar iedere burger hamstert; het burger-rantsoen is er op
berekend.... De soldaat kan niet bij-koopen.
Hoe het komt weet men niet, maar wanneer de vleeschporties aan den soldaat
worden uitgereikt, zijn ze microscopisch klein geworden. De kwartiermeester is over
dat vleesch gegaan, en de magazijn-meester, en de kok, en de koksmaat.... en de soep
en de soepketel.
Die zitten allen veel te dicht bij het vuur.
Wie op wacht moet en in de keuken komt, die voelt zich als een schooljongen, die
men voor straf een middag vrij-af geeft.
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Als je weet, dat je op wacht moet,
Waarom maak je je dan niet klaar
Voor den adjudant, voor den adjudant
Met de sabel in de rechterhand!

De hoornblazer, die over vijf minuten van 't wachtlokaal gaat, perst zonder een fout
het signaal uit zijn ongewillige koperen hoorn, de binnenplaats in. De reservist, die
op wacht komt, heeft zijn menschen in front opgesteld, naast de pomp, die als een
middeleeuwsch wapen op een slotplein daar met zijn koperen straalpijp te pronk
staat.
De sergeant van de week roept de namen af van de menschen, die in reserve zijn.
De korporaal-planton staat bij hem. Homan kijkt naar de keuken.
Het is zulk een onzegbaar geluk, daar met je baantje, met je bof naast hen te staan,
die morgen, vanavond op wacht gaan.
Het is bijna, of men daar staat als een burger, een leeglooper die de tijd heeft naar
de kazerne te loopen, en zoo de wachtparade aan te zien. Als de wacht naar het
voorplein is gegaan, waar de parade gehouden wordt, loopt hij langs de keukenramen,
en hij kijkt naar binnen. Daar ligt in een kuip het vleesch klaar, voor de volgende
dag.
De wachtparade is een echt ouderwetsche ceremonie, zooeen, waarvan men wel
in boeken leest. Homan is al wel eerder op wacht geweest, maar het is, of hij nu eerst
het gedoe met die geweren daar op het kazerneplein ziet. Het is ook zulk een echt
ouderwetsch garnizoenstadje, op de banken in de plantsoenen van zijn eigen
woonplaats halen de oudjes herinneringen op aan dezelfde vaudeville-parades. In
hun tusschen-beide-tuniek met de stropdas hebben deze goedige
plantsoentjes-fantasten nog geëxcerceerd misschien.
Een dubbele wacht staat nu aangetreden op de gele steentjes, die zich nuffig tegen
de goedige logge flinten op het plein aanrijen.
‘Links uit de flank, halt,’ commandeert de reservist van
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de opkomende wacht. Homan staat daar bij de toeschouwers. Hij staat daar nu als
een kenner, hij is met de omstandigheden op de hoogte. Hij weet bijvoorbeeld wie
de ongelukkige is die met elke aflossing mee, de lange grauwe nacht door, de posten
langs gaat. Als een hond zoo stil wacht hij daar voor het raam. En in gindsche kleine
woning roept men steevast elke Zaterdag de hulp in van de wacht, omdat men daar
na het drinkgelag oneenigheid krijgt. Ach, en in dat kleine woonscheepje, daar in
het grachtje, is, de eerste nacht, dat hij hier wachtte, een kind geboren; zóó lang
hebben ze het angst-verreten roepen van de moeder aangehoord, tot hun dat toch
werkelijk onmogelijk was geworden en hebben ze om den arts getelefoneerd.... Toen
de arts kwam, was de vrouw stil geworden, toen riep het kind, een dunne schelle
stem was het geweest, maar er had klank genoeg gezeten in dat onthutste beklag van
den jongen.
‘Zet af-geweer,’ commandeert de afgaande wacht.
En evenzoo de opkomende.
In de kazerne wordt met behoorlijk respect over voedsel gepraat. Met meer dan
behoorlijk respect De zoon van professor B., heeft verkeering aangeknoopt met een
dienstbode, omdat hem in de keuken, tenminste nu en dan, de gelegenheid gegeven
wordt, zijn honger te stillen.
En 's avonds, als het peleton tegen de onderkant van de kribkastjes opkijkt, dan
eet de opleiding mee van de eierkoeken, de huzarenslaatjes, de biefstuk, die zijn
uitverkorene voor hem bewaard had. Kolossaal.... Zoo groot als die eierkoeken dan
worden. En, omeletten en karbonaden zijn begeerlijke zaken, waar het niemand
geraden is de spot mee te drijven.
Het rantsoen gaat krap worden. Er is bijna geen avond, dat men niet met een
hongerige maag naar bed gaat. Daarbij wordt het koud. De luitenant geeft urenlange
uiteenzettingen op het Schapen-dijkje, dat als een smal grauw zwad
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tusschen de ondergeloopen landen ligt. De wind speelt over het water. ‘Is dit
verdronken land de moeite van het verdedigen waard?’ ‘Ja,’ zegt de Fries van de
opleiding, die een kleinzoon is van den dichter Giesbert Japiks. Het zij zoo.
Een boerin fietst voorbij....
‘Niet naar de meisjes kijken,’ grapt de luitenant met bevroren stem.
Enfin, deze keer treft Homan het dus, dat hij op planton in de keuken komt. Des
middags eet hij met de koks het buitengewoon goede maal.... en doet hij zich tegoed.
Ik lijk wel een bedelstudent, die zich aan een anders tafel moet verzadigen, flitst het
door Homan heen, als hij daar aan die vettige keukentafel zit, in dat vertrek dat zoo
haveloos is als een slagerswerkplaats.... En daar zegt de kok hetzelfde:
‘Het lijkt of je honger hebt, korporaal.’
Neen, van een adspirant officier heeft hij niet veel. Hij lijkt evenveel op een
landlooper, die zich aan de tafel van een rijke komt tegoed doen, als op iemand die
komt toezicht houden.
Maar dat komt er niet op aan.
Homan begrijpt nu waarom alle koks er zoo welgedaan uitzien. Ze zijn geheel
doorvoed; het is geen wonder dat ze rondkomen met hun rantsoen brood. Ze snijden
met hun groote koksmes een snede af; onder het praten door gaat het; en ze kiezen
zich met zorg hun portie uit; ze strijken er de gele boter over, zoodat ze de hoeken
moeten afronden; en dan zitten ze een oogenblik in twijfel of ze zich de hand naar
de jampot op de plank zullen uitstrekken, dan wel of ze zich voor deze keer over de
kaas, de goede belegen kaas, die voor veertien dagen op de chambrée was, zullen
ontfermen. Deze kaas is heel anders, dan de geleiweeke materie die gisteren op de
chambrée is rondgedeeld. En, dan zou het ook kunnen gebeuren, dat ze zich een
oogenblik op oordeelkundige wijze zouden willen bemoeien met het onberispelijk
gebraden, biefstukachtige vleesch, dat
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met van bloedrood tot fletsrood uitloopend snijvlak, de ongedekte tafel daar tot
onderlegger heeft.
Het is zulk een heerlijke ernst, de ritus, waarmee deze voedings-giganten hun
voedsel tot zich nemen. Ze zijn zooals ze daar zitten, stuk voor stuk, wijzer, dan wie
ook van hen die deze dag over de binnenplaats zijn gegaan. Ieder van hen die daar
op de chambrée hun eten gebruiken, is niet meer dan een armoedige primitief naast
deze prinsen met hun achtelooze fin-de-sècle manieren. Ja werkelijk met de hautaine
welwillendheid van geblaseerden, die zich tegoed doen aan de beschouwing van de
eerlijke honger van een primitief, ruimen ze Homan een plaats in, schuiven den
uitgehongerden adspirant de beste brokken toe, ze voelen zich gestreeld door de
onbewuste reverentie voor hun vette baantje, voor hun bof, die deze gulzig etende
student is.
Hij heeft ook zoolang moeten studeeren van zijn leven. Het is geen kleinigheid,
dat hij zooeven voetstoots de brief van het Berlijnsche pleegkind van den meester-kok
heeft vertaald. Het is hem aan te zien, dat hij veel met zijn neus in de boeken heeft
gezeten.
Neen werkelijk, er is geen enkele, maar ook geen enkele plek ter wereld zoo goed
als deze keuken. Is er wel op één plek ter wereld zoo weinig broodzorg als hier in
deze soldaten-keuken?
Voor de achterpoort staat een rij van ongelukkigen, die op de overgeschoten
brokken hopen.
Honger heeft Homan nu niet meer. Hij is niet zoover heen, dat hij van die
duizeling-wekkend hooge Parnassus, vanwaar de weldoorvoede mensch die bij wijze
van amusement eet, neerziet op de voedingsmiddelen; en van welke hoogte gezien
oude belegen kaas en gezoden vleesch even weinig waarde hebben als frambozenjam.
Zoover is hij niet. Hij heeft de jam, die desnoods zonder bons in de comestibles-zaken
nog een tijdlang te verkrijgen zal zijn, met geen blik verwaardigd. Hij is niet als een
kok, die met de onverschilligheid van een
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monarch op goed en kwaad kan neerzien. Maar de honger is nu toch heen. Zelfs de
koffie, wier smaak door de room tot een ongekend aroom ontbloeid is, kan die nu
eindelijk niet meer wekken.
En des avonds waggelt hij de goede gangen door, naar de eigen chambrée. Ik heb
me vergist, overlegt hij. Ik had nooit bij de reservisten moeten gaan. Hij kan de
gamelle, die op tafel staat, en wier bodem door een dikke laag van uitgekookte koffie
is bedekt, niet zien. Hij keert zich suf van deze goudgekraagde armoed-zaaiers, die
zich een dobbelsteen margarine over vier dunne sneden brood uitsmeren, af; het het
is zijn maag, die dat gezicht niet verdraagt.
Vier dagen lang is hij niet recht gezond, zijn lichaam is het krachtige voedsel
ontwend.
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Veldleger
DE SCHOOL GING VERHUIZEN NAAR HET veldleger.
De dag begon met de gewone heisa. Er was een order afgekomen van het
opleidingsbureau, dat de schoenen getraand moesten worden; de foerier zou zich
met de traan bevinden op de plaats. Dat gaf een gedraaf van belang de trappen op en
af, om zich met een wollen vetlap de traan op het leer te strijken. De laatsten vonden
de traanpot leeg, en keerden onverrichter zake terug. Wat niet wegnam, dat ze een
hartelijke vermaning van Colff kregen.... wanneer ze zich verdedigen, kijkt hij een
oogenblik beteuterd.... men ziet aan zijn voorhoofd, aan zijn oogen, dat er een
kentering in de stroom van zijn gedachten optreedt.... Dan gaat hij door met te eischen,
dat de schoenen getraand zijn. Dat is wel militairement. Het mankeerde er maar aan,
dat hij straf gaf.
Het is koud; het heeft gevroren; er ligt een vlies op de achter-gracht. De boomen
zijn berijpt en over de daken der huizen ligt een witte ruigte. De zon is anders dan
gister, die komt als een groote helle bal stralend van een vreemd koud vuur boven
de daken van de overkant der gracht te voorschijn. Warmte heeft ze niet; de wondere
kille stralen scheiden zich nauwelijks af van de nevel, van het andere licht, dat er in
de hemel is.
Voor het laatst loopen de reservisten dus door de barak, voor het laatst loopen ze
door de lichte nevel van de herfstmorgen naar het wachtlokaal.
Eigenlijk is deze omgeving hun niets meer dan een jas,
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die ze even aangepast hebben en weer weggelegd. Ze is hun nooit vertrouwd
geworden. Maar deze laatste morgen, nu de zon onwaarschijnlijk groot en rood - een
papieren schijf zooals kinderen die wel op passepartout-papier plakken - boven de
kazerne staat, nu komt er soms een gedachte op, die de hier gesleten maanden overziet.
Zoo, des morgens, de handdoek met een tip in de broekzak gestoken, naar het
waschlokaal slenteren, zich vrij voelen, fit, een geleende cigaret rooken, als een dier
klaar zijn voor de sprong - zich door de ochtend-nevel het slaappoeder van het gezicht
laten betten - dat zijn toch allemaal goede dingen hier geweest.
De barak is al onttakeld; meer dan een geraamte is ze niet. Op de planken van het
beschot heeft nooit behang gezeten, de schragentafel heeft altijd juist zooals nu,
midden in de zaal gestaan; de middenste rij heeft altijd gelegen aan de voet van de
palen die de zaal halveeren; werkelijk heeft het leergoed, en hebben de wapens wel
eerder door de zaal gezworven.... en toch is er meer veranderd. Zóó luid hebben
opgewonden jongensstemmen er nooit geroepen.
Na herhaalde pogingen lukt het de overjas tot een ‘rol’ te vouwen. De ransel wordt
omgehangen, de koppel dichtgegespt. En voor de laatste keer voert Wehmeyer de
comedie met de stroozak op. Ze stelt een dame voor, waar hij mee door de chambrée
wandelt, die zich kwaad maakt, weer gesust wordt.... Hij heeft iets werkelijk-komisch
gemaakt van dat tooneeltje. Bertes is naar buiten gegaan, heeft z'n uitrusting tegen
het beschot gelegd, en is in de zon gaan zitten rooken.
De wereld is een vroom dier, dat de flanken in het zonlicht houdt. De heide, die
hier op de kazerneweg nog te zien is, ligt stil en bezonnen onder de helblauwe hemel.
Het begint herfst te worden; en dan is het ook nog vroeg in de morgen; er is iets
weemoedigs in dit roodachtige licht. Op de kale zandstukken, die door geen dor loof
meer bewassen zijn, ontfermt zich een bleek, genadig licht over de armoede van de
aarde. De ruiten van het blok arbeidershuizen, dat met
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de gebouwen van de kazerneterreinen mee op de heide indringt, zien als oogen,
vervuld met een zekere doffe, glanslooze verwachting naar het zonlicht.
De landstorm moet ook mee aantreden. Een voor een stommelen de manschappen,
topzwaar doordat er achter op de ransel de twee dekens gepakt zitten, de kleine trap
op, die van de barak naar de begane grond voert. Eindeloos is de rij, die van het
groote hek aan de straatweg tot aan de kazerne reikt; in volle lengte voor de barakken
E en F langs. De luitenant-adjudant Mark heeft het commando. Het is dwaasheid toch komt men er bijna toe, zich gestreeld te achten, omdat men daar met de landstorm
samen zal gaan; of komt het, doordat er op een of andere manier iets van het
zelfbewustzijn, dat er in de harde trekken, in de helle pupillen van den stafofficier,
den leider, overgaat op de volgelingen.
Mark kijkt op z'n horloge. Dan hangt hij zich de sabelscheede in de gesp. ‘Geeft
acht!’ De guides worden naar voren gecommandeerd. Mark loopt naar de kop; de
guide van de derde sectie moet naar voren komen. ‘Rechts richten!’ roept de officier.
Een onverzettelijke dwang in de stem; waar zou men zoo een niet heen volgen?
De manschappen vullen de openingen tusschen het kader. De achterste guide neemt
afstand op zijn voorman door de linkerhand, die hij vrij heeft, vooruit te steken. De
gezichten zijn alle naar rechts gericht - een lange, breede witte band boven de grijze
haag van uniformen. Achter de luitenant drommen de koks, de kamerwachts van
depôt twee, die alle hier blijven.
Achter de barakken klinken ook bevelen. De school-compagnieën die bij het
vertrekkende dépôt behooren, staan ook daar aangetreden. Op de straatweg voor het
hek groeit het aantal burgers, dat naar de uittocht van het depôt komt zien. De muziek,
die met door de zon beblonken horens daar heeft staan wachten, is in roering gekomen;
de kapelmeester laat

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

114
de dubbelrotten formeeren. Het is toch tenslotte een gebeurtenis van gewicht; het
dépôt, dat gedurende de eerste oorlogsjaren hier gelegen heeft, zal zijn standplaats
verlaten.
‘Met vieren rechts uit de flank,’ roept de commandant.
De even-nummers doen een pas zijwaarts, en wanneer het uitvoeringssein klinkt,
gaan er vier rijen, die elk haastig de voorgeschreven afstand zoeken. Bij het hek
wordt halt gehouden, en neemt de kapel haar plaats in.
De roffel van de trom.
Het is goed loopen in het verband van de troep. Het is goed, zijn plaats te hebben;
in het groote register ingeschreven te staan. Er is geen plaats voor twijfel; de leider
is het, die het doel bepaalt, en de verantwoording draagt. De kapelmeester geeft een
teeken. Men nadert de stad. De man, die de groote trom torst, zwaait een keer met
zijn vuisten.... Een paar passen verder breekt de barbaarsche muziek los uit de koperen
instrumenten, die, vergeleken bij de muziek van onbeschaafde volken, dikwijls alleen
brutaler, wilder en soms sensueeler lijkt. Als een hooge, niet te stuiten vlam, die alles
en ieder meevoert, slaat de nauwkeurig bedachte klankenchaos tusschen de
huizenwallen op. Er zijn akkoorden, die als roode vaandels wild en hoog boven de
hoofden der mannen uitsteken. Er zijn er, die als wild geworden inlanders met krissen
zwaaien; die een bliksemend vuurwerk afsteken, dat fel en scherp een heete slang
boven de troep uitteekent. En soms, wanneer het onverzettelijk rythmeeren van de
kolossale trom, dat vaak op het grauwen van een gevaarlijk dier lijkt, schijnt
ingeslapen, lijkt te verslappen; wanneer in het hart de twijfel opstaat; wanneer de
gedachte invalt bij sommigen, of deze rauwe koperen blijdschap, deze tirannieke
massa-vreugde wel geheel ongevaarlijk is, dan maakt het tot de wortel verdorven
geschetter van een hoorn zich los uit de klankendrom, welke de verslagen verwachting
van het individu met een verveelde en tegelijk pralende wekroep een nieuw,

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

115
verboden, valsch sap ingiet. Ze steigert langs de zinnen, ze veracht de resignatie, het
beschroomde indringen van de geest in het mysterie van de vragen over goed en
kwaad; ze belooft elke voet, elk lijf dat haar volgt (vraagt ze meer dan handen, voeten,
lichamen?) de fel gekleurde linten van haar triomfantelijke daden. Zoo gaat het depôt
naar de trein, die het naar de bestemming voert.
In het stadhuis van het grensdorp, in de hal worden de inkwartieringsbiljetten
uitgedeeld. Dekker is al daar en Wehmeyer ontmoet Homan bij de troep.
De hal van het oude stadhuis is een wonderlijk hoog kokerachtig bouwsel; men
kijkt er in op als in een molen. Ja werkelijk, daar lijkt die hooge hal op, die kunstig
in elkaar schijnt gedraaid van dikke balken, en planken; een breede trap zoo zwaar
en zoo log als een overeind gezette sneeuwploeg richt zich van de grond op, en reikt
tot een onwaarschijnlijk klein en smal platform; is men daar aangekomen, dan ziet
men ontzettend hoog boven zich de balken en spanten van de zolder, als molenassen
zoo dik; en wie naar beneden kijkt, ziet de grond tot diep onder zich wegzinken.
En heelemaal in de nok van die schacht ziet men een kleine deur, waar met
ongeoefende hand het woord rustkamer op geschilderd staat. Dat is dan het eindpunt
van de tweede trap, die weer door een dun schot begeleid is, dat de ruimte in tweeën
deelt.
Onder die eerste trap is weer van hetzelfde dunne hout een kast getimmerd, die
toegang naar de kelder blijkt te geven.
Op deze dag staat het kader daar op die trappen, ordeloos-bevallig als voor een
kiek, en op het platform staat luitenant Mark, die van een briefje de kwartieren afleest.
Ieder voor zich tracht een gezicht te zetten, alsof het hem in het geheel niet aangaat,
welke plaats hem toegewezen wordt.
De kaderleden, die de sterkste ellebogen hebben, treffen
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een kwartier in het dorp; de laatsten, die afgeroepen worden, krijgen onderdak in
leegstaande boerderijen. Het geeft Homan toch een onbehaaglijk gevoel, daar te
staan, en de minste plaats te krijgen. De oudere troupiers, de vrijwilligers staan, elk
met een stuk papier in de hand, elkaar de voordeelen van hun plaats aan te wijzen.
Ze suggereeren zich zelf hun eigen handigheid. Het komt er voor mij absoluut niet
op aan, waar ik slaap, overlegt Homan. Maar het schijnt hier van iemand verwacht
te worden, dat hij z'n ellebogen gebruikt. Ik zou niet weten, welk gezicht ik moest
zetten, als ik eens wilde zeggen, dat ik me met die boerderij de Distel, die daar zoover
achteraf staat, naar ik vanmorgen zag, niet bekocht acht.
Reeds lang voor Mark aan de laatste namen gekomen is, kan men aan de haast,
waarmee hij de voorgaande afroept, merken, dat de beste kwartieren weggegeven
zijn. Hij leest vlug en druk. Zijn aandacht maakt zich al los van dat werk; als hij er
de kans toe zag, liet hij het papier van het platform naar beneden vallen en ging zijn
gang. En werkelijk zijn deze laatsten slecht af met het glimlachje, dat om zijn lippen
speelt.
De beide jongsten krijgen de slechtste plaatsen. Het eene kwartier is vrij gunstig
gelegen aan de rand van het dorp, maar het andere ligt een uur gaans van de
huizenkom.
De anderen zijn voor de helft al weggegaan. Maar er staan toch nog enkelen te
wachten. Het is een geschikte plek, om de plaatsen te verdeelen, daar in die groote
houten duiventil. De kille sfeer van afwachten, vertrekken hangt er.
‘Een van u zal naar de Distel moeten,’ zegt Mark.
De twee, van wie een naar de Distel zal moeten, kijken elkaar aan. Reeds opent
Homan de mond, om den ander voor te slaan, de plaats vrij te geven. Dan ziet hij dat
er een triumfeerende glimlach op Wehmeyer's gezicht komt. ‘Je vindt zeker goed,
dat ik naar Telgt ga?’
Het is duidelijk, dat hij verwacht, dat Homan zal toestemmen.
Dat is hij ook van plan geweest. Maar opeens bedenkt hij zich. Hij bekijkt scherp
het gezicht van Wehmeyer, herinnert
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zich de rivaliteit van de schoolbanken, zuigt zich de rook van zijn onafscheidelijke
sigaret in; en mèt dat hij die in een kunstige trechter voor zich uitperst, een onverholen
verwondering op het gezicht, zegt hij: ‘Laten we er voor gaan omstaan.’
Daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Men loopt te hoop onder aan de trap en
een geldstuk wordt opgegooid. Homan staat met achteloos gehouden gezicht, en
wacht af, wat de worp brengen zal.
Het valt hem niet moeilijk, daar zoo gedesinteresseerd te staan, want in de grond
laat het hem onverschillig, of hij op de Distel of ergens anders zal overnachten.
‘Het is maar voor een nacht,’ zegt de luitenant. ‘Morgen komt er een beter kwartier
vrij.’
Maar men kent dat.
Het geldstuk zal opgegooid worden. Wehmeyer heeft kruis gekozen en de andere
munt. Het geldstuk gaat omhoog, komt neer als een vallend blad, wentelend, beschrijft
een spiraal op de vloer.... en ligt stil.
Het is werkelijk kruis dat boven ligt.
‘Nur eine nacht,’ zegt Homan, terwijl hij het lied citeert, dat Wehmeyer steeds
zingt. Het komt hun voor, of ze nooit het leslokaal uit gegaan zijn.
Zooals Homan in het kwartier aankwam.... Hij was zoo moe, dat hij op zijn stoel in
slaap viel. Een zwarte veeg zweet en vuil bedekte zijn wang; het haar lag verward
over zijn voorhoofd, alsof hij zoo juist het bed had verlaten. En toch zwierf er om
hem nog dat, wat voor hem innam; het was iets, dat met jeugd te maken had.
Toen hij zich gewasschen had, de volgende morgen, lag de dag prachtig op hem
te wachten. Hij was volkomen uitgerust; zijn kleeren waren gereinigd, en hij trok ze
aan zoo behaaglijk, alsof hij zich geheel nieuwe kleeding aanpaste. Het was gaan
regenen; regenbuien en windvlagen wisselden elkander af. En het deed hem goed,
daar te zitten, in een
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gemakkelijke stoel, en te weten, dat geen enkele plicht hem wachtte, vandaag. Hij
stak zich een sigaret op, en bekeek de kamer; trachtte zich een voorstelling te maken
van de menschen die er woonden.
Het komt me voor, of ik deze kamer eerder heb gezien, dacht hij; in een of ander
museum.... ja werkelijk, er zat in de kamer iets ouderwets; ouderwets was hem ook
de man voorgekomen, die hem ontving; en de vrouw, die hij had gezien, had het haar
in een ongewone wrong gedragen. Hij had haar in het donker niet goed kunnen zien;
toch was ze hem bekend voorgekomen. Breed was het vertrek niet; naast hem stond
een besneden houten kist; en het bed waarin hij geslapen had, was een eiken ledikant,
men verwonderde zich, dat er geen hemel hing tusschen de hooge stijlen, die de
pooten waren.
Men bracht het ontbijt op zijn kamer. Er bevond zich in die kamer niemand, terwijl
hij at. Men had een hoek van de tafel bedekt met een wit laken. Het brood, groote
bruingebakken bollen lagen op de witte schaal, en zijn thee was onder een koddige
groene muts warm gehouden. Hij was meer dan tevreden met zijn kwartier; en met
zichzelf. Als hij opkeek, zag hij zijn gezicht in de spiegel, die tegenover hem hing;
hij hield van zichzelf en van zijn leven op dat oogenblik. Hij gedroeg zich, alsof hij
alleen het dorp had veroverd. Ze waren gisteren samen dit vergeten gehucht
binnengetrokken; de muziek had gespeeld; met iedere stap die ze deden was er een
slag op de groote trom gegeven: óf ze daar dat dorp binnengeloopen waren; ja, waar
ze hun voeten neergezet hadden, daar hadden ze vast, onverzettelijk vast gestaan.
Geen moment van twijfel, geen oogenblik van onzekerheid, over de vraag, of wat
ze daar deden de eeniggoede daad wel was, die ze daar op de wereld te verrichten
hadden; de hoogere leiding was als een soort voorzienigheid; de ondergeschikten
kozen niet zelf, realiseerden zich de dingen niet, niemand overwoog of het goed was,
wat ze deden.
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Terwijl hij daar zoo zat, en zonder dat een van deze overwegingen hem kwelde, was
er beneden iemand op een viool gaan spelen. Klaarblijkelijk was de speler niet
volleerd: het geluid was dun, en weifelde vaak; het leek of het niet steeds de korte
afstand naar die kamer, waar hij zat, kon afleggen; of het gesmoord werd door de
dikke, ondoordringbare tapijten atmosfeer daar in dat huis. En de stukken, die de
violist koos, waren zonder uitzondering die van een uiterst dikwijls gespeeld
repertoire: het begon met de Traümerei van Schumann, en bereikte na het Largo van
Händel, het Kol nidrei van Bruch. Zonder twijfel was hier een klassiek georiënteerd
musicus bezig, die zich er mee onledig hield, op een afstand de wegen die deze
diepere geesten hadden begaan, na te wandelen. Zeker, de violist was niet geheel
volleerd; vermoedde niet altijd welke afgronden zich openden achter deze accoorden.
En toch was er in de onbeholpen wijze, waarop deze speler, of speelster, zich door
de intervallen der melodie tot een cantilene, tot een mokkend zich overtuigen laten
van de lage streken van het Kol nidrei; tot het onthutste resignatie als die van een
bedrogen kind in het Largo, lieten vervoeren; er was een onbeholpenheid in de
speeltrant die even zeer ontroerde als de volmaakte voordracht van een meester. Er
was iets prils, iets jeugdigs, in de voordracht. Hij stond op. Zijn bewegingen verloren
het resolute, waar hij zich al de tijd dat hij in de militaire dienst was, op had ingesteld;
hij was weer student; of liever, hij was gymnasiast; hij liep met zijn viool onder de
arm langs de muur achter de tuin van het café, waar een oude notenboom over leunde,
en ging bij den ouden muziekleeraar, de autoriteit van het stadje, om muziekles.
Zoo begaf hij zich naar de kamer, waar het geluid van de viool vandaan kwam.
Toen hij binnenkwam, zag hij een jonge vrouw, die hij kende, daar staan met de
viool. Hij was niet weinig verwonderd Liesbeth Maas in haar te herkennen.
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Het bleek, dat ze in pension was bij den bewoner van het huis, die een familielid van
haar was. Maar welk een vreemde beklemming hing er tusschen hen. Het kwam den
reservist voor, of ze weinig ingenomen was met deze ontmoeting. Deze uniform kon
toch niet zulk een verwijdering geven? Was ze meer dan een schoolmeisje voor hem?
Zoozeer had de militaire marsch hem nog te pakken. Hij maakte een buiging en had
voor haar het glimlachje over, dat een zesdejaars-gymnasiast zou over hebben voor
een derde-jaars leerlinge. ‘Ik hoop niet dat ik stoor’, zei hij met een vergoelijkend
glimlachje, waarbij zijn wenkbrauwen hoog naar boven schoven.
Ze bloosde, liet haar viool glijden, en wist niet, wat te antwoorden. Ze was het
mogelijk niet gewend, met vreemden om te gaan, hier.
‘Maar je houdt toch niet met spelen op? Als je dat doet, trek ik me dadelijk terug.’
Hij maakte een pas naar de deur. Maar de geringschatting bleef in z'n stem. Want ze
speelde het Largo en de Traümerei. Ze was te onthutst om op die nuances te letten.
‘Doe dat niet’, zei ze. ‘Ga zitten. Ik zal iemand sturen, om mijn oom te halen; die is
op bezoek hier in de buurt.’
Terwijl ze sprak, constateerde hij met voldoening, dat zijn woorden de gewenschte
indruk maakten. Het beviel hem, dat ze bloosde, en het beviel hem, dat ze haar oom
wilde halen. (Hij was nog niet zóó lang volwassen.) Al had het niet in zijn bedoeling
gelegen, dat ze haar oom zou waarschuwen.
‘Bezoekt je oom iemand? Maar stoor hem dan niet.’
‘Het is hier anders niet ver af.’ Toch ging ze niet.
‘Ik dacht, dat ik hier een oogenblik van je muziek kon genieten.’
Hij genoot van haar verlegenheid; hij nam, vrijpostig, een stoel en even later
speelden ze samen.
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Homan was niet weinig verwonderd, toen, op een avond Wehmeyer bij hem kwam.
Hij vergat zelfs, hem een stoel te geven. Voor het raam zat hij; hij had de tafel voor
het venster geschoven, en had naar de rivier gekeken, waar een jonge man in een
zeilkano vergeefs trachtte, tegen de wind in te dringen; hij werd telkens teruggeslagen;
hij bewoog met sterke armen de pagaai, maar had nauwelijks meer kracht, dan het
gewonnen terrein niet te verliezen. Hoewel hij gemakkelijk de lage wal had kunnen
bereiken.
Wehmeyer bleek geld te verzamelen voor den bataljons-commandant.
Hij hoopte zijn vijf en twintig jarig jubileum te vieren, en het kader wilde hem
een huldebewijs geven. Homan gaf, wat van hem verwacht werd, maar het bleek
hem al gauw, dat Wehmeyer tot confidenties neigde. Hij had zich met werkelijk
verdienstelijke losheid op de tafel gezet, en begon een gesprek over een brief, die
hij beweerde, die morgen van zijn broer te hebben ontvangen.
Homan, die met de verhoudingen in de clique, waar hij tusschen te land gekomen
was, in het geheel niet op de hoogte was, trachtte uit te vinden, wat dit alles te
beteekenen had. Zoekt hij steun? Wil hij een steekproef doen, om te zien, met wien
hij hier te doen heeft? Hij moest zijns ondanks deze meening voet geven. Hij had
zich er nooit over te beklagen gehad, dat hij de handelwijze van zijn studiekameraden
niet doorzag, maar hij was niet zeker of de test, die hij aanlegde, hier paste.
Als Wehmeyer praat, is het of hij met gretige lippen drinkt. Het is, of, mèt de
woorden, die zijn mond verlaten, een ander levenwekkend sap over zijn lippen naar
binnen gutst. Als zijn oogen helderder waren, zou het een feest zijn, naar hem te
kijken.... Zeker, er is iets van onzekerheid in de verhoudingen. Hij zoekt; hij weet
niet, op wat voor golflengte hij moet zijn.
Wehmeyer gaat er zelfs toe over, een confidentie te doen.
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‘Liesbeth is een aardig meisje, maar overigens....’ Het oordeel is niet gunstig, dat hij
nu vervangt door een schouderophalen. Wat bedoelt hij met zijn woorden? Hij beroemt
zich op het een of ander....
‘Een vervelend nest hier overigens.... Je mist hier de Kalverstraat.... Je zou er wat
voor over hebben, al was het maar een uurtje bij Schiller te zitten. Je moet er niet
aan denken, dat je kennissen daar genoeglijk zitten, zoo 's avonds, als je hier door
het dorp loopt.’ ‘Ja, dat is zeker een enorm verschil.’
Terwijl men met Wehmeyer spreekt, krijgt men ook werkelijk zooiets als heimwee
naar de gezellige drukte van veel menschen; zelfs naar wat gekochte huiselijkheid
aan een café-tafeltje; naar wat goedkoope spuitwater-jool van kameraden-onder-elkaar;
geen wereld is goedkooper, dan die daar verkocht wordt. Maar welke kant wil deze
Wehmeyer uit? Hij gaat er toe over een stuk uit een pas ontvangen brief voor te lezen.
Bijna gulzig staan zijn lippen nu.... ‘Ik heb een paar dagen met Liesbeth gegaan’,
bekent hij nu. ‘Een aardig meisje, maar overigens....’ Er is iets conférencier-achtigs
in de manier, waarop hij leest, en praat. Ik ben benieuwd, overlegt Homan, waar deze
snoeshaan me voor aanziet. Dan dringt de beteekenis van Wehmeyer's woorden tot
hem door. Een vreemde pijn trekt hem op het hart, en hij heeft er moeite mee, een
botte grijns te verbergen. Wehmeyer stond op. ‘We hebben vanmorgen een wandeling
gemaakt,’ zei hij, en men kon aan zijn stem hooren, dat die mededeeling een soort
excuus moest voorstellen, omdat men Homan niet uitgenoodigd had. ‘De wandeling
is niet meegevallen,’ zei hij, ‘het is te koud, zoo 's morgens.’
Een dag later wordt Homan gedetacheerd bij de kustwacht. Maar de woorden van
Wehmeyer blijven hem lang bij.
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Kustwacht
ANTON HOMAN ZOU ZELF VOOR DEN jongen, die op Vrijdag-avonden gaarne
in de synagoge sloop, weinig belangstelling hebben gehad, gesteld, dat het hem
gegeven was, hem nog eens te ontmoeten. De oogen, waarmee hij de wereld aankeek,
hadden ook wel anders leeren zien. Maar had hij in werkelijkheid meer gedaan, dan
rondzwerven rondom de heuvel, van waaruit hij toen had uitgekeken?
Dit staat wel vast, dat het voor den mensch uiterst moeilijk is, de gevolgen der
ervaringen van zijn jongelingstijd in zich te overwinnen. Wij weten dat Homans
innerlijk, dat onbeschermd lag, groeide, en daardoor met de dag meer wondbare
plekken kreeg. Dit zal in het onderstaande hoofdstuk nader blijken.
Het geval wilde namelijk, dat hij geplaatst werd naar een kustwacht. De
overblijfselen van schepen en de lijken der bemanningen vond men daar dagelijks
op het strand. En zoo vaag en van veraf als hij de invloed der liefde had ondergaan,
even vaag ervoer hij de gevolgen van zijn ontmoeting met de dood. Men kan niet
zeggen, dat ze hem onbewogen liet; integendeel. Vergeleken met de oppervlakkigheid,
waarmee zijn makkers deze gebeurtenissen tegemoet traden, leken de meermalen
door wijsgeerige overleggingen gerichte gevoelsbewegingen, die zich bij den jongen
Homan voordeden, op innerlijke omzettingen.
Niet ver is Homan's standplaats van de kust gelegen. Hij gaat soms daarheen en
wandelt, alleen of in gezelschap, langs de zee. Wie daar op de ronde kuststreek loopt
(even rondt de grond zich tot een dijk voor ze ondergaat in de einde-
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looze, grauwe waterspiegel....) zoo een doet niets dan uitzien.
Ver in zee loopt de vaargeul. In de verre haven liggen de torpedo-booten. Soms,
bij nacht, ziet men de lichten van de uitvarende schepen.
Ze schuiven door die Hades; zwakke dwaallichten in de nevel; soms is het licht
gedoofd. Wie daar naar kijkt, dien kan het een oogenblik gebeuren, dat hij zijn eigen
licht in de nevel ziet.... Die ziet zich zelf door het donker varen.... Het is ook zulk
een kaal vergeten stuk grond daar.... Wat kan men daar anders dan uitzien.... Veel
grauwer en strenger lijkt Homan de zee, dan zijn geboortegrond.
Tot op een paar honderd meter onder de kust loopt de vaargeul. Tot zoolang voeren
de booten het licht.
Dan, juist daar waar de mijnenvelden liggen, verdwijnt plotseling het licht, begint
de tocht in de nacht. Wie dat eens heeft gezien.... het verdwijnen van die kleine vonk
daar in het donker, die blijft dat gezicht altijd bij. Ieder heeft immers zelf uren waarop
hij met gedoofd licht vaart, en ieder van ons weet, dat hij op het oogenblik, dat het
gevaar dreigt, de lichten dooft.
Het was op een dag in Maart, dat de uitkijk, die met een lange zeekijker tot in de
naburige haven kon zien, negen grijze strepen in de Hollandsche richting zag schuiven.
Ze zijn maar een streep donkerder grijs dan de hemel....
De uitkijk waarschuwt den telegrafist.... A-K-I.... seint hij.... Alle kuststations. Hij
heeft het bericht opgesteld.... Negen zeppelins.... zes vliegtuigen.... Langs alle posten
van de Hollandsche kust ijlt het bericht
De zon is doorgebroken, de kant van de luchtschepen die naar de zon is gewend,
is nu als zilver. Tot dicht over de kust zeilen de luchtschepen tot boven Holland....
De marinier, die het revolver-geweer bedient, vuurt.... Tik-tik-tik.... het korte snoer
van geknal roffelt....
De kogels bereiken het luchtschip niet, voor ze de dunne

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

125
linnen huls bereiken, zijn ze gesprongen en vallen ze terug.... het is ook alleen een
waarschuwing geweest. De schepen wenden de steven en koersen naar het Noorden.
Hoog over de grensstreek trekken de luchtschepen.... slechts een van de negen zal
het vaderland terugzien. Des avonds drijven de lichamen van de bemanning op de
Hollandsche kunst aan.
Homan vindt het prettig daar alleen over die dijk te gaan. Als hij lang ingespannen
geloopen heeft, kan hij soms plotseling zich zelf daar zien. De hemel zakt, de horizon
wordt nauwer, hij loopt gehaast, door het raadsel van het zijn geplaagd als een dier
door een insekt. Tot hij neer valt. Hij blijft geheel achter adem liggen aan de berm
en kijkt met door allerhande doffe vermoedens geplaagde oogen de hemel aan. Zoo
dof als bij de koeien staan zijn oogen. Hij weet niet of anderen van die oogenblikken
kennen. Alleen, dat hij zelf er niet zonder kan.
Kaalgeschoren is de dijk door de tanden der schapen. De zee is even grauw als de
hemel. Hier en daar loopt een grijsgroene band door het water.
Op een plek op de dijk loopt Homan op en neer. Dit is het land, dat ik heelemaal
ben doorgegaan.... Ik heb elke hoek ingekeken.... nu loop ik aan de rand....
Ik heb een kleine plek hier, waar ik zoolang op rondloop....
Met deze korte suggesties dringt hij op het licht, dat voor zijn gedachten gloeit,
aan. Hij moet soms loopen om zijn gedachten te hooren spreken. Hij bewoog zich
eigenlijk zijn leven lang om die stroom levend te houden.
Bij de kreek, waar tusschen door krabben beloopen kleibollen het water naar buiten
gutst, ligt een donkere vlek: het lijkt de rug van een waterdier, dat de poot op de
oever heeft gezet, en, steeds vergeefs, tracht tegen de oever op te komen. Een bundel
kleeren, een mensch. Telkens wanneer
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een golf tegen die kleine grauwe heuvel op het water stukslaat, schuift die tegen de
beslikte rand op.
Het is niet meer dan een ding, een hoopje kleeren. De dood zooals die Homan daar
op de weg treedt, heeft niets, dat verschrikt.
Toon Homan trekt den doode op de dijk. Welk een vracht heeft een man, als hij
een doode uit het slijk wil optrekken. Zoo zwaar als dat valt....
De dood verschrikt niet, maar.... zitten er werkelijk toch sirenen in het water? Het
zweet komt hem op het gelaat als hij daar aan die wier-bewassen kleeren trekt....
Weggevallen is de wang; het water loopt langs de haren, waar het slik nog tusschen
plakt, over het geschoren gras van de berm.... In dezelfde houding ligt het lichaam
daar op het land, zooals het daar zooeven in het water lag.... Een geheim heeft de
dood niet.
Hij voelt zich vrij zoo, hij is nog jong; een doode heeft hij om zoo te zeggen nog
nooit gezien....
Ik heb op deze plek geloopen, denkt hij. Nu nog tien, nog dertig zomers zal ik hier
op deze plek zijn.... En hij heeft er vrede mee. Er is niets mysterieus' in het feit, dat
hij maar heel even in de zon zal loopen. Zoomin als in het feit, dat voor dezen
Duitschen vlieger-officier de tijd al weer voorbij is.
En nu weet hij, dat het gedachten-spel, dat hij daar op de dijk, op niet meer dan
vijfhonderd meter van de plek, waar deze mensch zich gierig als een dief, en
verkleumd, over deze plek van de aarde, die hem schoort, heenbuigt.... dat dit spel....
evengoed een verheven wegen van het leven, als van de dood is.
Dan waarschuwt hij de kustwacht.
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Brandende barakken
TEN SLOTTE IS DIT VERHAAL EEN ALLEdaagsche geschiedenis. Een jong
mensch ziet zich achtereenvolgens voor alle realiteiten geplaatst, waarvoor het leven
iemand stelt. Ieder ervaart op zijn beurt hetzelfde. Liefde, dood, maatschappelijke
verwikkelingen, zijn werkelijkheden, die het innerlijk van den jongen mensch wekken
en keuren, toetsen.
Als gezegd, was Homan na verloop van tijd een andere houding in gaan nemen tegen
Wehmeyer. Die had zich met zijn bravour steeds onder druk gehouden, had hen allen
gekneveld met zijn verhalen. Als men hem gelooven moest, was hij door alle wol
geverfd. Hij had ook steeds duidelijk laten uitkomen, dat hij zich boven de opvattingen
van sommige zijner klasgenooten, en leeraren, ver verheven achtte. Hij was er zoover
boven verheven, dat hij niet eens meer de moeite meende te behoeven nemen, zijn
standpunt te verklaren. Hij zou daar trouwens ook weinig van terecht gebracht hebben.
Het was voldoende, over de ‘Christelijken’ nu en dan medelijdend de schouders op
te halen. Wanneer men dan nog eens de naam van een politieke partij toepaste op
een kerkelijke richting, had men al veel gedaan. Men ging naar bals, lezingen,
kermissen, beleefde avonturen; men had deel aan velerlei zaken, waar diezelfde
‘Christelijken’ buiten stonden.
Contact met hen, die thuis gebleven waren, onderhield Homan weinig. Wanneer hij
met verlof was, bezocht hij Jannink en Peel. Vooral het bezoek aan Jan' verzuimde
hij niet. Maar wat de laatste betreft, deze had al spoedig de stad verlaten,
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en de geruchten, die er van hem gingen, luidden niet zeer gunstig. Men hoorde eerst,
dat hij erg teruggetrokken leefde, later, dat hij bezig was aan de lage wal te geraken.
Drie weken na de ramp die de Duitsche luchtvloot trof, is Homan op de
officierscursus. De commandant van de school is majoor Van Maar. Als hij op zijn
vos het exercitieterrein oprijdt, slaan de hoeven op het zand.... Kiede.... boem Kiede.... boem. En.... Kiedeboem is de bijnaam van den majoor geworden.
Er is zoo heelemaal geen sfeer in het leszaaltje van Kiedeboem. Zelfs niet de
stemmingsvolle sfeerloosheid van de kazerne. Maar de verschijning van den majoor
is nog vreemder dan deze kamer. Het komt doordat hij burger en militair is; iedere
avond rijdt zijn adjudant voor hem naar het station met wissels en cheques; hij is,
behalve officier, directeur van een credietvereeniging. Zelfs in de wijze waarop hij
de discipline handhaaft, mist men de pietluttigheid, de bravour van den troupier.
De klas zit klaar om de groote tafel, die niet meer dan smalle looppaden open laat.
Zijn de reservisten nieuwsgierig naar dit eerste onderricht in de krijgstaktiek? Och.
De taak is opgelegd, niet gekozen. De tafel is geheel belegd met cartons, waarop de
topografische kaart van Limburg is geplakt. De gewone stafkaarten zijn van grooter
schaal. Men heeft hier werkelijk de sensatie, dat men op een halve provincie neerziet,
als men deze kaart bekijkt.
Ze weten allemaal wat er straks gebeuren gaat, als de commandant van de school
binnenkomt: - ‘De held van Venraay’, zoo noemt men soms den majoor. Bertes, die
altijd beter is ingelicht dan een ander, en die weet wat een nieuwtje waard is, heeft
er hen van op de hoogte gebracht. Elke nieuwe cursus levert hier de slag bij Venraay.
De roode troepen komen uit Duitschland, en de blauwe uit het westen. Er zullen
voorpostendetachementen worden uitgezet;
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er moeten patroon-caissons worden verzonden, en veldkeukens, en
verkennings-patrouilles, en compagnieskarren, en kwartiermakers, en
verbindingsmanschappen, en stukjes veldgeschut, en.... Een ontzettend groote machine
moet de buik van Limburg worden; alle kamraden moeten op de goede plaats komen.
De majoor.... De klas staat..... Een rond hek vormen de reservisten rond de tafel.
De sergeants staan in de houding; op de buitenmodel-tunieken staan de
veldlegermaanden geschreven. Maar heel weinig anders staan ze daar dan toen ze,
schooljongens nog, recruut waren. Als de Mongool met z'n glanzende rijlaarzen
tusschen hen in staat, zijn ze dat meer nog dan zooeven: schooljongens.
‘Eerste peleton allen present,’ rapporteert de klasse-oudste.
‘Dankje, gaat zitten alstublieft.’ De majoor zegt overal alstublieft achter; volgens
Dekker moet hem eens ontvallen zijn: dankjewel-alstublieft. De commandant begint
met de namen te vragen. Als hij de kring is rond geweest, heeft hij die meteen op
een stuk papier genoteerd. De tweede dag kent hij de namen. De V.P.D.'s, de
voorpostendetachementen, zijn nu uitgezet; de dubbelposten zijn betrokken. De
verkenners zwermen rond; de dragonders, die hier en daar al met den vijand zijn
slaags geweest, eveneens. Het is moelijk de slinksche vragen van den commandant
te beantwoorden; ze willen trouwens niet beantwoord zijn, men moet er het antwoord
op schuldig blijven. Dekker heeft brood gerequireerd bij de bakkers van Venraay.
Hij wil het brood gebruiken uit de voorraadwagens. Mis.... Eerst brood requireeren
bij de bakkers. Dan wil hij dat eerst gebruiken om de voorraadwagens te sparen.
‘Het brood in je kar is al twee dagen oud, sergeant. Dat kunt u de menschen niet
meer voorzetten.’
Er is een oploop op het kazerneplein. Vreemd is dat, de dienst is nog niet
afgeloopen. Kan het zijn, dat de derde en vierde compagnie, die nachtdienst hebben
gehad, en om twee uur zijn binnengekomen, daar rusten. Maar ze moesten
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toch poetsen, het heeft geregend vannacht; geen troepleider zal zijn mannen op dat
uur zoo op het kazerneterrein laten rondlummelen.
Maar dit is geen rustende troep. Het is een samenscholing, die grijze vlek daar op
het voorterrein. In de reglementen is voorgeschreven, hoe men in zoo'n geval heeft
te handelen. Dat is immers een van buiten geleerd lesje. Er zijn een paar moeilijke
lichtingen bij de troepen, die thans onder de wapenen zijn. Wanneer overreden niet
meer helpt, wordt gecommandeerd: In naam der wet; naar huis, of geweld zal worden
gebruikt. Er zijn er bij de klas, die de relletjes bij A. hebben meegemaakt; die daar
op wacht hebben gestaan.
Het is eigenlijk maar een troep armoedzaaiers, die daar staat; hoeveel maanden
veldleger hebben die tunieken gevlekt, hoeveel levensjaren hebben die gezichten
gekorven en verbrand? Is er een onderscheid aan te wijzen tusschen deze in grijze
lappen gewonden hongerende menschen, en de Russische krijgsgevangenen, die men
op elke fotopagina van elke illustratie ziet afgebeeld? denkt Homan. En hoe komt
het, dat hij zich toch nog meer verwant voelt met gindsche samenscholing dan met
deze klas, die voor het commando wordt opgeleid? Deze Mongool in
officiers-uniform, die het blauwe leger heeft verspreid, zou ook bij hen kunnen
hooren.
Nu heeft de majoor de samenscholing opgemerkt; hij spreekt nog door, maar zijn
aandacht is al ginds op het kazerneplein. Spoedig breekt hij de les af.
Wehmeyer en Homan zijn in weekdienst. De geheele week is het onrustig geweest
op het kazerneterrein, doch men hoopt dat er zich geen complicaties zullen voordoen.
Toch gebeurt dat. Men spreekt er zelfs van, dat er onder de troep zijn, die met het
plan loopen de barakken in brand te steken. Eigenlijk rust op Wehmeyer de taak in
te grijpen. Hij is de oudste. Men verwacht van hem, dat hij dat zal kunnen. Maar hij
is het hoofd kwijt. Hij vertrouwt zichzelf niet. Dekker wacht of
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hij tenminste den officier, die de weekdienst heeft, gaat telefoneeren. Maar zelfs dat
valt hem niet in. Dekker grijpt de telefoon.
‘Nummer duizend zestien alsublieft.’
‘Duizend zestien,’ herhaalt de stem aan het andere eind van de draad gedwee; het
is Dekker of hij even in de kamerrust van daarginds kijkt.
Even later gaan ze samen naar de kamer, waar de muiters zijn. Onder hen is Boot,
de hoofdaanlegger van de onlusten. Zijn er daar bij de troep, die begrijpen, waarom
het hier gaat? Zoo gauw de twee daar zijn, is de raddraaier onrustig geworden. Er is
met meer gebeurd, dan dat hij van de eene voet op de andere is gaan staan.
Niet meer dan een oogenblik heeft de blik van de reservisten op de oogen van den
ander gerust. Wat de anderen in de weken, dat ze samen zijn, nauwelijks is opgevallen,
heeft hij ontdekt, in het eene oogenblik dat hij de deur van de zaal opendoet, en daar
rondziet. Werkelijk, als ze elkaar jarenlang gekend hadden, zouden ze elkaar niet
duidelijker herkend hebben, dan op dit oogenblik. De onderofficieren gaan rond.
Homan zegt nu een woord tegen den een, dan spreekt hij tegen den ander. Maar hij
is bezig met sparen; hij spaart zijn kracht, die hij straks zal noodig hebben.
Naast hun krib staan de mannen. In het tenue, waarin ze waren toen de sergeants
binnentraden. Overal liggen kleeren, schoenen, uitrustingsstukken. Om de pooten
van de kribben hangen de koppels met broodzak, dolk, patroontasschen en bajonet;
het tenue waarin ze uitgerukt zijn. De eigenaardige reuk van de chambrée hangt er;
die een mengsel is van de uitwaseming van menschen en leergoed.
‘Kom eens mee naar de wacht.’
‘Ik? Waarom? Ik heb op de wacht niets te maken.’
De ander kijkt rond.... zou hij gaan? Het is een tijdlang stil. Maar werkelijk hij
gaat.... De rust is teruggekeerd.
Samen zitten ze in de onderofficierskamer van de wacht.
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Het is een dag later. Het is rustig nu op het kazerneterrein. Maar onder de druk van
de omstandigheden komt men er toe, te spreken over zaken, die men steeds verzwegen
heeft. En nu is het, dat Homan Wehmeyer verwijt, dat hij, die steeds het grootste
woord in de chambrée gesproken heeft, thans zwijgt. Hij praat eerst zacht, maar
langzamerhand wordt hij heftig. Door een oogenschijnlijk onbeteekenend verschil
van meening over een wachtbeurt, waarbij zich dieper karakterverschil openbaart,
ontstaat de twist.
Er zijn een paar dikke aders op Homans slaap gekomen. Hij beheerscht zich nu
niet meer; hij spert zijn mond zoo ver op, nu hij lacht. Hij heeft zoo heelemaal niets
van een normaal mensch; hij slaat zich op de knie, een akelig, een nerveus schamperen
is zijn lach, en zoo blijft hij voor een hoek staan. Zijn oogballen zijn niet wit meer,
die zijn glazuurachtig.
Eigenlijk moest ieder die de grondeloos diepe verachting zoo in het gezicht gekreten
wordt, zooals dit op dit oogenblik gebeurt, zich daar tot het laatste toe tegen verzetten.
Maar het is toch meer dan hoon, wat in die lach de kop op-zet.
Het zijn jaren van onrust, die zich ruimte zoeken.
Opeens is Homan stil. Zijn oogen gaan bloeien als bij een die met sterven bezig
geweest, en plotseling verlost uit zijn pijn en koorts, opziet....
Het wordt eigenlijk één lange confidentie, dat verwijtende praten van Homan. Hij
komt er open voor uit, dat hij zich door Wehmeyer, die vrijer heeft kunnen leven, in
de hoek geduwd voelt. Hij praat ook eigenlijk meer tegen Dekker dan tegen
Wehmeyer. De begeerte, zich uit te spreken, behekst hem als het ware.
Eigenlijk, bekent Homan aan Dekker, heb ik me door allerlei begrippen gebonden
gevoelt.
‘Schema's zijn me voorgezet.... naar die heb ik trachten te leven. En een van die
is de antithese. De antithese. Weet je, die deelt de wereld in tweeën.... die maakt van
die kleine ruimte waar je de zestig jaar van je leven in ademen,
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met je zorg vechten mag, twee stukken.... Het eene stuk daar mag je niet komen. Er
loopt een scheiding door.... Heb je wel eens een geit gezien op een grasveldje? Heb
je wel eens gezien, hoe zoo'n dier steeds door aan dat touw blijft trekken?.... Ach,
wat duurt het lang voor het dier weet, dat het nooit verder zal kunnen, dan die ééne
zelfde plek, waar hij met zijn bovenmenschelijk fijne pootjes, z'n gems-achtige gratie
keert maakt?
En dan.... als dan éindelijk het dier wéét; als het in zijn domme gedachten eindelijk
ingezonken is.... dat die eene plek onbereikbaar is.... Heb je nooit opgelet, dat het
dan aan z'n oogen te zien is.... die borneering, dat ontijdig dof worden; die
gewelddadige knotting, die inperking van het bewustzijn. Dan is daar iets in die
beperkte dierenwereld, dat op een of andere wijze een afdruk in die kleine ziel gelaten
heeft, (het dier heeft z'n droom, heb je wel eens een dier zien slapen? Het heeft zijn
onrust zoo goed als een mensch.... dus draagt het een wereldbeeld met zich om....):
daar loopt dat vervloekte dorre touw dwars door.
Als je in een kamer zit.... en je mag in de eene helft niet komen.... als je weet dat
die kamer, die wereld is voor jou....
Als je weet dat je brein, je wezenlijkste wezen, je ziel, ziek is van dat land, dat
door haar ontdekt wil zijn; dat daar zulk een gruwelijk leeg blijft, net zoo lang tot
het zijn beeld daar in afgedrukt heeft.... Dat je daar even overwonnen naar verlangt
als naar de geheimen, waar je kameraden je in in-wijdden toen je zeventien was....
voor het feit dat ze het niet eerder deden mag je God dankbaar zijn.
Ik sta hier niet als een kwajongen te verlangen naar een schijn.... Ik ken de smaak
van de eene vrucht, die de zoetste is, die aan ons menschen gegund is.... Dat is door
die kamer te loopen als een liederlijk-zoet kind; de dingen tegemoet komen als
speelgoed, dat er door God voor je is neergezet.... Je in te bedden in een zuivere dag
als in een
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bed; en voor je inslaapt de adem van God over je glimlach te weten.... zóó vast weten
dat Hij goed zegt over je doen.... Als je één keer dat uur geoogst hebt.... daar vraag
je telkens naar terug. Dat zijn heusch geen diepe, onbereikbare ervaringen, die alleen
maar een enkeling gegund zijn. Dat zijn dingen, die zoo eenvoudig zijn, als een
boodschap, die je aan een kind meegeeft; als je angst. Je kunt er niet zonder. Als je
dat oogenblik bereikt hebt, en je hebt tenminste min of meer acht gegeven op je doen;
als je te weten gekomen bent, dat die dood-gewone ontdekkingen, die je maken kan;
ook op natuurlijk gebied; je kunt tijden hebben, dat je er één maakt in een maand;
en ook, dat je er één vindt in een jaar.... dan weet je, dat die dingen van veel meer
belang zijn in je leven dan een gunstig examen of een ander succes.... als je dat
oogenblik bereikt hebt, weet je, dat je een heel nieuw station bent binnengereden....
Dat je het voornaamste station bent ingegaan. Je hebt er de naam niet van geweten....
Er staan zoo ontzettend veel namen in de gidsen, die je op je reis worden
mee-gegeven.... Er zit zoo ontzettend veel archaistische dik-doenerij in die gids.
Ik wil niet zeggen, dat er geen antithese, geen tegenstelling is.... Ik denk wel eens,
misschien had dat woord niet zoo tartend in het vaandel mogen staan. Er mag
misschien geen negatief woord in het vaandel geschreven staan.
Ik zal je precies zeggen, hoe ik over je denk,’ gaat hij verder tegen Wehmeyer.
‘Zie je die mug daar? Als ik blaas, is ze weg. Zoo ben jij ook. Weet je, wij orthodoxen
hebben altijd met een bezorgd gezicht gestaan. Ik bedoel hier niet alleen de
orthodoxen, wat de godsdienst betreft; er is ook in het staatkundige een orthodoxie.
Die tegen de wetten van de staat als tegen dogma's opziet; die bedoel ik óók. Maar
vooral de eersten; zonder die kan geen staat. Ik ben een beetje bang van er over na
te denken. Er komen harde, gladde blokken in mijn gedachten, telkens als ik ze erheen
zend. Het is
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niet goed voor een mensch, naar de wortels van z'n eigen ziel te graven.
Heb je wel eens van de Joden gelezen, hoe die in Egypte geweest zijn? Misschien
niet.
(Ben je eigenlijk niet een beetje bang voor de bijbel geweest? Wijzer boek is er
niet. Wat moet ik eigenlijk denken van je inzicht, als je geen oog hebt gehad voor
de giganten-fantasie, die het uitgedacht heeft, dat de mensch van de staat der rechtheid,
zooals het zoo heerlijk stuntelig in de hollandsche Statenbijbel heet, is vervallen.
Heb je wel eens een dier zien slachten? Nu even onheilig als de hand van den
slager in de ingewanden van het dier grijpt, even onheilig-direct heeft de mensch,
die dit inzicht heeft gehad in het wezen van de ziel, ingegrepen.
Soms, als ik die eerste hoofdstukken van Genesis lees, dan is het me, of er nadien
niets meer gesproken is.... De mensch, die dat schreef alleen heeft geweten. Waarom
leeft hij niet meer?)
Maar nu over de Joden; weet je, ik heb een gevoel, of ik al jaren steenen gebakken
heb. Zoo moe ben ik er van, dat ik de pijn niet meer voel.
Jullie hebben ons, de orthodoxen, met het pak laten loopen. Ik wil niet beweren,
dat wij, rigoristen, alle gelijk hebben; maar zonder het element rigorisme is geen
maatschappij mogelijk.
Hoe vaak ben ik langs jullie huizen geloopen.... en heb verlangd naar jullie feesten.
Ik kon er niet aan meedoen. De tijd, dat ik het zou kunnen leeren, is verstreken.
Ontrouw worden? Och, er moet toch een zijn, die het pak draagt. Gewaarschuwd
zijn willen jullie toch.’ Zoo sprak Homan.
En Wehmeyer? Al de humor, waar zich zijn oogen zijn leven lang in hebben
vastgekeken, is daar te zien. Als een weldoend fluied houdt die zijn oog helder. Hij
staat rechtop op dat oogenblik en kijkt naar den ander als iemand, die er zelf geen
deel aan heeft, hoe daar die aan zijn bezit knabbelt. En zelfs op dit oogenblik is de
wijze, waarop hij daar nu zijn bezit
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vrij geeft, een kunststuk. Hij glimlacht, nu de ander de hand uitstrekt.... de magere,
ziek-bleeke arm, waar de jas als grauwe doode lamfer bij afhangt. Hij ziet, dat hij
het is, die de schat in bezit heeft gehad.... Het is er mede als met een schat, die hij
gehad heeft, en die hij nu afstaat. En zelfs op dit oogenblik, nu hij om zoo te zeggen
aan het einde van zijn heerschappij gekomen is, streelt hem nog de leelijke diefachtige
gierigheid, waarmee de ander er de hand naar uitstrekt.... De naijver van jaren, die
smaakt hem zoet. Hij heeft geweten, dat hij benijd is; maar het is hem nooit zoo open,
zoo schaamteloos eerlijk bekend. En Homan.... het martelt hem, dat hij daar, erger
dan den ander, zich zelf aan de kaak stelt.... Hij zou koel, als een onbevooroordeeld
rechter hier het pleit wil beslissen.... Maar er zijn uren, die ver boven de krachten
van twistenden uitkomen. Hij staat daar recht op; maar voor zijn gevoel is het, of hij
daar klein en wit als een doodelijk ziek man staat. Al zijn twijfel slaat als zweet uit
alle poriën van zijn lichaam. Hij moet elk lid, dat hij beweegt, door het vagevuur van
zijn ongeloof, zijn wantrouwen heendrijven. Hij weet, dat hij nooit, nooit de asch,
die deze als de dood zoo grauwe vlam in zijn leden zal laten, zal verliezen. Er is een
zelfvernedering, wier merk onuitwischbaar is; dat is die, welke in de overwinning
nog leeft. Alle verboden ader die in zijn zieleleven heeft geweld, is bloot. Er is geen
macht ter wereld die die zou kunnen verbergen. Ach, er is geen enkele stroom die
leeft dan deze.
Dat is een vreeselijk uur, als de vagebond opstaat en de wereld van den heer
binnengaat. Er heeft hem zoo weinig toebehoord. Er heeft hem veel minder
toebehoord, dan hij met zijn geld heeft gekocht, zijn leven lang. Hij heeft immers
met zijn prooi moeten wegsluipen.... er heeft hem van de wereld geen streep grond
toebehoord.
Er speelt een glimlach om Wehmeyer's lippen.... sloome.... zegt die glimlach....
ik heb me tegoed gedaan.... Je weet niet eens wat een schurk ik ben. Jij met je
antithese....

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

137
Homan komt dichterbij. Hij is eigenlijk onverdraaglijk, zooals hij daar staat. Hij is
zoo intens belachlijk, zooals hij daar met zijn afgesnokte praten en zijn drukke gebaren
voor den ander rondspringt. Gek, het is of hij zelfs nu nog vergeefs hapt naar de
dingen.... zulk een groote mond heeft hij. Heeft hij nog eens weer stamelend voor
de klas gestaan?
Twee dagen later.
Op het terrein regeerde thans de onrust. Het geschreeuw drong door tot in de
vertrekken van de kazerne. Die onrust begon haar koepel te spannen boven die plek
op de wereld. Stoelen werden verschoven; men keek naar buiten; ieder wist, dat men
voor de ontknooping stond.
Opeens sprong Homan op en liep naar het raam. ‘De barak’, riep hij schor. Ze
brandde. Op drie plaatsen was een lichtende bewegende, roode pluim aan de barak
gehecht, waar nu de lampen van gedooft waren. De rook had zich aan dit roode
vuurboeket gehecht; even boven de vlammen was ze te zien.
De korporaal van aflossing.... Hij werpt wild de deuren open, die tegen de krib,
die er achterstaat, opslaat. ‘Ze hebben het magazijn in brand gestoken....,’ roept hij
schor de kamer in.
Als een toren verheft zich de rookzuil boven de houten keet; een vermiljoen
bewaasd grijs tegen het donker.... Glas rinkelde.... Men kon niet langer wachten. Er
was bevolen, dat niet mocht worden ingegrepen voor de verantwoordelijke officieren
op het terrein aanwezig waren. Maar hoe lang zou het duren, dat de muiters zich met
de vernielde barak tevreden stelden? Voor het hoofdgebouw staat nu de wacht
aangetreden. Met een nukkige, wrokkende gehoorzaamheid volbrengen de
manschappen de bevelen. De schimpscheuten van de omstanders, die, met witte
gezichten, de tuniek in het licht van de groote buitenlamp staan, boren zich in, in
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de half bedwongen oproerigheid.... Deze wacht is maar half betrouwbaar.
De officieren komen nu. Ze zijn bijna allen tegelijk daar.... vlak er op komt de
militaire politie.... Niet meer dan dertig man; ze zijn per rijwiel uit hun kwartier
gekomen; de witte vangsnoeren onderscheiden hun tuniek van de uitrusting der
infanteristen, bij wie zwijgen intreedt na hun komst. De verwarring aan de achterkant
van het terrein, luwt ook. De wacht, versterkt door de politie, drijft de mannen terug....
Het zijn niet meer dan ‘bijloopers’.... Het zijn mannen van de vijfde compagnie....
De vierde is het, die daar bij de barak gedromd staat. Een kwartiermeester gaat naar
hen toe, maar men ontvangt zijn woorden met een norsch zwijgen. Op de
waarschuwing van den commandeerenden officier wijkt men schoorvoetend.... Er
is tenslotte niets ernstigs gebeurd. Maar achter de zwijgende schare slaan plotseling
van alle hoeken de vlammen uit de officierscantine. En het is of het smeulende verzet
plotseling weer op steekt.... Er worden steenen geworpen, glasscherven rinkelen....
Ook in andere barakken wordt materiaal vernield.... Tot diep in de nacht houden de
onlusten aan.
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Fourageeren
DE NOOD WAS DOOR DE LAATSTE REGEErings-maatregelen hoog gestegen,
en het was steeds noodig, naar aanvulling der uiterst beperkte rantsoenen uit te zien.
Nu was het tijdens een periodiek verlof Toon Homan ter oore gekomen, dat er bij
een Joodschen slager in de V.-straat lamsvleesch was te krijgen, en hij begaf zich
daar heen, om te trachten, zijn pleegmoeder vleesch te bezorgen.
De slager woonde in een huisje waar de breede linden een luifel voor ophielden....
Het was een van die zaken, waar men langs kan loopen, zonder haar op te merken.
Men herinnert zich niet, er ooit iemand te hebben zien binnengaan; en men heeft
zich verwonderd als men op mooie zomer-avonden een man in hemdsmouwen daar
aan de deur heeft zien staan.
Op de granieten plaat, die tot étalage-ruim heeft gediend, heeft men nooit anders
zien staan dan een stopflesch met een of ander, door zuur aangetast en gebleekt
vleeschgerecht. Met door ziekte of zorg rood-gerande oogleden, heeft de eigenaar,
zonder veel opgewektheid, de straat ingezien.
Verder heeft men op de weinige opgewektheid van den man geen acht geslagen;
men is het niet anders gewoon, dan dat de menschen met bitter weinig blijdschap de
wereld in zien.
De schelveer sprong nijdig over haar pal, toen Homan die winkel, waar niemand
placht binnentegaan, intrad. Hij keek een oogenblik het leege vertrek in, waar de
dingen harteloos, (gewasschen-en-niet-schoon leek alles hier), te kijk gezet stonden.
En als om deze armoede niet aan de kaak te stellen, keerde hij zich om, en overzag
de straat.
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Het duurde lang voor een burgerlijk-gekleede vrouw, uit haar hol gelokt door de
verstoorde roffel van de schel, in de donkere gang verscheen, die van de winkel naar
het achterhuis voerde.
‘Zou u me aan vleesch kunnen helpen,’ vroeg Homan, met een glimlach van
verstandhouding, die niet gemotiveerd was.
‘Vleesch,’ antwoordde de vrouw voorzichtig, ‘ik wilde dat ik het zelf bezat.’
De voorzichtigheid van de vrouw kwam Homan grappig voor. Haar aanwezigheid
bracht de vertrouwelijkheid van-achter-de-toonbank mee. Hij begreep dat ze gauw
die ongenaakbare houding zou laten varen.
‘Ik meen toch, dat men hier des Zaterdags wel eens lamsvleesch heeft kunnen
krijgen,’ begon hij weer. En hij noemde de naam van zijn zegsman.
‘Kom binnen,’ zei de vrouw toen. Ze streek zich met vluchtige hand de haren op
zij van het hoofd, en ze begon, in de gang nog, op heel andere toon tegen hem te
praten.
‘Er komt tegenwoordig zoo veel vreemd volk bij een mensch voor de toonbank;
en lang niet ieder is te vertrouwen.’
Er was geen oogenblik gaping in het gesprek. Met een door niets gemotiveerde
openhartigheid, vertelde de vrouw van haar moeilijkheden.
Homan bewonderde die gemoedelijkheid-van-achter-de-toonbank min of meer;
er sprak een zekere welwillendheid, een overgave aan het belang van den ander, uit
het wezen van de vrouw. Een drukke redelooze begeerte om van dienst te zijn; neen,
werkelijk, geen oogenblik wekte ze de gedachte aan het voordeel dat ze van die
behulpzaamheid trok.
In een kleine slachtplaats, die een nog even haveloozer indruk dan de winkel
maakte, onder een werkbank, bevond zich de bewaarplaats van het vleesch. Homan
kon niet nalaten een verlangende blik er op te werpen. Hij wist een oogenblik
nauwelijks, waar hij ja, waar neen moest antwoorden op de vragen van de vrouw.
Hij had een kort,
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maar bijna reëel visioen van gebraad, toen de vrouw een moot van het roode vleesch
te voorschijn bracht.
‘Hoeveel,’ vroeg de vrouw, terwijl ze een mes uit een scheede trok.
‘Vier pond,’ stotterde Homan.
De prijs, die hij betalen moest, was fabelachtig hoog....
‘Het is vreeselijk,’ zei de vrouw, ‘dat men voor een pond vleesch vier gulden moet
betalen; maar bij een ander neemt men vijf gulden.... Dat is afzetten,’ zei ze, even
goedig en behulpzaam, alsof ze het vleesch gratis afstond. En werkelijk, men kon
ook niet anders dan er haar dankbaar voor zijn.
Zonder stoornis zou de koop evenwel niet gesloten worden, want juist toen Homan
zich gereed maakt, het geld op de met bloed bevlekte werkbank te leggen, schudde
nijdig de schel.... En toen de vrouw door het spionneer-glaasje keek in de deur, dat
uitzicht op de winkel gaf, zag hij aan de schrik die haar door de leden voer, dat er
daar uit de winkel gevaar dreigde.
Nog juist had de vrouw de tijd het vleesch onder de werkbank te duwen.
‘Ga die trap op,’ fluisterde ze geagiteerd....
Met duwde ze Homan een zijkamer binnen, waar hij onthutst in een kamertje bleef
staan, dat niet grooter was dan het balcon van een trein.
Aan de andere zijde van de deur, die achter hem dicht was geslagen, hoorde hij
de stemmen van de politie.
In de huiskamer, waarin hij zich thans bevond, was niemand. Hij zette zich neer
in een stoel, en keek rond.
De tafel, de stoelen, de reuk van het huis, stond om hem op. Zijn zintuigen openden
zich naar de geheimen van dat huis, die de geheimen van deze menschen waren.
Met de verrukkelijke smakeloosheid van menschen, die er niet toe gekomen zijn,
zich de inrichting geheel in te denken, stonden de meubels daar tegen de muren
gerangschikt.
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Het was of iets van de geest van deze menschen op hem overging. Ja, sterker
onderging hij hun invloed, dan wanneer hij in hun gezelschap daar geweest was. Hij
zag hen in gedachten daar zitten, en het was hem, of hij een uur lang hun leven leefde.
Hij schaamde zich voor zijn nieuwsgierigheid, het was of het huis hem om de
indringing aanklaagde. Iets van de geborneerdheid die uit te deels ouderwetsche,
deels te moderne meubelen sprak, sprong op hem over.
Twee fauteuils staken elkaar met domme verwachting de armleuningen toe. Een
verwezen stilte was ingedrongen in de bloemharten van de papieren kunstrozen, die
zich op de ijzeren bloemstelen rekten. Elk ding wilde gebruikt wezen, een kan, een
emmer, een tang; en wachtte daar op werkzame handen; de geest regeerde die doode
dingen nog. En tegelijk leek heel die ordelooze troep van meubelstukken ingebed in
een dikke slaap van Doornroosje.
Van de muren keken portretten neer op de kudde van stoelen, die gestold door een
staf van een toovenaar als een kudde schapen in de ban van die stilte was geslagen;
in die dikke reuk van gewasschen goed en geverfd hout; een rozijnenlucht....
Hij begreep echter, dat hij hier niet kon blijven. Er bestond de mogelijkheid, dat
de inspecteurs hun onderzoek ook tot deze kamer uitstrekken zouden. Hij hoorde
soms de stemmen dicht op de deur toekomen, en hij werd een oogenblik toch
schichtig, bij de gedachte aan de mogelijkheid, dat men hem daar zou vinden. En hij
zag geen kans het vleesch hier te verbergen. Hij besloot daarom, een onderzoek in
te stellen naar de deur die in de tegenovergestelde muur zich bevond.
Deze bleek toegang te geven naar een nauwe gang, die zoo dicht behangen was
met kleedingstukken en allerlei voorwerpen, dat hij zich verwonderde, hoe hier
menschen dag in dag uit tusschen hadden kunnen verkeeren. Het leek hem toe, dat
een mol zich meer ruimte wist te verschaffen,
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dan waar deze menschen dag in dag uit, over te beschikken hadden.
Een zijdeur gaf toegang tot een geheim gemak: de stemmen uit het voorhuis, die
hij een tijdlang niet gehoord had, kwamen nu opeens veel dichter bij; blijkbaar had
men zich naar de kamer begeven, die hij zooeven verlaten had. Hij stond op het punt,
zich op die plek te verbergen, toen hij een andere deur gewaar werd. Ze voerde naar
een trap.... niet veel breeder was die dan de gang waarin hij zich bevond.... Even
later stond hij op een wonderruime zolder. Hij vergat bijna de reden, die hem hier
gebracht had.
Het is daar zulk een veilig hoekje van de wereld, dat zijn hart er van opengaat.
Het is er niet koud; de zon heeft op de met grauwe kalk bestreken muren geschenen,
en de lucht is doorregen met warmte.
Het wonder, dat het licht is, is daar te zien. Zoo dik en bezonnen als de warmte,
zoo staat het licht daar op de zolderruimte. Het valt binnen door het kleine dakraam
zoo bescheiden van beweging als een oud man. En op de eindelooze proper-geboende
vloerplanken, daar lééft het. Een paar al te helle herfstwolken hebben het dakraam
gevonden, en hun beeld licht op de vloer; men ziet de zoom zacht in de schaduw
achter de muur wegdoezelen; ze leeft, die zoom; juist zoo traag als de rook die, een
web gelijk, onder het raam zweeft, zoo traag verschuift zich dat boordsel over de
planken.
Het is of de dingen bezield zijn.... De lichtplek verplaatst zich.... Ze zweeft over
het hout,.... wat daar gebeurt gaat zoo etherisch stil in zijn werk.... men weet niet op
een gegeven oogenblik of men zich wijs maakt, dat het lichtje er is, of dat het er al
weg is. Is het een gebleekte plek op de vloer, een groote door loog ingebeten vlek
op het hout? Een lantaarn-geel lichtje stuntelt bij de pannen omlaag, bij het kalkgrauw
van de aangestreken panrichels. Als een groote gazen sluier, zoo vlak zweeft de
muisvale
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rook onder de bruin gerookte grenen palen door, zoo onwezenlijk langzaam.
En het is zoo wonderlijk, zich de wereldschuwe sprookjes van die oude zolder,
die als wierook in een kerk iemand om de schedel hangt, te laten vertellen.... Buiten
tiert het felle leven; een auto tiert op een leelijke dronkemanshoorn; een wagen rept
zich kribbig en zorgelijk in die wedstrijd mee.... Een schoenmaker klopt op zijn
drievoet, zoo verweg klinkt dat; die schemerzieke stilte van de zolder sluit er zich
om toe....
En van beneden komt zoo nu en dan het gerucht van stemmen.... Homan kijkt
rond; men zal niet naar boven komen, maar als men het deed, zou hem niet veel
anders te doen overblijven, dan door het dakraam in de breede dakgoot te vluchten....
Hij zou naar beneden kunnen gaan, maar hij heeft zich nu zooveel moeite gegeven,
dat hij het spel tot het einde wil uitspelen....
Het wordt kouder op de zolder. Zooeven was het nog middag; nu is het avond....
Het licht, dat zooeven fel wit, in de hoek achter de oude kist stond, is nu bijna zelf
schaduw. Het nestelt zich nog in die hoek; alsof het daar graag de nacht over gebleven
was....
En opeens is er nu een helle streep op het doode hout van een plint komen zitten....
Een gouden staaf, een staf, die fonkelt, die als een wondere substantie daar aan dat
hout opgehangen zit.... En al het licht, dat door het raam met breede zwaai daar op
de kalkrichels gespat is, kijkt bleek, en verstild naar die eene plek op het hout, waar
zich dat geluk heeft genesteld. Ja, wel werkelijk beleeft deze droom-verslaafde plek,
grooter wonder dan de daden-zieke, geruchtende wereld daar beneden.... Zoo prachtig
ligt dat gele wonder daar tusschen de plots verdonkerde schaduw....
Dit soort dingen wil ik opzoeken, belooft zich de geduldige verstekeling; dat beloof
ik me, dat ik de smaak van deze dingen wil vasthouden mijn leven lang....
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Het is Homan, of thans opnieuw de droom-grage scholier, die hij vroeger was, weer
sterker in hem leeft.
Men kan zich niet voorstellen, dat daar achter die lamplichte grondvlek een grauwe
steenpan zit; neen, deze vlam heeft zich toch door de materie heengebrand....
Het ritselt achter de pannen.... is dat het levende gouden ding, dat zich beweegt....
het is niet het blad, het gele herfstblad, dat de dakgoot opzoekt....
Stemmen naderen.... men zal hem daar niet met rust laten, overweegt Homan. Hij
zou naar beneden kunnen gaan.... heeft tenslotte zooveel niet te verliezen; maar het
is zijn eer te na; hij wil persé niet zonder buit thuis komen.
Door het open raam van de koekoek klimt hij in de breede dakgoot.... onder hem
gaapt de straat.... Het gevaar slaat de droom uit hem weg; het bevalt hem, daar op
het dak zijn kans te wagen.... Hij bereikt de achterkant van het huis.... nu komt hij
op een plat van een aangrenzende woning; vandaar brengt een brandladder hem naar
de begane grond. Door een gang bereikt hij de straat weer. Het vleesch, dat hij nog
niet betaald heeft, houdt hij bij zich.
Hij zou eigenlijk zoo, zonder te betalen, kunnen heengaan, valt hem in....
En hij besluit dat werkelijk te doen.
De straat: een gracht met twee huizenwallen aan weerskanten, ligt om hem; hij
voelt zich klein in die diepe ravijn. De menschen zijn tollen, die door hun gedachten
opgewonden worden; telkens als ze bijna stil zijn, zweept hen een ander idee voort.
Het is Homan, of ieder het hem zal kunnen aanzien, dat hij daar als een verrader
van de wettelijke orde tusschen hen in loopt.... Of staat aan het hoofd van al die
gesloten maskers een of andere ontrouw geschreven? Deze tijd maakt de menschen
slecht, denkt Homan; ik ben werkelijk ook anders dan vroeger.... Als ik de ééne stap
durf doen, waarom zou ik dan de andere vermijden....?
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Het gaat hem juist zoo, als toen hij een jongen nog, voor de provisiekast stond.... er
was niemand in de kamer geweest.... Hij wist dat het hem verboden was, de gele
vruchten, die daar door z'n grootmoeder bewaard werden, weg te nemen.... Hij kwam
de kamer in.... onschuldig. Als ik nu deze peren neem.... wat verandert er dan.... Hij
nam de vrucht.... En hij was een dief. Werkelijk, hij voelde zich een tijdlang
onrustig.... Niet uit vrees voor straf.... hij wist, dat men het verlies niet opmerken
zou....
Maar.... de onrust verdween. En, bedenkt hij nu.... hij had toch een zeker recht op
die vrucht, omdat hij dorst had, klaar was om haar te ontvangen, om zoo te zeggen;
meer recht, dan een ander, die er een zekere boekhouderachtig dorre transactie voor
had aangegaan.... Zoo pratend was de onzekerheid verdwenen. Hij had de peer
genomen, en legde die terug op haar plaats. Maar nu voelde hij zich onbevredigd....
hij had zoo lang met zijn gedachten om de zonde heengezworven, dat er een zekere
band met de zonde was ontstaan. Hij was nu zoover, dat hij aan zichzelf verplicht
was die peer ook werkelijk weg te nemen.
En evenzoo beging hij nu op experimenteele wijze de misdaden: smokkelen en
diefstal, waar de omstandigheden hem toe brachten....
Er is iets veranderd in de orde van zaken.... denkt hij, al loopend. Men is gaan
nadenken. De koningen, de veldheeren, de politici, laten zich van hun kleine kant
zien.... De oorlog duurt ook te lang, dan dat ze de martiale geste kunnen volhouden....
Vroeger was een oorlog zóó begonnen, zóó geëindigd.... Maar nu hebben de volken
zich in elkaar vastgebeten, als concurrenten in een straat.... het zijn kleine, geniepige
menschjes geworden; de oorlog, die vroeger een oogenblik van bevrijding placht te
geven, de gelegenheid voor de moed, is nu uitgerekt tot het tragi-komische
gesjagger.... dat levens en zielen kost.
Engeland is de oorlog begonnen als redder van kleine
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naties.... Maar ach.... het is al lang toe aan het oogenblik, waarop het om het eigen
leven gaat. Aan dat oogenblik, waarin de deugd en de nobele geste vergeten zijn.
Het rooft schepen, waarop het geen recht heeft, en het houdt telegrammen achter,
die de Hollandsche handel onmogelijk maken. Waren uit de koloniën liggen ginds
te rotten.... en hier vergaan menschenlevens omdat het voedsel ontbreekt. Soms steekt
een idealist, die de werkelijkheid maar half ziet, het hoofd op: betuigt z'n spijt; maar
de leidende politicus, hij die de macht heeft, die nu voor zijn leven vecht, glimlacht.
Ludendorf stelt ons een ultimatum.
De Duitsche gezant, dr Rosen, weigert het te overhandigen.... Aan de luim van
een officier, van een granaten-maniak hangt het leven van duizenden jonge
menschen.... Hollanders.... doctoren, uitvinders, kunstenaars; en heel de falanx van
jonge arbeiders, die de schrede vooruit moeten stuwen.
Voor het geluk van tallooze gezinnen vechten de diplomaten.... en voor meer
komen ze op....: voor het licht van de geest op de wereld.... Van het eergevoel is niet
veel meer over; men weet dat Duitschland, zoo gauw het voordeel ziet in een inval
in Holland, zal toeslaan.... Duitschland heeft grint en zand noodig.... is het voor de
wegen, voor de ‘pillendoozen’, de betonnen versterkingen in Vlaanderen?.... Wat
men uitspaart op de burgerlijke behoeften, kan immers gebruikt worden voor de
militaire.
Ludendorf wordt lastig, de politici kunnen hem niet meer rustig houden.... dan
moet er specie doorgevoerd worden.... door Limburg.
Maar nu blijven de telegrammen uit.... Engeland houdt ze achter.... Al zoo lang is
de nobele geste verdwenen.... al zoolang is het begrijpen van den grootere, die den
zwakke ziet konkelen en in doodsangst ziet vechten, afgezwakt tot het niet willen
zien van de positie van den ander....
En Holland, achter de rug van de twintig, grooten en kleinen die op de bres staan;
achter de rug van de twintig,
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die weten, over de afgrond heen gebogen staan - Holland hamstert.... Het belang van
de gemeenschap is zoo vaag.... wie vandaag arm is, kan morgen het welvaren bij
zich aan tafel zien.
En Amerika dringt op.... het eischt onze schepen op.... Wij hebben geen schijn
van de macht, die noodig is om dat te beletten....
Het is een wonder als Holland vrij blijft.... Als Duitschland er belang bij heeft, dat
Holland neutraal blijft, dan moeten de geassocieerden er belang bij hebben, dat men
meevecht.... Dat wonder zal niet gebeuren....
En het gebeurt toch.... Holland kruipt, protesteert, onderhandelt.... en het kan zich
niet inhouden van blijdschap, omdat het nog leeft.... Ze barst soms de sponning uit,
die vreugde; soms dringt een gulp van die blijdschap van nog ongehavend daar te
staan, door in een krant, in een boek.... En dan heeft een enkele door de muze vergeten
zanger een lied, waar iets van de bange levensverknochtheid, van de gierige, stiekeme,
gesjaggerde levenslust-op-afbetaling van den verdrukte in uitkomt: We houen van
vree. We vechten niet mee.
Als een moeder is het verdronken land aan de zee, een moeder die uitziet naar de
vrede; en elk oogenblik opnieuw telt, of het haar kinderen nog wel alle bezit.... Alle
Katholieke kinderen, en alle roode kinderen, en alle kapitalistische kinderen, en alle
antirevolutionnaire kinderen. En als eindelijk, eindelijk de zwarte tijd voorbij is....
dan kloekt ze als een kip.... Holland.... dan kloekt ze als een kip haar kinderen bijeen....
Dan laat ze ze weer vrij.... vrij van de zonden van de oorlog.... voor de zonden van
de vrede.
Het was laat, toen Homan de woning van zijn voogd bereikte.
Een dag later bracht hij het verschuldigde geld aan den slager.
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Er is in die zelfde verlofweek concert van het stedelijk corps van het stadje.
Homan was als dronken, die avond. De corpsdirecteur had die dag de medaille
voor vijfentwintig-jarige trouwe dienst ontvangen; men had des morgens voor hem
gevlagd, en des avonds bracht men hem bij fakkellicht een serenade.
Het was de avond van de eerste lentedag, die het jaar gebracht had. De ondeugd
was geheel verdwenen uit de wind; het was niet geheel stil, maar de lichte beweging
die er in de atmosfeer was, was deugdelijk en gunstig: en de lichte damp, die er die
avond hing, gleed zacht als fluweel langs de oogen.
De jonge Homan was, nu hij zich niet meer op een studeerkamer kon terugtrekken,
niet meer door zulk een diepe wervelwind van gevoel meegevoerd.
Hij had zich meer aangepast bij de anderen, hij had het meer en meer geleerd, zijn
oordeel aan dat van de groep, aan de publieke meening dus, te toetsen. Hij had het
geleerd, zij het ook provisioneel, die opinie bij te vallen; hij had ingezien hoe vaak
dat correctief hem geholpen had. En de onredelijk sterke affecten, die zich in zijn
jongenstijd bij hem plachten voor te doen, waren allengs verdwenen.
Soms, wanneer hij met de anderen aan tafel zat, of rookend en pratend met zijn
buren in het dubbelrot langs de landwegen rondom het stadje liep (de
compagnies-commandant had dan ‘in het gelid vrij’ gecommandeerd), dan kon hem
het weten, dat hij niet meer terug kon, dat hij bezig was, zijn studeerkamer voor goed
te sluiten; de heftigheden, de beroeringen van zijn jongenshart voor goed had
afgesloten; dan kon hem dat besef overvallen.
Op deze avond is het, dat hij de familie Maas ontmoet, die op weg is naar een
uitspanning even buiten de stad. Liesbeth is weer thuis; ze noodigt den reservist uit,
met hen mee te gaan. Om zekerheid te verkrijgen omtrent de vermoedens, die hem
plagen, voegt Homan zich bij hen. Het
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duurt niet lang of ze zijn beide zoo ver achtergebleven, dat ze de anderen nauwelijks
meer kunnen zien.
Tusschen het drukke, bezinning roovende doen komt dan het oogenblik, waarin
hij zich plotseling zichzelf bewust wordt.
Waarop de droomer, die met de globe en de wereldgeschiedenis jongleerde, om
zijn levensgevoel te verruimen, die in de kazerne minder dan een schim was geworden,
op hem toe komt.... zich vereenigt met den reservist Homan.... Hij ziet zich zelf als
het ware zitten op die plek op de wereld. Hij voelt hoe de eigen oogen de wereld
aanzien. ‘Werkelijk’, denkt hij, ‘zoo ziet men de wereld; men staat er op, men bezit
niets; de wereld is niet meer dan een arrestantenlokaal, waar men in voorarrest is;
waar zich het wonder aan den mensch voltrekt, dat hij daar is, en wacht op de
aflossing.’
Op dat oogenblik zijn al de nachten, die thuis en ook in de kazerne doorwaakt
werden, erkend. En al het vertrouwen, waarop men als van teerkost genoten heeft is
te zien. Dat is een zeker levend geloof, dat zijn grond heeft in alle zaligsprekingen
van Jesaja, Paulus; grooteren, die vaster veiligheid verwierven.
‘Wat kijk je me aan,’ zegt het meisje. Ze houdt het gelaat verder weg, en tracht
de runen te ontcijferen, die de lijnen van zijn gezicht zijn....
Er gaat een ander wezen dan zooeven naast hem. Ze heeft geen huis, ze heeft geen
familieleden; ze is even arm als hij zelf. Ze hebben geen enkele gedachte gemeen
van al de beelden, die ooit hun beider brein bezocht hebben. Ze heeft op geen enkele
school de taal geleerd, die hier gesproken wordt.
En ze begrijpt toch, wat hij zegt.
De zon gaat onder. Op het rieten dak van de boerderij liggen, zwarte balk naast
zwarte balk, de schaduwvlekken van het reuzenhek, dat een rij populieren is. Het is
zoo stil als in een kamer. Zoo innig als lamplicht is het licht van de zon ook. Het
wordt een groot gebeuren, het scheiden van de zon. Dat hebben ze nog nooit eerder
gezien. Deze dag is de
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eerste die ze beleven, waar ze deel aan hebben; een bedrijf uit het speelstuk, dat hun
leven is; het scherm daalt.
Ze raakt met haar lippen zijn wang aan. Van haar wimpers valt een schaduw over
haar oogappel heen; de iris is zoo donker als de pupil. Als vanuit een half donkere,
een andere kamer kijkt ze hem aan; nieuwsgierig, achterdochtig als een die over
vreemde grond gaat; speelsch, en ernstig....
En als ze teruggaan, is het den jongen Homan, of toch Albertus Dekker niet
heelemaal gelijk heeft gehad, toen hij de boeken en de bekraste globe opzij schoof....
Wat hij in de militaire school te leeren had, kon hij uit boeken niet halen.... en toch....
Als hij nauwer op zichzelf had achtgegeven, zou hem opgevallen zijn, dat hij anders
lachte, zich anders bewoog, en ook anders was gaan denken dan vroeger.
Maar deze avond overviel hem een onrust als van ouds.
‘Vroeger was ik met mijn onrust de heide opgegaan’, overlegde hij.
‘Mogelijk had ik daar gehuild; of gezongen; in elk geval had ik me zoo gedragen,
dat ik het oordeel van anderen over mijn gedrag had ontloopen.’
De muziek was de vorige dag onder de boomen op de hoofdstraat doorgegaan,
waarvan de knoppen op breken stonden. Zijn hart trilde zooals het de fakkels deden,
die werden rondgedragen. Jonge menschen hadden de stoet gevolgd; er waren er
onder, die met geparalyseerde oogen recht vooruit liepen. Welk een avond.
Toon had zich bij het gezelschap gevoegd; dat door de boschrijke landen van het
uitgestrekte buitengoed wandelde, maar nu zocht hij, alsof een stem hem geroepen
had, Liesbeth.
Zoo kwam hij bij de jonge vrouw. Haastig had hij geloopen, en toen hij stilstond,
met verschrikte oogen, had hem de adem haastig bewogen, alsof hij achtervolgd was
geweest.
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Dat was hij ook. Door de ruwe insinuatie van Wehmeyer.
Het meisje staat op, plotseling gegrepen door een zoete schrik....
Er was een web voor zijn oogen geweven, zwarte floersen schoven van de boomen
op hem toe; het ging hem, als iemand, die lang op één punt heeft gekeken....
En haastig, hij lijkt radeloos, praat hij; het is hem, of hij voor het laatst met zijn
jongens-naïveteit bij haar komt; of hij met de levensvrees van den halfvolwassen
jongen mensch, die op eens het hulsel blijkt, waarin zijn wezen zich het openst en
het eerlijkst laat zien, bij haar komt en zoo doet hij een heftig beroep op haar, juist
voor dat diepste, behoeftigste van zijn natuur.
Met geen enkel woord heeft hij ooit zoo tegen haar gesproken, dan hij het nu
zonder woorden doet. Er is heelemaal geen sprake van een rang, die te veroveren is,
van gezag, van sexenhaat; geven is terugontvangen, en erkennen is meester blijven.
Hij praat tegen haar; maar terwijl hij het doet, is het, of ze van hem teruggaat. En
als ze hem kust, doet ze het, als een die afscheid neemt. Ja, werkelijk, ze kust hem,
zooals twee dat doen, tusschen wie de spijt, die op medelijden gelijkt, heerscht.
Opeens begint hij anders te praten. (Hij doet het, nadat hij een tijdlang heeft
nagedacht). En als zijn hand de hare streelt, is het hem, of hij het verstolen, of hij
het een andere vrouw doet.
Buiten is het nu heelemaal donker geworden. Een haan kraait ontijdig.
‘Als ik terug kom, als deze oorlog voorbij is, gaan we dan verloven,’ stelt hij voor.
Maar ze weigert. Hij ziet haar aan; begrijpt niet de reden, waarom ze weigert, maar
volgt haar.
‘Maar vertel nu toch....’
Het blijft lang stil. Droog knarst een steen van de weg onder de voet.
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En eindelijk spreekt ze.
Er is klank genoeg in de stem, die praat, maar elke modulatie is uit het geluid heen.
Een stilte, die verkilt tot in het hart, is het, die zich om het snokken toesluit, dat dit
spreken is.
En opeens begrijpt hij. Is het tenslotte ondanks zijn onervarenheid in den jongen
toch ingedrongen, dat zij, die naast hem gaat, er een is van die, die niet kunnen
vergeten. Ze heeft zich eens gegeven - dat is voor het leven geweest. Hij weet ook,
dat het vermoeden, dat ze een van die was, hem tot haar getrokken heeft. En ook....
dat hij niet meer heeft gekund, dan herinneringen wakker maken. Ze heeft niet hem
geliefkoosd, maar den ander. Hij weet nu ook, wie die ander geweest is. Hij weet
nu, wat de woorden van Wehmeyer beteekenen.
Ze zal nooit van haar herinneringen los komen. Haar zwijgen, haar spreken beide
hebben dus een andere beteekenis gehad, dan hij er aan heeft toegeschreven.
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Hospitaal
ER WAREN INTUSSCHEN ALLERLEI FEITEN aan het licht gekomen, betreffende
de wijze, waarop de oorlog begonnen was. Men verwierf kennis van de verhoudingen
tusschen de leidende politici. Men wist thans hoe graaf Berchtold door het
achterhouden en vervalschen van telegrammen, zijn keizer tot het verklaren van de
oorlog geprest had.
Homan wist, met welke sleutel hij het geheimschrift van die verwikkelingen kon
ontcijferen. Het was die, welke hem op zijn school was meegegeven. Mogelijk was
zijn opvatting wat te simplistisch. Maar ten slotte was hij niet zoo ver van de waarheid
verwijderd misschien, als hij in de houding van deze politici de gedraging van zijn
leeraar Speckmans terug zag. Het was hem trouwens toch nooit gelukt, zich het
gedrag van de menschen anders te verklaren, dan hij het in het leslokaal geleerd had.
Ieder houdt er ten slotte een theorie-op-eigen-hand op na. De gave van den jongen
Homan intusschen was deze, dat hij een levend en elastisch verband steeds legde
tusschen de Christelijke opvattingen en de levenspractijk. Hij was een verwoed
moralist. We staan hier thans voor een keerpunt in zijn leven, en het is goed, dat wij
ons van zijn aanleg rekenschap geven, willen wij ons de invloed van de hierna
beschreven gebeurtenissen verklaren. De moeilijkheden, die hij hier ontmoet, zullen
de inleiding vormen van de catastrophe, die hem sinds lang opgewacht heeft.
De ziekte, die tegen het einde van de oorlog Holland bezocht, zou deze omkeer
brengen.
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De griep gaat rond en maakt veel slachtoffers. De reservist Homan is op ziekenrapport
in het hospitaal. De Belg, het factotum van den chef, regelt de zaken. De Hollanders
laten hem zijn gang gaan.
Ze verdragen hem. Hij fladdert net zoo lang met z'n lange witte jas voor de ‘biggen’
heen en weer, tot ze in hem weinig minder dan een officier van gezondheid zien.
‘Ge meugt ba den majoor komme, gaj.’
De ‘big’ heeft gehurkt tegen de gangmuur gelegen. Een groote olijfgroene zak
heeft daar in een hoek gelegen, zoo zat hij daar in z'n werkpak. De uren zijn over
hem heengekropen; het is hem onverschillig, hoe lang hij daar ligt.
‘Ge moet ba den dokteur komme, gaj.’
En de big, overrompeld, staat op, en verdwijnt achter de deur, waar met overdreven
sierlijke letters door den verpleegde-would-be-schilder, die hier met z'n armoedige
vaardigheid in het letters-schilderen z'n verblijf heeft gerekt, de woorden:
‘Bureau-Chef’ zijn gepenseeld.
En, wanneer een oude landstormer, op onverklaarbare wijze, vóór zijn tijd, aan
de beurt is gekomen, dan komt het factotum uit de deur van de instrumentenkamer,
en zegt zacht, en knipoogend: ‘Gij.’
En de aangesprokene gaat binnen. Als hij weggaat, laat hem de Belg uit. Binnen
de poorten van het hospitaal is het vrede tusschen Belg en Hollander.
‘Op zij. Als je het goed vindt, wilde ik met het eten naar de zaal.’ De
sergeant-verpleger, een groote dienbak op z'n buik, volgeladen met de soep en het
vleesch, groote roode flenters, waar het bloed uit lekt, gaat naar z'n afdeeling....
Het zwijgen, de aandacht van de wachtenden volgt hem. Ach, het is toch goed in
het hospitaal. Soep vooraf, en biefstuk. Een Belg in kapotjas met werkbroek slentert
er achteraan, de broek staat hem in kronkels op de pantoffels; die loopt daar als
kind-in-huis door de gangen. Het is nog een heel onderscheid, de verpleging op zoo'n
ziekenzaaltje in de
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kazerne, of de uitgezocht fijne kost van het hospitaal. De korporaal, de koppel draagt
hij over z'n blauwe tusschen-beide-tuniek, trommelt op de stijve kaft van z'n
ziekenregister.... Biefstuk met aardappelen.... en soep voor.... dat is iets van lang
geleden.... dat is uit de burgermaatschappij.... het is nog van voor de mobilisatie....
De reservist Homan wordt opgenomen. Een dag later zal men Albertus Dekker
brengen. Er wordt Homan een stoel gegeven; dan wijst men hem een bed. Terwijl
hij wacht, komt een verpleger, en brengt een bedstel; matrassen, dekens en een laken.
De andere patienten kijken met getemperde nieuwsgierigheid toe. Hij heeft nog juist
zooveel besef, dat hij zich kan uitkleeden, en z'n ondergoed, dat van de wasch vuiler
pleegt terug te komen dan het ging, onder de dekens te bergen. Er is iets huiselijks
in de kamer; hij heeft het idee, dat hij eindelijk weer thuis is. Werkelijk lijkt ook de
zaal op een kamer; er zit behang op de muur.
Er liggen hier meest recruten; kinderen lijken dat nog haast; die zijn dadelijk hier
naar toegebracht. Het schijnt of ze zich hier kind in huis voelen. Over de doktoren
praten ze als jongens over hun onderwijzer. ‘Dr De Haan zegt.... De chef vindt....’
Er staan opeens drie doktoren voor het bed. Ze beginnen met een onderzoek.... wijzen
elkaar het een en ander aan.
Twee zijn het eens met elkaar; de derde oppert een bedenking. Ze voelen zich
behagelijk; collega's onder elkaar, ze zijn niet zoo stijf als wanneer ze alleen komen.
Ze praten over den nieuw-aangekomene als over een geval; hoe zou het ook anders
kunnen.
Nu willen ze weggaan.
‘Majoor.’
‘Had je wat te vragen?’
‘Wat dunkt U, is het ook noodig, naar huis te schrijven?’
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‘Schrijven. Ja, dat kunt U doen. Er is geen direct gevaar....’
‘Ja, schrijft U,’ zegt de reserve-officier. Hij was het die een bedenking opperde
zooeven.
‘U mag op elk uur van de dag bezoek hebben.’
Men ziet hem aan, dat hij reservist is; hij is een burger in soldatenkleeren.
Een droom ontfermt zich over den zieke. Een droom, die hem telkens bezoekt: zijn
‘standaarddroom’.
Hij is thuis. Er is een geheime kamer in het huis. Een wankele trap voert er heen;
geen mensch komt daar ooit. Het is de eenige plek, waar hij ooit thuis geweest is,
misschien. Hij is alleen in die kamer, die zijn huis is geweest; die zich over hem
ontfermd heeft als een vader. Hij kent die kamer; meer dan eens heeft hij die gezien.
Hij heeft het soms moeilijk gehad; maar wie in die kamer mag.... als je in die kamer
mag....
Plank na plank heeft zijn verbeelding zich die kamer opgebouwd.
Een kind was hij nog, toen hij daarmee begon. Door een geheim luik was hij naar
boven geklommen. Op de bestofte zolder, die hij eerst over moest, kwam al niemand
meer. Wie er eens is geweest, verlangt er altijd weer naar terug.... Hoe komt dat....
avonturen beleeft men daar nooit. Geverfd is er niets. Wat voor huisraad staat er
toch? Er is een vensterbank; een raam. Er is geen enkele plank geverfd.... niet één
stuk hout is geschaafd.... rechte kanten zijn er haast niet; het hout is gekorven en
bekrast, alsof er eeuwen en eeuwen iemand gewoond heeft. Bezoek komt daar nooit.
Men kan zich daar geen ander denken.
Wat beteekent het, als zulk een droom zich telkens herhaalt? Wat beteekent deze
kamer, die telkens in zijn droomen terugkeert? Is het de herinnering aan de kamer
van zijn ziel, die hem op dit critieke oogenblik waarschuwt?
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De ziekte keert zich ten goede. De crisis brengt de omkeer. Er is gelegenheid de
omgeving op te nemen; zich rekenschap te geven.
Er is niets, dat de menschen zoozeer vereenigt als het leed. De bewoners van het
hospitaal vormen een kleine maatschappij; het personeel, de bezoekers behooren bij
een andere groep. Bij geschillen kiest men partij voor elkaar.
En in die kleine maatschappij zijn weer afzonderlijke groepen. De venerieken op
zaal twaalf hebben andere belangen, dan zij, die zaal veertien bewonen; dat is zelfs
voor een buitenstaander te zien aan de wijze, waarop zij met elkaar omgaan. De vier
asthmalijders, die op zaal veertien liggen, vormen weer een afzonderlijke groep....
de nachten, die ze, staande bij de kachel, welke midden op de zaal brandt, hoestend
en naar adem snakkend, doorworstelen, brengen hen dichter bij elkaar. Zelfs de
recruten, die meestal voor niet meer dan enkele dagen, of een paar weken, komen,
zoeken steun bij elkander. En veel Belgen liggen in het hospitaal.
De dampen, die uit zee het land in trekken, doen hun veel kwaad. Hoe het hun
gelukt is, in het hospitaal opgenomen te worden? Ze zijn bang dat ze terug moeten
naar het kamp; naar de ‘infirmerie’; er staat een grauwe barak apart, die geheel bezet
is door asthmalijders.
Zuus is hier, omdat zijn knoken door de rheumatiek aangetast zijn. De eene voet
is enkele centimeters korter dan de andere; en met een stok waar hij een stuk gummi
aan gespijkerd heeft, tegen het stooten, hinkt hij rond. Als er over het kamp gesproken
wordt, gaat hij naar z'n krib, zet een stoel in het gangpad, en breit verder aan een
paardeharen horlogeketting. Of hij zal kunnen blijven, nu telkens nieuwe ernstige
griepgevallen worden binnengebracht?
Er is geen bed onbezet.
En morgen is er inspectie over de nachtkastjes. Kisten en citybags moeten in dépôt
gegeven worden aan het magazijn.
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De verboden zaken verdwijnen van de zaal naar de portemanteau op de overloop,
achter de kapotjassen.
Nog is niemand der Belgen naar het interneeringskamp teruggezonden; maar er
zijn teekenen die er op wijzen, dat het bevel nu niet lang meer uitblijven zal.
Er komt een nieuwe order af. In het gesticht mag niet meer gerookt worden. Er is
wel ander weer op til.
Zuus loopt in zijn dikke Belze-kapôte in de tuin. Hij steekt zijn vogelkopje op
boven z'n dunne hals; op het voorhoofd liggen kleine inktblauwe vlekjes, daar kent
men de mineurs aan.
‘On ne nous laisse pas ici, tu sais.’1)
‘Mais Zuus....’2)
‘Si. Si. On nous flanque dehors,’3) lispelt hij schuw als een huiskat, die men verjagen
zal.
De facteur smokkelt nu de sigaretten binnen. In zijn tasch zitten bovenop de brieven,
en onderin heeft hij sigaretten; en als hij die heeft kunnen machtig worden, andere
verboden waar. In de urinoir bij de hokken der proefdieren, marmotten en konijnen,
ver uit het gezicht van het bureau en de woning van den adjudant-administrateur
worden ze opgerookt. De rook kringelt boven het gegolfde plaatijzeren schut.
‘Est ce que nous sommes des gens pour coucher là-bas?’4)
Zuus wijst op zijn borst, en hinkt zwaarder.
‘O, Zuus, “du tout tu es” des gens pour coucher au camp.’5) Je kunt niet meer uit
je menageblik eten; je kunt niet meer tegen de kou, en tegen de ruwe behandeling.
‘Tou 'd même.... y a trop de gens qui ont ça.’6)
Hij maakt een gebaar van geld tellen.

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

‘Men laat ons hier niet blijven.’
‘Maar Zuus....’
‘Je zult zien, dat men ons wegzendt.’
‘Zijn wij nu menschen voor zoo'n barak?’
‘Jullie zijn zeker geen menschen om in een kamp te detacheeren.’
‘En toch.... weet je, er zijn teveel liefhebbers die dit hebben.’
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‘Et vout aut'; vous Hollandais il vous faut des lits....’1)
Opeens neemt hij afscheid....
‘A tantôt,’ zegt hij.2)
Maar nu komt de ordonnans van den chef de tuin in. Hij blijft staan, kijkt rond....
dan loopt hij recht op Zuus af.
‘Zuus, il faut venir au rapport.’3)
‘Eh bien,’ zegt Zuus, ‘wat heb ik gezegd?’ En gaat. Hinkt hij zwaarder dan anders?
Hij weet, waarvoor hij geroepen is.
De volgende dag. Zuus moet naar het kamp terug. Hij pakt z'n bezittingen bij elkaar.
De een koopt hem een ketting af, de ander een ring, die hij van gesmolten zilverpapier
maakt; een derde geeft een dag soldij voor een paar pantoffels, die van een kapotjas
zijn geknipt.
‘Je reviendrai quand même,’ zegt hij.4)
De anderen troosten hem, zoo goed ze kunnen. En Zondag zullen ze hem opzoeken.
‘Nous venons te voir, Zuus, le dimanche, tu sais.’5)
Maar hij komt terug. ‘On ne me tient pas là bas. Dans quelques jours je serai de
retour, tu sais.’6)
‘Het spreekt vanzelf dat je terugkomt, Zuus. Çà s'entend.’
Hij kòmt terug. Maar wanneer binnen een week de deuren van het hospitaal zich
voor hem openen, ligt hij op een brancard. Hij heeft een dubbelzijdige longontsteking;
hij herkent de kameraden niet meer. En spoedig ontsluit de achterdeur zich voor
hem.... roffelt de befloerste trom....

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

‘En voor jullie Hollanders zijn er bedden noodig.’
‘Tot straks.’
‘Zuus, je moet op rapport komen.’
‘Ik kom toch terug.’
‘Zondag komen we je opzoeken.’
‘Ze houden me daarginds niet. Met een paar dagen ben ik terug.’
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Maar nu moeten sommigen van zaal zestien naar een andere zaal toe. Daar liggen
zware gevallen. Wie aangewezen is, weet meteen, wat hij van zichzelf denken moet.
Ook burgerpatiënten liggen daar. Dekker en Homan beide worden aangewezen
voor H. 1. Als het dan eenmaal bekend is, wie er naar ‘H’ zullen gaan, wordt er niet
veel meer over gepraat.
Die weten, dat ze er voor in aanmerking komen, hebben de post in hun boek er
wel voor opengehouden. Er is niemand, die vraagt te mogen blijven. Het ging niet
om de plaats, maar ze hebben zich stuk voor stuk voor gezonder aangezien, dan ze
werkelijk zijn.
Misschien Van Beek zelfs, een kanonnier, die al lang geleden was opgenomen.
Dekker niet. Neen, die niet.
Het is prettig dat ze met z'n tweeën gaan. Bertes draaft van z'n kast naar de krib,
om z'n zeep in veiligheid te brengen, waar hij in handelt. ‘Nu komen we misschien
toch nog naast elkaar te liggen.’
‘Hm,’ mompelt hij.
‘Valt 't tegen, dat je weg moet?’
‘Ze hadden je toch best hier kunnen laten. Het spijt me 't meest om jou.’
‘Jij gaat zelf toch ook.’
‘Ik wist wel, dat ik gaan zou.’
Op de gang staan ze nog. Er is maar een nauwe doorgang tusschen de kasten, die
links en rechts tegen de muur getimmerd zijn. De witte lichtpeer aan de zolder hangt
zoo laag, dat het lijkt of ze haar schijnsel als een reusachtige gele flambouw om
Bertes gespreid houdt. Achter het tulle gordijntje, dat voor de glazen buitendeur is
gespannen, ziet men nog flauw in het licht, dat van binnen komt, de baksteenen van
het uitbouwtje, dan nog de stam van een boom, dan nog heel even de planken van
het houtschuurtje, dat aan de rand van het bosch staat, verderop de nacht.
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Van Beek komt er bij staan. Hij komt de deur van kamer twaalf uit, en loopt in z'n
slechte kastoren pak met de breede borst ver vooruit, hij drukt de ellebogen zoo ver
mogelijk naar achter. En toch blijft hij, op z'n tocht naar de zaal, als 't éven kan, nog
weer stil staan - om een praatje te maken, naar hij voorgeeft. Maar het is om op adem
te komen.
‘Zou je daarginds aan de overkant een fatsoenlijke kast krijgen om je kleeren te
bergen?’
‘Waar heb je een kast voor noodig?’ vraagt Bertes.
‘Breng je geld op de bank,’ zegt hij nog. Ieder weet, dat Van Beek al z'n hebben
en houden hier heeft - hij heeft zoo weinig, dat hij, die moederziel alleen op de wereld
staat, alles maar hier naar toe heeft genomen; dat is dus voor hier veel.
‘Nee,’ zegt hij,.... ‘het is maar met het oog op m'n kleeren....’
Hij wacht telkens een oogenblik onder het spreken; het is of hij onder het praten
zich steeds moet inspannen om de lucht in z'n borst te houden. Hij is wel erg ‘kort’
vandaag.
‘Jullie zult er niet lang zijn,’ besluit hij, vlug, nog even van een rest adem gebruik
makend. Ach, hij krabbelt nog weer naar een donkerder land. ‘Jullie jong-kerels,’
besluit hij.
‘Kom nou. Als je een keer daar bent.... dan kan je wel rekenen, dat je er een paar
jaartjes moet blijven.... Voor twee jaar zeker kun je dan teekenen.’
‘Als je tenminste ooit weer weg komt....,’ zegt Homan somber.
‘Kom nou,’ zegt Van Beek, ‘jullie.... je bent met twee maand hier terug.’
Dan loopt hij naar de W.C. Hij loopt wel heel erg recht-op van-avond.
‘Wat scheelt je? Kom je er niet uit?’
‘Nee, ik blijf in de koffer.’
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Bertes komt in z'n kleeren al, de sigarenkist, waar hij z'n toiletgerei in bergt, onder
de arm, (hij wilde zich wasschen in de badkamer) terug. Hij buigt zich over de krib
van Homan heen.
‘Koorts?’
‘Zevenendertig.’
‘Maar kerel.... Dat is toch geen temperatuur om mee in bed te blijven.’
‘Gister achtendertig.’
‘Hm. Wat heb je dan. Voel je je niet goed?’
‘Och.’
Dekker merkt dat er wat hapert. Homans hoofd ligt diep in 't kussen. Zijn oogen
staan hel, als bij iemand die lang waakte.
Bertes maakt zijn oogen klein, kijkt Homan aan, en denkt even na....
‘Je hebt toch geen....?’
Hij maakt z'n zin niet af, weifelt....
‘Nee, dat niet,’ schudt Homan; moedeloos toch.
‘Maar kerel, wat is nu achtendertig voor een keer. In de maatschappij zijn er
genoeg, die niets mankeeren, en met acht-, negenendertig rondloopen....’
‘Zoo lang ik hier ben, zit ik al boven de rooie streep,’ zegt Homan mistroostig.
‘Daar had je me dan ook wel eens wat van kunnen zeggen,’ keurt Bertes af.
De zuster begint in de andere hoek van de zaal de bedden af te halen.
Het licht, dat brandt, vecht tegen het daglicht, dat achter het nu gesloten raam, de
nacht breekt. Van Beek en Keur die ‘hopeloos’ ziek zijn zitten rechtop in hun bed,
naast elkaar, met een waschblik op de knieën. Beek strijkt met een vies gezicht het
water telkens een vingerbreedte hooger bij z'n bedwarme huid op. Dan legt hij opeens
z'n waschlap weg, en laat zich achterover vallen; z'n boezeroen zit hoog achter z'n
schouders op. En het spelletje, dat ze iedere morgen spelen, begint.
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‘Ik doe 't niet,’ zegt van Beek met grappige aggressie.
‘Wàt doe je niet?’
‘Me wasschen....’
‘Dat zal je toch moeten, Beekje. Gister is Dirk hier geweest, die had klachten over
je. Straks komen ze je de maat nemen voor een tobbe.’
‘Maar’, pruttelt Beek, ‘als ik nou nog naar een tentoonstelling toe moest. Thuis
hoefde ik me van me vrouw alleen 's Zaterdags droog afstoffen.... Waarom ken dat
hier niet?’
‘Van Beek,’ zegt nu de zuster, die met de grap mee gaat doen.
‘Ja zuster.’
‘Ga je je wasschen?’
‘Ja zuster.’
‘Begin je nu?’
‘Jawel zuster.’
Dan, in eens, met een zwaai, slingert van Beek z'n waschlap in de teil, zoodat
Keur, die zich al gedroogd heeft, de spatten om de ooren vliegen; haalt een paar keer
de lap over z'n hoofd, z'n handen, en armen, zooveel als hij bloot heeft.... En ligt met
een minuut, droog en wel weer in z'n kussen.
Nu is hij ook net z'n adem kwijt.... wat niet wegneemt, dat hij nog stoom genoeg
heeft om tegen Keur, die zich door de spatten nog eens opnieuw moet nazien, en z'n
spons opzoekt, uit te vallen....
‘Ga je wasschen.’
‘Stik,’ zegt Keur, kwasi vertoornd.
Slapen ze ooit? Nu eens kraakt in de nacht het bed van den een, dan dat van den
ander. Elke morgen beginnen ze de dag op dezelfde wijze. Ze vechten, doen aan
politiek.... Er trilt een zekere nerveusheid achter hun glossen, vooral 's morgens. Daar
is een reden voor. De nacht is het bangst geweest, juist voor het daglicht grauwde.
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Bertes komt weer op Anton Homan toe. Hij praat als een man van ervaring; hij is
hospitaal-soldaat geweest.
‘Ik zou er toch uitkomen, als ik jou was. Wanneer is je temperatuur opgeloopen?’
‘Dinsdag.’
De zuster komt bijloopen.
‘Kom je er niet uit, vandaag?’
‘Jawel,’ zegt Bertes, afwijzend. ‘Maar hij durft niet van z'n bed af, hij ken niet
zonder kussen.’
‘Och jij,’ verweert zich de zuster. Maar terwijl ze weggaat, kijkt ze achterdochtig
naar Homan.
‘Je bent Maandag hier gekomen, en Dinsdag is je temperatuur opgeloopen. Je
maakt je zelf toch niet onnoodig bang.... Wat schiet je daar mee op. Het is nu een
keer zoo. Denk je dat ik er niet soms een paar kwaje uren tusschen door heb loopen?
Je prakkiseert te veel. Wordt er daar hier één beter van. Die kan je toch niet helpen.
Jij ziet 't mij niet aan, dat ik wat achter de rug heb....’
Hij heeft een malle grimas gemaakt. Dat valt uit de toon, verraadt, wat het hem
kost.
‘Jij hebt wandelen. Jij komt er nog eens uit.’
‘Heb je je temperatuur opgegeven, gister?’
Homan schudt het hoofd, maar weifelachtig.
‘Nou dan,’ valt Bertes uit, opgelucht. ‘Je hebt zes uur stoel. Je kan evengoed op
stoel liggen als hier. Dat doet je geen kwaad, al heb je veertig. Ga mee de hei op.
Dat kan nog voor tafel....’
‘Nu, vooruit, ga opzij,’ zegt Homan.
Het bosch is een mozaïek van zonnevlekken. De stammen zijn door de scherpe nagels
van de eekhorens kaalgeloopen; rood is de bast.
‘Wiet, wiet’ zaagt de kuifmees.
Er is geen enkele vlek in die schilderij. Het is een tot het
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alleruiterste gespannen jubel. De zon geeft werkelijk al warmte ook, de muggen
vereenigen zich in de gulden kokers, die een weg door het hooge loof vinden. Opeens
lacht er een specht. Op de gladde roode stammen, die zonder kronkel, als de zuilen
van een kapel het loofdak schoren, spelen licht en schaduw.
‘Dat dit nou bestaat,’ zegt Bertes, ‘dit hier, en wij met z'n allen op H 1.... Van
Beek, die maar amper adem heeft.’
Hij heeft z'n kwartiermuts afgezet. Z'n haar is dun en dor; er loopt een scherpe
naad aan beide kanten van de slaap.... het is wel laag, dat voorhoofd; het is of zelfs
deze vraag er nauwelijks onderkomen kan vinden.
Verder dan die vraag komt Bertes nooit.
‘Hoe vin je 't hier,’ vraagt hij, als Homan niet antwoordt.
‘Wel,’ antwoord deze, ‘ik ben dit niet meer gewoon.... het is me hier.... te gezond....
Werkelijk z'n oogen staan nog wilder dan zooeven.
‘En dan denk ik ook....,’ zoo gaat hij voort.... ‘waarom zou ik nog terug gaan....
Als ik dit hebben kan....’
‘En waar wou je dan naar toe’, zegt Bertes streng.
‘Weet ik et. Hier weg. Naar huis.’
‘Zit je morgen weer hier.’ Hij steekt de handen in de zakken van zijn rijbroek en
gaat geduldig tegen de opstandigheid van de ander in. Zoo nu en dan kijkt hij tusschen
de stammen door, de ‘verstuiving’ in. Ze zijn nu aan de rand; het bosch knapt hier
af; de woestijn vreet hier tot aan de draad van de stichting.
‘Morgen gaan we direkt om zeven uur weg.... dan breng ik je naar 't Lebbe, dat is
een meertje, daar heb je witte dophei staan....’
Het zand stroomt, één lange, witte baan, onder hun voeten weg, het ravijn in, waar
een karrespoor twee richels in slaat.... achter een plokje vergroeide dennen verdwijnen
ze.... verderop verschijnen ze weer; liggen verscholen achter de hellingen van een
paar heuvels en met een paar
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luie bochten schuiven ze ginds de poort van 't Lebbe in. De zon heeft zich los gemaakt
van de kim; de tinnen van het stadje glanzen.
Aan de rand zitten ze nu.
‘Thuis is 't ook niets voor je. Je heb hier je verzorging. In de kazerne.... hoe 't daar
is, dat weet je.... Morgen zal ik je nog wat anders laten zien.... en met drie weken
heb je wandelen; dan voel je je zoo vrij als een vogel.’
‘Maar m'n temperatuur. Zoo'n meter liegt niet.’
Bertes begint smalend te lachen. Hij prikt met een stok gaten in het zand.
‘Morgen praten we daarover.’
De ander is rustig. Het is vreeselijk daar, maar enfin. Hij zucht.
‘We moeten terug’, zegt Bertes.
Homan staat geleund tegen een boomstam. Hij kijkt alsof hij het beeld van de
heide met zich mee wil nemen. ‘Bertus,’ zegt hij; ‘als jij hier niet was.’
‘Kom nou.’ ‘Ben je uitgekeken?’
‘Ik kan er niet genoeg van krijgen,’ zegt de ander.
Zijn oogen worden doffer, vochtig.
Bertes kijkt hem aan.
‘Je bent een beetje een zenuwlijertje’, zegt hij.
Niet lang hierna gelukt het Bertes Dekker, verlof te verkrijgen, en een betrekking
aan de Credietbank van het stadje te verkrijgen. Homan blijft in het hospitaal. Hij
ligt daar tusschen Belgen en Hollanders.
Wat er met hen gebeurt, de verpleegden, weten ze zelf niet. Maar, en nu en dan
zijn ze er zich zelf ook even van bewust; ze staan anders in het leven dan vroeger.
Ze zijn: déraciné. Ze loopen anders door de gangen van het hospitaal dan de beambten.
Ze kijken met andere oogen de wereld in. Hoewel ze minder hebben, om zich op te
beroemen, kijken ze hooghartiger.
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De hospitaaltuin is door de twee vleugels van het gebouw en door een muur omgeven.
In het midden staat een lindeboom; een tak hangt zoo laag, dat ze de grond veegt.
Op de banken, die in een kring om de stam staan, zitten altijd trictracspelers; dat zijn
Belgen meest; Hollanders spelen pandoer. Het spelen om geld is verboden; maar
zelfs nu wordt er zelden eerlijk gespeeld.
Wie de Gazet gelezen heeft, zoekt iemand, die naar hem luisteren wil, en loopt
met hem het breede pad rond. Sommigen hebben bij Luik gevochten; een enkele in
Vlaanderen nog; de meesten zijn bij het bombardement van Antwerpen over de grens
gekomen.
Over de oorlog wordt gepraat. Door de ouderen, en hen, die niet ernstig ziek zijn,
met volle overgave. De anderen oefenen zich met die stof in het discuteeren.
‘Fokkejee,’ die niet meer dan een jaar te leven heeft, trekken andere vragen. Hij
verzorgt de nagels van zijn linkerhand, die hij als een derwisj groeien laat. Men zegt
dat te Fauconnier, de kunstschilder, zijn broer is.
‘De kwartiermeester bij ulle is gaon drosse met twintig duizend gulde, zulle.’ Hij
keert zich tot den Hollander, die naast hem zit. ‘Il a eu de là chance, hein!’1)
‘Awel, zoudt ge ze nemen, as ge zulk een schoenen chance had? Trente mille
francs.’2)
‘Ik heb er de kans niet toe gehad, Jules.’
‘Awel, maar als ge ze veur 't meenemen had,’ dringt Jules.
Hij begrijpt de aarzeling niet van den ander.
‘Ik hoop van niet,’ zegt de Hollander.
Homan zou vroeger anders hebben gesproken.... Vroeger zou hij er niet over
gedacht hebben; het denkbeeld zou zelfs niet in hem opgekomen zijn. Maar nu.... hij
weet nu hoe

1) ‘Hij heeft geluk gehad.’
2) ‘Dertig duizend francs.’
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kort het leven is.... Hoe gierig hij er naar verlangt.... naar zijn deel.... Een wet is een
wet, een gebod dat van heel ver komt, en leven en dood zijn heel na en reëel. Hij
voelt zich twintig jaar ouder dan toen hij hier kwam. Ik hoop, dat ik sterk mag zijn,
als die verzoeking mocht komen, denkt hij.
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Patiënten
UIT VOORAFGAANDE GEBEURTENISSEN IS gebleken, hoe wankel het
evenwicht was, waarin Anton Homan leefde. Hij was iemand, die niet buiten een
hechte levensbeschouwing kon. Daarvoor was hem het moraliseeren te zeer tot een
tweede natuur.
Als in een roes leefde hij. En zoo kwam het, dat zijn ervaringen hem niet dan
oppervlakkig beroerden. Bij vluchtige beschouwing leek het zelfs, of de
moeilijkheden, die in deze bladzijden beschreven worden, hem voorbijgingen als
aan een vreemde. Bij nader inzien blijkt echter, dat de dingen steeds dieper op hem
indrongen. En wanneer de vreemde ziekte, die haar schrik diep in het hart van Holland
sloeg, wijkt, blijkt het, dat hem een onrust, een nerveuze jacht in het wezen is
geschoten; dan heeft de innerlijke beschadiging, als men het zoo noemen mag, zich
naar buiten geopenbaard.
Homan ontmoet velerlei menschen; en hij ziet hen van heel dichtbij. En ook zonder
dat hij oogenschijnlijk in dieper contact met hen komt, oefenen ze een zekere invloed
uit op zijn denkwijze, en zijn handelingen.
Er zijn menschen, wien het hun leven lang niet gelukt de gebeurtenissen van hun lot
nuchter en reëel te zien. Op een van die geleek Homan thans. Hij heeft thans weken
lang in werkelijk moeilijke omstandigheden geleefd, en het is eigenlijk nooit
heelemaal tot hem doorgedrongen. Hij is gewend geraakt aan tientallen van zaken,
die hem in gewone omstandigheden zouden verontrust hebben.
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De komst van een nieuwen patiënt opent hem de oogen als het ware.
Er komt een nieuwe patiënt. De anderen hebben hem nog niet gezien; maar zooeven
is de brik van Willems, die het verkeer tusschen het station en het hospitaal
onderhoudt, de laan ingereden.... Het was rustuur. Ze hadden er met hun allen naar
liggen luisteren.... de wielen waren om hun vleugel heengereden; achter de blinde
muur moest een boschage staan, die dempte het geluid.... en bij de deur was het paard
tot stap vervallen.... waren de wielen over het grint gaan rijen, dat knerpte. Ze hadden
zich de middag herinnerd, dat ze zelf in een brik op de deur aangereden waren. Zoo'n
prettige gedachte was dat niet; ze hadden liever geslapen. Maar ze zagen hoe Hanna
de nieuweling ontving. Hoe ze, moe en slap in hun Zondagsche tuniek in de
wachtkamer hadden gezeten.
De hoofdzuster met een lijst, een werkmandje met sleutels en een knot wol.... gek
was dat.... ‘U komt zeker om opgenomen te worden?’
Even later hoorden ze hem achter de deur van de badkamer.
Zuster Hanna was bij hem; rustuur of niet, haar stem lawaaide, of ze zich door
ieder wilde laten hooren.
‘Dat die meid toch overal die herrie bij moet schoppen’, zei van Beek gemelijk.
‘Het lijkt wel onweer.’
Toen keerde hij zich om. ‘Het is vast een officier’, zei hij nog, ‘dan is ze altijd zoo
druk.’
Hij treft geen gunstige dag, de nieuwe patiënt. Ze hadden het gaarne anders gehad;
maar ze kunnen er nu eenmaal niets aan veranderen. Van Beek heeft een bloeding
gehad en slikt ijs; hij ligt met een wit gezicht in het kussen; een bord met fijngeklopt
ijs naast; telkens neemt hij daarvan tot zich.
Telkens stoot hij even aan, om het roode slijm, dat nog steeds in zijn keel komt,
weg te krijgen.
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Hij wil zich niet te veel bewegen, en moet toch zijn keel schoonmaken, en zoo duurt
het lang, al te lang, eer hij zich het roode schuim van z'n lippen gespuwd heeft.
Hij doet nu niets liever dan slapen. Hij praat niet veel, in het drukste gesprek keert
hij zich om, vlijt het hoofd op het kussen, en slaapt al. Dat voorspelt niets goeds.
Wat voor voorstelling zich deze nieuweling van zijn toekomstig verblijf mag
gevormd hebben? In elk geval kan hij dit niet verwacht hebben. De anderen zouden
graag anders voor de dag gekomen zijn. Maar er is immers niets aan te doen. Ze
letten op; ze zien hoe hij schichtig rondkijkt; naar van Beek, die met eindeloos geduld
telkens weer zijn spuwglas grijpt. Hij zegt geen woord; maar de aders op zijn slaap
zetten op.
Op dit oogenblik is de keelzieke Goote, die op de hal ligt, ingeslapen. Er is met
geen woorden het geluid te beschrijven, dat uit zijn keel komt. Het heeft niets van
snorken; het lijkt het loeien van een dier; met telkens heftiger stooten scheurt het
geluid de stilte.... soms, na een vertwijfelde schreeuw alsof iemand op het uiterste
ligt.... zinkt het geluid; om langzaam, met tergend crescendo opnieuw te beginnen.
De nieuweling begint te fluisteren met Homan, die naast hem ligt. Het beteekent
niets, sust die; het is gauw genoeg over.
De nieuwe legt zich weer op het kussen; maar niet voor lang. Het is of hij elke
keer, dat van Beek naar zijn nachtkastje grijpt, opschrikt.
En in een onbewaakt oogenblik is hij het bed uitgesprongen, en trekt zich de
kleeren, die op zijn stoel gelegd zijn, weer aan.
‘Wat ga je beginnen?’ vraagt Homan.
Maar de ander antwoordt niet. Hij wil zich aankleeden, en weggaan, maar Homan
houdt hem terug.
‘Drink eens.’ Hij houdt de ander een glas water voor; maar voor die er van
gedronken heeft, is de helft over de rand gestort.
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‘Laten we de dokter bellen’, stelt iemand voor, angstig.
‘Het geeft niets,’ zegt de nieuweling. ‘Ik moet hier vandaan, dat is 't eenige wat
me helpen kan. Ik word er om afgekeurd; veertien dagen ben ik maar hier.’
Wanneer men met hem spreekt, bedaart het schokken, dat door zijn lichaam trekt.
Nu en dan slaat nog een krampachtige huivering door hem heen; maar dan duurt het
niet lang of hij kan stilzitten, en alleen een zachte rilling, als van koude, herinnert
aan de krampen, die hem zooeven plaagden.
Hij kan nu ook over zijn onrust praten; doet dat alsof het een ander aanging.
Grauwwit blijft zijn gezicht, maar zijn oogen staan hel.
‘Er is met mij niets te beginnen,’ zegt hij. ‘Het eenige is, dat ik terugga naar huis.
Misschien, dat ik het met een paar weken nog eens kan probeeren.’
Met oude oogen zitten de anderen naar hem te kijken.
Zij kauwen hun brood en laten hun gedachten over den vreemdeling en zichzelf
gaan. Ze voelen zich min of meer schuldig; zij zijn het immers, die hem bang gemaakt
hebben. Ze hebben hem bang gemaakt met hun wonden. Daarbij is hij een vreemde;
en de groep is vaak geneigd in een vreemde, het onbekende, het meerdere te zien.
Ze begrijpen nu ook beter hun eigen toestand. Ze zijn van de wereld los; het is of
ze nu pas inzien, aan welke ongewone omstandigheden ze gewend geraakt zijn.
Ze schamen zich voor hun wonden; voor hun ongeluk.
Er is niemand, die den vreemdeling een verwijt maakt van zijn gedrag. Het had
toch gekund; als hij meer aan hen en minder aan zichzelf gedacht had, zou hem dit
niet zijn overkomen.
Hij zit te schudden, zijn geheele lichaam is in heftige schuddende beweging, zooals
dat bij zieken is, op het oogenblik, dat de koorts hen overloopt. Als hij een teug wil
drinken, gutst de melk over de rand. Vos zit met neergeslagen oogen aan tafel.
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‘Je moest een beetje met hem gaan rondloopen, tot de dokter komt,’ zegt van Beek.
Het is hier werkelijk niets gedaan met hem. Homan neemt hem bij de arm als een
kind. De ander kijkt hem aan, alsof hij een slaapwandelaar is; wezenloos loopt hij
naar de deur.
Als hij daar is, komt Homan terug, en neemt de overjas, die de nieuweling op de
bank heeft laten liggen, en trekt hem die aan. Pas wanneer hij weg is, gaan de anderen
nadenken over het vergrijp, waar ze zich aan schuldig gemaakt hebben.
Er wordt niet veel gesproken. Ze zijn dus zoo ver heen, dat ze een vreemdeling
verschrikken met hun wonden.
Maar niemand, die de gedachte uitspreekt.
Alleen één schudt z'n hoofd en zegt smalend:
‘Die ken niet van z'n moeder af.’
Hij is de eenige, die zich teweer stelt. Niemand valt hem bij.
Voor het raam loopt Homan met den nieuweling op en neer.
Van Beek kijkt hen peinzend na.
‘Die jongen moet naar huis’, zegt hij dan. ‘Het is hier niets gedaan voor hem.’
En als de dokter komt, zendt hij hem weg, inderdaad.
Des Zondags gaat, wie kan, naar de kerk. Zeker, ze zijn niet minder godsdienstig
dan vroeger. Maar ze praatten minder. Wat de predikant vertelde in de kerk, waar
ze des Zondags heen gingen, zou wel waar zijn. Ze waren te grof, te arm geworden,
om in die dingen te leven. Maar ze spilden er verder maar zelden een woord aan. Ze
geloofden wel. Maar ze gevoelden zich veiliger bij een oppervlakkig boek, een
argeloos gesprek. In het begin kon Homan zich zulk een houding niet verklaren. De
bezoeken van den predikant trokken hem voor een oogenblik uit zijn zorg op. Maar
later begreep hij hen wel.
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Ze hadden het ook moeilijk.
Op het oogenblik, dat ze op de gang over thuis liepen te denken, zouden ze in het
boenhok verdwalen misschien. Ze hadden wel behoefte aan een hartelijk woord, aan
troost, zoo nu en dan. O, vaak genoeg. Meer dan vroeger en meer dan anderen. Maar
ze gaven er niet aan toe. Ze praatten onder elkaar niet graag over hun moeilijkheden.
Er kwam er wel eens een van een eenzame plaats met verpiekerde oogjes. Maar bij
instinct meden ze het, tegen zoo iemand te praten. Die deed trouwens toch maar het
beste zich onder de dekens te bergen; die avond, dat hem het prakkizeeren de baas
geworden was, werd het toch niet meer wat met hem.
Wie het overkwam, geneerde zich ook. Men zou het hem ook kwalijk genomen
hebben, als hij het niet gedaan had.... Beek b.v. was zonder genade voor zoo een. En
het gebeurde wel, dat ze hem allen bijvielen, dat de stakker, die niet gezorgd had,
dat hij fit bleef, werd afgepikt, zooals een koppel gezonde kippen het een zieke doet.
Maar wat moesten ze anders? Op herfstavonden huilde de wind met holle vlagen
onder het dennebosch.... het was alsof hij de stakkers onder de hal een natte handdoek
in het gezicht kletste. En wat de zaal betreft.... daar was het tusschen de witte muren
kil.... daar sloegen de gordijnen naast de ramen als wimpels.... Daar hadden ze niet
het idee: over een maand kan ik een kwartier wandelen hebben, daar hadden ze
immers stuk voor stuk een vizioen van thuis.... van een warme hoek; een beetje
gezelligheid; thuis, de meesten; in een café sommigen; het verlangen naar de vrouw,
de kinderen, naar het meisje, naar de bestemming plaagde.... En als het dan weer
gelukt was, dat idee weg te werken; als er weer een grap was gelukt, als er weer werd
gelachen.... dan kon men door zoo een die de tafel voor een spook aanzag, door een
tobber, de mist niet weer binnenlaten.... Er is geen ziekte zoo besmettelijk.
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De wind is luw geworden. Er heeft een stem gesproken; en door een mysterieuze
verborgen verband is de bloei van dier en mensch gewekt. En de aralia die in de
conversatiezaal staat, is gaan werken. Beek heeft een brief gekregen. Daar staat het
een of ander in dat hem zorgen geeft.
Er zijn menschen die bij ideeën leven; die het gericht nu en dan over eigen leven
en daden plegen te houden; zoo een is ten slotte van Beek.
Het is, of de gedachten die hem bezighouden, hem op de schedel wegen; er staan
dikke kussens onder zijn oogen; achter elk woord, dat hij zegt, leeft een onrust, die
hij zich wel wacht, te bekennen, maar die hij toch niet verbergen kan.
Hij wascht zich, hij maakt zich de borst bloot; het is vreemd met die lente, ze doet
de lichaamssappen gisten; de huid is klam.
‘'k Heb een brief g'ad,’ zegt hij, met een glimlach om zijn dunne lippen die zijn
gezicht iets jongensachtigs geeft.
‘En,’ waagt Homan die wel weet, dat de inhoud niet gunstig was.
‘Wel, ik had beter geen brief kunnen hebben,’ zegt hij.
‘Hoe zoo?’
‘Och.’ Hij weet niet of hij moet praten of zwijgen. ‘Je moet terugschrijven ook,’
maakt hij er zich van af.
Hij keert zich om; kijkt voor zich uit; maar na een poos begint hij opnieuw. Hij
staat op, trekt z'n kleeren aan, loopt op en neer; ijsbeert de zaal op en neer.... Al zijn
bewegingen zijn even kwiek en flink.
De Spaansche influenza heeft opnieuw zijn intrede gedaan in het land. Als ze ook
op de stichting komt....
‘Nog eens dezelfde lijdensweg langs?’ vraagt Homan zich af.
‘Men zegt, dat hier ook weer een griepgeval is,’ zegt Vos. Hij vertelt dat met het
gezicht van iemand die op de gepaste belangstelling voor een interessant nieuwtje
rekent.
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Maar den ander smaakt het eten opeens niet meer. Zijn plannen, die hij zich toch
weer voor de toekomst heeft gebouwd, wijken plotseling zoo ver weg; er is geen
enkel vast punt meer. Nog eens dezelfde zwarte vallei door. Hij weet niet hoe hij de
vorige aanval doorstaan heeft. Het had hem immers steeds geschenen, of de rivier,
die hij door ging, oeverloos was....
Elke vezel van zijn ziel verzette zich. Het was hem, als een gymnast, die een
moeilijke proef heeft afgelegd, die buiten adem daar staat; die weet, dat hij boven
vermogen heeft gewerkt, en dien dezelfde proef nog eens wordt bevolen.
‘Encore’, nog eens, had hij eens een troepleider op een markt een kind hooren
bevelen, dat telkens opnieuw dezelfde sprong moest doen. Het kind lachte dapper,
maar het gezichtje had de angst verraden. De sprong was gelukt, maar de vrees was
niet overwonnen. En zoo lang had de dringende stem het kind met dat ‘Encore’
gegeeseld, tot het zich gaf aan die sprong, waar ze zich toch niet genoeg voor getraind
had.
En: ‘Encore’ wordt hem bevolen.
De eerste, die door de ziekte bezocht wordt, is Homan.
Zijn oogen staan op huilen, dat wil zeggen het is of ze steeds een verwaarloosde
kans nazien; ja werkelijk, wanneer men hem goed aanziet, bemerkt men het aan hem;
het is of hij telkens wanneer men bij hem komt, uit dezelfde overleggingen opkijkt.
Zijn lippen glimlachen echter steeds; vergoelijken, ze praten-goed. Hij komt niet los,
hij heeft heel andere liedjes op zijn viool, dan hij hier speelt. Hij praat ook eigenlijk
nooit over zijn innerlijk leven; en over de storm, die er soms in hem woedt. Toch is
daar soms een glimp van te zien; dan zit er in de woorden, die hij kiest, nog iets van
de zegepraal, die hij behaalde.
Dan heeft hij het er over, dat hij er wel een kwaad uurtje tusschen door heeft
loopen.... Maar als dat dan bij hem zoo is, dan is het wit van zijn oogen als glas zoo
helder, en
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waterachtig.... En een keer.... dan ligt hij in z'n kussens.... en hij kijkt niet op.... zoo'n
raar gezicht is dat, Homan, die daar opzit in de kussens, het hoofd voorover.... en hij
kijkt niet op....
‘Vanavond’, zegt hij dan, met een rare lach in zijn stem als van een bang kind, dat
zich groot wil houden, en dat toch de tranen in de stem heeft.... ‘vanavond ben ik....
niet thuis.’ Het is niet goed met hem.
Hij lacht als het kind, dat niet bang wilde zijn, en dat het toch is. En een andere
keer laat hij het zich ontvallen, dat er allerlei gedachten in een mensch kunnen
opkomen; er kan zoo van allerlei, goeds en kwaads in je opkomen.
Er is van zijn oude vitaliteit nog iets te zien. Hij staat stil. Hij verschikt zich de
tuniek; hij bekauwt zich de lip, kijkt zinnend de hoek van de kamer in; en hij overlegt.
‘Ik mag niet omkijken,’ zegt hij. Zijn gezicht heeft nog steeds de oude veerkracht,
en tegelijk staan al zijn spieren op huilen; zijn gezicht is een snik.... ‘Ik zie er tegen
op als tegen een berg.... Maar wat geeft het me. Er gaat me zooveel door het hoofd....
Een mensch begrijpt het zelf niet, wat er hem allemaal door het hoofd kan gaan; aan
goed en kwaad. Het valt niet mee, dag in dag uit met zijn gedachten opgesloten te
zitten in een bed. Gedachten zijn net menschen; soms lijken het vijanden; er is er
één genoeg, een kleine twijfel, die je het leven kan bederven.... Dan komen al die
gedachten op je aanvallen.... Je denkt wel eens, dat je te maken hebt met de menschen
om je heen; maar dat is maar zelden zoo; je hebt te doen met je zelf. Gedachten zijn
als een zwerm vogels boven je; soms storten ze op je neer; dan pikken ze naar je, als
geesten, kwelduivels, soms zou je een dier willen zijn, dan lijkt het je mooi toe, van
de eene trog naar de andere te kunnen dwalen; zonder die wieken boven je hoofd,
die je zegenen en vloeken....
Soms denk je dat de filosofen gelijk hebben, die het zich in het hoofd hebben
gehaald te spreken over een geest en
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lichaam. Alsof er ooit iemand die scheiden kan. Wie er aan begint is veroordeeld.
Maar werkelijk, soms is het, of dat, wat die anatomen geest noemen, als een bundel
lichte ballons boven je zweven.... dan zie je de ideeën werken in jezelf, in de wereld....
Dan snik je van dankbaarheid, omdat je deel hebt aan die grootste schat, die je weet
dat er op de wereld is. Dan is het immers, of die schedel, die je brein omspant, zoo
ruim is.... of de hemel er in kan. En soms ben je er bang voor; dan ben je de strijd
moe; want als je een oogenblik vergeet, ze met de zweep te regeeren, die troep....’
Alle verschillen zijn vervallen, nu hij zoo denkt. Er ligt een mensch, die een
eindelooze tocht vol gevaren moet ondernemen; wat achter ligt, is vergeten, is
overroepen door de stem van alle gevaren, die hij trotseeren moet. Het leven is zoo
kort. De een kijkt op van zijn eigen weg: Och. Is dat jouw weg....
Hoewel de thermometer hem waarschuwt, is Homan toch gaan wandelen. Als hij
terug komt, moe en huiverend, hoewel de zon schijnt, zoodat hij goed weet, waar hij
aan toe is, ligt er een brief op zijn krib....
Op het stilste uur van den dag komt de bode. In het wandeluur.
Wanneer hij weggaat, komt een verpleger, en legt, een overbodige glimlach op
het gezicht, de witte brieven op de bedden van de patienten, die op dat oogenblik
hun wandeling gebruiken.
De een zal lachen, als hij het couvert verscheurt, dat op de sprei ligt, en de brief
leest; en de ander, die nu lachend over de witbestoven weg loopt, zal huilen.
De woorden van een ander staan in een brief. Ze zijn al vergeten door de lippen
die ze spraken; maar hun geest leeft nog, ze voedt, martelt, vleit, wondt de geest van
hen,
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die ze lezen zal. Ze zijn als een vlam; die van haar vuur meedeelt, zonder zelf te
verliezen.
Homan komt thuis. Hij schraapt de voeten schoon op de mat; en zet de afgesneden
stok in de stander.... zou hij naar de conversatiezaal loopen, om zijn post op te halen,
die daar dikwijls blijft liggen? Hij gaat door naar de slaapzaal; hij verwacht niets.
Zoover is het met hem gekomen, dat hij niets verwacht. Hij is dood voor alles wat
buiten, in de maatschappij ligt. De draden, die hem verbinden met de buitenwereld
zijn doorgesneden. Er komt iets dierlijks in de leefwijze van iemand, die op die
manier uit het gelid getreden is.
Maar nu ligt er een briefkaart op zijn bed, een reproductie van een schilderij. Het
is niet meer dan een drukwerkje. Hij pakt het papier op.... Werkelijk is het zijn naam
die daar op die briefkaart staat.....
Er is dus nog een die aan hem denkt. Liesbeth. Zijn omstandigheden zijn geheel
veranderd; maar voor die is hij dezelfde nog.
Hij trekt zijn stoei onder zijn bed vandaan en gaat zitten. Er is een mensch geweest,
die zijn naam op die kaart heeft geschreven. Zij heeft mogelijk geheel mechanisch
zijn naam geschreven.... mogelijk heeft zij geen enkele milde gedachte aan hem
gewijd.... Zij heeft toch die naam opgeschreven op deze kaart, alsof er tusschen hen
geen onderscheid was....
Des avonds heeft de koorts voor goed haar intrek bij hem genomen.
En de arts schrijft hem voor, het bed te houden. Er komt juist een kamer in het
hoofdgebouw vrij, die hem wordt toegewezen.
Het is vreemd, hoe iemand zich een verkeerde voorstelling van het terrein kan vormen,
als hij opgesloten zit in een klein vertrek.
De laan, die hij in de verte ziet, het huis, dat hij nog even
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achter de boomen ziet staan, lijken hem ver weg. Als hij later op die plekken kan
komen, vindt hij nergens die terug, welke hij eens heeft meenen te zien.
Juist achter de lighal komt elke morgen tusschen negen en tien de witte jas van
den arts vandaan. Dan duurt het nog een minuut of tien - zoolang heeft hij werk de
lijsten in te zien op de verplegerskamer - en hij verschijnt in het paviljoen. Deze
morgen is hij nauwelijks het pad afgeloopen, of hij staat in de ziekenkamer.
Hij is vroeg.... hij komt direct hier.... er is dus wat bijzonders; er is iets niet in orde.
Even zakelijk heeft hij dit vastgesteld, alsof het hem niet aanging. Het verstand is
wakker, maar het hart slaapt nog.
‘Hebt u de laatste tijd bericht van huis gehad?’
‘Ja, dat is te zeggen.... Ik krijg geregeld bericht. De laatste keer Zaterdag.’
‘Uw voogd is ernstig ziek, weet u dat?’ De dokter verliest hem geen moment uit
het oog. Hij praat nadrukkelijk; een of ander gevaar heeft zich met hem over de krib
gebogen.
‘Ja.’
Maar, ineens krijgt de zieke argwaan.... ‘Hoe weet u dat? Is er getelefoneerd? Hebt
u bericht gehad? Waarom is mij dat niet geschreven?’
‘Ja, we hèbben bericht gehad. Gisteravond al. We hebben het u niet eerder willen
mededeelen dan noodig was. Het was niet goed met uw pleegvader. Er komt straks
een familielid; met die kunt u praten. Ik kom nog bij u.’
‘Dokter, voor u weggaat.... hij is toch niet....’
Hij spreekt niet.
‘Ik moet er heen. Kan u me zeggen met welke trein ik hier weg kan?’
‘Maar wat wilt u dan?’
‘Er heen. U....’
‘Dat kan ik in geen geval toestaan. Ik heb van dergelijke
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reizen nog nooit iets goeds, wel veel kwaads gezien. Daarbij....’
‘Maar spreek dan toch, mensch.’
‘U zou te laat komen.’
‘Dus....’
‘Ja, uw voogd is overleden....’
Homan krijgt bezoek van zijn oom, den broer van zijn voogd.
Hij komt binnen en staat wat schuw naast het bed.
Ze drukken elkaar de hand. Dan neemt hij een stoel en vertelt.
‘Gister in de namiddag is het gebeurd. Ik was op het karwei, toen ze telefoneerden.
Ik kon weg wanneer ik wilde. Je oom was angstig; we gingen om beurten naar boven,
en zaten bij z'n bed.
Hij ademde moeilijk, maar was niet onrustig; ik dacht dat hij sliep.
Opeens deed hij de oogen open.
“Ik hoor zingen,” zegt hij. Ik begreep niet wat hij bedoelde.
Bij de buren zong niemand, en ook bij ons niet. Ik zei hem dat, maar hij sloeg geen
acht op mijn woorden.
“Het is hetzelfde lied, dat we op school zongen. Ken je de woorden? Ik kan de
woorden niet verstaan.”
Maar ik kende het lied niet. Toen wilde hij me de melodie voorzingen....
Toen begreep ik dat het afliep. Een oogenblik later begon hij over zijn zuster Co.
“Ik begrijp niet waar Co blijft,” zei hij. Ze waren allemaal bij hem geweest; alleen
Co had geen afscheid van hem genomen.
“Ik heb haar geschreven,” zei ik, “misschien komt ze vanavond nog.”
Hij deed zijn oogen dicht; zijn borst hijgde, maar hij was heel rustig en glimlachte.
Hij luisterde ergens naar.
Alleen wanneer er beneden gebeld werd, of wanneer iemand, zachtjes, een stoel
verschoof, keek hij op, en vroeg of Co er nog niet was.
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Misschien wacht hij op haar, dacht ik, en liet een telegram wegbrengen. Ik schreef
dat ze onmiddellijk moest komen, met de trein, en anders moest ze een auto nemen.
Ik verwachtte haar om zeven uur.
Ze was er ook. Je neef stond met een auto aan de trein, en tien minuten later was
ze thuis. De dokter zou komen om hem een morphine-injectie te geven; hij had het
beloofd, maar hij kwam die avond laat; het heeft alles zoo moeten loopen.
Om acht uur ging je oom naar boven, en even later hoorden we hem roepen:
“Moeder. Moeder.” Bij de buren hebben ze nog dat roepen gehoord. Toen ging ik
naar beneden en zei: “Zuster, het is om jou te doen.” Hij leed erg, en we wilden je
tante het gezicht besparen. Ze is niet sterk, maar het kon niet anders; hij wilde afscheid
nemen.
Hij kende haar niet meer. Ze stond vlak voor hem, hij keek haar aan en vroeg me:
“Waar blijft Leen toch?”
“Ze staat hier vlak bij je,” zeg ik. “Kun je haar niet meer zien, neem dan haar hand
maar.”’
Als een vreemde vertelt hij alles. Soms begint zijn hand een gebaar, maar dan legt
ze zich weer neer. Een enkele keer dringen de tranen tot in z'n keel, maar dan doet
hij of hij gapen moet, houdt de vermagerde vuist voor zijn mond, en kan weer
doorgaan.
‘“Neem dan haar hand maar....” Je tante legde zijn vingers om haar hand.... Hij zuchtte
diep, en zei “hè”, alsof het hem verlichting gaf. Maar even later streek hij met de
andere hand over het dek alsof hij dacht: Er stond er daar zooeven nog een. Toen
zocht hij de hand van z'n broer, van mij.... Ik gaf hem die.
Even later stierf hij.’
Wanneer het bezoek vertrokken is, komt de dokter en verklaart, dat de kamer
geïsoleerd moet worden.

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

184
Geïsoleerd? De beteekenis van het woord dringt niet tot den zieke door.
‘Het spijt ons. In uw omstandigheden vooral.... Maar er zijn verschijnselen, die er
op wijzen, dat de ziekte van uw pleegvader een kwaadaardige griep is geweest.
Wanneer die hier kwam zou het een ramp voor de stichting zijn.’
‘Maar wanneer het werkelijk griep was, moesten er daarginds toch ook maatregelen
genomen zijn. Daar zijn toch voorschriften voor. Een dokter laat toch een patiënt
niet onverzorgd liggen; die moet toch ook z'n maatregelen nemen.’
‘Over de maatregelen van een ander oordeel ik niet’, zegt de arts.
Hij is vriendelijk, blijft geruime tijd praten; maar als hij weggaat, sluit hij de deur,
die toegang geeft naar de hal; en even later komen voetstappen de gang in, loopen
op de deur van de kamer toe, blijven even voor de kamerdeur staan, een hand strijkt
over het paneel; ze verwijderen zich, zonder de deur te hebben geopend. Er is een
stuk papier met Verboden toegang op de deur bevestigd.
De anderen, die nu van de lighallen terugkomen, zijn nu niet meer dan snel
verschoven zwarte vlekken, die een oogenblik het licht onderscheppen. Geen mensch,
die even een praatje komt maken. Alleen Vos, die, de stoeldekens onder de arm,
eigenlijk al voorbij was, doet een pas terug, legt z'n hand tegen de ruit en knikt.
Door het huilen is de keel opgezet.
‘Doe open, kerel.’
‘Je kan hier niet in.’
‘Gekheid. Duw jij die knop 's op.’
‘Ze zijn gek, met hun isoleeren’, zegt hij, als hij binnen is.
‘Ze waren beter uit, als ze het de Belgen deden, die dag en nacht bij de weg
hangen.’
Als Vos weg is, is de beklemming min of meer geweken.
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Na twee dagen begint hij te hoesten. Gelukkig wordt hij niet geplaagd door een
prikkeling. Alleen als hij op zijn rechterzij ligt, kan hij soms amper ademen.
Hij is gelukkig nog zoo, dat hij zingen kan, overdag. Als een drenkeling aan een
halm houdt hij vast aan het beetje vroolijkheid, dat hem nog gegund is; hij laat zich
daar niet van af halen.
Maar op een nacht schrikt hij midden uit zijn slaap wakker....
Hij zit opeens rechtop; het laatste droombeeld staat nog hel voor hem.... hij verwart
de kamer uit zijn droom met die, waar hij in is.... hij ziet het raam, waar het gordijn
voor hangt, aan voor een nis, een vensterruit uit een modern huis; hij herkende de
kamer niet. Hij bemerkte van het licht, dat al op de wanden stond (want zoo vroeg
was het niet meer) niets....
Donker was het in de kamer, en alleen in die nis zag hij iets....
En overdag, als men met hem spreekt, zegt hij dingen, waar men later nog weer
over nadenkt.
Een schip met losgewoeld anker. Hij verwondert er zich zelf over, dat hij aan het
nadenken is gekomen. Het is gek, maar je weet hier alles nog beter dan thuis, denkt
hij. Hij ziet nu den jongeman, die hij zelf is geweest, thuis loopen. Hij is zich bewust
geworden van zichzelf; het is of ineens de ziel nu door elke porie naar buiten dringt.
De tranen komen telkens, wanneer hij over bepaalde dingen gaat praten, naar zijn
oogen dringen; er is eigenlijk iets vreemds in, in de manier, waarop hij die met zijn
zakdoek, dun zijn zijn vingers, van de oogen afvloeit.
En soms, wanneer hij over onverschillige, of komische dingen, komt te praten,
dan zet zich zijn praten om zoo te zeggen overeind, dan komt er bestand in zijn stem;
dan ziet men aan hem, dat hij daar naar luistert, daar verwondert hij zich dan, onder
het praten door, zelf een oogenblik over.
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Het is raar, sfeerloos weer; het is een dag warm geweest, en het is weer koud
geworden; men weet niet meer waar men met zijn verwachting en met de lente aan
toe is.
‘Ik heb de gedachten van thuis in m'n,’ zegt hij nadrukkelijk.
Dat korte zinnetje krijgt ineens een heel aparte beteekenis; het is nauwelijks
Hollandsch; maar dat die korte mededeeling voor hem om één of andere reden veel
beteekent, merkt men aan zijn stem.
Er zit een oordeel voor hem in.
Even later pas spreekt hij door.
‘Ik lig hier, en ik moet er opeens aan denken, wat ze thuis doen. Ik kom zoo van
huis,’ gaat hij hulpeloos verder, ‘dat scheelt ook. Ik heb m'n oom gedag gezegd; dat
heb ik. Maar ik heb geen afscheid genomen.’ Zijn oogleden zijn ineens rood geworden.
‘Dinsdag heb ik een brief gekregen.... ik heb nog niet weer geslapen....’
‘Kom,’ zegt de zuster.
‘Ik weet zeker, dat m'n tante van mij lijdt,’ gaat hij door, met z'n vreemde
spreektrant, die hij anders niet heeft; hij is heelemaal een ander mensch, dan de jonge
man dien men kent, hij zal zich ook zoo niet meer kunnen voordoen. Er is nu soms
dat huiveringwekkende verglijden in zijn oogen, dat de blik krijgt, die nergens houvast
vindt.
Vier dagen lang ligt hij zoo. Buiten kennis vaak.... Men hoort zijn benauwde
ademen, achter de deur, als men door de gang loopt....
Dan treedt eindelijk beterschap in.
Ontwaken. Het was vreemd weer; de bloeiende boomen van het gazon stonden zoo
stil onder de vochtige dichtgedekte hemel; verder was er die zachte luwe lucht, die
het bloed doet gisten; het groen van de bloembladen was zoo teer en zoo licht als op
aquarels; reusachtige bruidsruikers

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

187
leken de bloesem-overstorte boomen; de wereld leek een bruidskleed en de beslagen
hemelstolp een bestofte vitrine in een museum.
De dekens, die hij in de loop van de nacht had afgelegd, lagen vrij ordeloos
verspreid door de kamer. Hij vond er iets prettigs in, daar op zijn bed te liggen, en
zulk een nonchalant dun dek over zich te hebben. Dat was een herinnering aan
zomersche dagen. Hij rekte zich uit, en het bloed kroop hem door het lichaam in de
wang, liet daar een weldoende, prettig warme blos.
Er kwam iets van de zware loome blik van een dier in zijn oogen.
Hij bewoog zich nu, alsof zijn ledematen in het lauwe water van een bad waren
gedompeld.
Er speelde nu een verdoken behagen door zijn bewegen. Het bloed sloeg dof en
vol door hem heen, en de adem volgde met breede gang, niet a-rhythmisch toch, de
driftige loop.
Het speeksel was dun en zoet, en hij keek zijn kamer aan en vond het goed, dat
die zoo was, ze beviel hem.
Hij bedde zich opnieuw in het loome gevoel van behagen, en sliep weer in.
Toen hij ontwaakte niesde hij zes keeren aaneen; de loome behaaglijkheid van
zooeven was weg. Hij had nu niet meer het besef, dat het bloed hem door alle organen
ging. Zijn handen waren warm.
‘Je moet er uit komen,’ zegt de zuster tegen Homan, ‘ik geloof zeker, dat je gegroeid
bent.’
Het lijkt hem een heel avontuur, zich in zijn kleeren te steken, en alleen de lange
weg naar de conversatiezaal te gaan, om zich daar te laten wegen. Het is of hij voor
het eerst van zijn leven die weg gaan zal. Het kan iemand tot een feest worden, zich
zijn kleeren aan te trekken; zich een overhemd en een vest om het lijf te knoopen;
zich een das om te strikken.
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‘Ik ben als een kind’, denkt Homan; ‘ik denk niet om wat achter ligt, ik weet niet
van wat komt; ik sta hier; ik ben tevreden en ik zoek me een boord uit.’
Hij denkt er niet aan deze keer zijn soldatenkleeren te nemen, die er ook voor het
grijpen hangen.
Op een gegeven oogenblik merkt hij, dat hij niet meer weet, hoe hij de knoop moet
leggen in z'n das; of hij het lange eind in de rechter- of in de linkerhand moet houden.
De handen hebben hun gewende beweging nog niet teruggevonden.
‘Ik lijk een kind,’ denkt hij. ‘Wat achter de rug ligt, is zóó ver weg, alsof het niet
meer dan een droom is geweest. Zou het mogelijk zijn, dat een wond geneest, en
geen lidteeken nalaat? Ik sta hier, ik loop, en geniet er van, te weten dat er aan mijn
uiterlijk niets mankeert....’
Alsof hij voor het eerst van zijn leven staat, kijkt, loopt, is het. Het kan een feest
zijn, gewoon ergens te staan, te ademen, daar te zijn. Er kan iets haperen aan een
leven, dat daar niet de kern van zijn moed zoekt. Daar liggen de boeken. Men had
hem gevraagd of hij eigenlijk wel geloofde.... ‘Ja, ik geloof. Neen, ik geloof niet.’
Och. Hier sta ik - ik adem - ik ben niet bang. Ik ben een ander, dan die hier kwam;
ik ben ook dezelfde. Ik geloof anders dan vroeger, en ik geloof toch evenzoo.
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Tweede deel
Na-oorlog
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Gedésoriënteerd
TOEN MEN IN NEGENTIEN HONDERD ACHTTIEN vrede sloot, beteekende
dat nog niet, dat de oorlog geëindigd was. Het had er integendeel veel van of de
eigenlijke economische wedijver toen pas voor goed begon. Het duurde lang, voor
de samenleving weer in de oude vertrouwde banen teruggedrongen was. Het
zakenleven was ontwricht; het financieele verkeer evenzoo. Ontevredenheid op
velerlei terrein deed zich gelden.
Het is thans noodzakelijk, dat wij ons opnieuw rekenschap geven van Homan's
innerlijk. Door de gebeurtenissen van de laatste tijd zijn zijn zenuwen aan een zware
proef onderworpen. Hij is als het ware schichtig geworden. In het verwijt, dat hij in
het kampement op de avond van het oproer den reservist Wehmeyer deed, kwam
reeds een zekere nerveuze haast aan de dag. Hij sprak zich op die avond geheel, men
mag zeggen, tot het laatste woord toe, uit. Dit feit wijst op zichzelf reeds op een
innerlijke verandering.
Men moet het zich zoo voorstellen, dat de gebeurtenissen van het hospitaal hem
een laatste zweepslag gaven.
Een paard dat een tijdlang heeft geloopen, zonder de afgrond naast zich te hebben
gezien, heeft rustig in draf kunnen gaan. Maar zoo gauw heeft het dier achter de rand
van zijn oogkleppen langs het gevaar niet gezien, of de angst heeft het de pijlschacht
van de vrees tusschen de flanken gedreven. Zelfs op veilig terrein hetzt het de onrust
nog.
Zoo ging het Homan. Hem was geen enkel letsel toege-
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bracht; maar hij had geleerd ervoor te vreezen. Een nerveuze jacht was hem in het
wezen geslagen.
Wanneer nu de ziekte van hem aflaat, nadat ze hem even in de oogen heeft gezien,;
de ziekte, en haar zwarte volger, de dood, die besluit, wat geen slot zoekt; dan staat
een ander van het bed op, dan hij, die zich nedergelegd heeft. Hij is bang, zonder
steeds te weten waarvoor. Hij voelt zich eenzaam. Hij heeft andere dingen gezien
dan anderen van zijn leeftijd. Hij heeft dieper over het loodrechte taluud gebogen
gestaan. En kan er met de anderen niet over spreken. Hij is door zijn ervaringen apart
gezet.
Zoo een is het dus, die naar huis terug gaat. De samenleving die hem opneemt, is
eveneens een andere dan die hij verliet. Hij heeft er moeite mee, zich zelf opnieuw
in te schakelen.
Er zijn nieuwe spelers op het tooneel gekomen, dat door zijn omgeving gevormd
wordt. En de oude, die welke hij van vroeger kende, gedragen zich anders. Ze zijn
zelfbewuster, haastiger, egoïstischer. Hun handelingen worden minder door de traditie
bepaald dan voordien. Er zijn menschen, die voor hun leven leken ingekapseld in
een zekere sleurgang; ze zijn nu wakker geworden; er is hun een drift als van een
mier in de spieren gekropen.
En Homan ziet alles als door een floers; er is een hinderlijke verteekening in zijn
tafreel ingetreden.
Naar huis terug....
Homan is van de trein gehaald door zijn tante. Nadat ze elkaar begroet hebben, is
het gesprek geluwd, en zwijgend gaan ze door de straten.
Met nieuwe oogen bekijkt Homan de kleine stad. De gebeurtenissen van de laatste
maanden hebben hem, zonder dat hij zich daar geheel van bewust is, van het leven
los gemaakt. Elke ervaring wekt een reeks gedachten in
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hem.... ook nuttelooze.... en met elke dag zal zijn leven moeilijker worden. Maar pas
na enkele weken zal hem dit duidelijk worden.
Het is hem of hij dwars door de muren heen ziet. Hij ziet de dunne wand, die elke
muur is; een schot is het, dat men zóó tusschen de huizen vandaan nemen kan. Op
markten had men hokken, niet meer dan hekken waren dat, die men ineen zetten, en
weer uit elkaar nemen kon. En alles lijkt hem even eng.
Popperig klein kwamen hem de huizen voor. Hij liep voorbij een byouteriezaak,
welke op een vooruitspringende hoek stond.... De eigenaar stond achter de toonbank.
Het onwezenlijk kleine bovenkamertje had twee ramen, naar elke straat keek één
ervan uit. Er zat iemand op een stoel voor één van die ramen; moet ik nu straks in
zulk een vertrek me bewegen.... het is toch al te dwaas, dat ik in zulk een poppenkamer
me ooit vrij, ongehinderd zal voelen, denkt hij.
De deur stond open, hij keek zoo de schuin gebouwde winkel in.... De wanden
leken beplakt met wit tegelpapier. De eigenaar stond achter de toonbank; hij kende
den man, die verrast opkeek, toen hij hem herkende.... Daar stond hij in het vertrek....
Hij vertrouwde z'n oogen niet.... ‘Welkom,’ zei de man.
‘Ik dacht, die zien we niet weer....’
Homan glimlachte, luisterde maar half, en keek rond.
Hoe is het mogelijk, overlegde hij, dat ik vroeger niet gezien heb, hoe benauwend
laag en klein alles hier is.... Ik heb wel eens een teekening gezien van Vlaamsche
hofjes, maar ik wist niet, dat alles hier even pieterig en klein was.... ik heb zelf in
zulk een hofje gewoond.... hoe is het toch in vredesnaam mogelijk, dat ik dat niet
gezien heb. Het is of ik in de poppenkamer van een kind ben ingedrongen.... Als ik
ga praten, of me bruusk beweeg, valt alles in elkaar.
‘Ja, ik ben nog weer in het land van de levenden terug,’ zei hij met een glimlach
waarvan hij zelf de oorzaak niet wist.
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Op straat weer. Het is of met elke stap een herinnering aan zijn vroeger leven bij
hem terugkeert. Hier heb ik als jongen geworsteld met mijn kleine moeilijkheden;
hier heb ik me aan sommige zaken, die me te zwaar waren, vertild. Daar is de toren;
op die trans heb ik gestaan, en me erover verwonderd, dat ik geen enkel huis kon
vinden bij de kudde waar ik op neer keek, waar ik het naar de zin heb gehad.... ik
heb eigenlijk nergens: ‘thuis’ tegen gezegd.
Dit is nu de leesinrichting, waar ik nieuwsgierig als een kind naar een nieuw spel,
mijn eigen lot vergeleek met de lotgevallen van de menschen uit de boeken. Hier is
het plein, waar ik op een avond de donder van het Duitsche geschut kon hooren, dat
Antwerpen beschoot. Hier heb ik met m'n eerste vrind m'n eerste cigaret opgerookt;
en in dat portiek heb ik afscheid genomen, omdat hij een vluchteling, die een lorgnet
droeg, boven mij koos.
Hij luistert met juist genoeg aandacht naar de woorden van zijn tante, om waar
het noodig is, ja en neen te zeggen.
‘Ik heb nieuwe ruiten in de serre laten zetten. Spiegelruiten.’
‘Ja, dat is wel een verbetering.’
Zwijgen weer. De straten zijn zoo leeg of het Zondag is. Vreemd dat ik nu eerst
zie hoe bultig de wal is; hoe intens lief en rustig dit alles hier ligt. Een grachtje, een
brug, een pleintje.
Een brug wordt afgedraaid. De huisjes aan de gracht vallen bijna in het water nu
ze niet meer door andere gesteund worden.
Een zeeboot moet passeeren; de eenige van dit kaliber die zoover het land indringt.
De holle zwarte schoorsteen kijkt boven de daken van de huisjes uit. Men kan van
het plaveisel, als men over de afsluithekken heenstapt, in de kajuit komen. Een
vrouwtje dat een deken over de leuning van een balcon hangt, maakt een praatje met
den man in de stuurkast. Ik zou hem de hand kunnen geven, overlegt Homan.
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Behoedzaam schuift het schip z'n kajuiten, z'n tusschendek, z'n deklast voor de straat
langs, waar aan beide kanten van het water het verkeer te hoop loopt.
Wanneer ze het huis naderen, opent Anje, de oude werkster, de deur, en begroet
Toon, alsof hij nog een kind was.
Dit is de boekwinkel, waar ik het boek van Cabanès heb gekocht, - kwam ik eerlijk
aan het geld?
Zal ik me ooit weer aanpassen? Och, het pak zit me wel vreemd, misschien zal
het jaren werk hebben, voor ik er de vouwen uit gedragen heb.
Was het anders met me geloopen, als er geen oorlog gekomen was? Als ik, zooals
de anderen, aan m'n werk had kunnen blijven?
De jonge Homan heeft verwacht dat zijn komst smartelijke herinneringen zou
opwekken. Maar dat is zoo niet. Terwijl hij z'n tante groet, zoekt zijn blik haar gezicht
af; daar is geen herinnering aan het verlies; als hij de kamer in kijkt waar zijn voogd
gestorven is, kijkt hij die in, alsof hij verwacht, dat daar nog het doodsbed zal staan.
Voor zijn besef is dit huis nog steeds het huis van zijn voogd. Zijn geest zweeft er
nog rond. Grooter is zijn respect nog dan vroeger. Hij verwijt de anderen hun
oppervlakkigheid.
Die herinnering intrigeert hem. Schuift een vlak voor elk woord, dat hij zegt. Dat
komt al dichter op hem toe. Nog een oogenblik, en hij zal zijn ooms naam zeggen.
Radder gaan zijn woorden. Daar vlucht de heks niet voor.
Dan zwijgt hij. Antwoordt. Luistert weer. Maar onderwijl gaan zijn oogen naar
de slaapkamerdeur, waarachter oom Otto heeft gelegen.
Daar heeft zijn laatste zucht geritseld.
Toch.... heeft op het gezicht van zijn tante de dood een wonde achtergelaten: de
streep naast de mond is zoo scherp
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geworden. Ze had zijn oom zien lijden. Ze had de herinnering niet aan wat hij geweest
was, maar aan zijn laatste oogenblikken.
Maar hijzelf.... miste een schakel in de keten van zijn herinnering.
Waarom praatte zijn tante nu? Wat is het hier laag. Hij kwam hier - en er was een
gruwelijk hiaat in zijn gedachten. Op nachtmerrieachtige wijze was er een stuk uit
zijn ervaring weggesneden.
Het huis is heelemaal veranderd. Totaal. Een huis is als een vriend. Zijn geheimen
willen niet met die van een ander vergeleken zijn.
Hij zou nooit meer de krocht van deze gang inloopen met die zachte verwachting
in het hart waarmee hij die doorging; niet meer zou hij benieuwd zijn naar de nissen
op de zolder. En zoo klein was elke kamer. Zoo belachelijk laag de deur. Ach, en de
muren zijn slechts coulissen, waar de zon door naar binnen slaat.
Is hij zelf gegroeid? Heeft hij nooit gezien, hoe klein deze kamer was? Hij hoort
hier niet meer. Maar ginds wel? Ja, waar wel?
Hij zit in zijn stoel, betrapt zichzelf er op, dat hij, de hand onder het hoofd, het
gezicht van zijn tante afgewend, zelfs niet meer doet alsof hij luistert. Nu moet je 't
niet gekker maken, zegt hij tegen zichzelf. Dan luistert hij weer naar zijn tante.
Maar zijn oogen plagen haar.
Ze springt terug van hem, als het ware; zwijgt. Maar hij praat, praat. Ze mag niet
bang worden; en hij wil zich er toch niet toe verlagen, zijn ontaardheid te verbergen.
Hij heeft toch wat gewonnen, daarginds. Een beetje zelfbesef. Dat wil hij met weer
ontkennen gaan. Hij komt er niet toe, zijn tante te verwijten.
Maar hij dwingt zich te spreken. Zoolang, tot ze gezien heeft, hoe hij veranderd
is.
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‘En de serre, laat me die nu eens zien,’ zegt hij tenslotte de eerste de beste gelegenheid
aangrijpend, het gesprek af te breken.
Onder het loopen door de gang, valt het hem weer op, dat hij zich alles grooter
heeft voorgesteld. En donker is die gang.
Hij bekijkt de kamer, waar hij gewoond heeft. Z'n tante heeft die opnieuw laten
schilderen, en er ligt een kleed over de tafel.
Het vertrek is gebruikt als logeerkamer, in de tijd, dat hij weg was. Het lijkt of
nog iets is blijven hangen van de gasten, die hier geweest zijn. En zoo licht is de
kleur. Ze lijkt een meisjeskamer, een poppenvertrek.
Tante Heleen leunt tegen de tafelrand.
‘Ik verzeker u dat ik hier slapen zal.’
‘Is het naar je zin zoo?’
We zullen niet veel te praten hebben, bedenkt hij. Hij vindt zichzelf raar ernstig.
Is toch in zijn schik, dat hij weer bij de goede vrouw is; hij zal nog grappen genoeg
verzinnen; werkelijk hij wil nog schik met haar hebben. Ze heeft nog een en ander
bij hem tegoed. Anders gedraagt hij zich dan vroeger. Hij is niet gegroeid sinds hij
weg is; maar hij heeft zijn manieren gevonden; hij weet nu, hoe hij is.
‘Denk je, dat ik het dak nog moet laten nazien?’
Vroeger kwam ze met die vragen bij oom Otto.
Eigenlijk, zoo denkt hij, wanneer hij alleen is, ben ik twee menschen. Ik weet waar
ik heen ga; er is eigenlijk voor de gevoelens, de herinneringen, die me hier overvallen
geen plaats.
Dit huis heeft allerlei jongensachtige herinneringen in me wakker gemaakt. Ik
weet niet hoe ik daarmee aan moet.
Eigenlijk ben ik de romantische plekjes ontgroeid. Die in dit huis en die in de
wereld. Ik heb in teveel huizen en in teveel zielen ingekeken, dan dat ik nog op die
naïeve verwondering zou kunnen rekenen, die toch steeds mijn grootste weelde is
geweest.
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Zonder romantiek, zonder verwondering en zonder verwachting zal ik niet kunnen,
misschien. Datgene, waar het kind van geleefd heeft, zal de man niet geheel kunnen
ontberen.
Ik weet nu nog niet, van welke kant ik naar het wonder in mijn leven zal moeten
uitzien. Of.... ben ik nu zoo ver, dat ik naar het wonder van het Goddelijke in het
leven zal uitzien.
Het wonder van het Goddelijke Ingrijpen in ons leven, waarmee Christus de zoetste
verwachtingen in ons door de zonde vernederde hart heeft gewekt....
Hij heeft de nood van ons menschenleven leeren kennen, dat in zonde en ziekte
verloren loopt. Zijn natuur was zóó, dat hij alleen door een verlossing, die even
concreet was als deze ellende, zou kunnen geholpen worden. Wie kon die brengen
dan Christus.
Nog één stoot slechts was noodig, om de kinderlijke aggressie en bevangenheid
van hem los te werpen. Die zou niet lang meer uitblijven. De ontreddering waarin
het maatschappelijk leven verkeerde, was groot. Naar welke kant hij ook aanraking
zocht, overal grijnsde hem de verwarring tegen. Niet het minst groot was die
verwarring in de financieele wereld. De volgende bladzijden beschrijven, op welke
wijze Homan daar kennis mee maakte.
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In Desagio
‘ZOU HET NIET HET BESTE ZIJN, DAT JE DIT geld voor mij naar de bank
bracht’? vroeg Mevrouw Homan Toon. ‘Je oom bracht het altijd naar de Credietbank.
Ik ben met geldzaken niet zoo goed op de hoogte. Ik hoop, dat jij je met die dingen
wilt belasten.’
Toon nam het geld op. Hij besloot het inderdaad naar de Credietbank te brengen;
hij was daardoor in de gelegenheid, zijn ouden schoolkameraad terug te zien. Albertus
Dekker was wel eenige jaren ouder dan hij, maar bij sommige lessen waren bepaalde
klassen samen gevoegd. Bij die gelegenheden had hij steeds met hem in één bank
gezeten. Hij was nieuwsgierig een van zijn oude kameraden in diens eigen omgeving
te ontmoeten.
De begroeting op het kantoor was hartelijk genoeg; toch was er iets in de houding
van Dekker, dat Homan verontrustte. Hij vond de oude jovialiteit bij Dekker terug
die hij kende van vroeger, maar er lichtte een zekere schrik nu en dan in zijn oogen.
Die kon er een tijdlang uit weg zijn, maar dan zag men de vrees terugkomen. Nog
voor men een spier had zien trillen, wist men, dat de onrust terugkomen ging.
‘Het is lang geleden, dat we in de barakken lagen.’
‘Ja. Hoe lang wel niet. Die tijd komt me nu zoo, zoo onwerkelijk voor. En daarna
het hospitaal....’
‘Een zware tijd.... Je hebt promotie gehad hier?’
‘Ja, ik heb procuratie gekregen,’ antwoordt stroef Dekker. ‘Heb je nog gehoord
hoe het met Beek gegaan is?’
‘Overleden.’
Het is zulk een stille avond; de dingen lijken onwerkelijk; het is moeilijk, door de
walm van de lamp heen te praten;
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de nacht is zoo dik, de oogvliezen zijn vochtig en niet heelemaal zonder nevel, en
de wang is heet.
Dekker is een knevel gaan dragen en de hoovaardij is een dik ongenaakbaar makend
pantser om hem soms. Er is niets, dat inneemt voor zooeen en toch geeft het wel
voldoening, met zoo iemand zaken te doen.... Zoo een laat de wel van zijn
persoonlijkheid niet, nooit heelemaal los.... Hij dwaalt er wel een oogenblik bij
vandaan.... Ja, die vrees, wat er dan ook de reden van mag zijn, kan wel een oogenblik
op hem aandringen, maar tenslotte weet hij toch den ander, in zijn gedachten althans,
een laag rangnummer te geven, al mag hij dan geen mooie woorden vinden, deze
Procrustes.... Hij mag een kleine ziel hebben, maar hij leeft, hij zal zich niet laten
vernielen.
‘Ik heb een paar duizend gulden, die zou ik wel bij je willen laten,’ zegt achteloos
Homan.... En hij steekt de hand in zijn binnenzak, om de portefeuille te nemen, waar
hij de biljetten in geborgen had.
Er komt plotseling stand in de blik van den ander. Zooeven was het alsof hij door
een paar plagende gedachten heen en weer getrokken werd.... ja werkelijk als een
accordeon, zoo werd zijn ziel geduwd en getrokken.... Hij had zeker, wel heel zeker,
een stap gezet op een heel gevaarlijk pad.... En nu.... er komt zulk een hard bestand
in zijn oogen; hij zit rechtop, en zoo ernstig in zijn stoel.... Hij is zijn vrees kwijt,
maar er is zulk een rare looden onrust over zijn wezen gekomen.... Hij zegt niets,
maar hij wijst naar de klok.... het is over de sluitingstijd, wil hij zeggen. Inderdaad,
het is al geruime tijd over het kantooruur.
Homan begrijpt niets. ‘Ja,’ zegt hij, ‘het is niet vroeg meer; ik hou je toch niet op.’
Heel ver achter zijn gedachten verschijnt een vage verwondering.... ze hebben
elkaar in een lange tijd niet gezien.... Deze Dekker is toch niet een van die geworden,
die zichzelf verloren hebben aan hun positie; die in hun carrière verdronken zijn?
Maar zoo vaag is dat vermoeden; en
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Homan weet ook, dat dit niet het geval is. Hij geeft zich verder geen rekenschap van
die vraag....
‘Je houdt me niet op; natuurlijk niet.’ Homan legt het geld op tafel; hij neemt er
zijn sigaar bij uit de mond; hij heeft even hinder van de rook; hij is in zijn doen toch
ook ouder geworden; onder het koddige mieren met die sigaar door kijkt hij naar het
geld; hij controleert het al pratend. Vijf, ja twee jaar terug zou hij niet zoo
doorgefourneerd verstandig, zoo gewichtig taxeerend naar dat geld hebben zitten
kijken.
‘Het is over kantoortijd,’ zegt Dekker. Hij ziet Homan doen; Homan begrijpt nog
niets; hij verwondert zich zelfs nog niet.
‘Ja, wat zou dat....’
‘Dat beteekent zooveel, dat ik na kantoortijd geen geld meer opneem.’
Dan denkt Homan, dat hij begrijpt.
Hij zit met zijn hoofd voorover voor de tafel; hij slaat zijn oogen op. Hij moet de
oogen hoog opslaan om den ander te kunnen zien.... Hij houdt nu toch met tellen
op.... Hij is er nu eindelijk aan toe, zich te verwonderen. Hij is nu zoo ver, dat hij
niet verder zal gaan tellen, voor de ander hem uitleg gegeven heeft. Die antwoordt
op zijn vraag niet; die doet immers niets dan een afdoend antwoord uitstellen....
Als de avond niet zoo stil en zoo onwaarschijnlijk zoel was geweest, de lucht was
zoo zacht en zoo vochtig aan het oog als het oogvlies zelf.... als ze daar niet zoo
onwennig tegenover elkaar hadden gezeten, elkaar verkennend en zich ieder voor
zich in zichzelf ingravend, - ze bevielen elkaar wel - dan zou hij misschien eerder
zijn gaan vermoeden, dat er moeilijkheden waren, dat de zaken in dit huis op hun
laatste beenen gingen.
‘Als je denkt, dat het me om een dag rente meer te doen is....’
‘Natuurlijk niet,’ zegt de ander met een leelijk lachje; wat moet hij ver weggaan,
om die lach te vinden.
‘Maar je wil me toch niet met dit geld laten teruggaan. Ik heb er expres deze reis
voor gemaakt.’
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‘Het is nu eenmaal zoo. Ik mag het geld niet aannemen.’
Enfin, denkt de ander, ik ben tenslotte geen bankier; weet ik ook, wat voor
onredelijke bureaucratische omslag zich een mensch op de hals kan halen....
‘Enfin’, zegt hij, en haalt de schouders op. ‘Steek het bij je, en schrijf het morgen
in.’
Daar ligt het geld.... Als een zieke kijkt Dekker naar het geld. Hij ademt licht; voor
een oogenblik zit daar niet Homan op die stoel. Voor een oogenblik zit zijn zorg daar
op die stoel. En daar ligt geld, waar hij zijn positie nog een oogenblik mee zal kunnen
rekken.
Dan kijkt hij op als een slaapwandelaar.
‘Ik....’, zegt hij.... ‘ik ga zoo weg.... ik moet weg, en ik ga met dat geld niet op
stap....’ Als Homan nauwer toekeek, zou hij alles zien; zou hij de waarheid zien, die
op de plotseling vervallen trekken van Dekker's gezicht geschreven staat.... zijn
woorden staan nog recht in het gelid, die bekennen nog niets; zijn lippen nog niet;
maar zijn gezicht is zijn woorden vooruit; dat verbergt niets meer.
‘Dan sluit je het hier weg....’
‘Tot mijn spijt heb ik zoo juist de kas weggesloten,’ valt de ander hem in de rede.
Nu moet Homan toch werkelijk wel een kind zijn, om nog blind te kunnen zijn....
Nu ziet hij toch ook werkelijk iets.... Nu ziet hij toch hoe wankel hier de muren
staan.... En op wat voor schavot hij zijn vriend heeft gelegd. Hij mag niets laten
merken; hij praat verder:
‘Neem het geld toch,’ zegt hij, ‘ik heb er de reis voor gemaakt, en ik neem het niet
mee terug...’
Dan strijkt de ander het van de tafel weg; hij neemt de moeite niet, de biljetten
ordelijk in elkaar te schuiven,.... met een korte beweging steekt hij ze bij zich....
‘Ik sluit ze weg,’ zegt hij, ‘en zal ze inschrijven....’
‘Goed; doe dat morgen....’
‘Schrijf me nog,’ zegt Dekker; ‘ik zal het geld onder mijn beheer nemen en schrijf
me toch, als je het geplaatst wilt hebben....’
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‘Waarvoor schrijven....?’
‘Ik sta er op, dat je schrijft....’
‘Maar dat is toch overbodige omslag,’ zegt de ander.... Hij weet nu.... Hij gaat
vermoeden. Deze muren die hier om hem opgetrokken staan, staan dus op vallen....
Deze mensch, die er tusschen verkeerd heeft, heeft in angst geleeft.... steeds.... dat
ze hem zouden kunnen begraven....
De klok tikt; zoo dicht loopt de tijd aan hun ziel voorbij.... Zóó dicht.... vlak aan
hun schedel tikt de klok.... Met wat een skelet-achtige droge tik schrijdt de tijd aan
hen voorbij....
En opeens gaat Homan de krankzinnige behoefte plagen, om den ander op zijn
eerlijkheid te beproeven.... Het is eigenlijk een laag, onwaardig spel; maar hij moet
het probeeren. ....Het gaat hem als een vrouw, die een minnaar moet beproeven; die
zoo geheel en al opgaat in haar liefde, dat ze niet rusten kan, voor de ander alles
offert.... als hij niets meer heeft, vraagt ze zijn deugd.... oude liederen zingen daarvan.
Hij komt er toe die laatste proef te nemen.... Hij is er zich volkomen van bewust,
welk een marteling hij den ander aandoet.... Hij hoort de korte tijd die de hunne is,
aan hen voorbij gaan.... en hij weet dat geen uur langer deze marteling mag duren....
Er loopt een vlieg op de tafel.... En zoo behagelijk spritst het diertje zich de pooten;
zoo'n hartelijke sierlijkheid zit er in al de bewegingen van het dier; zoo'n vergenoegen
in de kleine wereld, die dat tafelblad voor haar is.... En hij ziet den mensch daar voor
hem zitten, die in een gruwelijk web verward is; een ander schepsel van denzelfden
Maker, en die zich geen weg ziet op zijn tafelblad....
‘Waar is het goed voor, dat ik je schrijf,’ zegt Homan. ‘Je houdt eenvoudig het
geld onder je, en je schrijft het Maandag in.’
En nu pas ziet hij, hoe integer de mensch is, die voor hem staat.
Hij kan onmogelijk rond uit spreken, en hij mag ook niet rondweg weigeren....
Hij is procuratiehouder van deze bank....
Een oogenblik praat deze zich een wankelende boosheid
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aan.... Hij is als een acteur, niet eens een slechte, die een oogenblik de vaart uit zijn
spel heeft verloren; wien de rol is afgezakt; en met onnoodig radde en luide stem
zich weer op zijn plaats praat.
Op zijn beurt is hij blind. Als ze langer met elkaar hadden omgegaan zou het hem
niet overkomen zijn; maar ze waren zoo goed als vreemden geworden; zóó kwam
dat.
Ze hadden elk een jongen gekend, jaren geleden; de man die uit hen gegroeid was,
en die elk van de twee voor zich zag, was nog onbekend terrein....
‘Wat denk je, dat ik hier s'avonds nog klaar sta, om nog geld op te nemen? Denk
je soms, dat ik een machine ben; dat ik maar midden in de nacht klaar sta, om
één-twee-drie m'n kantoorjas aan te trekken?’
Het kantoor is oud; haveloos zijn de meubels. Geslachten van klerken zijn daar op
die krukken op en af geklommen. En de inkt uit de koker is opgespat, over het bekraste
hout van de wagon-groote lessenaar, die midden in het vertrek staat. En het gebloemde
behang is geel; van ouderdom misschien.
Een blad papier ligt op de tafel. De balans van verleden jaar, die nog winst aanwijst.
Homan neemt het stuk papier achteloos op.
Dekker staat voor het raam. Homan kijkt naar de cijfers op het papier, de gedachten
nog bij de woorden waarvan de resonnans nog tusschen de muren spookt....
Opeens leest hij.... wordt dat kijken in die balans bedrog tegen den ander, die met
de rug naar hem toe staat. Hij schaamt zich, dat hij daarin kijkt.... haast zich de regels
langs.... Haast zich het jaar langs; waar deze schipbreukeling in heeft rondgezwalkt....
Er hapert aan het verslag niets. Er is zooveel mille winst gemaakt; er wordt zooveel
procent dividend uitgekeerd.... En.... Gelogen is elk woord dus, dat daar gedrukt
staat.
Er staat een stoel; als Homan de hand uitstrekt, kan hij gaan zitten. Hij stut zich
het hoofd met de armen en leest. Hij
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ziet de letters, en hij ziet de vergadering van commissarissen, waar deze woorden
gesproken zijn. Hij grijnst; leest met de onbeschaamde nieuwsgierigheid van iemand,
die nergens meer in gelooft. Hij heeft met allerlei slag menschen omgegaan de laatste
jaren..., met geen goed slag. En.... er bestaat een aapachtige scepsis, die men niet
kwalijk neemt.
Niet lang, niet te lang is hij zoo. Hij gaat in gedachten naar die vergadering, waar
deze cijfers zijn opgesteld. Dekker heeft het woord. De allerachtersten van het
achterste gelid - die zijn hier de leidslieden. Die, die niet meer hebben kunnen zien,
wat er zich heelemaal vooraan heeft afgespeeld. Dekker, de Dekker van zijn klas
staat daar alleen en spreekt. Er is nog geen halm waar hij zich aan kan vasthouden.
Een van zìjn lichting, een, die naast hem zat in het gymnastieklokaal. Een, die de
ouderen de wapens hebben meegegeven, waar zij zelf de slag mee verloren hebben.
De opvoeders. Overdreven bezorgde gezichten.... En een krampachtig ongeloof aan
het succes van het spel, dat ze spelen.
Homan's hart springt op.... als een moeder naar een kind, zoo gaat zijn hart uit
naar dien eenen, die in het gymnastieklokaal naast hem zat; naar den kameraad van
zijn klas; de eerste, die geveld is door de misgreep van de ouderen. Er is een zwarte
tijd afgesloten. Je bent een slachtoffer van het oude regiem, denkt hij; van het regiem,
dat de oorlog begonnen is.... die wij niet voor onze rekening nemen. Je hebt voor
hen deze leugenachtige balans opgesteld.
Nu kijkt Dekker op.... De ander heeft hem aangezien.... Hij heeft, lijkt het, zijn
gedachten gelezen. Tranen dringen naar zijn oogen. En Homan praat tegen hem.
‘Huil niet. Je moet opnieuw beginnen, dat is alles. Onze voorgangers hebben
geknoeid. Zij zijn niet zonder schuld. De samenleving, is een geheel, een organisme,
zoo goed als de ziel van een mensch. Die heeft ook een ziel. Zooveel als ieder in zijn
eigen ziel knoeit, zooveel knoeit hij aan het hart van de maatschappij. Net een plant
is dat. Er zijn er
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die vernielen een blad; en er zijn er, die verminken de stam. Ze hebben jou naar voren
geduwd, en je zult de gevolgen van hun falen moeten incasseeren. Dat is nu eenmaal
niet anders.
Heelemaal zonder schuld zijn onze voorgangers niet. Ze hebben eerst al hun best
gedaan, ons hun goed-geloof in hun spel mee te geven. Er zijn onder ons andere
krachten, dan bij hen.... Als je wist, hoe jaloersch ze daarop zijn. Geloof, dat wij
lachen om de trucs, waar zij zich mee overeind houden. Geloof, dat er op onze
schoolbanken heel anderen gezeten hebben, dan op de hunne. Ik zal niet zeggen in
het maatschappelijke.... Daardoor komt het ook, dat wij jongeren zoo weinig tot
uiting komen. Zoo weinig stem hebben. Maar op geestelijk gebied zullen wij andere
leiders krijgen. Fijner, religieuzer, minder bekrompen. Minder doodelijk voorzichtig.
Als je wilt zal ik je hij hen brengen. We zullen een moeilijke tijd door moeten. Maar
je hoeft niet te wanhopen. Voldoening zal onze inspanning ons niet brengen. Of
geluk. Daarvoor is de achterstand te groot. Er zijn geslachten, die zaaien, die een
plicht zien in hun leven; en andere, die oogsten; die het leven als een bloem, als een
roes, als een uur van onverdrukt geluk in de schoot valt. Van die laatsten zijn wij
niet. Maar ook is het al een groote gave, een plicht mee te hebben gekregen. Misschien
is dat ook veiliger.’ Zoo praat Homan.
Albertus Dekker heeft roode vlekken op zijn wangen. En als hij daar dan zoo staat,
als een machine zoo zielloos, en antwoord geeft op alles wat Homan tegen hem zegt;
als bij werkelijk nog zulk een zwakke ontzielde glimlach vind, daar waar dat van
hem verwacht wordt.... zoo bleek is zijn huid en altijd even vochtig van zweet; dan
is het Homan, of hij zelf daar staat.... zijn lichting.... Lichting Achttien.
En.... dan voelt hij zich verkocht en verraden.... Dan is het hem of door de ouderen,
de plaatsen zijn vrijgegeven.... Ja, waarom?
Omdat ze zelf geen kracht meer hadden, die te bezetten....
Er is niets van zóóveel invloed op de wijze, waarop de
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jongere generatie zich van haar taak kwijt, dan de manier waarop de oude haar die
overgeeft.... En Homan herkent de glimlach, waarmee hun hun plaats gewezen is.
Daar staan ze nu. Er wordt van hen verwacht, dat ze de steken, die de anderen lieten
vallen, oprapen. Wij voelen voor dat werk niet zooveel, overlegt Homan.
Vandaag springt een bank; morgen valt een koning, een trein ontspoort, een valuta
stort in, een werkelooze wordt neergeslagen.
Zal dat nog één jaar zoo voortgaan?
Goed. Wij willen zóó lang wachten. We zullen steeds voortgaan en ons bukken.
Maar we weten, dat het beste deel van ons leven gemoeid is, met het opvangen van
de slagen, die op de ouderen moesten neerkomen.
We weten, dat het geweld van de storm, die op onze kust slaat, langer zal aanhouden
dan één jaar. Langer dan vijf, misschien tíén. We weten.... dat wij niet aan het
opbouwen zullen toekomen. We zijn van die, die er niet aan toe-komen, zelf een huis
te bouwen. En we hebben er toch een in onze gedachten gehad.
God weet, dat we daarnaar verlangd hebben. Dat we dat kónden ook.
De wingerd is rood; het is herfst. En de papieren die ons in de handen gegeven
zijn, zijn in desagio, ze dalen nog elke dag in waarde.
Wij zijn erfgenamen. Millioenen zijn er gespaard voor ons. Maar nu het op deelen
aankomt, is het agio weg. En ons leven lang zullen we moeten werken om de schatten
te verdienen, die men ons als schuld naliet.
Wij zijn niet beter begaafd dan de vorigen. Misschien minder.
Ons ontbreekt nog de ervaring. Als wij des morgens wakker worden, wanneer de
dag als een zieke, besluitelooze grauwe vagebond voor het nachtgordijn staat....
Ons hart slaat anders dan het hunne, toen ze op dat punt van de weg waren, waar
wij ons nu bevinden. Ze hadden het zooveel gemakkelijker. Er gaat meer in ons om.
De
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heele maatschappij, het door en door zieke spel dat wij spelen, is door onze gedachten
heengegaan. Zoo denkt en zoo spreekt Homan. Zijn verwijten komen zwaarder aan,
dan hij zelf bedoelt. Maar hij trekt zijn woorden niet in, hij spreekt door; op jacht
naar de ééne helle ingeving, die zijn toestand verlichten moet. Hij praat als een
student: op goed geluk.
‘Soms is het me, of de ouderen van ons, alles weer opnieuw leeren moeten.... Ja,
vreemd is dat; en hoogmoedig. Maar als ik in hun boeken kijk.... Och, dan ben ik
naar hun liefde niet nieuwsgierig; naar hun innerlijk niet; en de vriendschap schijnen
ze niet te kennen. Ik geloof niet in de Christelijkheid van een literatuur die de
vriendschap, de moderne kameraadschap-zonder-dik-doenerij niet kent. Niet die
verdramatiseerde vriendschap, die je een oogenblik ontroert; maar de kameraadschap,
die je tot voorbeeld kan nemen; die je helpt een verhouding op je eigen, op het goede
plan te brengen.
Misschien is er te weinig aandacht gegeven aan vriendschap-voor-één; die de bron
moet worden, waar de charitas, het wel-willen jegens àlle naasten aan welt. Daar is
niet altijd genoeg aandacht aan gegeven.
We hebben een en ander beleefd samen. We hebben meer dan eens onze beurzen
op tafel leeggeschud; en van wat we hadden, hebben we samen verder geleefd. De
gedachte, die de band om jouw schedel legt, plaagt ook mij. Er is geen afstand
tusschen ons. Ik ben veel dichter bij je, dan de wereld het wil. Het kleine beetje, dat
ik van de wereld noodig heb, om naar mijn aard te kunnen leven; wel, het kost je
geen moeite, mij dat te gunnen. Op deze grondslagen moeten wij de practijk van ons
leven kriekten. Er is te veel onnoodige strijd. We leven onder een
bewapenings-psychose. Er moet een middel zijn, om de offervaardigheid en het
welwillen dat ons door Christus bevolen is, in de maatschappij dieper te doen
doorwerken, dan het onze voorgangers gelukt is. Dat kan ook. Als wij niet willen,
zullen de vondsten van ons brein, die der techniek, er ons toe dwingen....’
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Drie dagen later heeft de Credietbank faillissement aangevraagd. Het is Homan op
straat meegedeeld door een voorbijganger. Het is avond. Met een zwaar hart opent
hij de deur van zijn huis, en zoo gaat hij de kamer binnen. Zijn tante zit daar en een
paar bezoeksters, en de oude werkster Anje neemt juist afscheid; ze gaat huistoe.
De muren staan opgetrokken om de licht-ballon, die de kamer is. Buiten speelt de
wind over de boomen. De verwachting bloeit in het hart van wie daar beschut en
veilig zijn kinderjaren heeft genoten.
In de donkerte van de steenen gang staat de werkster. Het licht valt voor haar uit,
tegen het donker in. Ze staat al half in de nacht, die overal buiten de kamer is.... In
de eene hand de emmer met de schort en de reticule.... ‘Goejen avond - meneer
Antoon, mevrouw’; telkens knikt ze met het hoofd, bij iedere keer dat ze een naam
noemt: en dan zwaait ze met een half snibbig, half gracieus wuiven de gehavende
zwart geverfde struisveer op het krip-met-fluweel dat, boven op heur haar-rol gespeld,
haar (steeds bestoven) kapothoedje is. Maar nog heeft ze de deurknop niet losgelaten,
of er valt haar het een en ander in, dat ze nog vragen moet.... Dan heeft ze bijvoorbeeld
nog haar kerkbode niet ontvangen, wier inboud met elk jaar dat ze ouder wordt een
grooter stuk van haar denken in beslag neemt.... Als ze even niet praat, rangschikt
de stilte van de keuken-kamer zich om het tikken van de klok.... Zoo gedwee vleit
die zich tegen dat vlijtige tikken aan, en zóó diep wordt die stilte even, zoo diep als
de stilte die uit een kinkhoorn naar buiten treedt en waar de geluiden van de zee in
verpakt liggen.... Buiten, in de boomenrij van de hof, speelt een kind. Men hoort het
in de struiken ritselen.... En dan praat Anje weer zoo lang, tot ze opnieuw moet
afscheid nemen. ‘Nu maar nu ga ik, nu dag meneer, dag mevrouw, dag Antoon....
Zoo; ik heb me tasch; en me schort; nu tot vanavond, me tasch houd ik hier, er loopt
veel kwaad volk
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bij de weg.... En een kwade tijd is het. De bank van Lamers is ook gesprongen, zegt
men....’ En weer praat ze door, tot ze het afscheid vergeten is; en opnieuw gaat ze
de rij langs, stelt ze het afscheid uit, zoo kan ze nog even daar op die drempel blijven
staan....
Maar nu komt Anton thuis; hij waadt door een dikke ernst en loopt op de kamer
toe; het vocht van de nacht hangt hem nog in de kleeren....
‘Ja, het is een kwaje tijd; en heb je veel geld verloren bij Lamers?’ zegt hij
achteloos.
‘Nee, meneer Anton,’ lacht ze gewillig.... Maar meer zegt ze niet.
‘Met de bank van Dekker is het ook niet goed,’ zegt hij, meer tegen zijn tante dan
tegen de werkvrouw.
‘Maar jongen,’ zegt deze laatste, ‘het is toch niet waar....’
Hij knikt bevestigend.... ‘Er is een groot tekort.’
Hij heeft eigenlijk alleen tegen zijn tante gesproken, een oogenblik heeft hij de
oude Anje vergeten; als hij zich omkeert, zit ze op een stoel, lijkbleek is haar gezicht;
met verstorven lippen ligt ze daar tegen de leuning van die stoel....
‘Maar Anje, jij had er geen geld toch?’.... zegt hij verschrikt....
Ontkennen kan ze niet, zelfs al zou ze hebben gewild.
‘Je zou een mensch doen schrikken,’ prevelt ze. Hij heeft haar in zijn onwetendheid
toch wel diep geraakt.
‘Maar Anje,’ zegt hij, hard bijna.... ‘dat je ons daar nooit van gesproken hebt. We
hadden je kunnen waarschuwen. Hoe heb je dat toch kunnen doen; zoo maar alleen
die dingen bekokstoven.... Je weet van geldzaken toch niet af....’
Maar ze geeft geen antwoord.... ze zucht, en zoo oud, zoo oud lijkt ze opeens,
zooals ze daar op haar stoel zit.... Ze heeft zoo niets van een levend mensch. Mevrouw
staat op, maakt het zwarte jak open; bet haar de slapen en de polsen.
‘Ik had gedacht,’ zegt ze toonloos, ‘het zijn daar onze menschen....’
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Het is de laatste keer dat Anje bij haar mevrouw is geweest. Het schijnt dat de laatste
verbinding, die haar met de dingen verbond, is losgeraakt. Niet door het verlies van
het opgespaarde geld, maar de beslissing over haar dagen is in dit uur gevallen.
Spoedig hierna moet ze het bed houden. Haar mevrouw bezoekt haar, maar de
levensgeesten zinken in; ze herkent haar niet altijd. ‘Je moest haar toch eens
opzoeken,’ zegt mevrouw. Toon gaat er heen; hij verwacht het een of ander van dit
bezoek, en weet zelf niet wat.
Ze heeft een kamer in een warmoezerij gehuurd.
Met lawaaiige ernst treedt hij de kamer binnen, die vreemd groot is. Het is of hij
door een zijdeur in een huis naast-aan is terecht gekomen, omdat de menschen hier
samengedrumd wonen in een klein met schroten afgeschoten stuk van de deel; krom,
en met ingeschoven ellebogen loopen de menschen door de schacht-nauwe gang,
van de staldeur-lage zijdeur naar de keuken; een smal vertrek, zoo smal als een
overloop; op de stoelen in de gangpaden, aan weerszijden van de tafel zitten ze met
de nek gedoken tegen de schuin opgetrokken zijmuur.
Enfin - de kamer dus.
En daar, in de bedstee, een door een gebloemd val-gordijntje gekroonde nis - de
oude vrouw. Met de hartelooze nieuwsgierigheid van den na-oorlogschen jongen
mensch - zoo komt Homan over de groote strook chinamat die de vloer dekt, op de
bijna in de kussens en in de dood weggezonken oude vrouw toe. Hij ziet de ingevallen
mond, die op de aars van een dier lijkt; het met doodsrozen overbloeide gele gezicht....
Een ronde roode glimmende bol is de tong tusschen de vervallen lippen.
Homan haat er zich om, omdat hij zoo meedoogenloos en zoo fel deze door de
ziekte geplaagde mensch aanziet.... maar hij kan niet anders; de tijd en haar
moeilijkheden hebben hem zoo gemaakt.
Een oogenblik staat hij met heilige onaandoenlijkheid in
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het vervallen gezicht te staren. Een oogenblik vraagt hij zich af, of hij daar niet als
een heel arm mensch bij haar komt; heeft hij niets anders dan deze nieuwsgierigheid?
Maar hij weet, dat hij zoo staan moet.
En het is of hij een antwoord verwacht van de stervende; een antwoord op de
vraag, die dat stilstaan daar voor de kleine vrouw is. Hij vraagt uitsluitsel van haar
over de toekomst van zijn eigen ziel. Zinkt zoo dus de geest van den mensch in, juist
als een kleed dat niet meer door een lichaam geschoord wordt?
Vervalt zoo de ziel als een vlam waar geen adem meer in blaast?
Hij doet de eene schrede, die hem nog van het bed scheidt; legt de hand op de
plank, die het bedgoed samenhoudt.
‘Hoe gaat het je?’
‘Goed, en hoe meneer?’, pareert ze tragi-komisch.
De oogen zijn opengegaan. De glans is er van weg, als van gebarsten marbels.
‘Noem je me meneer? Wil je me niet meer bij de naam noemen?’ vraagt hij met
klinkende, harde vriendelijkheid.
‘Ik ken meneer niet,’ zegt de zieke. Ze beklaagt zich niet; ze kijkt met haar
geschonden oogen, door de van de ouderdom verbrokkelde geest heen naar den
bezoeker. Pijn lijdt ze niet.
‘En je bent zoo lange jaren iedere dag bij me thuis geweest.’
Hij durft het goedig railleeren niet opgeven.... waarom zou hij.... ze lijdt niet, en
onder het praten door zoekt hij naar een woord, dat haar aandacht zal kunnen wekken.
‘Ik ken meneer toch niet,’ zegt ze. ‘Ik weet met waar meneer vandaan komt....’
De oogen sluiten zich. De geest zwerft terug naar de nevelen, waarheen ze al jaren
op weg is. Is ze ooit door een daad gewekt?
Alleen aan haar eigen daad, aan haar eigen zegepraal, wekt zich de ziel uit haar
nevelen weg.
De zieke veegt zich de dorre grijze haren van het voorhoofd.
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‘Heeft ze hoofdpijn?’ Neen, hoofdpijn heeft ze niet. Maar het eten; het lichaam neemt
geen voedsel meer tot zich.
‘Nu moest je me de hand geven,’ zegt Homan. Tot grooter afscheid reikt ze hem
nu de hand, dan waartoe ze hem groet. En gedwee, en ook met dankbaarheid, voor
de luchtige vriendelijkheid, graaft ze haar dorre arm onder het roodgebloemde
opgeblazen dekbed vandaan.... En als hij een oogenblik die hand in de zijne houdt,
zelfs nog vóór hij gesproken heeft, legert zich een glimlach van herkenning om de
voren rond haar mond; en in haar oogen heerscht de ziel, die er de jaren door, in
leefde.... Een, die wakende, glimlacht.... gewekt wil zijn..... ‘Tante Anje,’.... zegt hij
dan.... En hij wil haar groeten..... de groet negeert zijn eigen al te harde
levensbeschouwing, en grijpt terug naar vroeger.... Tante Anje, placht hij haar wel
te noemen. Zelf wordt hij er een kind weer. Maar onder de zegen van zijn groet gaat
haar gezicht leven.... En heelemaal jong wordt dat.... En het lichtste licht, dat er op
de wereld is, gaat er over lichten.... Lichter dan de zon is dat.... Dat van de
gemeenschap....
Ziek is ze niet meer en oud is ze niet meer..... Ze huilt.... Och, de geschonden
oogen kunnen nog tranen. Hebben ze vroeger nog anders kunnen spreken dan zoo?
Ze heeft eens met hem gesproken over haar ouderlijk huis.
Dat eene oogenblik leven ze weer over. En nog een keer heeft ze gezegd na een
ziekte: ‘Ik ben nog in het land der levenden....’ En nóg een keer hebben ze een woord
gewisseld; en een andere keer....
Het wordt zulk een grondeloos diep wonder: Het aller-aller-laatste bloeien van
deze ziel, daar in die kamer....
‘Toon’;.... zegt ze. Ze heeft hem niet verwacht, en ze glimlacht, een gesust kind
gelijk, alsof ze hem alle dag verwachtte.... Zoo heeft ze hem altijd genoemd: Toon.
En zijn hand laat ze niet los. En ze roept de kamer in naastaan waarvan de deur
openstaat alsof ze hem daar hadden binnengelaten zonder hem te herkennen.... ‘Toon
is hier’....
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Het was goed, dat ik gegaan ben, denkt hij, wanneer hij terug gaat. Hij is vol
gedachten, onder het gaan.
Wij lijden allen aan deze tijd, overlegt hij. De sterken verliezen er hun plaats
door.... en de zwakken het leven.
De vragen, die hem sedert zijn jongenstijd geplaagd hadden, kwamen Toon Homan
zoo onbelangrijk voor, toen hij, in gedachten verdiept, naar huis terugkeerde. Hij
was vervuld van een diep medelijden met de oude Anje; en hij kon niet anders, dan
dit mede-gevoel, dit zich een-verklaren met het lijden van de ander, dat toch ook wel
degelijk een behoefte van zijn eigen natuur was, een drijfveer van hooger waardij te
achten, dan het najagen van de macht, dat hem steeds zoo wijs had geschenen.
Misschien had hij voor dat beginsel zooveel waardeering gehad, omdat hij juist zoo
geheel anders geaard was. De mensch begint heel vaak met naar datgene te grijpen,
dat het verst van hem verwijderd is. Het tegengestelde trekt het sterkst.
Een oplossing voor zijn vragen vond hij niet. Misschien was dat ook onmogelijk.
De tot inkeer gekomen mensch kan niet anders dan als een vreemdeling over de
wereld gaan. Een vreemdeling is hij in de verhoudingen, waarin de natuur hem leidt,
zoowel als in die, waarin de maatschappij hem inleidt. Onze stad is niet hier gebouwd,
maar op een andere plaats.
Zonder twijfel had hij in het leslokaal jongensachtig verward rondgezien. Er was
zeker een meer bevredigende oplossing zich uit te denken, dan hij vond. Dat is zeker
mogelijk, ook al zal het niemand gelukken, een antwoord te geven, dat alle termen
restloos substitueert.
Was hij door deze overleggingen op de weg geraakt, waarop zijn twijfel zou kunnen
geïmmuniseerd worden, de gevolgen ervan moesten evenwel nog komen; uit het
vervolg van deze geschiedenis zal blijken, dat ze juist door dit gewijzigd inzicht in
de eigen natuur zijn vrijgekomen.
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Schoolvrienden
DE VOLGENDE DAG AL BEZOEKT HIJ JANNINK, zijn studiegenoot, die vergeten
is door de bureaucratie. Hij blijkt niet meer te studeeren. Ook Wehmeyer is daar.
Homan negeert hem.
‘Hoe maakt het Velt,’ vroeg Homan Jannink.
‘Velt?’
‘Ja, heette zoo je geschiedenisleeraar niet?’
‘Het is waar. Wil je gelooven, dat ik zijn naam bijna vergeten was? Ik kom al in
geen anderhalf jaar meer bij hem.’
Wehmeyer zit er min of meer gedrukt bij. Er is hier het een of ander veranderd in
de verhouding, denkt Anton Homan. Wehmeyer wil spreken, maar Jannink coupeert
hem. Wel, Jannink handhaaft hem nog met een soort vergoelijkende spot. Homan
kan het zichzelf niet ontgeven, ook jegens hem is de kleine Jannink niet heelemaal
gewillig. Op wat voor plaats is dan toch die kleine sater gaan zitten, dat hij die zoo
hautain zit te verdedigen?
‘Wat voer je dan tegenwoordig uit, als je niet meer studeert?’
Jannink is wel veranderd. Hij is nog wel zoo vriendelijk, te antwoorden. Hij rookt
ook - dat deed hij vroeger nooit. Hij drinkt een teug dikke grijze rook van zijn sigaar,
voor hij antwoordt. Als een matroos, die de moeite wel wil nemen, voor een blinden
burger met zijn avonturen voor clown te spelen, zoo omspeelt hij zijn scherpe blik
met de rook en zijn wereldwijsheid. ‘Ik doe in hout,’ zoo begint hij.
Wel, denkt Homan, wten deze kleine kameraad, die de manieren van een jood
heeft gekregen, intrigeert; wel, denkt hij, ik doorzie je. Je zet je bij voorbaat onder
druk, omdat je de studie bent ontrouw geworden. Alsof ik niet grooter
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ontrouw heb gezien, dit jaar. Maar even later bedacht hij zich: deze man was niet
meer iemand, die zich door een paar gouden strepen, of door een diploma onder de
wind zou laten zeilen.
‘Doe jij.... in hout?’
‘Ik ben,’ gaat Jannink voort, zonder op die vraag nog eens weer in te gaan, ‘ik ben
bij m'n ouwe heer in de zaak gegaan. Hoe jullie daar over denken, weet ik niet, het
interesseert me ook niet. Maar om in zoo'n stil gat vlijtig achter je boekjes te zitten
blijven zitten, als er vlak naast je wat heel anders te koop is; dat was voor mij niets.
Iedere dag trokken ze met muziek en kanonnen langs je deur. Jullie waren aan de
grens en ik had geen zin om met die groenen aan de slag te gaan voor een
leeraarsplaatsje. Ik heb een mooie tijd gehad - heb ik nòg. M'n ouwe heer was goed
- in zijn tijd. Maar die voelde niet voor wat ik wou.... Toen....’
Hij is een verteller geworden. De jonge Homan heeft al zijn bezwaren tegen hem
vergeten; en zijn vragen heeft hij vergeten. Werkelijk, ‘Jan’ heeft een wel aangeboord,
die kleine Jannink. Die staat zich te zonnen. Die stulpt zich in in een zekere charme;
die jongleert verrukkelijk roekeloos met een zelf-behaaglijke overmoed.
‘Nu had ik een mannetje gevonden,’ vervolgt Jan, ‘als dat voor een boom ging staan,
en hij keek met z'n linkeroog naar de grond, en met z'n rechter naar de lucht, dan
kon hij zeggen, hoeveel hout er aan de stam zat.... Met hem ben ik hout wezen koopen;
eerst boomen bij de stam; toen kleine perceelen; en later hectaren....
Van zijn ervaringen vertelt hij. De anderen luisteren aandachtig.
Wanneer Homan weggaat, heeft hij afgesproken, den kleinen Jannink op een tocht
naar de kop van de provincie te vergezellen.
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Het treintje, waarmee ze naar de kop van de provincie zullen reizen, staat heelemaal
achteraf; het lijkt een afzonderlijk perron, dat gedeelte van het emplacement naast
de overkapping, waar het kleine treintje staat, dat langs al de kronkels van de kleine
Slinke, de reizigers de vergeten provincie door voeren zal.
Er zit een koperen bel op de locomotief. Op het kleine perron, waar het treintje
staat, wacht alleen de zon.
Dat is het kleine hoekje van de Slinke-streek, daar op het station van dat stadje.
Daar is eigenlijk al iets van de stilte van haar dorpjes. De onder-chef komt het
stationsgebouw uit, wacht bij de klok op het verspringen der wijzers; hij staat als een
niet meer dan half geïnteresseerd groote-stadsmensch te kijken naar het dorpsche
treintje.... daar steekt hij zijn hand op....
En de kleine locomotief met de drie wagens, de zon in de ruiten, schuiven op het
hakhout toe, een puilende groene loofberm, die pal achter de spoorbrug begint.... een
dief, die zich met zijn schat naar vertrouwd terrein haast.
Het is daar al dadelijk, dat de bel op het locomotiefje begint te luiden. De kleine
zwarte hamer tipt voorzichtig tegen de koperen bol....
Een landweg sukkelt tegen de smalle spoordijk op; een damhek, verweerd en
verzakt staat daar nutteloos....
De Slinke-streek.
‘Jan’ had de leiding; men zag het hem aan; hij luisterde met een zekere kleineerende
belangstelling naar de uiteenzettingen van zijn medereizigers; hij luisterde naar hen,
en luisterde tegelijk naar de plannen, die hij zichzelf voorhield.
Ja, hij was werkelijk een kerel die een plan had. Hij keek heen door wat men hem
voorhield. Hij had oog voor het belang van de tijd, die hij beleefde. Hij was een man,
die zijn schouders had schoor staan onder een vracht. Ze was

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

218
te zwaar voor den ander, en voor hem niet. Neen zeker niet, die was voor hem niet
te zwaar. Hij mocht die wel.
Homan verschikt zich in zijn hoek; hij vergeet een oogenblik zijn gezelschap, hij
heeft het geleerd zich nu en dan in zichzelf terug te trekken. Hij kan het zichzelf niet
langer verbergen, dat de nieuwe kwaliteiten, die hij bij zijn ouden schoolmakker
heeft ontdekt, hem overbluffen. Moet het leven, dat hem straks weer ontvangen zal,
zoo geleefd worden? Hij zou vroeger gauw genoeg klaar geweest zijn met een
afwijzend oordeel. Maar er zit iets in de manier van doen van zijn kameraad, dat hem
overbluft; een soort genialiteit in het doorzien van de werkelijkheid; een verrukkelijk,
vervoerend spel met de feiten, dat hem aantrekt, boeit; welke lange weg zou hij
moeten afleggen, om zoo te worden als deze? Hij denkt aan zijn brave studie-leven
van vroeger, zijn ingespannen vossersleven, van gedweeën studie-jongen.... dat was
anders, dan dat hetwelk hij nu dezen kameraad leven ziet; hij denkt ook aan zijn
leven met de kameraden in dienst; dat was een soort lichte, luchtige flirt met het
leven; een groot-doen voor de werkelijkheid heen.
Neen, deze sjaggeraar met zijn verrassende, onverwachte invallen staat dichter bij
de dingen. Hij denkt aan de vreemde nachtmerrie die hij in hospitalen afgedroomd
heeft.... is hij het geweest, die daar in de poort van de dood gestaan heeft?
De Slinke is mooi; hij kijkt naar buiten; het land spreekt tegen hem; er is een stem
in hem, die antwoord geeft: die als een vogel kwinkeleert in het hakhout, in de
greppels er achter. Een eik, een boom van den Rousseau, die alleen boomen
schilderde, staat op een groen geschoren grasplein; als een eindelooze loofzee schijnt
het houtgewas van een buitengoed dat vlakke weitje te gaan overspoelen, tot de rand
gaan de golven: pal voor de rand staan ze: rechtop, gestold als op bevel van een
anderen Mozes.
En alle stemmen die ooit in hem gesproken hebben, gaat
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hij begrijpen; de kiemen zijn hier immers geënt. Alle liedjes die hem aangesproken
hebben, gaat hij begrijpen; en ook, waarom ze hem aangesproken hebben; waarom
hij heeft kunnen zingen.
Hij is van adel, omdat hij de golvende loofvelden kan liefhebben; evenzoo als
deze mensch, die in zich de gave heeft ontdekt, met de zonden van zijn tijd te
jongleeren. Hij zucht, omdat hij zich thuis voelt; werkelijk, hij is daar thuis; heeft
hij op dat erf van die boerderij in het zon-warme zand gelegen; heeft hij daar door
het geklok van een slaperige kip zich naar zijn fantasieën laten vergezellen? Is het
in die boom geweest, die hij in z'n jeugd geklommen heeft naar het nest van de raaf?
Naarmate ze dichter bij het doel kwamen, werd het stiller. Homan luisterde slechts
met een half oor naar de verhalen van den ander. De jas, die hij aanhad, zat hem ook
niet goed; ze was hem te groot. Zeker was hem die te groot. Jannink was ook kleiner,
dan Homan altijd gedacht had. Bij H. stapten ze uit.
Ze liepen samen de weg daar over; tot opeens Jannink bleef stilstaan voor het huis
van een klompenmaker. Er lag een elzenboom voor de schuur; en achter de schuur
lagen hooge hoopen elzenstokken en spaanders. Ze liepen samen op die berg hout
af; ze namen een stuk op; gewicht had het hout niet meer; hoe lang mocht het daar
gelegen hebben? Mogelijk twintig jaar; het was zoo licht als een veer geworden. Wie
daar zijn vuur mee moest warm houden....
De ander was al weer op de weg; maar Jan' liep de deur niet voorbij; hij liep het
huis binnen en riep den klompenmaker.
Die glimlachte, toen Jannink hem naar de prijs van de elzenstompen vroeg. Er zat
immers in de plaggen, die hij zich van het veen placht te steken, meer brand, dan in
het ebbenhout, dat hij van z'n klompen overhield. En met een glimlach had Jannink
hem ook naar de prijs gevraagd.
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Twee dagen later liet Jan het hout met een praam weghalen. Hij zelf bracht het mee
naar de Zuiderzeehaven, vanwaar het moest verscheept worden naar Holland. Homan
vergezelde hem. Ze voeren bij alle bochten van de Slinke langs.
Bij een dorp, welks toren met een loensche achterdocht over de weiden uitkeek,
deed zich een kooper op.
Aan de wal stond een man, die naar de voorbijglijdende schuit keek. Jannink
groette hem achteloos, en wilde blijkbaar verder; maar de man liep mee.
‘Van wie is het hout, dat je daar op die schuit hebt?’
‘Watblief?’ vroeg Jan, het oog niet van de leege einder.
‘Is het hout van jullie samen of van jou alleen?’
‘Het hout is van ons samen,’ antwoordde nu Jan.
‘Is het te koop?’
Ze waren nu bij een vonder, dat door een kind werd opengehouden, en de man
sprong van het bruggehoofd, dat even hoog was als de deklast, over op het schip.
‘Is het te koop?’ vroeg de man, nadat hij zijn oog had laten gaan over het hout,
dat als een toren boven het ruim gestouwd was.
‘Te koop, te koop,’ antwoordde Jannink, ‘alles is te koop, tot de schuit toe, maar
je moet het hout niet nemen.’
De man zweeg een oogenblik. Maar het hout was schaarsch; men perste briketten
uit papier, vodden en turfmolm; de brandstof ging, als etenswaar, over bons. ‘Ik wou
het toch van je koopen,’ zei de man hardnekkig.
Och, het was zulk een groote, eerlijke kerel, zooals hij daar, vrij en flink, aan boord
van de praam stond. En niemand, die hen daar samen zag staan, had den kleinen
Jannink de sluwe feitenkennis gegund, die hij op den ander voorhad. Het scheen den
kleinen Jan zelf evenzoo te gaan. Hij gaf het helmhout uit handen, en ging met den
slechts half welkomen kooper op het gangboord zitten.
‘Kerel,’ zei hij, terwijl hij als ter waarschuwing een brok
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van het verspochte, vederlichte hout in de hand nam, ‘Rikus, ik weet wat je met dit
hout wil. Er ligt in de haven van de Lemmer een schoener, die het in Amsterdam bij
het kilo gaat verkoopen. En ik zeg je, dat je aan dit hout een strop zal hebben, zoo
groot als je je denken kan. Ik ken je te goed, dan dat ik er je in zou laten loopen.’
Toen keek hij den ander aan. Die stond daar half onzeker, begeerig toch nog; een
kind van het oogenblik; aangestoken door de roes, waar hij en ieder aan ziek was....
En toen hij zag, hoe de zaken geschapen stonden, trok er een floers van Jan's
wezen; hield hij het net open; daar vloog de ander in.
‘Je koopt de vracht in de roes,’ zei hij. ‘En je geeft.... drie duizend gulden.... Zelf
breng je de vracht naar de Lemmer....’
Nog voor hij uitgesproken had, sloeg de ander toe.
Jannink glimlachte niet meer, toen hij opnieuw het helmhout vatte. Zijn wezen
was geheel gesloten, voor een goed en voor een kwaad woord; als een kleine wijze
sater zoo stond hij daar aan het stuur. Werkelijk, hij wist zijn winst te maken van het
winstbejag waar de anderen aan ziek waren. ‘Ik geef je vijftig gulden er boven op,
als je me dit hout naar de haven van de Lemmer vaart.’
Maar daar was Jan niet voor te vinden. De ander ging tot negentig; maar Jan meerde
de schuit voor de herberg ‘Schipperslust’, en weigerde hardnekkig de vracht een
vaam verder te brengen.
Ze gingen de herberg binnen.
‘Als ze hem het hout uitmeten, zal hij met tranen in de oogen staan,’ zei Jan
gedempt tegen Homan.
Maar als Rikus heeft betaald, daar in de herberg ‘Schipperslust’, gaat Jan niet
dadelijk naar huis. Er zit het een of ander in de sfeer, die daar hangt, dat hem
verontrust.
Hij gaat daar rond als een dier, dat onraad ruikt. Hij kan
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niet zeggen, wat hem precies verontrust, maar er is iets. Het zit in de lucht. Hij gaat
bij een tafel zitten, vertelt een grap aan een complot handelaars, die als een
misdadigerstroep, de koppen bij elkaar gestoken, daar samenhokt.
Maar terwijl hij zit te praten, springt zijn blik naar de deur, over de koppen van
de konkelaars die daar de tafelhoeken kronen. Er wordt toch werkelijk niet minder
opgewekt gesjaggerd dan gister? Toch, toch. En Cohen, de jood Cohen, is die er
niet?
Jantje slaat een krant op, en ziet, dat het hout een halve cent goedkooper geprijsd
staat dan bij de vorige noteering.
Dat is wel meer voorgekomen, dat het hout zakte, dat de koers schommelde, als
een balansnaald in haar huisje. Maar deze keer maakt hem die halve cent nerveus.
Nee werkelijk, hij staat die halve cent niet. En de jood, waar hangt die uit?
Er zijn nog zaken te doen. Zelfs zoo kan hij nog verdienen. Maar als hij aan de
dag van morgen denkt, gaat hem de grond onder de voeten golven. Waar blijft Cohen?
Hij kijkt op zijn horloge. Als hij direct op de tram stapt, kan hij nog om tien uur
aan de haven van de Lemmer zijn. Nu hij zich dat ingedacht heeft, is hij zoo ongedurig
alsof alle palen van z'n houtstek hem op de rug spelen.
Hij zal geen rust hebben, voor hij van zijn hout af is. Hij moet een halve cent, een
cent, twee cent onder de prijs uit. De oven brandt, de rook hangt er dik als gister,
maar het zint hem er niet meer. Hij leeft bij andere dingen, dan de anderen zien. En
die Cohen, waar die schuimen mag.
Hij geeft een rondje, hij doet een bod; hij gaat weg; hij is vast besloten, dat hij
vanavond nog van al z'n hout af moet. Augustus is het pas, maar de zomer is zoo
koud als de herfst; Jan trekt zich de jas dichter om het lijf; en hij heeft een rare,
hobbelende gang over zich, als hij door de onthutste straten laveert, op het tramstation
aan. Hij loopt niet recht op dat gebouwtje aan, dat daar kaal aan de kale spoorlijn te
kijk staat, hij houdt het wandelpad onder de iepen.
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Staat er daar voor dat gebouwtje niet iemand te wachten?
Een die zijn geduld tegen de verlate tram staat uit te meten; is dat Cohen niet, die
daar in de nis naar de verlate tram staat uit te kijken?
Jannink gaat niet verder; hij sluipt langs de huiden terug; hij heeft genoeg gezien;
hij heeft er geen belang bij, tegelijk met Cohen naar de Lemmer te sporen; hij gaat
terug, en loopt naar zijn pakhuis, en stort de allerlaatste bus benzine, die hij heeft,
in zijn motor, en raast de leege weg af, op de Lemmer toe. Het is al zoo lang geleden,
dat hij het ding gereden heeft; hij heeft het gebruik van de hendels en het pedaal
vergeten; het duurt lang voor hij het ding aan de gang heeft. Hij geeft meer gas en
minder; hij flottert wat met een schroef; de knalpot loeit en knettert als een mitrailleur,
de schoten knallen binnen de besloten ruimte; die verknippen de witte papieren stilte
van het vergeten pakhuis tot confetti. Gek is dat, hij is heelemaal niet een man voor
een motorfiets; hij heeft zoo absoluut niets van de sjiek waarmee een moderne
motorridder zijn fiets hanteert; hij kan niet flirten met de machine, zooals die
pedaaljongens dat doen. Hij moet zich zoo nu en dan bezinnen; in zijn hart schuwt
hij het geweld van die donder; hij vingert vlug en licht over het mekaniek, en heeft
er de handen niet langer aan, dan ze er noodig hebben.
Hij heeft er ook geen kleeren voor aan; hij heeft alleen een stofbril op, en de
broekspijpen slaan hem tegen de beenen op, als hij er op zit, en spurt de stad uit, en
de straatweg op. En Homan, die op de duo zit, moet hem bewonderen, omdat hij zich
zoo heelemaal niet door dat motorspelletje vangen laat, maar nuchter en practisch
er gebruik van maakt.
En werkelijk, het lukt hem, het hout te verkoopen daar in het doode stadje. Hij
moet anderhalve cent onder de dagprijs uit.... Maar hij bereikt zijn doel.
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En de volgende avond is het hout geen twee cent het kilogram meer waard.
Wanneer Homan naar huis gaat, denkt hij lang over Jannink. Die is immers totaal
veranderd. Terwijl Homan zich bezig hield met het aanleeren van allerlei militaire
vaardigheden, heeft zich deze klasgenoot listig een plaats in de maatschappij veroverd.
Misschien zou hij er zich in andere omstandigheden scherper van bewust geweest
zijn, dat Jan op een slinksche manier is te werk gegaan. Maar nu, in de nerveuze
toestand, waarin hij verkeert, nu zijn zelfgevoel min of meer ondergraven is, ziet hij
in Jannink alleen den verstandigen, handigen kerel, die zich een uitweg gekapt heeft.
Min of meer ontmoedigd keert hij dus van zijn zwerftocht met Jannink naar huis
terug. En zoo gaat het dag na dag. De eene dag zoekt hij zijn heil in het opzoeken
van oude kennissen, het opnieuw aanknoopen van vroegere conversatie. En de andere
keer trekt hij zich schuw, teleurgesteld, verontrust min of meer, terug.
Hij verdroomt uren lang nutteloos op zijn kamer. Heeft een onredelijk groote
aandacht voor dingen, die hij vroeger zonder belangstelling voorbij liep. Hij voelde
zich bezeerd, zonder te weten waardoor.
Wanneer hij thuis zit, heeft hij niet, als vroeger, voldoening in het verzorgen van
de tuin. Het spel van Vaal de huiskat, boeit hem soms eenige tijd.
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Peel
IN WEERWIL VAN HET FEIT, DAT HOMAN ZICH veel moeite daartoe gaf, was
het hem niet gelukt, een geschikte werkkring te vinden. Hij begreep, dat hij deze
toestand van onzekerheid niet lang zou kunnen volhouden. Hij werd stuurloos van
de eene dag in de andere gesleurd. Maar, hoewel hij begreep, dat dit op een of andere
wijze een slechte wending moest nemen, had hij toch niet de wilskracht, zich aan de
knellende greep van deze apathie te ontworstelen. Hij zat nu eens dagen achtereen
thuis, en begaf zich dan weer op bezoek naar zijn bekenden.
In weerwil van de ongunstige berichten, die men hem omtrent Peel gaf, misschien
juist naar aanleiding van die berichten, begaf Homan zich naar hem op weg. Hij
moest daartoe zijn rijwiel gebruiken, en na een tocht van enkele uren bereikte hij het
dorp, waar Peel kwartier hield. Het lag aan de voet van een heuvel, en met de vaart
van het scherp hellende taluud nog in de wielen, ijlde hij het dorp binnen.
Homan was op die plaats niet bekend, en eerst na herhaalde navraag gelukte het
hem, het huis te vinden, waar Peel woonde. De laatste keer, dat hij informaties vroeg,
verschafte men hem ongevraagd de andere inlichtingen omtrent zijn vroegeren
schoolmakker.
Het bleek hem, dat deze in het dorp nagenoeg het leven van een kluizenaar leidde.
Hij was in meer dan een opzicht mislukt. Hij had minder weermiddelen dan anderen,
en het groeiende overcompleet aan werkkrachten had het hem onmogelijk gemaakt
zich in de maatschappij te handhaven. Een verduistering had hem met de justitie in
aanraking gebracht.
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Daardoor had hij zich, voor eenige tijd althans, het verkeer in de maatschappij
onmogelijk gemaakt. Zoo kwam het, dat hij zich thans hier op een boerderij om
studie-redenen naar het heette, schuil hield.
Een achterdochtig mensch ontving hem, toen Homan aan de deur klopte van de
bij-kamer van de oude Saksische boerderij. Homan had moeite, in de gebogen figuur,
die hem opendeed, zijn vroegeren schoolmakker te herkennen. Het deed hem leed,
den makker, die op de school zoo eerlijk voor hem in de bres was gesprongen, in
deze omstandigheden te zien. Hij werd er zich van bewust, dat een zeker schuldgevoel
hem naar Peel heengedreven had. Zou hij de schuld, die hij jegens dezen had, kunnen
vergoeden?
Het was heel moeilijk, hem aan het spreken te krijgen. Ten slotte was het echter
toch duidelijk aan Peel merkbaar, dat het bezoek hem goed deed. Hij kwam er toe,
zijn opvoeders, zijn opvoeding de bitterste verwijten te maken.
‘Ik heb steeds onder een zware druk geleefd,’ zegt hij. ‘Het is aan mijn opvoeding
te wijten, dat mij die gebeurtenis in A. overkomen is,’ beweert hij.
Zoo praatte hij geruime tijd verder.
Elk woord, elk gebaar was doortrokken van een wanhoop; men zag die op hem
aansluipen als het ware.
Als hij achter zijn stoel stilstond, met zijn hand over de leuning streek, dan kon
hij daar niet mee ophouden. Dan streek maar al zijn platte vinger over het hout van
die leuning. Dan was het of zijn eigen ondergang hem daar al knevelde. Ongetwijfeld
is de tragiek van zijn lot grooter, dan hij zelf vermoedt.
Er is niets dramatisch' in wat hij doet; maar hij is nu tot het inzicht gekomen, dat
hij is misgeloopen; (zijn heele leven zingt in hen; het uur van hun geboorte heeft een
stem, en de dood strijkt zijn lange streken op de snaren van hun ziel); hij is tot het
inzicht gekomen, dat hij is vastgeloopen.
En wat er dan opstaat in Homan, weet hij niet; is het de
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behoefte aan de troost, die ieder mensch tenslotte voor den ander is, die hem spreken
doet? Homan weet alleen, dat hij een bedreigde plek zal achterlaten als hij zoo
heengaat.
‘Je gaat ten onder,’ zegt hij; ‘en je wilt zelf zoo....’
Hij is niet zeker, of hij goed gezegd heeft. Is het soms niet beter de waarheid te
verzwijgen? Maar nu is het woord gezegd; zal het hem geen kwaad doen?
Peel begint te grinniken. Hij zit daar achter die tafel, en hij is nog evenzoo zeer
het kriegele, verstandelijk-levend menschje, dat hij vroeger was; men heeft hem en
zijns gelijken z'n examen zien doen, men ziet hem nòg door de zaal loopen, om zijn
met veel vlijt en inspanning verworven diploma's in ontvangst te nemen.
En diezelfde mensch zit daar nu geschonden. Hij grinnikt; hij vergeet het, zijn
eigen gebrek te verbergen. Een ziek verlangen naar zijn vernietiging is het, dat lachen.
Hij kijkt Homan aan met oogen, die dezen niet meer zien.
Hij kijkt zijn nacht in; hij glimlacht er tegen; hij zegt, hij zegt het een vreeselijke
stem na:
‘Ik wil zoo.’
Het licht, dat een dag lang boven de marschlanden, boven de handvol blokjes, die
de huizen van het dorp zijn, gegloeid heeft, is gedoofd. De menschen hebben het net
van hun daden geweven, en spinnen de draad voort bij de lamp....
En deze mensch, die was als Homan zelf, kijkt met troebele, fleemzieke oogen
den hoek in, als een hond naar z'n meester; hij likt zich de lippen naar het verderf,
dat den ander ziek maakt van schrik; hij neigt het hoofd, alsof hij het in een nevel
bedt, alsof hij zich een sluier om zijn schedel windt, waar hij zich in begraven wil.
‘Je verstrikt je zelf in je eigen redeneering. Als God zich met je bemoeide, moest Hij
je helpen, zeg je....’
En pas terwijl hij zelf die woorden zegt, bemerkt Homan de verschrikkelijke gang
van de molen, waarin het ziek ver-
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stand springt van schap op schap. Wij menschen erkennen vandaag alles als ons
toekomend uit Gods hand; en morgen willen wij terug, maar kunnen niet anders toch.
Maar het gaat hier niet om een redeneering; het gaat hier om andere dingen. Het
gaat om een ziel.
En opeens zijn beiden veel jaren jonger. Ze zijn op de club van een
jongelingsvereeniging; en ze praten de trappen van allerlei systemen op en af. Ze
raakten al verder van de realiteit verwijderd; tot er een, die vermoeden ging in welke
richting ze waren verdwaald, hen terecht wees, op dezelfde wijze, en met ongeveer
dezelfde woorden, als hij het nu Homan tracht te doen. Een oogenblik voelt deze
zich verslagen, maar dan doorziet hij toch, welk een van buiten geleerd lesje hij hier
repeteert. Tenslotte is hij het geweest, die met een dorre, kortzichtige redeneering
hier bij hem kwam.
En Homan moest lachen om de zandsteenen borstwerinkjes, die zijn vriend rond
om zich optrekt. Hij komt Homan zoo klein voor; en de manier, waarop hij zich met
die verschaalde argumenten in zijn stulp terugtrekt. Och.
Hij vertelt, hoe moeilijk hij het gehad heeft in zijn beroep, waarin hij is mislukt. Hij
is verbonden geweest als boekhouder aan een handelmaatschappij, en.... hij, de beste
rekenaar uit de klas is ontslagen wegens ongeschiktheid.... Men heeft hem daar
‘onderuitgeduwd’. Van zijn moeilijkheden vertelt hij.
‘Moet je weten, hoe ik daar achter dat hekje stond, en dat ik graag mijn plaats ook
daar wilde hebben, daar aan de andere kant. Ik wilde mijn brood graag verdienen,
zag niet in, waarom er mij van de wereld geen hoekje zou behooren....
Het was een naar, verveloos hok, dat kantoor, er was geen spoor van gezelligheid
daar; en de naarste, ongezelligste plek van die kamer, die voor de deur, was voor
mij.
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Ik trachtte in mijn herinnering te zoeken naar een eigenschap, die ik tegenover de
driedubbel overgehaalde pienterheid der anderen kon zetten, maar ik vond niets....
Het was me, of ik een zeef geworden was.... Ik vond niet eens meer de moed goeden
avond te zeggen, om heen te gaan.
Ik vond geen enkel verhaal, dat zich met hun avonturen meten kon. En elke
geschiedenis, die ze vertelden, verhoogde hun verdiensten in mijn oog; en ik begreep
niet, dat ze met hun fantasie hun onbelangrijke belevinkjes opsierden; dat ze zich
breed maakten; dat ze met een bestudeerde flair verhalen vertelden, om anderen bij
te brengen, welke pientere, dappere kerels zij waren....
Maar, om kort te gaan, hoeveel moeite ik me gaf met mijn werk, men accepteerde
mij niet, mij niet en mijn gaven niet....
Ik kon mij hun doen, hun zegswijzen, hun manieren, niet verklaren.
Weet je, hoe dat is, als je niet weet, wat de teekens beduiden van de code, die in
zoo'n kring gebruikt worden? Geloof toch niet, dat het met bekwaamheid of talent
iets te maken heeft, of je al of niet geäccepteerd wordt.
Weet je, er is een afspraak gemaakt. Heb je dat boek gelezen van dien schrijver
Adriaan Roland Holst heet hij meen ik; die heeft een boek geschreven, dat heet zoo:
De Afspraak. Daar wordt het in voorgesteld, dat de mensch met zijn eigen, zijn
diepste,.... of diepste.... enfin, in elk geval met zijn ik een afspraak heeft gemaakt....
Op die manier leeft iemand met die afspraak als met een daimonion. Maar er is een
andere afspraak, die veel meer invloed heeft op de lotgevalen, of lotgevallen, wat
voor bijzonders beleeft een mensch, een beambte nog, dus, om het nu beter te zeggen,
die veel meer invloed heeft op de Ausdauer van zijn zenuwen, op zijn gezondheid....,
dat is de afspraak, die heerscht in de samenleving; die onverbiddelijk ieder in het
verdomboekje schrijft, die haar code niet erkent en verstaat.... die haar
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laagheden niet goeteert. Bij vonnis van die afspraak worden de plaatsen verdeeld;
deze krijgt die rang, die de andere; en er wordt gezegd, wie de staanplaatsen mogen
bezetten. En het wezen van die afspraak is vastgelegd in deze woorden: Doe mij
geen kwaad, dan schaad ik jou niet. Als je jong bent.... dan denk je, dat het aan komt
op bekwaamheid.... als je dan op een nieuwe plaats komt, denk je, dat het er op aan
komt, je kracht te toonen.... maar dat is niet waar. Het is wel zoo, dat daar achter die
lessenaar je chef zit, die bepaalde eischen stelt.... die verwacht, dat je tot bepaalde
prestaties in staat bent.... Daar zit je chef ook voor je, daar op die kruk.... maar eerst
zit er een ander,.... er zit een menschendier, dat in jou een jongen mededinger ziet....
dat bang is, dat je hem zal overvleugelen.... er zit iemand, die zijn plaats niet wil
afstaan. Eigenlijk moet je beginnen, met hem gerust te stellen. Zoo een wil op de
schouder geklopt zijn, en goedig aangekeken; die wil tegen zich gezegd hebben:
wees gerust, ik doe je niets. Die heeft nog liever, dat je jezelf, en hem desnoods erbij,
verklaart voor onbeteekenende, onbekwame nietsnutten, dan dat je een bekwaamheid
aan de dag zou leggen, die de zijne onnoodig zou maken. Als hij op dat punt
gerustgesteld is, zal hij je al je tekortkomingen graag vergeven; en heb je dat niet
gedaan, dan zal hij zoo lang in elke wondeplek van je boren, tot je je niets dan abces
voelt.’
Wanneer Peel over die mislukte pogingen is uitgesproken, blijft het een tijdlang stil.
Het schijnt Homan een poos, of de ander op zijn vertrek wacht. Maar hij wil toch
niet zoo maar hier vandaan gaan; die laatste woorden: Ik wil zoo, mag hij niet
onbestreden laten.
En haastig vat hij sommige argumenten samen. Zonder veel omslag te maken,
botst hij tegen den ander in. En onder het praten verandert het beeld, dat zich in hem
van zijn vriend gevormd heeft. Deze is niet meer een mensch, met
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wien hij omgaat; die het hem moeilijk maakt met opvattingen, die hem vreemd zijn;
die, als een acteur op het filmdoek, te beweeglijk en te kort zichtbaar was, dan dat
hij zich een oordeel over diens wezen zou hebben kunnen vormen. Deze mensch is
ver verwijderd van zijn jeugdvriend Homan; de tafel staat tusschen hen beiden - en
veel grooter ruimte is er tusschen hen, dan die tafel beslaat.
En hij ziet hem zooals hij is: een verslagen strijder, die geplaagd wordt door de
zwaarte van zijn kuras. En wist, dat Peel's inzicht in het leven en in het materiaal,
waarmee hij zich een toekomst zou kunnen opbouwen, niet heelemaal toereikend is.
Een schermen met woorden wordt hun onderhoud, een twistgesprek.
‘Je zegt, het gaat hier niet om een redeneering; het gaat hier om reëele dingen; om
de zin van je leven. Maar gebruik toch hier zulk een loos slagwoord niet. Een
redeneering.... Je hebt je zelf in een redeneering gevangen gegeven. Het is je
hoogmoed, die je er toe brengt, zulk een afwerende houding aan te nemen....’
Peel schudt het hoofd, maar is toch verbaasd, onzeker.
‘Je denkt gering van je zelf, en je bent tegelijk hoogmoedig. Je eischt te veel van
je, je veracht er je zelf om, dat je niet aan die eisch voldoen kunt, en tegelijk streelt
het je, dat je je zulk een hooge eisch aanlegt.’
Homan heeft eigenlijk maar veronderstellenderwijs gesproken. Tot zijn
verwondering bemerkt hij echter, dat dit schot raak is geweest. Hij praat over dit
thema nog een tijdlang voort. Peel's gezicht verraadt verwondering, hij verbeeldt
zich, dat Homan een scherpe kijk op hem heeft. Deze laatste praat over die vraag net
zoo lang, als Peel's gezicht verraadt, dat diens woorden hem treffen.... hoe lang kan
een mensch niet spreken over de vraag, hoe het komt, dat de voorstelling, die iemands
verbeelding van het zelf vormt, te groot is, en het moeilijkt maakt, aan de eisch te
voldoen.
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En als Peel zich op een gegeven oogenblik geheel openstelt, jaagt Homan hem in
een zijgang.
‘Vroeger,’ zegt hij, ‘debatteerden we, en wilden elkaar niets toegeven. Toen zochten
we argumenten. Maar we doen dat nu niet meer. Het gaat er nu toch niet meer om,
wie van ons gelijk heeft. Maar, al zie je het zelf niet, je kan over je eigen toestand
op het oogenblik niet oordeelen. En.... het gaat hier niet alleen om jou, en jouw
toekomst. Het gaat om de mijne ook.’
Hij keek door het raam. Daar zag hij de rivier; een grauwe nevel hing er laag
boven, alsof het een grauw ijsvlak was. Een klein streepje lag er op de horizon; daar
was de streep wat verdikt, leek het; daar lag een bosschage.
Peel is op en neer gaan loopen in de kleine kamer. Er is niets dramatisch' in de
gebaren, die hij maakt; en toch is de klank van zijn stem gedragen door een nooit
verebbend cantilene, dat iets stroefs heeft; maar nauwelijks winnen die schaarsche
syllaben het van de stilte. Zijn spreken is als het strijken van een zwaar geharste
vioolstok over weerbarstige snaren; men weet niet, wat meer ontroert; dat stoeve
snikken, dat kreun-gelijke praten, of de rouw-zware stilte, waar het op afgestemd is,
en die er zich droomzwaar en ongewillig om toe sluit, telkens, wanneer het afknapt.
Het is, of de woorden, die hij zegt, hem in de keel vastvriezen.
Op en neer gaat hij, en telkens, wanneer hij bij de vlek op de vloer is, vertraagt
hij de gang; eens zelfs staat hij stil, alsof hij nu eindelijk doen zal, wat hij al die tijd
is van plan geweest: de voet daar op die vlek zetten. Maar hij gaat toch door, zijn
voeten zet hij tastend en langzaam neer, men hoort telkens eerst de hiel en dan de
zool neerkomen.
Nu spreekt Homan weer.
‘Daar is de deur,’ zegt hij. ‘Als ik die deur uitga.... en ik laat je hier zoo achter....
Dacht je, dat ik dat zou kunnen? Dat kan ik immers niet. Ik heb mijn zorg, mijn angst
ook. Daar zal ik minder weerbaar tegen zijn, als ik weet, dat jij
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je tegen de jouwe niet verweerd hebt. Zoo goed, als het mij helpt, en sterker maakt,
als ik weet, dat jij je verdedigt, dat.... enfin, dat je Gods Woord gelooft; zoo goed zal
het als een rem, als loog, als kalk in mijn gewrichten, als een schadelijke damp om
mijn gedachten zijn, het weten, dat je aan het geloof, dat niet maar een bezit is van
jou alleen maar dat een heiligdom is, dat wij allen samen moeten verdedigen, dat je
daar geen steun aan gehad hebt. Zoo goed als de waarde van een geneesmiddel daalt,
telkens, wanneer het faalt, zoo goed vermindert de kracht van mijn, van óns, van hét
geloof, telkens, wanneer het niet in staat blijkt, iemand te helpen.’
Star kijkt Peel voor zich uit; zijn borst drukt tegen de tafelrand; bij iedere
ademhaling wijkt die borst, zijn vuisten liggen stijf gesloten voor hem op tafel;
Homan weet, dat hij den ander met zijn woorden nauwelijks bereikt heeft; en dat
toch de toon, waarop die woorden gezegd zijn, een zekere kentering bij dezen gebracht
hebben.
Hij begint opnieuw:
‘Menschen zijn niet als korrels zand; wat de een doet heeft invloed op de daden
van den ander. Maar waarom praat ik langer, zegt hij. Hier sta ik; over mijn toekomst
beschik jij. Gemakkelijk leef ik niet; maar ik draag een last, die mij evenzeer te zwaar
is, als die, welke ieder draagt; ik weet niet of ik de weerstanden die mij bemoeilijken,
kan weren steeds....’
En pas op dat oogenblik, als hij zoo als een gelijke, een mindere, bij hem komt,
kijkt Peel op. Langzaam en schichtig als een ondeugend kind en met een leelijke,
listige glimlach vraagt hij:
‘Heb je misschien hetzelfde achter de rug als ik?’
Op dat oogenblik had de ander graag ‘ja’ gezegd. Begeerigheid, leedvermaak,
wisselen op Peel's gezicht. Zijn glimmende lippen vormen een verwonderd gootje;
hij wil zich beheerschen, maar dat kan hij al lang niet meer; de ander ziet ineens, wat
hij is: een verwend eenigst kind.
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‘Er is ten slotte nog zoo iets als een deugd, die moed heet,’ gaat na een poos Homan
verder. ‘Ik kan de gedachte niet verdragen, dat je je zou overgeven, zonder je te
verzetten....’
Hij praat maar. Hij let op. Hij weet, dat dit niet de weg is, om die moed bij een
ander wakker te roepen. Is moed iets anders dan een soort onmisbare narcose? Homan
glimlacht, als hij zichzelf dat woord hoort zeggen.
‘Moedig ben ik nooit geweest,’ antwoordt de ander. ‘Gister nog zei iemand tegen
me: Wees een man. Maar dat ben ik immers nooit geweest. Ik was twaalf jaar, toen
ik al wist, dat ik dat nooit zou worden. Een kind ben ik in alle dingen. Ik kan niet
spreken.... Zoo komt het ook, dat me dit alles overkomen is. Mijn stem was niet zoo
sterk als die van anderen.... Daar ben ik dikwijls om uitgelachen.... Daar heb ik me
vaak ongelukkig door gevoeld.’
‘Ik moet je in de rede vallen,’ zegt Homan. ‘Je werk was afgeloopen, zei je zooeven.
Maar dat is niet waar. Je hebt een taak. Nu ook nog.’
Werkelijk vallen hem deze evangeliseer-woorden in de zin. Hij constateert, dat
ze dezelfde klamheid om het hart brengen, als die afwerende houding, die hem
zooeven verschrikte. Moest men eigenlijk ooit evangeliseeren, overlegt hij verslagen;
met woorden misschien minder dan men soms doet.
En terwijl hij spreekt, denkt hij: Ik hoop niet, dat hij zich te gauw zal overgeven.
Misschien is hij in werkelijkheid minder wanhopig, dan hij voorgeeft. Maak ik niet
te veel omslag voor iemand, die ten slotte niets anders is dan een gezond mensch,
die het behagen in zijn doen wel zal terugwinnen. Maar dan houdt hij zichzelf toch
weer voor, dat een verkeerd gericht begrippencomplex zoo ontzettend veel kwaad
kan doen. En hij gaat voort.
‘Je taak is op dit oogenblik, mij te laten zien, dat je je nog verzet, dat je nog
gelooft.’
En terwijl hij dit zegt, staat er een gevoel in hem op, dat veel sterker is dan het
verlangen naar gemeenschap met
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dezen mensch. Hij overziet nu de eenzaamheid, waarin hij zelf heeft geleefd. En
werkelijk, hij verlangt naar de steun, die deze mensch voor hem zou kunnen zijn. Er
zijn andere menschen op de wereld maar bij geen van hen is hij dichter dan bij dezen
op dit oogenblik.
‘Je hebt een plicht tegenover mij op dit oogenblik.... jegens de menschen, tusschen
wie je leeft - straks....’
Hij sprak nog, toen Peel op hem toe kwam. Er lag een stuk papier op tafel, hij
scheurde er een smalle reep af, schoof die voor Homan.
‘Schrijf hier je adres op,’ zei hij met een stem, waar de klank uit week. Meer dan
een heesch fluisteren was het niet, dat spreken.
Homan begrijpt hem niet. Hij weet niet, waar het toe dienen moet, dat hij daar op
dat smalle strookje papier zijn naam en woonplaats schrijven moet. Hij weet niet,
wat de ander er mee voor kan hebben. Zijn blik glijdt over Peel's verwaarloosde
kleeding....
Maar dan aarzelt hij niet langer. Het verwondert hem, dat Peel zich niet aan zijn
weifelen gestooten heeft. En met bedachtzame letters schrijft hij zijn naam op.
Met afwezige blik bergt Peel het papier op. Dan loopt hij naar de kalender. En
voordat Homan vragen kan, waartoe het dient, dat zijn naam daar op dat kleine
strookje papier geschreven staat, geeft hij uitleg.
‘Het is twaalf November. Over een maand zal ik je schrijven. Ik kan je nu op alles,
wat je me gezegd hebt, geen antwoord geven nog. Maar wat in mijn vermogen ligt,
zal ik doen. Als ik over een maand nog.... nog.... intact ben; als ik deze crisis zal
overwonnen hebben.... schrijf ik je.... uitvoerig.... of een groet alleen.’
Ik had niet naar Peel moeten gaan, overlegt Homan, wanneer hij door de stille velden
naar huis gaat. Ik ben
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niet de geschikte persoon, om met hem te spreken. Ik vergelijk steeds mijn eigen
toestand met die van de menschen, met wie ik in aanraking kom; ik zie overal
overeenkomst. Ik deed beter met thuis te blijven.
En dat doet hij dan. Maar ook daar vervalt hij in een lusteloosheid, en een zucht
om te mediteeren; zooals uit het volgende hoofdstuk blijkt.
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Vaal
HOMAN ZIT IN ZIJN OUDE WERKKAMER; DE stilte van de stadstuinen waar
hij zit, lokt hem daar vaak heen. Hij ziet hoe Vaal, de grijze kat, die hij als bedeesde
halfwas heeft gekend, nu volwassen is geworden, en een strooptocht onderneemt
naar de hof van den buurman.
Die is dus met zijn wereldje vertrouwd geworden, denkt hij. Met het grappige
meerderheidsbesef van een oude kat liep Vaal voorbij het jonge dier dat eveneens
door zijn tante was geadopteerd. Dat was grooter dan de grijze gevlekte. Maar was
die ooit verder dan de eigen tuin geweest? Het keek de andere na, doch verzette geen
voet. Ernstig en bedachtzaam, zonder deze een blik te gunnen, liep het grijze dier
over de schutting: een wonderlijke evenwichtstoer. Met een wijze berusting in de
oogen bleef het een tijdlang zitten. Toen stak het, een sluwe, behoedzaam sluipende
gang was zijn loopen, een open plaats over, waar een waschplaats het een oogenblik
aan Homan's blik onttrok. Het leed geen twijfel; de plek, waar het dier zich nu bevond,
was uiterst gevaarlijk. Vastberaden, zonder overmoed toch, liep het dier naar een
open deur, en verdween in het vertrek.
Het meest verwonderde Toon Homan, wien het spel intrigeerde, zich over de
blijkbaar onfeilbare terreinkennis van het dier; over het onder een verrukkelijke
bedachtzaamheid bedwongen begeeren.
Hij herinnerde zich de schuwheid van het dier. Het had dus nu toch zijn lessen
geleerd, dacht hij; en zag zichzelf daar zijn weg gaan.
Daar kwam Vaal terug. De oogen wijd open, één en al waakzaamheid nu, een
gestolen stuk vleesch torsend; was

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

238
er één geluid, één geringe beweging vóór, achter hem, die het dier zou kunnen
ontgaan? schreed het over de barre open plek.
Geheel gevangen door deze moed, dit doorzicht, volgde de toeschouwer elk der
bewegingen van het dier, dat prachtig, koninklijk, open en weerbaar tot in de kleinste
geste van de lenige spieren, de terugtocht ondernam.
Nu heeft dit het vertrouwde terrein weer bereikt. En nu is ook plotseling het sluwe
gluipen weer over het dier gekomen.
Je hebt gelijk, spreekt Homan het gedrag van het dier goed: de verslagen vijand
in de rug is gevaarlijker dan een sterke tegenstander in front. Of geldt die vrees het
jonge dier, dat op de grond de terugkomst van den grijzen overwinnaar afwacht?
Deze, de tanden diep in het vleesch gewigd, meet de sprong, weifelt, keert de kop
een keer naar het verre land van beloften; dan komt hij langzaam, jankend, overmand
door zijn begeerte, op de ander toe. Het zal hem niet te veel moeite kosten, zich van
de buit meester te maken.
De grijze legt het vleesch neer. Het komt te liggen aan de kant van de jonge kat.
Zelfs is die op een oogenblik dichter bij het vleesch dan Vaal. En toch steekt hij geen
poot uit. Hij schuifelt als een bedelaar, op het vleesch toe. De grijze blaast, even
maar. Er is hier voedsel genoeg voor twee; maar de overwinnaar gunt het jonge dier
geen beet.
Er is nu niets koninklijks meer in de houding van Vaal. Het dier heeft zich
neergelegd, de voorpooten liggen behaaglijk voor het breed neergelegerde lichaam
gestrekt; het gaat met het vleesch om op een speelsche wijze, als met een kameraad;
het flirt met vleesch, dat, een bloederige dikke pap gelijk, naast hem op de richels
van de pannen ligt. Soms geeft het zijn witte tanden een oogenblik rust van het boren
in die weeke hoop; dan laat het het tandvleesch en de roode lippen (de randen zijn
uitgezakt, die loopen als een dunne wreede zaag bij de kaak langs) rusten. Het speelt
met z'n honger; alleen de katachtige roofdieren doen zoo. Misschien
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geniet het meer van de honger van het zwarte dier, dat, gemarteld tot het uiterste
door dit alles overspannende overwicht van Vaal, en door zijn begeerte, gedrukt,
klein gehouden, z'n buik laag, laag tusschen de glijdend verzette pooten, huilend op
het vleesch toeschuifelt.
Het dier lijkt gek van verlangen; zijn huilen lijkt sterk op dat, hetwelk hij straks
zal doen hooren, als het opnieuw voorjaar is, in zachte voorjaarsnachten. Het is een
vreemde toestand. Men zou vreezen, dat dit overprikkelde verlangen, dat nu nog als
een tot het uiterste zich vernederende bedelaar bij den overwinnaar komt, tot die
grens zal reiken, waar de wanhoop aan den verslagene het laatste, vreeselijke wapen
zal in de hand geven, dat nooit langer dan de kortste roes verwijlt, en dat zich in het
eind tegen den verslagene keert; dat alle wetten veracht: de moed van de wanhoop.
Maar er is iets in de houding van de langzaam kauwende kat, dat geruststelt. Hij
is niet geheel onwaakzaam, zeker, maar zoo ver als hij weet, dat het heete begeeren
van het jonge dier blijft van die grens, waar de vrees en alle andere zieledroesem
omslaat in haar tegendeel, zoo ver blijft de wijze grijze kat er vandaan, zich te
verontrusten over de nabijheid van den tegenstander....
Homan is het spel van de dieren vergeten. Hij leest een uur lang. Maar plots wekt
hem een angstige kreet van Vaal.
Alles wat er aan doodsangst is op de wereld, ligt in die kreet. Het lijkt soms of er
een kind roept; van het klaaglijk gehuil blijft de echo zoolang bij.... Het vleesch is
vergiftigd.... Machteloos ligt het dier in het tuinpad; en door de schemering draagt
Homan het naar huis.
Een oogenblik luwt de kramp, die het dier in de ingewanden snijdt. Dan staat het
rechtop in de kamer, het vleesch is geheel van de kop weggetrokken lijkt het; met
een armoedige spitse bek staat het daar, en kijkt zich de dingen
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aan, alsof het die voor het eerst zag. Dan ziet men eerst goed, wat een jong dier het
eigenlijk nog is; dit is pas het eerste jaar, dat het voor goed meedeed.
Het kijkt van de wereld van de dood vandaan; als een ander, ouder dier kijkt het;
er leeft wel zeker nog een herinnering in deze pupillen; (er komt niet de vraag over
het waarom: het is of die vraag voor de deur ligt), maar het dier wéét, dat de smart
niet zal wegblijven. Het is Homan, of hij eerder iemand zoo de wereld heeft zien
inkijken: een mensch, een jongen man nog.
Het dier gaat enkele schreden verder de kamer in; nog een oogenblik speelt het
vlugge van het halfvolwassen dier om de smalle kop: nu kijkt het op, het ziet den
mensch, die stil over hem gebogen staat, aan, zooals het dat gister, zooeven zou
hebben kunnen doen. Een vreemde zou niets bijzonders opgemerkt hebben.... even
speelt een snuiven om de korte neusvleugels; het haar ligt nu heelemaal glad op de
huid; de loopvoet van de achterpoot tipt maar even de grond; ze raakt amper de vloer,
alsof ze zóó een sprong zou willen doen.... Het kijkt op met de verstandige
onderdanigheid van het dier, dat om voedsel vraagt; een oogen blik laat de ontroerde
toeschouwer zich misleiden....
Dan is het of de spieren van de buik zich plotseling samentrekken; het dier opent
de bek, en een angstig huilen maakt zich los, slaat door de kamer, door het huis; het
is geen huilen, het is een diep hikken, waar die doodsroep mee inzet; het geluid wordt
opgebraakt; het gutst uit de wijdopen bek, het verscheurt de stembanden; het is in
het geheel niet meer het gehuil van een kat; het heeft iets van het roepen van een
kind, dit smartverslagen blaten.
En wat den jongen Homan betreft, als al zijn geluk van het welzijn van dit dier
had afgehangen, zou hij niet met grooter verslagenheid hebben toegezien.
Blind, een afgrijselijke slingerende gang, zoo loopt het dier een paar schreden; het
is niet meer dan een mechanisch,
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gedachteloos spel van de spieren; de pooten zijn gestrekt als ze zich bewegen, en
zijn slap en krachteloos als ze de grond raken; alsof ze toch hun oude vertrouwde
dienst zijn vergeten. Er is nu geen enkel woord meer, dat door de nood heen tot het
dier doordringt; het ligt met de bek plat aan de grond, over de ribben rijden de spieren
elkaar na.
Dan, plotseling, staat het dier rechtop; het loopt met een nare stijve houten gang
de kamer door, recht bij de schubbenrij van de vloerlooper langs; maar de bezinning
is al uit de blik heen; het loopt tegen de muur op; het is niet meer dan een marionet;
het zwijmt met de kop over de muurplint; dan valt het neer; het is de dood, die zich
met het dier bemoeit.
De pels is verdaan en vergooid; het is al de huid van een dood, en verworpen dier,
dat daar ligt.... gedachteloos gaat de hand van den mensch, die zich in dit lijden
verdiept heeft, en die gemarteld wordt door het besef, dat hij niet vermocht te helpen,
over de gehavende vacht.
En dan is het of door die aanraking, de pijn voor een oogenblik wijkt; en het
stervende dier ziet op; het beurt de kop: het richt de nu bijna geheel weggetrokken
oogen op het gezicht van den mensch, dat zich over hem heen buigt, op de wazige
witte vlek boven zijn kop, die stem heeft.... en het dier tracht te antwoorden op die
liefkoozing; het tracht te antwoorden, zooals het dat altijd deed; het tracht te spinnen;
maar welk een vernield, verbrokkeld grommen is dit; het is als een korrelig steunen
dat zich verheft, en verstikt.... Dan rest ook die vluchtige, verre herinnering niet meer
in het verdofde bewustzijn van het dier; de krampen schudden het, het slaat de poot
uit, en grift de tanden in de hand die het streelt; het bloed komt uit die wond.
Even later trekt de laatste siddering door het vergiftigde lichaam.
Het is Toon, of niet een dier daar ziek gelegen heeft: het is of een mensch is
gestorven. Hij heeft het laatste uur van zijn oom niet mogen zien; het is hem nu, of
hij dat heeft aanschouwd.
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Het is Toon, of hij nu voor goed van zijn oom afscheid genomen heeft. Hij weet
eigenlijk niet, wat er bij hem hapert. Hij begrijpt niet, hoe hij daar zoo lang op zijn
kamer kan zitten, en nadenken over dingen, die niet overdacht willen zijn. Hij moet
er om lachen, dat hij daar urenlang naar het tragisch geëindigde doen van een kat
heeft zitten kijken, en daar zijn eigen leven in heeft meenen te herkennen.
Het is intusschen avond geworden; nacht bijna.
Ingeslapen is het huis. Als een onttakeld schip, dat dronken op de stroom drijft,
zoo ligt het daar. Deuren staan nog open; het drinkgerei staat nog op tafel; het is of
het huis nog droomt over de woorden die hier door menschen gesproken zijn; of het
zich bezint over het afscheid.
Een oud vertrek is de kamer, waar het stervende dier ligt; een bij-keuken. De kalk
op de muren is in bulten getrokken, door het vocht gekerfd, als de beenderen van
een door jicht gekweld mensch. De zolder is door de wasem van het fornuis aangetast,
het hout is gaan werken, en onder de verf is hier en daar lucht geschoven, die is
gebladderd, en heeft losgelaten hier en daar. Ik heb altijd het besef gehad, of ik hier
met ongewasschen handen liep, denkt Toon; m'n oom had het huis willen doen
herstellen, maar er is niet meer van gekomen.
Door de deur die open staat, kijkt hij op een met steenen bevloerd portaal; in het
halfdonker glinstert alleen een koperen kraan.
In gedachten ziet hij zijn oom door deze kamer gaan; hij hoort zijn lach, die tegen
de muren placht te slaan; hij is met zijn gedachten nu dichter bij hem, dan hij ooit in
diens leven geweest is. Hij doorziet nu den hartelijken, vroolijken tiran; heerschzuchtig
was hij geweest. De scepter had hij hier gezwaaid als een oostersch monarch, zoo
absoluut was zijn gezag hier geweest; maar hij had nooit iemand kwaad gedaan; het
was goed leven geweest onder zijn leiding. Hij was door en door goed en eerlijk
geweest; alles wat hij
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maar even had durven toelaten, had hij laten groeien in den ander, zooals God het
wassen liet. Hij had thuis de critiek geoefend; en buitenshuis had hij groot gedaan:
Onze Toon, altijd had hij dat zoo gezegd: ‘Onze Toon heeft z'n diploma,’ onze Toon
voor en onze Toon na. ‘Onze Toon doet mee met de optocht’; ‘Onze Toon is me daar
toch boven op een wit paard door de stad gereden’; en dan vlak er boven op: op een
witten schimmel. Die grap van dien witten schimmel had hij er boven op gegooid;
met een glimlach van verongelijkt kind had hij dat gezegd.
En toen was mr. K. gekomen, zoo had zijn voogd verder verteld, ‘die was nog wel
advocaat en procureur ook.’ Er was niemand, die minder om titels gaf dan hij; maar
als hij zoo vertelde had hij alle zeil noodig, dan zette hij alles op; dan tempteerde het
hem, met allerlei gebreken voor de dag te komen; die den ander te laten accepteeren.
Mr K. dan had gevraagd aan de menschen, die met het spul meededen, wie een brief
direct kon wegbrengen. ‘Nou,’ zegt onze Toon, ‘dat neem ik aan. Want ze hadden
er daar niet veel zin in. En die jongen van me te paard door de stad. De pruik vloog
hem bij het hoofd om als Absalom.’
En Toon, daar alleen in die bijkeuken, heeft er schik in, zich die heele geschiedenis
nog eens weer voor de geest te halen. Hij had toevallig het gesprek afgehoord; hij
had de deur willen binnengaan, en had zijn naam hooren noemen. En de heele
geschiedenis had zijn pleegvader toen verteld; met alle potsen en grollen, met zijn
prachtige invallen er bij had hij daar een heel stuk van opgehangen; van dat feitje
dat niets beteekende.... En het grappige was, dat zijn oom zelf evenzoo in het feit
niets zag.... ja wie zou kunnen zeggen, wat er hem nu toe bracht, juist deze gebeurtenis
te vertellen; misschien alleen de begeerte den ander er toe te vernederen, om deze
dwaasheden lachen. En dan had hij er z'n schik in, als hem dat gelukte, dan liep hij
met z'n aangedikte militaire pas weg; streek
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zich de snor op, en liep zich te verkneukelen, dat hij den ander weer zoo heerlijk
‘ingemaakt’ had. Omdat hij zoo door en door eerlijk en verstandig was geweest, had
men dat alles van hem geslikt, had men geluisterd....
‘En onze Toon,’ zoo vertelde hij verder, ‘komt daar voor dat huis, van dien heer
van de rechtbank; en hij moest daar z'n boodschap doen.... Je weet, daar zijn immers
van die tuintjes voor de huizen.... En wel zoo netjes heeft ie z'n schimmel aan het
hek gebonden, en is het huis binnen gestapt....’
Vol trucs had de kleine tiran gezeten; waar hij hen allen mee ingemaakt had. Over
beginselen had hij niet altijd veel te vertellen geweten; maar hij was het mensch
geworden beginsel. Ik had nog zooveel, zoo ontzettend veel van u moeten leeren,
overlegde Toon. En terwijl hij daar het lijden van het arme dier werkeloos aanziet,
is het hem of hij afscheid neemt van hem, wiens lijden hij niet heeft mogen zien.
Wat zijn oogen hadden kunnen zien, dat had zijn hart niet kunnen aanvaarden; hij
had geweten; maar had het nauwelijks geloofd.
Het lijdende dier ligt nu plat op de vloer; nu en dan glijden de pooten over het
hout, alsof ze gehoorzamen aan een vreemd bevel; de nagels krassen een dood en
onnut raspen over de naden.
Nog eens; en nog een keer; en voor het laatst nu.
Avond. De takken der boomen warmen zich in het lamplicht, dat van onder de huizen
opslaat. Een kind speelt met een brandende flambouw op een straathoek: een klein
feest in haar papieren huls.
Een feest is de straat ook: tusschen de boomen stralen de nachtlampen.
En de transparanten van de herbergen en winkelzaken zijn zoo onwezenlijk mooi.
Homan heeft het eigenlijk wat armoedig; de warme roode gloed achter de lichtbakken
lokt hem als een kind. Hij ziet er troost in, dat ze daar zijn. De raamlampen der
winkels zaaien gul hun licht ver over het plaveisel.
Het is ook een feestdag voor de menschen geweest; nu is
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de zon gekomen, nu bedenken de menschen, dat ze een mooie Herfst mogen
verwachten.
De dwaallichtjes, roode en witte, van late wielrijders zwermen over de weg.
Achter elke voetstap trilt nu de slaap van de stad na. Het is of die voeten vlak
achter het raam voorbij gaan; of de kamer gelijkvloers ligt.
De winkels zijn gesloten; de lach van de diensters rekt zich naar een of ander
genoegen, dat ze ontkend hebben.
Donker is het kamertje waar Homan zal slapen. De weg er heen kent hij nog. Vlak
achter het portaal ligt de trap. Daar is het zwart als de nacht.
Maar wie met de schouders tot de rand van de groote zolder is gekomen, ziet
opeens een blauwige vlek in het donker dat de hanebalken overkapt: de nachthemel
hoog boven het valraam.
‘Moet je geen licht hebben,’ roept, net zooals altijd, redderig tante Heleen.
‘Dank u, ik vind de weg zoo ook.’
Het licht, dat door het valraam komt, is een diffuse grijze vlek op de vloerplanken.
Aan deze balk was het, dat ik des morgens mijn oefeningen van den
gymnastiek-leeraar repeteerde, overlegde Toon. De geboende zolder, die steeds
geheel leeg stond, was zijn oefenlokaal geweest. Zomer en winter was hij hier geweest,
had zich getraind aan de door de droogte gespleten balken.
Hier ook was het geweest, dat Onno, de eenige zoon van zijn pleegouders, in de
touwen van de ringen was verward geraakt....
Hij was het zelf geweest, die den armen jongen daar had gevonden. Hij had het
touw niet losgesneden; hij was naar beneden gesprongen; in twee wilde sprongen
was hij naar omlaag getuimeld, en daar had zijn doodelijk onthutst gezicht het de
argelooze moeder gezegd; woorden had hij niet kunnen vinden, dan de naam Onno.
En dat was genoeg ge-
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weest. Tante was minder verslagen geweest, dan men had kunnen verwachten; haar
zorgennatuur was op alle onheil bedacht geweest; nu begreep hij, hoe dat kwam; elk
jaar en elke ervaring bereiden den mensch voor op onheil en afscheid.
Hij zelf had niet begrepen, wat daar op de zolder gebeurd was; hij had de dood,
die toen voor het eerst op zijn weg trad, niet herkend, het was een redelooze angst
die hem bij de trap omlaag geworpen had.
Maanden later eerst had zich bij zijn tante de zenuwcrisis geopenbaard, waarvoor
zich toen de vinger op haar gelegd had.
Donker is het kamertje. Hij slaapt er nu al weken lang weer; maar deze avond pas
‘confronteert’ hij zich als het ware aan het toch zoo vertrouwde plekje. De
nachtlampen achter het zwaarte gordijn zijn doode oogen, ze zwaaien met elke pas
mee, die men doet. De schimachtige vlek, die op de waschtafel valt, is nog half
schaduw; doffe schijn, waar geen leven in komt. Alleen de lichte vlek, die ingebrand
is in het donker van de vloer, leeft: ze beweegt zich, als een klein weerspannig dier
trilt en krabbelt ze over het vloerzeil.
Het brood bouwt het lichaam; de wereld de ziel. Zou ik anders geworden zijn, als
ik een andere kamer had gehad, overlegt Homan. Ik heb hier, boven deze eindelooze
karavaan van menschen, deze stroom, die naar de stad gutst, geleerd naar het leven
te verlangen, en ook.... het te wantrouwen.
Op de twee doode oogen achter het gordijn gaat hij af; ze verspringen telkens als
hij de voet verzet; het zwarte gordijn slaat hij weg; door de vitrage heen kijkt de
maan naar binnen; een witte bal in een zinderende blauwige vlam; de roode rook
slaat in breede strepen van de randen af. Het maanlicht is zoo ijl als het tulle gaas
van het gordijn; het weeft de mazen dicht; dicht als linnen lijkt het tulle.
De stad is een kind, dat niet tot rust kan komen; telkens komen anderen het plein
op, die daar afscheid nemen.
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Gepraat: spot. Men neemt afscheid: de groet doet een beroep op den ander, herstelt
de verhouding. Een vrouw lacht haar zonden bloot.
Het is in lang niet gebeurd, dat ik in een ordentelijk bed heb geslapen, overlegt de
teruggekeerde. Hij heeft zooveel nagedacht; meer dan hij de laatste tijd van zichzelf
gewoon was; uit reactie gaat hij er een klein feest van maken, dat hij daar weer na
zoo lange tijd in een veeren bed en tusschen lakens gaat slapen. Hij wascht zich
geheel; dat heeft hij niet iedere avond gedaan op de chambrée. En dan trekt hij zijn
nachtgoed aan; dat evenmin heeft hij steeds gedaan op de chambrée.
En nu, na vele dagen, is het plotseling, of er het een of ander waarschuwt: nu strijkt
het verwarrend zachte slaapgoed over de frissche, op rust bedachte huid; men verlegt
de leden; verlegt zich in de weeke vergetelheid van de kussens. Wel, het is goed,
daar te liggen, te ademen, te leven; zoo kortzichtig als een dier, van alle gedachten
loos zijn.
De goedige droesem in het bloed te voelen van een zalige moeheid; telkens, als
men zich verschikt, weet men weer, dat daar die bondgenoot van de slaap nog is.
Er staat een dikke mist in de straat; ach, zoo dik als die mist is, die damp die er in
de stad staat. De voetstappen van de menschen zijn er in begraven. Om elk geluid
zit die blindeering gepakt: de linden ruischen er wel, even, in. In de verte komt een
heele late autowagen.... een late autowagen, die schuift onder de mist door, die schuift
zijn verstopte geronk vlak over de grond.
Misschien is er van deze bewogen oorlogsjaren een bezinksel in zijn bloed
achtergebleven; door het dunne dekbed, daar dringt de koorts doorheen, en in het
kussen, daar is de warmte. Het is niet het dikke gesteven linnen van het hospitaal;
door het gebruik van jaren is het zoo zacht geworden als de huid zelf. Een oogenblik
is het koud, en dan
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is de peul zoo warm als het bloed; dan komt de warmte uit de leden er op toe.
En heelemaal loopt alle warmte uit het lichaam op de kuil toe, die het lichaam in
de matras ligt, die zoo uitgezocht zacht ligt. Hij was vergeten, dat men van het slapen
een soort ritus, een ceremonie maken kon; misschien deden de anderen dat van het
heele leven.
Een auto komt uit de verte; de motor hobbelt maar zoo'n beetje op de vrijloop,
heel in de verte rumoert het geluid van de motor achter de geluiden van de straat; er
is ook een paard dat met een wagen door de straat moet; het paard stapt, de wagen
ratelt; de geluiden krinkelen op mekaar toe; het paard trappelt op al hooger pooten,
om uit die kriebelende inktvisch uit te komen.... een kind roept nog, en daarachter
begraven ligt de motor. Maar die schuift op de straat in, die brommende trechter
wordt grooter en grooter; uit welke buik roept het monsterlijk diepe geronk dat zich
als een dikke brei over alle straatgerucht uitspreidt?
Hooger dan alle huizen staat de kruin van de plataan aan de overkant der straat
tegen de hemel; een zwarte pagode.
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Jongeren
OVER KERKELIJKE VRAGEN KOMT HOMAN te praten met Jannink. Hij blijkt
vol critiek op de geest, die er onder de leiders in de kerkelijke zaken heerscht. De
geest in de kerk deugt niet; soms wordt Jan wild, als hij zich in zijn bezwaren warm
praat.
Homan kijkt hem nu en dan aan. Och, denkt hij, moet je nu deze goedwillende
menschen nu al deze zware verwijten doen.... Het is of je een kind een vracht van
een reus op de schouders wilt leggen. De menschen zouden niet weten, wat hun
overkwam, als ze hoorden, dat ze zich al die verwijten hadden waard gemaakt.
Maar Jan praat door. Hij beweert, dat de predikaties, zooals men die gewoon was
in de kerk, te weinig vat op hem hadden. Het kwam hem voor, dat men de goede
leiders miste. Zij, die een werkelijk geestelijk leven kenden, hadden geen oog voor
de vragen van dat oogenblik; en anderen, en dat waren zij, die de toon aangaven,
deden niets dan praten over uitbouwen en organiseeren. En de besten keerden zich
af.
‘Je moet de volgende week in het Centraal hotel komen,’ zei Jan. ‘Daar beleggen
jongeren een vergadering om onze bezwaren te bepraten. Als je wilt kan ik je daar
een uitnoodiging voor bezorgen.’
Ver voor de tijd is Homan in het gebouw, dat hem eenigszins imponeert.
Langzaam loopt hij de trap op, en loopt de corridor over tot hij kamer vijftien
bereikt.
Een hotelkamer.... Onhartelijke, nonchalant-royaal aangekleede zaal. De ruggen
van vergaderende comité-bestuursleden staan er in de leuningen van de stoelen
afgedrukt.
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Elke voet op het karpet heeft iets van de royale grootdoende gezelligheid
weggesleten.... Het plezier over die vlot aangekleede kamer, die grove met grof geld
gekochte welvarendheid voor een paar uur, schurkt zich nog de rug in die plat gezeten
rood-pluche stoelen. De schim van de rook van opgerookte sigaren hangt er nog. De
laatste voorzitter, die hier manlijk, succes-bewust, heeft gesproken, heeft er een
zwakke galm gelaten; en de nieuwe middenstands-vereeniging, aangestoken door
het plezier om het vlot succes dat de gérant, die ontvangt, suggereert, vat diezelfde
manlijke toon weer op.... spint er aan voort.
Homan ziet van boven op het gewoel neer, dat voorbij trekt.
De straat staat volgepropt met witte en zwarte vakken.... De topgevels, koekoeks,
en de schoorsteenen staan met donkere verf op de glanzende straatplavuizen
afgeteekend. Auto's schuiven er over.... de schouder schoor gezet tegen de zonkant....
met vluchtige zwaai spat daar telkens het zonlicht over uit.... licht, grauw, hel, zwart,
zoo wisselt het licht....
Het zoomt met een slag, vlug als de bliksem een gulden zoom op een profiel; een
helle witte stip, een kleine zon zelf, glinstert op een benzinedop; een kleine
beweeglijke ster met stralen, scherp als dolken....
En daar midden op straat.... zulk een vreemde groote vlek ligt daar.... daar is de
zon geborsten.... daar is het licht over de straat neergeplatst. Kinderen hebben daar
met stuf op die plek de blauwigheid van de straatsteenen weggegomd. Wat een
wonderlijke groote lichtvijver ligt daar midden op de chaussée.... de gebogen ruggen
van de voorbijgangers schuiven er zoo zwart over.... even krom zijn ze....
Even boeit den wachtende het verkeer in de straten.... de slokdarmen van de
maatschappij.... Als in de ingewanden van de stad kijkt men; het verkeer gutst er
door.... hij ziet de vlugge prettige druk op de schedel bij den man aan het stuurrad
als hij zich in een nauw pad waagt, waar hij door-

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

251
slipt.... het animale genot, waarmee hij het lijf voor het gevaar weggrijpt.... Diens
behagen in de onberispelijke wagen.... en het kleine zeildoeken vak in het plafond
van die gecapitonneerde kist.... dat hij opensnijdt als hij op een of andere donkere
avond de gracht zou inrijden. Auto's waarin vrouwen en kinderen zitten ingepakt als
in nesten.
Ook een begrafenisstoet trekt voorbij.... Een lange optocht, die geheel met zwart
omhangen is.... van de paarden drupt een roetdoffe zwartigheid tot op de steenen....
als een trieste processie van droomzwarte spoken; zoo schuift die door de
zon-belachen straat.... zoo zwaar en zwart en glansloos hangen de kleeden, over de
paarden, de koetsen, de menschen.... Er is geen enkele gedachte, die uit die helle zon
kan uitgaan en doordringen tot in de zwartheid van die roet-gedofte kleeden. De
aansprekers, de dragers converseeren met even open lippen.... en uit de opengeschoven
raampjes van de laatste coupé rollen dikke wollen rookwolken:.... wat daar gerookt
wordt.... de wagen kon in brand staan.
Het groote zwarte bord in de hall, die nog bij de winterkille straat hoort, houdt boek
over de kamers. Achter kamer vijftien staat een naam geschreven, die later is
doorgehaald; een verzakt wit kruis maakt de letters onleesbaar.
Wat beteekent dat, denkt hij, dat die naam van de ‘Jongeren’ onleesbaar is gemaakt?
Het leek hem een schande, dat al deze comité's namen droegen, en het hunne niet.
Het scheen hem een aanklacht, en een karakteristiek meteen. Ze hadden geen naam
en geen richting. Geen enkele verhandeling had hem beter de wankele toestand
kunnen onder het oog brengen, van hun groep, dan dit bord, dat het gebrek van de
groep zoo duidelijk onder het oog bracht....
Onder de druk van deze straat-kille hotel-hall kwam het
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hem als een misdaad voor, als een zielsdefect; daar naamloos tusschen de
succes-suggereerende, elleboog-ridders te staan.
Beschaamd sloop hij tusschen de tourniquet door naar de restauratiezaal.
Neen, zeker, zij waren niet de gasten, die daar door dezen gérant geappreciëerd
zouden worden.... Zij misten de vaardigheid, voort-te-breien aan deze
overwinnings-sprei, die vervelende victorie-suggestie die hier jaar in, jaar uit
geheerscht had, verstard lag in de hoovaardij, die het gezicht van dezen gérant
polijstte.... Deze stond bij het buffet en keek als hij, door het raam naar buiten....
Ze keken beide op hetzelfde oogenblik naar een en den zelfden bedelaar, die voorbij
ging.... of bedelaar.... neen, een bedelaar was hij toch niet; neen.... Homan wist zeker,
dat deze man geen bedelaar was.... alleen een niet-geslaagde; een die niet op de inval
was gekomen, zich het air van réussi aan te wennen.... Een, die de aggressie van fit
te zijn, al te scherp in de trekken is in-geëtst.... Een, die met afgetrapte schoenen
loopt.... die zelfs het gekeerde confectie-pakje niet aan heeft.... een man met een
gerafelde katoenen pantalon.... Hij liep langzamer naarmate hij dichter bij de deur
kwam; een oogenblik zag men aan hem, dat hij wilde binnengaan, dat zijn gedachten
hem vóór gingen, de hall in.... Toen trof hem de blik van den gérant, die hem als het
mes van een chirurg in de schouder gleed....
Hij liep door.... Hij had die deur niet willen binnengaan. Zooals deze man, komt
onze groep hier in dit hotel samen, denkt Homan. Wij zijn door de op de traditie
teerende hoovaardij van dit hotel al veroordeeld, zooals misschien de traditie ons
straks zal veroordeelen. En het was Homan, alsof hij moeite zou hebben, zijn
moeilijkheden hier vorm te geven.
Als hij terugkomt, is de vergaderzaal reeds vrij dicht bezet. Allerlei bekende personen
bevinden zich daar, die men hem
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aanwijst. De eerste, die spreekt, is Zoomer; hij is bekend geworden door een pamflet,
dat gericht was tegen de inspiratie-theorie.
Hij staat daar; haastig stoot hij de zinnen van zich:.... Wat is hij.... hij zou
handelsreiziger kunnen zijn.... met een verbluffend-onbeschaamde levenswil vat hij
de vragen aan.... Brochures schrijvend, ageerend, zoo gaat hij het leven door. De
prachtige bezorgdheid, waarmee de ouderen voor het behoud van de kerk, van het
gezag van de Schrift vechten, is voor hem minder dan lucht. Hij tornt er tegen op,
blind als een mier tegen een zandhoop, hij gesticuleert, het vette bruine haar fonteint
in alzijds gerichte bundels bij zijn lage slapen langs.... zijn oogen spietsen de aandacht
van de luisterenden op. Nu hier, dan daar neemt hij er een mee.... een onverklaarbare
borneering maakt dat hij niet ziet, dat hij zelf heel eenvoudig voor zijn plaats staat
te vechten en dat achter de kleinmoedige verdediging van de ouderen, de traditie
staat, die haar kinderen beschermen wil; dat alles, wat er waar, en goed in het stelsel
is, opstaat.... zich verheft, omdat het zich in het hart weet geraakt.... Het is er zoo ver
vandaan, dat hij dat zien zou.
‘Het is belachelijk,’ zegt hij, ‘te denken, dat het geloof zou berusten op de uitspraak
van een boek. De bijbel is niet meer dan een bij-bèl. We gelooven omdat ons hart
spreekt. De laatste grond van ons geloof is ons hart. Als het niet Gereformeerd is
wat ik zeg, moet men mij van de gemeenschap der kerk uitsluiten. Wat ik hier zeg,
zeg ik tegen de opzieners ook.... Maar men doet me niets.’
Er hangt een vreemde sfeer in de kamer. Telkens staat een spreker op. Nu in deze,
dan in gindsche hoek, gaat als het ware een vuurpijl van gedachten omhoog.... maar
er komt geen vlam; het licht gaat aan en dooft weer; ieder heeft zich in andere
bezwaren ingewerkt.
‘Ik heb een gravamen ingediend,’ gaat de spreker voort.... ‘over de sleutelmacht.
Heeft de kerk de macht, een mensch

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

254
van de hemel uit te sluiten? Niet waar; de algemeene kerk, de gemeenschap der
heiligen; ik hoop niet, dat ooit iemand tot de conclusie moge komen, dat ik van die
zou zijn uitgesloten. Maar dat de Gereformeerde kerk daartoe de macht zou hebben....
Waarom zou een Katholiek niet zalig kunnen worden? Ik ken tientallen Katholieke
en Nederduitsch-Hervormde Christenen, in wier schoenen, als ik het zoo zeggen
mag, op wier plaats ik graag zou staan. Maar wat de sleutelmacht betreft.... ik dank
God, dat ik ook zonder de Gereformeerde kerk kan zalig worden....’
Men begrijpt, dat deze mensch bij dit vraagstuk is terechtgekomen.
Als hij het woord Gereformeerde kerk zegt, staan alle gebreken dier kerk iemand
voor oogen. Het afschrapsel van de eerste consonant heerscht over dat heele woord....
‘Er is een kruis, dat ons door de medegeloovigen wordt opgelegd. Zoolang
wantrouwen en achterdocht heerschen bij ons....’, begint een ander. Een jonge man.
‘We staan buiten de cultuur,’ interrumpeert een stem.... Driest en dringend is die
stem.
‘Laten we afzien van alle cultuur,’ antwoordt onbeholpen de ander. ‘Misschien
zouden we over vijftig of honderd jaar aan een zekere cultuur toe zijn; als wij ons
daar op toelegden. Maar het eene noodige is niet de cultuur. Het is de vraag, of onder
ons de gemeenschap met God wordt gevonden; niet maar het naieve goed vertrouwen
op de goede afloop van ons leven.... dat naïever is, naarmate wij grooter échec in
ons leven zien.... maar we hebben behoefte aan twee of drie, die ons kunnen voorgaan.
Zooals er een kruis is, dat den geloovige op de schouders gelegd wordt door de
wereld, zoo is er ook één, dat de broeder hem oplegt....’
Hij staat daar.... er ligt maar een vergeten, dor plukje haar op zijn ouwelijke schedel;
en zoo garenachtig dun is dat haar.
Het zijn alle nachten, die hij werkende en nadenkende over
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de toestand der kerk heeft doorgebracht, die hem er de kracht geroofd hebben.
Dun is zijn hals.... en dik als een pompoen, leeft het hoofd op de dunne hals. Het
lijkt of de strijd om de geest het eenige was, dat hier van belang was geacht.
En zooals die daar bloeit in de grijze oogen.... Wie hem daar ziet staan, en hem
zich ziet bewegen.... met zijn belachlijk overdreven geste. Wiens schuld is het, dat
hij zoo is?
Wie moet men hier verwijt maken?
Het duurt soms zoolang voor hij spreekt....
Hij houdt de uitgestoken kromme wijsvinger tegen de kin; zulk een mooie
oratorische geste is dat niet.
Hij spreekt.... bezint zich; en alsof hij zijn conclusies op dit eigen oogenblik maakte,
zoo kijkt hij zinnend de wassende schemer in; en de oogen nog weg in de dingen,
die zijn scherpe gedachten hem voortooveren, zoo plukt hij daar de bloemen van zijn
overleggingen af.
Het is zoo stil geworden in de kamer.... Er staat een kleine schipper, een klant van
kringen en mystieke vriendengroepjes; een die aan zijn verkeer met het water de
behoefte aan een dieper mystiek wint, dan, naar zijn meening de kerk hem geeft.
‘Amen,’ zegt hij opeens hardop.... En er ligt zooveel overgave in dat woord aan
de bedoelingen van den jongen man, die langs een heel andere weg (de indirecte,
door de boeken in de studeerkamer) tot hetzelfde inzicht, en wat meer zegt, tot
dezelfde ziels-gesteldheid is gekomen.
Het is of die twee een verbond gesloten hebben. Of dat wat niet in een comité, in
een vereeniging of een nieuw kerkgenootschap is te vangen, hier ondergebracht is,
in wat in de schemer van deze gehuurde vergaderzaal leeft. Wat doet het er toe, of
hier de lafheid aan het woord is van den spreker, die met ontroerende gewilligheid
de rug zet onder een onnoodige vracht? Mogelijk is het zijn eigen vrees voor
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de konsekwenties van zijn gedachten, die hem hier parten speelt. Maar wat doet het
er toe.
‘Mijnheer,’ roept de brochureschrijver, ‘u is bang voor de konsekwenties van uw
eigen woorden. Wij hebben lang genoeg het juk van de ouderen gedragen. Ze hebben
alle plaatsen bezet in de kerkelijke wereld. We moeten ons lucht verschaffen. Het is
de lafheid die u daar preekt....’
‘U is schromelijk onbillijk tegenover de kerk,’ roept nu iemand; men weet niet
hoe hij is binnengekomen. In elk geval heeft niemand hem daar in die hoek opgemerkt.
‘De kerk is onze moeder.... het past een kind niet, dat hij ongehoorzaam is.... U hoort
niet in de kerk. Als u vrijer meening wil toestaan, dan de kerk veroorlooft, dan is
daar niets op tegen. Maar u kunt er ook geen bezwaar tegen hebben, dat de kerk haar
deuren voor u sluit. U onderwerpt u niet aan het gezag der Schrift. Waarom zouden
wij belijdenisschriften opstellen, als niemand er zich aan zou houden? Laat, wie niet
gelooft, zoo eerlijk zijn, dat hij de kerk verlaat; en wie het wel doet, moet trachten
de kerk van binnen uit te verbeteren.’
Toen hij dat gezegd had, stapte hij van zijn stoel af. Hij leek klein en jong.
‘Het is mij nooit opgevallen, dat er bij ons een tekort aan geestelijk leven is. We
hebben mannen te over, die ons daarin kunnen voorgaan.’ (Hij noemde sommige
namen). ‘Klagen is niet de manier, waarmee men verbeteringen aanbrengt.’
Hier zweeg hij. Men zag, hoe hij met vlugge bewegingen op de deur toeging en
verdween.
Men had getroffen geluisterd. Wie is die jonge man, vroeg brieschend Zoomer.
De voorzitter noemde zijn naam.
Het was of de komende generatie reeds vonnis geveld had over het bestaansrecht
der vragen van hen die daar vergaderden; alsof de schim van hen, die straks zouden
komen, deze zoekenden reeds weer verwarde.
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De beteekenis van de woorden, die op de vergadering waren gesproken, drong maar
half in Homan in. Eerlijk gezegd, kon hij zich niet voorstellen, dat men zich over
deze vragen warm praatte. Ze waren zoo ver van hem verwijderd.
Het beloop van zijn leven had hem op zichzelf en op directer ervaringen
teruggedrongen. En wanneer hij verder doordacht, kon hij deze afwijking niet anders
dan ‘het gebrek van een deugd’ noemen. Overigens, zoo overlegde hij, überlegen
min of meer, betroffen de kwesties, die op vergaderingen besproken werden, zelden
andere zaken, dan die van organisatie, exegese, e.d.
Hij was trouwens op het oogenblik, dat deze dingen gebeurden, niet meer zoo, dat
hij zich op vruchtbare wijze met deze vragen zou kunnen bemoeien. Hij was het eene
uur gejaagd, en het andere hinderlijk langzaam, en geneigd tot onvruchtbare
overleggingen. De gevolgen van de gebeurtenissen, die in deze vertelling beschreven
zijn, stonden op het punt, zich bij hem te doen gelden. Er ligt een druk op zijn denken.
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De jacht
OP EEN VAN DEZE DAGEN ONTMOETTE HOman Jannink, die met geweer en
weitasch rondliep. Wehmeyer vergezelde hem.
‘Je moet morgen met mij op jacht,’ zei hij. ‘Dat zal je gedachten verzetten.’
‘Dankje,’ zei, te scherp, Homan. Hij kende zijn vrienden. Hij is er achter gekomen,
dat hij het zich tot gewoonte gesteld heeft, ieder ander boven zich zelf hoog te willen
achten.
Maar hij verlangt er naar, een dag buiten te zijn; verwacht daar heil van.
Tot een marteling wordt hem de dag.
De Slinke-streek gingen ze in. Tusschen een sleuf in het hakhout had zich een
boerderij ingedrongen. De akkers lagen niet vlak, ze waren bol; en de schoorsteen
van de lage boerderij keek daar maar even boven uit. Als goedige monsters schoven
zich de aardgolven op haar toe.... In een gleuf ingezonken leek het huis. Scheef stond
het als een schip dat zich moeilijk overeind houdt op de schuine helling van een golf.
Ja werkelijk, men kon een oogenblik gelooven, dat ze zich bewogen die golven. En
och zoo veilig als die hut daar lag, in de luwte. Wie het arm gehad heeft in zijn leven,
wien God waard bevonden heeft hem veel te ontnemen, die kan hier genezen, zei
Homan in zich zelf. Kil was de lucht, de gele bladen zaten aan de eikenstammen.
Een smalle streep spurrie liep als een groene weg de hoogste top over, links en rechts
drong het aardgrauwe aardappelloof daar tegen op.
In het knolgroen, dat als een egaal groen boordbed de bochten van het bruine
hakhout volgde, rumoerde de hond.
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Op het kaalgevreten weitje, dat een ring om de boerderij trok bleef de jager staan....
Er zit een konijn daar tusschen het loof verzekerde hij. Ik hoor het aan de hond....
De hond is oud.... Zoo wit is de bek van de hond; alsof hij die in meel gedoopt had.
Als een oud man zoo staat hij daar: een oud adellijk heer, die aan zijn goede leven
opgebrand is.... En als eindelijk zijn werk begonnen is.... de bek laag aan de grond,....
zoo haast hij zich over de plek van het veen, waar de jeneverstruiken, als de cypressen
van een Oostersche tuin, recht omhoog gaan.... En als hij boven een klein krabsel
van een konijn komt, waar nog even de reuk van het dier boven zweeft, gaat de dorre
geknotte staartstomp wild heen en weer; de andere sporen ziet hij niet; hij loopt op
de neus.... Hij ruischt tusschen het blad van het hakhout.... Een oogenblik vergeet
men hem.... de boomenrand van het bosch heeft geen relief.... is niet meer dan een
groen silhouet dat in de lichtere hemel ingeplakt is.
Maar even later hoort men hem tekeer gaan in het hout.... het lijkt of alle geesten,
de kobolden daar in de donkerte van dat hout zijn los gebroken.... Een woest snuiven,
grommen en ritselen.... een korte blaf.... het is of een oud man ja roept met nog juist
genoeg stem. Daar verschijnt de haas. Zal ik schieten, prevelt Jannink; aan wie vraagt
hij dat? In een kleine terreinkom staan ze. De aandacht klopt het bloed onder de
aderen. De Vlaamsche gaai wordt niet meer gehoord; wat vredig en veraf leek het
sissend gesnetter waar de bonte meerkol de stilte mee aan flarden sneed, zooeven....
Het is seconden lang zoo stil.... De haas, verbijsterd, door de aanwezigheid van den
indringer, een doffe onrust in de groote bruine oogen, kijkt den mensch aan, het
gevaar is zoo ontstellend dicht bij, dat het dier niet aan zijn angst toekomt....
Dan, met een niet te vlugge wending, laat het dier de witte pluim zien en springt
de zandkuil in. Schiet. Maar
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Jannink schiet niet. Zijn ziel is een duivelsche leelijke dorre kom ingeschoten;
eigenlijk is daar niets, totaal niets, van aan zijn gezicht te zien.... Zijn oogjes staan
waterig; hij is maar zulk een klein vervallen menschje, zooals hij daar staat; de pet
als een klein dak staat schuin boven zijn neus; een goed al bijna ingeslapen mensch....
Maar wie hem ziet staan, weet dat hij als een wiel in een machine zoo nauwkeurig
wentelt in de gebeurtenissen die elkaar nu met de snelheid van de bliksem daar in
de zandkom opvolgen. Dat zijn ziel zelfs niet een keer stokt.... dat geen oogenblik
van aarzelen of twijfel hem plaagt. Het is het goede oogenblik nog niet.
Even later vluchtte het dier, verbijsterd door de heete jacht van de razend te keer
gaande hond, en liep recht op den jager af. De hond, gek geworden door de
aanwezigheid van het wild, sprong tegen het stekeldraad op en reet zich de rug open
aan de scherpe punten. De jager stond met het geweer aan de wang; maar een
oogenblik later liet hij het zinken. Recht achter de vluchtende haas aan kwam de
hond. Hij durfde niet schieten, uit vrees het snel naderende dier te raken, dat van de
wonden, die het de scherpe punten hadden toegebracht, niets voelde en als een grof
monster met wildzwaaiende pooten, elke spier gekromd in de snelle vaart, over het
veld ijlde, achter de jonge tengere haas, die niet heelemaal zeker de weide overstak.
‘Achter,’ riep schor de jager. Maar hij wist, dat de hond niet zou gehoorzamen.
De wreede bek laag tusschen de gestrekte voorpooten, het lichaam in een flauwe
boog, die maar even de grond raakte telkens; onmiddellijk weer opveerde voor de
volgende sprong.... de haas, de kop, de ooren rechtop, het onzekere ook in de
bewegingen dat jonge dieren hebben; nog in deze doodenrit argeloos overmoedig
ook, zoo schoot het dapper over het veld.... Ach, wie die twee dieren zag, die om een
teug adem vochten, had niet veel moeite om zijn voorkeur te bepalen, die koos voor
het kleine verjaagde
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dier, dat met zijn kleine pootjes rank en vlijtig de ruimte mat.... Toen knalde het
schot; het dier deed de laatste sprong; tot een vreeselijke, allerlaatste sprong spanden
zich de spieren; het dier sloeg in volle lengte voorover, och, zoo hoog en angstig was
die uiterste doodensprong; de kleine voorvoeten die de klem al aan de dood verloren
hadden, bezaten al niet meer de kracht, het lichaam op te vangen; het sloeg voorover,
een, twee, tot drie keer toe sloeg het in volle lengte voorover, het witte buikdons
schimde boven het kort geschoren gras.... En nog toen het daar lag, uit de koers
geslagen, sloegen de pooten de wilde cadans van die laatste zinnelooze galop; alsof
die het dier nog had kunnen redden, en, de kop plat op de grond, het oog groot en
verwonderd en bol in de grauwe bruine vacht, zong het die enkele gierende roep, die
het stomme konijn tot stem is in de angst. Zoo stil lag het lijf daar een oogenblik bij,
alsof het op een of andere wijze troost putte uit het feit, dat het die laatste snik zoo
dicht aan de aarde, die het verraden had, kon uithuilen.
De breede bek van de hond storte kwijl over de gehavende pels, die al niet meer
die van een levend dier was.... Een schor dreigement knevelde de begeerte; telkens
opnieuw verzetten zich de heete tanden in de slobberweeke huid. ‘Apport’.... En nog
eens: ‘Apport,’ riep de jager.... toen, het dier nu en dan in het gras leggend, naderde
de hond zijn baas.... Die doodde het dier met een korte slag achter de ooren.... Maar
nog toen de gedachtelooze hand het opnam, trokken nerveus de buikspieren van het
doode dier.
‘Hier zit een patrijs,’ zegt Jan, die op de hond let. En werkelijk, even later vliegt een
opgejaagde vogel op.
Een roode vlek, een bal, wordt opgegooid van de grond; een tel later heeft die bol
vleugels, tipt hij met vlugge vlerk de lucht even....
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Vol opwinding is het dorre heiveld; de bloei is al van de struiken af, het is ook al
heel ver in September; alleen de erica bloeit nog; de dranklucht hangt er van de bleeke
klokjes.... Een krankzinnige verwildering is losgeslagen daar boven die veenbruine
turfzwarte grond.... Floor rent huilend door de struiken; een vervloekt maanziek
hondengehuil is dat.... Een leeuwerik vlucht van de struiken af.... Dan blaft de holle
bom van het schot de vogel na....
‘Je hebt mis geschoten,’ zegt Homan.
Homan kijkt naar zijn gezel. Een gevoel van wrevel bevangt hem. Hij ziet den
kleinen man op jacht in dit veld, en in zijn leven ook. En het is, of Jan zijn gedachten
raadt. Hij steekt Homan zijn geweer toe. ‘Neem jij het van me over,’ zegt hij. Maar
Homan weigert.
Wacht even, kijk, heeft de kleine jager gezegd.... En werkelijk, het is één keer, dat
die kleine vleugel, die daar aan de rechterhand haar vlugge roffel tegen de ijlte tikt,
waar ze zoo onhoorbaar bij langs omhoog loopt.... één keer slaat die kleine vleugel
over.... Dan is er verder niets meer op te merken aan de slag van die zielige ernstige
kleine vleugels daar onder de stille ernstige hemel.... neen toch, nog één keer bleef
die eene vleugel uit.... ach, en nog eens, en nog; en maar heel even meer graait ze
vlug de lucht van onder het kleine lichaam weg.... niet meer dan acht slagen.... niet
meer dan vijf.... nu nog drie.... En nu maakt die kleine stip, die te ernstig schijnt om
bang te zijn; die daar zoo ernstig de eindelooze hemelladder inklimt; zoo stil en zoo
ernstig, dat men bidt, dat die kleine levende stip dat zal mogen blijven doen.... dat
het wonder, dat niet waar kan zijn, waarheid mag zijn....
Nu maakt die kleine vogel slagzij.... nu fladdert ze als een achteloos weggeworpen
stuk papier op de grond aan. Het is stil op de wereld.... De hond is de vogel al ver-
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geten, die ritselt in de verspreid gepote jonge dennenaanplant.... en ver, ver achter
die boomen valt de vogel neer.... men hoort niets. Zoo stil zeilt die zwarte stip op de
grond aan, als een stuk blik, dat een jongen de lucht inwierp.
Het is laat, als Homan door de leege straten naar huis gaat. Hij kan niet zeggen, dat
hem deze dag in het open veld met zijn ouden schoolmakker niet bevallen is; maar
toch tot de rechte zorgelooze vroolijkheid van vroeger is het niet gekomen!
Het is of hij overal zoekt om een aanknoopingspunt te vinden, en of hij dat nergens
vinden kan.
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Liesbeth
IN DEZE DAGEN BESLOOT TOON HOMAN LIESbeth Maas op te zoeken. Hij
ontmoette haar in een gezelschap, dat naar aanleiding van een jaardag een wandeling
had gemaakt naar een heuvel op wier helling een uitspanning lag, die veel bezoekers
trok.
Op de terugweg liepen ze alleen en ontspon zich een gesprek. Ook in haar heeft
een verandering plaats gegrepen.
Ze liepen langs een landweg. De stad lag aan de kim als een kermis van huizen,
torentjes en lichtjes. Ze kwamen van de heuvels en liepen langs het kanaal door de
broeklanden naar huis, op de doolhof van huizen en stegen af die aan het eind van
hun pad in het maanlicht lag. De lucht was zacht en vochtig en de sterren waren
ongewoon helder.
Het meisje genoot meer van haar macht over den jongen man naast haar, dan van
zijn nabijheid.
Hoog over de wetering voerde deze houten brug, die in het maanlicht op het
getimmerte van een schavot geleek. In de verte gleed een trein voorbij; een
reuzenreptiel met een brandende buik.
‘Laat ons doorloopen. Men wacht thuis op me.’ Het meisje ging op de brugleuning
zitten.
‘Ik geloof je niet.’
‘Maar als ik het je nu toch zeg. Ik heb afgesproken....’
Liesbeth ging verzitten, zette de voeten op de tweede sport van de leuning.
‘Kom,’ verweerde de jongen zich, ‘denk je, dat je me met zulk een foefje vangt?
Hoe kom je zoo, dat je steeds probeeren moet, hoe ver je met iemand gaan kan. Je
was toch vroeger anders?’
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Het meisje zette haar hoed af. Het bruine haar was gevat in een te kleine wrong. Haar
oogen waren niet mooi; zelfs in dit zwakke licht was dat te zien; de oogbollen waren
te groot, en gaven te veel wit bloot; toch vergat men ze niet. Zeker vergat men nooit
het koele zelfbewustzijn, de rust en de veiligheid, waarmee ze uur na uur overwon.
Ze leek op sommige vrouwen op portretten van Rembrandt, die achter een weinig
opvallend uiterlijk een of ander begeerlijk geheim verbergen.
‘Dacht je, dat ik daar zoo bizonder nieuwsgierig naar was?’
Maar even hardnekkig als zij zich in haar woorden verstopte, even halsstarrig
praatte Toon door. Hij ging niet in op haar vraag.
‘Als je probeeren wil, of je me van het nakomen van m'n belofte kan afhouden....’
‘Welnu,’ drong ze aan.
‘Dan geef ik me dadelijk over. Zelfs al had ik een belofte gedaan, waar meer van
af hing, zou ik me overgeven. Maar geef je er niet om, dat er iemand vergeefs op me
wacht?’
‘Neen,’ tartte ze. ‘Je bent niet aardig. Het spelletje is met jou niet aardig.’
Hij ging op haar toe.
‘Je maakt, dat ik om je lachen moet, als je zoo doet.’
‘Ja?’
Hoe keek ze hem aan, toen ze dat zei? Wat lachte er in haar, toen ze dat zei. Was
het de kleine leugen van haar natuur zelf, die ze zich als een groene steen in het haar
stak?
De jonge man vergat de lach, die hem om de lippen speelde; ze versteende in zijn
gezicht.
‘Wat ben jij voor een,’ fluisterde hij, zich over haar heen buigend, dronken van
een plotseling opgestoken begeeren, zich nog dieper voor haar te vernederen, dan ze
had kunnen wenschen, dat hij ooit knielen zou. De jonge vrouw sprak niet, heel wit
was ze. Geen mensch leek ze: een beeld eerder. De neusschelpen waren even scherper
ingesneden dan anders.
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Zoo keek ze naar den jongen man. Welk was haar koninkrijk? Waar stond haar troon?
Kon iemand anders tot haar komen, dan in lompen; anders dan gebrekkig en
onwaardig? Niets zagen deze oogen van een ander dan wat hem vernederde. En elk
gebrek werd onder de oogen van deze godin een bron van weelde, iedere laagheid
riep mee in een verbijsterend wild tumult van begeeren.
Niet lang hield deze verbijstering van zijn zinnen aan. Het besluit, de weg, die
hem hier gewezen werd, niet in te gaan, werd als het ware buiten hem om genomen.
Hij was er zich niet van bewust, welke daad over hem besloten was, zelfs op het
oogenblik niet, dat hij die ging volbrengen. Hij zelf zag geen uitweg. Op het
oogenblik, dat hij zich gevangen scheen te geven, keerde de vrijheid van handelen
terug. Er was in de wereld, die hem ontsloten was, geen terugweg en geen opening.
Als hij een spoor had geweten, waardoor zijn ziel, gaaf, had kunnen gaan.... Maar
er was hier immers maar plaats voor één. Meestal is dat zoo. De wereld, hoe groot
ze mag zijn, heeft maar ruimte voor één mensch. En alle gaan is drentelen, alle gaan,
dat zijn spoor niet gaat.
Ze gaan een poos zwijgend naast elkander, en de jonge Homan denkt na. Hij
herkent in Liesbeth nauwelijks het meisje van vroeger. Ze is wel heel erg veranderd.
Het is of hij nu aan elk woord, dat zij spreekt, aan de klank van haar stem, haar lach,
kan opmerken, hoe ze door de invloed van Wehmeyer veranderd is. Een heel andere
weg was ze ingegaan. Maar er leeft toch ook tusschen hen de herinnering nog aan
vroeger genoten uren die aan hen beiden behoorden. En dan is hij blij met dit
oogenblik.
Is het niet anders dan zijn trots, dat hij zich verheugde, zooeven, omdat hij over
een mededinger gezegevierd had? Maar zijn blijdschap heeft toch ook zuiverder
oorzaak, weet hij. Want op zijn manier is hij een van die, welke moeilijk vergeten.
Voor hoeveel (moeilijkheden zou hij niet gestaan hebben, wanneer het hem niet
gelukt was, Lies' belangstelling
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voor zich te winnen? Hij zou een streep hebben moeten zetten door de beste
herinneringen van zijn jongenstijd. Het is niet goed, als een mensch moet afbreken.
Wat hij afbreekt, breekt hij in zich zelf af - Homan had te veel menschen ontmoet,
dan dat hij Lies' fouten niet zou zien; maar ook zoo als ze was, had ze zich in zijn
leven weten in te dringen.
En hij weet nu, als hij haar een beslissende waag zal doen, de vraag die eigenlijk
altijd overbodig is, omdat ze voordien al beantwoord is; dat ze hem dan het gunstige
antwoord geven zal.
‘Ik ben wel eens bang geweest, dat je niet.... zou kunnen vergeten,’ begint hij.
Het ligt haar op de lippen, om, leugenachtig, te antwoorden, dat ze hèm nooit heeft
kunnen vergeten. Maar dan houdt ze zich in. Hij weet immers te goed, dat ze den
burgerscholier maar al te spoedig vergeten heeft. Hij weet heusch wel dat hij vroeger
niet zulk een furore placht te maken. Dus blijft ze zwijgen.
‘Vroeger,’ zegt hij, ‘was jij het, die niet vergeten kon. En nu.... ben ik het, die bij
je kom, omdat ik het jou niet kon.’
‘Ik weet niet, wat van mij zou geworden zijn, als ik je niet had ontmoet,’ zegt ze
nadenkend. ‘Ik ben een verkeerde weg gegaan,’ bekent ze.
‘Och, spreek daar niet over.’ De tijd is met zijn moeiten en gevaren ook bij jou
gekomen, denkt hij. ‘Laat ons niet achterom zien.’
Ik ben slechter dan jij, denkt de jonge vrouw. Maar ze spreekt die gedachte niet
uit. Als ze het zou bekennen, zou hij antwoorden: Och.
‘Ik zal je noodig hebben,’ dat is het, wat ze zegt, eindelijk. Het beteekent heel wat,
dat zij dat zegt. Nog gisteren zou het in de verte zelfs niet in haar opgekomen zijn
dat te zeggen.
‘Je vond me zooeven niet aardig. Hoe kwam dat zoo,’ vroeg hij. Maar hij wist het
wel, hij had te schielijk zijn kaarten op tafel geworpen. Zonder dat hij het zoo
bedoelde,
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had er een zekere geringschatting in de wijze, waarop hij zich overgaf, gelegen. Hij
had niet moeten zeggen: ‘Ik geef me over’; maar hij had moeten aarzelen. Ze had
langer van haar spel moeten genieten. Zooals men een nukkig kind de zin geeft, zoo
was hij haar tegemoet gekomen. Op het oogenblik, dat hij zich zoo tergend-gewillig
overgaf, had zij voorzien, op welke wijze hij zich, wie weet hoe spoedig, zou vrij
maken.
Het had er haar toe gedreven, alles op alles te zetten. Haar zelfrespect was er mee
gemoeid geweest, voor honderd gevaren had ze de deur open gezet, als ze zich op
dat oogenblik had gewonnen gegeven.
Ze had overwonnen. Dat hij zich in het volgende oogenblik reeds weer had
vrijgemaakt, was van minder belang. Had hij haar op die wijze een andere, nieuwe
weg gewezen?
Ze stond stil, plaatste zich voor haar gezel op de weg, en keek hem onderzoekend
aan, alsof ze hem nooit voordien gezien had. Misschien had ze dat ook werkelijk
niet. Onrustig waren haar oogen, ze keek naar zijn jas, alsof ze aan het weefsel van
het ratiné het een of ander van zijn aard gewaar worden kon.
‘Je bent veranderd,’ zei ze, het gezicht als dat van een, die zich een vraag gesteld
heeft, en zoo het antwoord weten zal.
‘Jij bent ook anders,’ zegt hij; een verwijt houden die woorden in. Dan heeft ze
plotseling geen tijd meer om stil te blijven staan, daar midden op die weg.
‘Zooeven ben ik bang geworden,’ bekende ze.
‘Ben je bang geworden,’ vroeg Toon. Maar de woorden van het meisje maakten
hem blij. Hij wist zelf niet, waarom. Maar in de wijze waarop ze daar naast elkander
gingen, kwam een zeker éénzijn uit. Dat was er voordien niet tusschen hen geweest.
Hij vraagt niet, hoe het kwam, dat ze zooeven bang was. Hij weet nu wel, wat de
reden van haar vrees is geweest. Hij is immers zoo dicht bij haar gekomen, dat ze
hem heeft
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opgemerkt. Zijn woord is tot haar doorgedrongen. Ze is gedwongen, het oude los te
laten.
‘Vertrouw niet op mij,’ zegt hij. ‘Je zou bedrogen kunnen uitkomen met mij.
Vertrouw op God. Hij moge ons leiden.’
En geen van beide spreken ze uit, wat ze toch op dit oogenblik goed weten: Dat
ze allebei van zich persoonlijk al te hooge eischen gevraagd hebben. Een moment
zooals ze dat beleefden op de brug, die als een zwart schavot op de horizon
opgetrokken lijkt, zullen ze, naar ze hopen, nooit weer beleven; hoe sterk de kracht
ook was, die ze beiden in zich zelf zochten en.... vonden. De man dankt de vrouw,
dat zij er hem toe wekte; en zij looft hem, omdat hij haar de moeilijke schrede verder
leerde doen. Die naar het land, waar niet de macht, ook niet die van hun sexe, maar
het vertrouwen heerscht. Het is al veel, als een mensch dat bereikt op het terrein,
waar hij persoonlijk souverein is.
Er werd over hun beider toekomst gesproken, die avond. En het gelukte hun, hun
beider verwachtingen te vereenigen. Weinig vermoedde de jonge man, dat hij nog
een zware storm zou moeten doorstaan; dat de gevolgen van allerlei moeilijkheden
zich nog zouden doen gevoelen.
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Een crisis
MAALTIJD. ER ZIJN GASTEN. ALLES IS NIEUW. Het servies is nieuw, het
behang is nieuw, lichter. Er zijn andere lachjes op de gezichten, dan die de
teruggekeerde daar gekend heeft.
Er is zon in de kamer; zelfs in deze. De zon slaat neer in het plaatsje er achter;
fosforiseert de grauwe kalk op de witte muur, die gaat lichten. De zon is in de kamer
niet, maar overal daar buiten; ze klopt aan de voordeur, de dag staat aan het raam
van de voorkamer, en kijkt naar binnen.
De kleeren, die Toon draagt, zijn nieuw; ze zitten hem anders dan vroeger, deze
kleeren, die dezelfde zijn; hij is gegroeid, ze sluiten hem dichter om het lichaam.
Maar hoe komt hij toch aan het besef dat alles hier veranderd is, dit zijn toch
dezelfde platen die hier aan de muur hangen; hier deze onrechtvaardige rentmeester
van Renan heeft toch steeds met dezelfde ruige, schaapachtige goedigheid door de
kamer geglaard; en dit portret van zijn tantes vader heeft toch altijd met dezelfde
door de retouche gedoode blik van hen allen weggekeken. Het lijkt me werkelijk of
ik nooit vreemder een nieuwe omgeving ben binnengekomen, dan deze, die mij
bekend is, overlegt Toon.
De conversatie is heel teer, broos glas. Het is een heel teer fijn spinsel; nog lichter
is het dan het zonlicht daarbuiten. Er is een oom met een zoon en een dochter op
bezoek. Homan heeft een paar chambrée-verhalen in zijn voorraad. In gedachten
gaat hij ze na; maar hij vindt geen enkele, die hij hier zou kunnen vertellen. Het komt
hem voor, dat zijn woorden hier te grof zouden klinken; hij zou zich misschien
verspreken, er is een zeker jargon in zijn woorden
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gekomen, dat hier vreemd zou aandoen. Hij zal blij zijn, als hij hier weer zijn werk
heeft. Er is zulk een raar, hoogopgetuigde gevoeligheid in hem; hij heeft daar geen
stuur over, hij zit zoo lang te overleggen, wat hij hier zou kunnen zeggen, dat de
goede gelegenheid hem ontgaat.
De gast zit in hemdsmouwen aan tafel. Die is niet dom. Die praat behendig langs
de klippen heen. Prijst het eten, geniet ervan.
Ik heb zooeen eerder ontmoet, denkt Homan; ik zou kunnen zeggen wanneer en
op wat voor wijze hij in zijn leven zichzelf en zijn inzicht is ontrouw geworden.
Zoover ben ik, denkt hij schamper.
De gast prijst het eten, is te verstandig om zich te bemoeien met dingen, die hem
niet aangaan. Hij neemt alleen van de gerechten, die hem aanstaan. Hij is een
Lebemann; een kleine zeker. Maar men mag blij zijn, dat hij er is, dat hij zoo is.
Vroeger vond ik hem een heel heer, een gladden vogel, dezen sjaggeraar.
Zijn dochter zit met een door een glimlach gemaskeerde nieuwsgierigheid aan
tafel. Er is een verslagen trek bezig zich in haar gezichtje te griffen.
De bezoeker gebruikt nu en dan een dik woord, een uitdrukking waar hij zich aan
stoot; telkens als hij dat doet, wil Toon Homan wel opstaan, hem bij de hand nemen,
en hem waarschuwen.
Hoe komt dat toch, overlegt hij; ik heb toch op de chambrée wel meer dergelijke
dingen gehoord; en erger; hoe komt het nu, dat me nu deze woorden plagen?
Op een gegeven oogenblik staat hij op; hij frommelt met een rood gezicht zijn
servet in elkaar; stamelt een verontschuldiging en loopt naar achter.
Des avonds liep hij door de stad, die hem vreemd was geworden. Hij liep daar, en
het was hem te moede, alsof hij door een geheimzinnige grot liep. De geveltjes van
de huizen
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sprongen uit hun verband. En, werkelijk, hij liep met bonzend hart dezelfde steeg
in, waar hij dag in dag uit door liep, en hij keek rond, en vroeg: ‘Wel, wat komt er
nu?’ Hij zag opeens al die tuintjes, die men daar had. Hij wist niet, wat er in hem
gaande was, het was hem alsof hij breken moest, van verwondering, over al die
deurtjes, die tuintjes met een polletje Oostindische kers, een randje arabis, een
seringenboompje.
Daarna kwam hij aan een pleintje; het pleintje had maar één toegang, het liep dood;
daarom kwam hij er vroeger nooit; 's avonds brandde er een lantaarn; en werkelijk,
hij liep onder dat poortje door, die open ruimte binnen, en ging daar staan als een
reiziger, een vreemdeling-met-geld, die daar alles op zijn gemak bekeek.
De menschen liep hij voorbij als een slaapwandelaar; hij zag ze niet. Verder ging
hij; het hart klopte hem in de keel. Hij zag de scheepjes in het haventje: de heerlijke
warboel van planken, touwen en masten in het water....
Nog toen het donker werd, dwaalde hij rond. Toen hij in zijn eigen wijk terug
kwam, brandden de lichten overal.
Avond....
Als een flambouw glom de gele bol van een benzinepomp. Koutende buren; hun
gemompel zoemde onder de boomen. Het dwaallichtje van een fiets zwierf over het
wegdek.
Het is donker, dacht de jonge Homan, het is nacht; ik ga slapen. Maar de lichten
trokken zijn aandacht nog. Allerlei kinderlijke eigenschappen namen hun intrek bij
hem. Van de electrische lamp die midden boven de straat was opgehangen, droop
het licht op de steenen. Hier en daar sterrelde een lantaarn tusschen de lindeboomen.
De agenten zaten in de poort van het posthuis; het lamplicht volgde de lijn van
hun profiel, glom op de knoopen.
De stadslampen van de auto's zwermden over de huizen. Wel zeer boeide hem het
witte licht van die auto's, dat de lampen over de straat sproeiden. Die veegden het
donker
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voor zich weg van de steenen af.... Het licht sprong tegen de gevels op.... Een tweede
lamp gleed over de ruiten der kleine voorstadswinkels mee.
Een motorrijder met een rood achterlicht mitrailleerde daar achter aan.... De lach
van een beschonkene, die voorbij het posthuis probeerde te laveeren, waarvan de
dienstdoende agent de lamp deed gloeien.... De laatste omnibussen, die naar huis
terugkeerden....
Het is slapenstijd, dacht hij. Ik hoor hier.... Ik hoor hier....
Hij opende de deur. Hij was alleen, die dagen. Zijn tante was uitstedig.
Nu stond hij onder aan de trap. Zou dit huis ooit weer zijn tehuis worden?
Maar, overlegde hij dan, ik heb mij kunnen inleven in het leven, dat ik hier vroeger
leidde; zou ik het niet kunnen in dit leven, dat nu is begonnen? Hij bekeek het
trappenhuis, de gegeelokerde houten doos, die koker waarin hij naar boven moest.
Hij voelde zich zoo eenzaam, en onbeschermd alsof hij naakt op het veld stond;
werkelijk, die houten wand, en die doodenstad er achter, het kerkhof waar hij gewoond
had, was even weinig bescherming tegen de levensangst, die hem zegende, alsof die
niet bestonden; die steenblokken bestonden niet voor hem.
En zoo nieuwsgierig liep hij die schuine koker in, naar boven, zoo verrukkelijk
verwonderd, als hij eens, een kind nog, met zijn onderwijzer een middeleeuwsch
kasteel bekeek.
Wel wonen jullie nu hier, hebt ge dit huis, deze groote steenen korf hier opgezet;
schuilt ge hier 's avonds. Er lag een boek op een tafel en er liepen geleidingen van
een electrische installatie naar binnen.
.... Ach, leest ge in boeken, om te weten hoe ge reageeren moet.... Er is tusschen
een woord en wat het beteekent een onderscheid als tusschen een afgezakte broek
en een paar beenen, bedacht hij, met een kinderlijk behagen in het indecente van die
vergelijking.

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

274
Werkelijk, hij was zoo nieuwsgierig naar de inrichting van het huis, als hij het zou
geweest zijn naar die in de woning van een vreemde volksstam. Het was hem te
moede alsof hij de verlaten paalwoning van een wilde was ingeklommen.... Woont
ge hier nu? Welk een vernuftig wezen leek hem de mensch. Hij geraakte erdoor in
vervoering, dat de mensch op zoo wondere wijze was toegerust. Hij voelde zich zoo
sterk, en zoo wijs.... alsof God op dat oogenblik de mantel van zijn wijsheid om hem
heen sloeg. Hij sloeg de mantel van de kerndiepe troost van den Al-wetende dicht
om de leden....
Hij stond voor de smalle geelgeschilderde deur, die aan zijn eigen kamer toegang
gaf.... hij verwonderde er zich over, dat die deur zoo juist paste.... hij keek om, zag,
hoe het licht daar door het kleine raampje van de corridor viel.... hoe vaak had hij
naar dat licht uitgezien, in moeilijke nachten. Er lag een looper daar op die gang....
een zachte gevlochten mat om op te loopen.... hij moest lachen.... Deze menschen
staan op een hooge trap van ontwikkeling, dacht hij.... een zachte looper aan de
voeten.... ik heb vroeger op een verbazend hooge trap van ontwikkeling gestaan, dat
zie ik nu wel.
Hij kon er niet toe komen, de deur van zijn kamer te openen; trok de deur van een
kast los. Een diepe kast was dat.... Het licht smoorde in de donkerte, die er in die
kast stond.... Meer ruimte had hij eigenlijk niet noodig gehad om in te wonen; hij
zou daar wel veilig geweest zijn des nachts; er kwam geen streep licht in.
Het was of de dingen op die overloop stem kregen, tegen hem riepen.... die
deurknop, die in een verre fabriek was gemaakt, kreeg een stem, en die looper, die
met rood zweet was geverfd, riep tegen hem.
Hij voelde zich beklemd. Het kwam hem voor, of de dingen hem venijnige
speldeprikken gaven.... Ze hebben me klein gehouden, dacht hij, al de jaren, dat ik
hier gewoond heb.
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Wat heb ik me een zorgen gemaakt, wat een moeite gegeven, om me deze voorwerpen
te verwerven. Er stond een fluitketel, een vijandig blinkend voorwerp.... hij herinnerde
zich, hoe hij die had bekeken, vroeger; volgepropt met zorgen over de vraag of hij
zich ooit zulk een zou kunnen koopen.
Het waren mijn fluitketeldagen, glimlachte hij, het kwam hem voor, of zijn schedel
toen van papier maché was, waar de zorg in de vorm van houten modelletjes van al
die voorwerpen in gepropt was.
Je ziet wit, je ziet er betrokken uit, hadden ze dan tegen hem gezegd.
Ja, ik ben wat verkouden, had hij dan gezegd. Moeilijke fluitketeldagen had hij
hier doorgeworsteld. Misschien was er een bepaalde serie voorstellingen, die bij
iemands lichaam, bij z'n levensfuncties behoorden; een bepaalde serie oordeelen,
besluiten, gedachten-reeksen, die bij iemand als hij behoorden. Als hij die reeks niet
kon afloopen, voelde hij zich op de duur tekort gedaan, verbrokkeld, dor, carton....
Zijn kamer ontving hem met de gesloten vijandschap, die hij nu bewuster dan vroeger
onderging. Hij bekeek haar....
Hier heb ik dus vroeger mijn vrije, mijn eigen uren doorgebracht, overdacht hij.
Een deur gaf toegang naar een kleine kamer, waar een gramafoon was geplaatst. Hij
luisterde. De lamp gloeide....
Een wezenloos oog, dat het donker inkeek. Een luchte pluim van licht, een zwak
halo sterrelde er voor de matglazen lamp.
Op de muur lag een matte vlek, het licht schampte daartegen af; het schijnsel
stuntelde tegen een doos - keelt van een andere doos, die daar op de vloer van de
kast lag, naar boven....
Het toestel zoemde. De regen ook. Een drup kletste telkens apart neer; en er was
ook een zeker zacht getikkel tusschen

J.K. van Eerbeek, Lichting '18

276
de regengeluiden; een tikken als op een doos. Nu en dan klonk een vrouwenstem.
Anton Homan keek in de lamp. Hij vond het licht mooi. Zóó arm, zoo kinderlijk
eenvoudig was hij, dat hij dat zwakke licht mooi vond.
Hij keek naar het oog; hij hield van het glanzende in die kleine vlek; van het beetje
warmte.
Muziek. Een orkest. Een hooge dunne vioolstreek die stroef, met korte afgebroken
rukjes over de snaren ging.... En opeens schoot die viool vooruit, rukte zich los van
de troep; ze maakte amok; rende daar het veld over.... waarom? Hij begon te beven;
elke vezel van zijn lichaam trilde. Er was het een of ander, waar die viool zich over
beklaagde. Waarover? Waarover wond ze zich op? Hij verlangde vrij te komen uit
de verstikkende benauwing van die dans. Hoe had hij vroeger naar muziek geluisterd.
Hoe lang was het geleden, dat zulk een zinneloos geworden viool met zijn hart aan
de haal kon gaan? Vroeger, toen hij scholier was, gebeurde dat wel; wanneer hij te
luisteren stond naar het orkest van het stadje, waar hij z'n jeugd sleet.... de melodieën
flakkerden zoo loom en zoo onwillig boven de boomen van het plantsoen als de rook
van de fakkels om de tent. Soms had de melodie haar laatste restje kracht verbruikt;
zonk weg tusschen de boomen.... richtte zich moeilijk weer op....
De gezichten van de luisterenden, die zalig in die vlam staarden.
Welk een verlangens hadden hun wieken toen uitgeslagen daar tusschen de boomen,
die rond dat gazon stonden. Er waren oogenblikken, dat hij dat gazon had willen
instormen, en stamelen van de wonderlijke vermoedens, die hem over hun aller lot
invielen. Hij had hun allen toch wat kunnen voorpijpen over alles wat hem over God
en de wereld inviel.
Ach, en als dan een dronken viool zich uit haar delirium losrukte, amok maakte,
zijn zinnelooze dans volvoerde daar
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op dat door de prachtigste zielsavonturen bezochte park.... Dat kon zoo opeens
gebeuren. Men stond daarbij; vond het prettig; het deed je goed, daar beschut te staan
tusschen die armdikke groene loofstralen die de lucht inspoten, die hun weemoedige
of hun opstandige verwachting over je hart brachten; die je met hun droomen laafden
na het hardnekkige gevecht met de naakte eenzaamheid dat je had gevoerd in de
onbeschermde marslanden. (Wat moeten die boomen daar, dacht hij dan.... Heer,
hebt ge daar boomen geplant, zei er een stem in hem....) en je stond te snikken, omdat
je daar voor zoo'n door loof omwald stuk grond stond, waar je in wegsluipen kon....
En ineens vatte de muziek je door alle emoties gegeeseld hart, en ging er mee ten
dans.... waarom dat wist je niet; en waarheen je rende wist je niet; of het moest zijn
omdat je daar stond.... het zoo ruim had.... je zag van de menschen niets.
In een lade vond hij velerlei aanteekeningen, die hij wel eens de moeite had gevonden,
te bewaren. Hij vond er ook een opstel, dat hij lang, hoe lang wel niet geleden, had
geschreven, en het onderzoek naar de herinnering, aan het paradijs, die in de mensch
was gebleven, beschreef. Hoe ver was hij er thans vandaan, zich voor dergelijke
vragen te interesseeren. Hij nam één der opstellen ter hand.... ‘Het Onderzoek’ was
de titel, die hij er met vreemd nadrukkelijke letters boven had geteekend. Hij trachtte
te lezen, maar er was niets in deze zinnen, dat hem toesprak.... De letters sprongen
uit hun verband, en pijnigden zijn oogen. Want zonder dat hij er zich van bewust
was, was zijn zieleleven ondergraven....
In het oosten borrelde de zwakke echo van een donderslag; die lokte hem het vertrek
uit, naar de zolder, waar een dakvenster uitzicht gaf op de gansche hemel.
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De regendruppels, die daar voor het venster opspatten, fonkelden als parels. Het licht
van de bliksemstralen gloeide achter de gaten in het dak, plofte door het dakvenster
naar binnen, stond een ondeelbaar oogenblik als een mist in de donkere ruimte. Een
donderslag als het knallen van een zweep en de angst in het hart. Radeloos, als een
tot het uiterste geplaagd kind, stond hij tegen de schoorsteen. Hij trachtte zich te
verzetten tegen die angst. Ik ben toch geen dief, flitste het door hem. Ik was toch
vroeger nooit zoo. Maar het woord ‘vroeger’, verloor zijn inhoud. Het verleden was
dood. Het bood hem geen enkel vast punt meer. Willoos was hij, overgeleverd aan
het nu, dat als een orkaan hoog over hem heen golfde. Hij snikte als een kind; het
zweet drong hem door elke porie van de huid. Willoos onderwierp hij zich aan de
stormen der natuur; aan die van zijn ziel. Hij verslikte zich; hoestte; zijn maag gaf
het voedsel terug. In hem had de mensch de arbeid der bewustwording, de arbeid
van duizende jaren, onnut verklaard: chaotisch als de ziel van het dier, die door brein
noch hart wordt samengebonden.
Achter het silhouet dat de laatste huizenrij der stad tegen de heuvel teekende,
stortte een beek van vuur omlaag. Rood als bloed was de bliksem. Telkens vingen
de grauwe muren der huizen een moment de glans.... over alle dakvensters vlamde
het. Het weerlichtte in elke windstreek; steeds heftiger werden de vuurschichten. Hij
keek naar het Westen.... Het gat, waar de kogel der zon in weggeschoten was, gloeide
opnieuw.
Gewapper als van tentzeil in de lucht; de donder wikkelde zich los uit dat aarzelend
fladderen - reed met een karavaan van strijdwagens over de wereld....
Een regen van vuur.... Een gele, flauwe vuurader, die zoo zacht neerzeeg.... die
had geen haast. Een vischgraat met zijnerven, een korte röntgenvonk, een vuurrivier,
steeds dezelfde armdikke vuuraal, die steeds op dezelfde plek de grond sloeg.
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Kanonnendonder. En de vuurseinen van den hemelschen heliograaf die op elk punt
van het uitspansel flitsten.... Een insect kroop zorgelijk over de rand van het
vensterluik, dat naar teer rook....
Kwam er geen einde aan deze marteling? Minderde de toorn van de hemel nooit?
Voor de huizen der straat stond een blauwe damp. Bijna even donker was de lucht
als de donkerste hoek onder het loof der boomen. En steeds op dezelfde plek vlijmde
de bliksem.... sloeg de grond.... zijn ziel....
Hij verliest het bewustzijn - weet niet hoe lang hij daar lag als hij ontwaakt.
Nu hij zoo heel anders de dingen, de menschen ook, ziet, wordt het leven tusschen
zijn bekenden hem zoo ontzettend moeilijk. Zijn antwoorden passen niet meer in het
kader van de gesprekken. Een lang, hinderlijk proces van nadenken is noodig voor
hij zijn houding bepaald heeft. Hij zit er zoo vreemd tusschen.
Het lijkt hem zoo ontzettend heerlijk en zoo onbereikbaar tegelijk, daar, onbewust
van de marteling die hem nu plaagt, geknot, maar veilig te zitten....
Er wordt gebeld. Schril en rel.
De teruggekeerde, die nog niet, nog lang niet terug is, schrikt; het meest schrikt
hij er voor terug, dat de anderen zijn schrik mogelijk zullen opmerken.
Op het gezicht van de binnenkomende, een goedige oude vrouw, is geen enkele
lichtplek; goor en lichtloos is haar gelaat als de zwarte mantel die haar dor als de rok
van een kraai om de schouders valt.... Ze is tenslotte een zwarte spookfiguur uit een
nachtmerrie. Maar vroeger was deze goede vrouw toch niet anders dan eenvoudigweg
de Weduwe H. Hij kwam er nooit toe, zich af te vragen wie, hoe ze toch eigenlijk
was.... ze was niets anders dan een naam voor hem; hij had het niet noodig, nog nader
stelling te nemen....
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ze was een naam, die zich bewoog, een pop, die gesteerde altijd op dezelfde manier;
er was verder geen reden, om over een of ander na te denken.... En nu.... er is geen
lijn op haar gezicht, die hij zoo ziet als vroeger.... Hij kan haar niet weer zoo zien;
hij wikt en weegt, kneedt haar beeld als het ware in zijn gedachten; hij kan zoo gauw
geen stand krijgen in het beeld, dat hij zich van haar vormen moet.
Het is of ze op een tooneel staat, heel ver weg; en of hij haar beoordeelen moet,
op het effect dat ze maakt.... ze is een wapperende zwarte vlag, die maar al heen en
weer zwaait.
Hij grinnikt verbeten, als hij ziet, hoe hij daar zit, in het gezelschap, rechtop, als
een wassen pop, rechtopgebonden door duizend draden, week, gruwelijk en sterk,
en hij was nog blij, dat ze er waren, om hem overeind te houden ook.
Wachten. Als een groote tuit, een narrenhoorn, staat de vijandschap boven zijn
hoofd. Een dunne glazen stolp staat er om heen. Een week floers; de atmosfeer is
vol met een gruwelijk wierachtig rubber, het is zoo ontzettend onmogelijk daar
doorheen naar wat blijdschap te waden. Er is toch op geen manier te komen bij een
rustplek, waar men kan ademhalen.
Dit is nu een nieuw blijspel, sart hij; een mensch kan zijn eigen lijk zien. Men kan
er bij staan, men kan zien hoe de chloroform de hersens tot turf maakt; de zoetste
drank is als water zonder smaak.
En die rare gelei-weeke kracht gaat trekken aan de oogspieren; de maag werkt al
lang niet meer, die ligt hem bestoft en beschimmeld in de buik; die zendt hem nu en
dan een zwakke zure oprisping in de mond; niet een sterke, maar een heel zwakke,
alsof die amper merkbare averechtsche werking het eenige is waar ze nog, nu nog,
hoe lang nog? toe in staat is. Zijn tong is droog en beslagen. Hij is misselijk; ook
weer maar heel even, het is niet dat onwel zijn, waarin de maag zich vastwerkt als
het ware, waarin het organisme zich reinigt en hernieuwt.... Het is een misselijkheid
als een half bedwongen geeuw.
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Hij drinkt koffie, ze smaakt niet; hoe komt dat; hij had dat vroeger toch dat hij met
een paar teugen zich de schimmel van de maag verdrijven kon, zoodat die weer begon
te werken; het kon, dat ze zich als in een weldoende collaps op dat beetje vocht
stortte, en hem zijn lichamelijk behagen hergaf....
Maar het is nu, of de wereld rukt en trekt; aan zijn gezicht, aan zijn oogen; aan
elk afzonderlijk; of de wereld als een slecht gelegde legkaart is, die vijandig geworden
is; een operatiekamer, die met gummi-gecamoufleerde instrumenten op hem los
trekt....
De wereld is een groote folterkamer.
Hij past er niet meer in. Het knarst in zijn hoofd; de kamwielen pakken niet meer.
En de elastieken draden aan zijn oogen gaan trekken; de glans is er al lang uit weg;
de zon en het licht dansen met zijn adem op en neer; de golven van het lichtje in het
donker spoelen aan en af, om beurten.
De muren zijn week geworden; kringelende zwarte lamfers kroezen er voor; ach
als er toch iets ter wereld was, dat de oogen beschermen kon tegen die duivelsche
destructie.
De bezoeker, Jannink, de jeugdvriend, praat, hij maakt zich meester van het
gesprek; hij rijdt op het besef van zijn kracht.... hij draaft als een bokkenrijder rond,
wat is er niet in zijn bereik, zijn spitse neus, zijn leelijke spletige oogen, zijn heele
gele gezicht; die twee naar elkander gekeerde eerste kwartieren van de maan, zijn
helle gezicht giert om de prijzen, waar hij op dat oogenblik naar reiken kan....
Kleven. De renner, die de moed of de kracht niet meer heeft om naar de prijs te
dingen, blijft kleven. Hij verlaagt zich er toe zijn tegenstander als gangmaker te zien;
hij laat zich verslaan door diens kracht, hij denkt niet meer, zelfs heeft hij zijn initiatief
laten dooden, en is niet meer dan een machine; hij is zoo ijl als een schaduw, die zijn
meester volgt....
Hij, de bezoeker, is favoriet; hij traint zich in het verkondigen van al zijn inzichten;
hij slurpt van zijn successen, als van een schotel. Hij gaat nu liegen, hij wordt al
behendiger....
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‘Ik heb hier kennis aan eene Deutz,’ gaat hij door, ‘een Duitscher.... hij is met
Ludendorf aan het front geweest. Een van de eerste Duitsche families....’
Ja knikken, neen schudden. Ach, hoe ver kan een mensch het brengen in de kunst
zich de spieren van zijn gezicht te vertrekken.... tot een grijns van verwondering, een
geste van instemming, die verschoten requisieten te sieren met een schijn van
belangstelling.
Hij verlaat het huis.... vlucht een of ander gebouw binnen, om niet meer alleen te
zijn; om afleiding te hebben.... Er wordt een film vertoond, het is de eerste keer van
zijn leven, dat hij dit gebouw binnen gaat, dit is het eerste huis waar hij toegang heeft.
Maar wat er op het doek gebeurt, begint dezelfde griezelige druk op zijn oogen
uit te oefenen.
Achter alle geluiden heerscht een stilte, waardoorheen nooit meer een stem tot
hem zal doordringen.
En er is een macht, die langzaamaan zijn oogen uit hun kassen rukt. Een gedachte
heeft zich vastgehaakt aan wat daar op het doek gebeurt; de acteurs spelen met een
idee, dat ook in zijn hersens moet geweest zijn; er is niet meer dan één gedachte; niet
meer dan één glimlach noodig, om heel het steigerwerk dat nu kraakt en scheurt, om
hem weg te slaan: om weer een lichaam en ledematen te krijgen, zooals deze rustende
medeburgers die daar veilig verschanst in hun aandoenlijke kortzichtige zorgjes
zitten.... Maar een koppige angst verzet zich daartegen.
Bijna leeg is de zaal; zoo verlaten zijn z'n gedachten; en diezelfde verlatenheid
zweeft als een vale vogel boven elken speler daar op het doek. Hij is niet maar een
toeschouwer; hij is zelf die acteur.... aan eenzelfde kans hangt zijn leven.
Er is, intusschen, toch ook nog iets van vroeger in de manier, waarop hij reageert
op die geschiedenis van het doek.
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Dat stelt hem min of meer gerust.... neemt de druk van zijn schedel weg; het is zoo
onbeschrijflijk heerlijk daar voor drie, vier lange minuten als het kind te zitten, als
vroeger alle emoties weer te ervaren en met de avonturen van de helden op het doek
op reis te gaan.... Voor een oogenblik niet in die spelers te zien een groepje menschen,
die zich onder aanvoering van allerlei onzichtbare gedachten, met een overigens
onnoodige agressie bewegen.
De lampen in de wand gloeien aan en dooven. Men denkt nog, dat men zich vergist;
dat ze nog volop branden; dan sluipt het licht al weg in de nis in de muur.
Zoo leeg is de zaal; een verlate gast komt nog van zijn werk en duikt in een hoek.
En als een dikke muur staat de eenzaamheid om Toon Homan heen. Hij kijkt naar
de anderen, de behaaglijk genietende uitgaanders; hij ziet dwars door de atmosfeer,
die zich om zijn schedel heen verdicht; hij ziet, hoe de burgers zich zelf vrijaf geven;
hun kleine genietinkjes knuffelen, er als oud geworden menschjes aan lebberen....
en hij kan er niet toe doordringen. Ze leven in een andere wereld. Hij zit daar ook
niet; het is hem, zonder dat hij zichzelf daarvan bewust is, alsof hij daar heelemaal
zonder lichaam, zonder ledematen zit; alsof hij geen maag, geen ingewanden heeft....
Hij ziet van zichzelf niets dan zijn hoofd; en ook daarvan ziet hij niet meer dan
de schedel, dan de schedelnaden eigenlijk.
Half leeg is de zaal; het is er ongezellig; er is weinig belangstelling voor de vraag,
hoe men automobielen fabriceert, schijnt het. Maar waarom weggaan? Men maakt
aan de andere kant van deze muur de zelfde eenzaamheid-gedrukte uren door.
Het drukke bewegen van de spelers leeft hij al te intens mee.
Hij is zelf die jonge man, die daar in heerlijke, weldoende onbewustheid zijn leven
beleeft. Hij is de werkman, die voor zijn brood vecht; en hij is de persoon, die tegelijk
onbewust van zijn noodlot en gedrukt door het bewustzijn van zijn slechte kans, daar
zijn strijd voert.... En hij is ook uitge-
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treden uit zichzelf; hij ziet zijn eigen strijd en moeite. En zoo diep duikt hij onder in
deze stroom van gevoelens, dat het huis van zijn ziel kraakt en trilt, als een schip,
dat met te groote snelheid vaart.
De film toont het leven van de alledags-menschen. Die ‘gewone’ mensch haalt
een diploma, hij trouwt, hij verliest een kind, hij geraakt aan de lage wal, hij herstelt
zich weer min of meer.
Hij is leelijk in zijn blijdschap; hij is filmachtig gejacht op het oogenblik, dat hij
contact zoekt met zijn naaste; en hij is erbarmelijk leelijk in het oogenblik, waarop
de tegenslag, het leed aan zijn deur klopt. In zijn vreugde en in het lijden beide is hij
na toe aan een zenuw-crisis.
De ééne mensch beweegt, denkt, reageert niet anders dan de ander; ze zijn allen
prompt voorzien van een schema, waarmee ze als machines, op bestelling op dezelfde
wijze antwoord geven op alles, wat het leven hun aanbrengt.
Maar nu heeft de jonge Homan toch te hoog gespeeld.... de zaal grijnst hem aan,
het is zoo ontzettend gevaarlijk op dat oogenblik.... Ach het is toch niet meer dan
een kamer, dan een door muren ombouwd stuk van de wereld die hem door zijn
geboorte is toegewezen; die hij zijn gevangenis heeft genoemd; hij is toch nooit bang
geweest voor zijn cel....
Maar hij is het toch; hij is bang; de muren zenden kwaadaardige dampen op hem
af, ze trekken zijn schedel uit elkaar; er is niemand die hem kan helpen.... Hij ijlt in
gedachten alle kennissen langs, die hij heeft, vrienden heeft hij niet, al zoo lang niet
meer.... en hij vindt niemand, die hem een uitweg zou kunnen wijzen.... dat zou het
gevaar eerst voor goed vorm geven, als hij deze marteling aan een ander bekende.
Schichtig kijkt hij naar zijn buurman, die daar naast hem zit; zou die zien, hoe hij
daar als op een martelbank ligt, gepijnigd wordt door elke atoom van deze lucht,
door elke steen van de muur.... door elke wending in het lot van dezen man, die
speelt, die voor de armoede van zijn leven uitkomt....
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En hij wordt opeens stil.... Want naast hem zit een man, hij ziet zijn gezicht bleek in
het licht, dat van het doek straalt, er is op dat oogenblik veel wit in het beeld, het is
een buitenopname; en die man rookt een sigaar, het is te zien, dat hij zichzelf tracteert
op die sigaar, dat hij zich tracteert op die film als hij het zich straks zal doen op een
‘broodje-ros’ en een glas bier....
Hij zit er als een kind, dat naar een wonder ziet, de jonge Homan, en kan het niet
laten, hij moet zijn vinger uitsteken, en hij strijkt onmerkbaar zacht over de mouw
van de jas van den man, die daar zit, en voor wien het leven, hetzelfde avontuur, dat
hem martelt, met meer is dan de even-prettige smaak van een pepermunt, dan de
zoete rook van een even te dure sigaar.
Wie is deze man, vraagt hij af. Een naam weet hij niet. Maar hij kent hem toch.
Hij heet Jansen of Meier, en heeft een groentezaak of een schoenwinkel, hij heeft op
een of andere manier vermaak in de charme van een actrice, en zal morgen aan zijn
vrouw of aan z'n kennissen verslag uitbrengen en zich voor andere dingen vervoering
aanpraten, dan die hem deze avond aanbrengen.
Nu kijkt Homan weer naar de film. Nu dansen de banken, de leege stoelen niet meer
een droge houten dans voor het parterre. Nu staan de muren vast. Nu gaat zijn hart
niet meer met de geclicheerde blijdschap van den alledagsmensch ten dans. Nu zit
hij dor als een boekhouder die getallen noteert - en noteert de vergissingen van den
acteur. Maar het doet hem niets meer.
Nu komt er achter de golven van zijn hart een deugdelijke nieuwsgierigheid op,
die hem benieuwd maakt naar de afloop. Hij denkt er niet aan, het gebouw te verlaten.
Hij kan zich niet verklaren, waarom hij nieuwsgierig is naar de efficiency van het
automobielen bedrijf. Misschien blijft hij, en zoekt naar de oplossing van de
moeilijkheden om dezelfde reden als waardoor hij vroeger als kind een puzzle aan-
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vatte.... Die was er om opgelost te worden, daarom deed hij het. Misschien ook bleef
hij om morgen aan den bakkersknecht de afloop van het stuk te kunnen vertellen.
Het is prettig daar te zitten. Hij weet ook, dat geen enkel ding hem ooit weer kwaad
zal doen. Er is iets verdord, afgeknapt, gestorven in hem. Hij ziet nu alleen met het
verstand. Terwijl hij kijkt, bedenkt hij, dat hij z'n linkerschoen morgen zal laten
repareeren. Hij heeft er schik in, dat hij morgen dat doen zal; en dat hem dat invalt.
Pauze. Einde van de eerste helft. De lampen in haar nissen gloeien aan. Hij begint
een gesprek met den rooker. Over de reclame die op het doek vertoont wordt nu.
Elke firma krijgt zooveel seconden.
Het is maar vervelend al die reclame. Ze maken je nieuwsgierig, en laten je dan
wachten.
Gretig valt de ander bij. ‘Ja, de natuurfilm, en de reclames, die kunnen ze voor
mijn part weglaten. De natuur heb je in het stadspark ook; daar ga je niet voor naar
een prentje kijken.’
‘Ja, een boom in Engeland is al net als een boom in Holland. En waarvoor de
menschen naar het buitenland lokken? Het is hier ook mooi. En men kan hier het
geld ook gebruiken. O zoo. En die reclame is een dure liefhebberij. Honderd gulden
voor het plaatje. Daar heb je de kosten van het cliché nog bij....’
Als Homan weggaat, als hij de zaal verlaat, weet hij, dat hij de crisis overwonnen
heeft.
Zoo was dus eindelijk de storm over Anton Homan losgebroken. Lang voor ze opstak,
hadden allerlei symptomen die voorspeld.
Hij hield slechts korte tijd aan. Hij liet af, zonder al te groote schade te hebben
aangericht. Hij stuitte op een sterke innerlijke weerstand; zonder die zou zijn
vernielende werking misschien meer in hem verwoest hebben.
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Hij sloop naar huis. Ich bin der Welt abhanden gekommen - dat woord sloeg als een
hoog zingen door zijn bloed. Het woord paste niet op zijn toestand; maar het zei hem
wat.
Zoo kwam hij thuis. Zijn tante was nog op. Ze zat daar en achter haar oogen leefde
een diep vertrouwen, dat hem jaloersch maakte. Als een kamer, die gesloten was;
maar ze wàs er. Ze kon zelf het slot niet open doen. Had de sleutel niet.
Toen bewoog zich voor de eerste keer een verlangen naar die serene overgave
zich in hem. Hij zou niet kunnen zeggen, of hij blij was, dat de wereld dood was in
hem. Het had zoo moeten komen; een reiziger beklaagt zich toch niet, als hij bij het
volgend station is? Maar nu hij zoo ver was, begreep hij dat het noodig was, dat hij
zoover gekomen was.
‘Wil u bidden?’ vroeg hij; hij had die vraag niet overwogen. Anders bad hij het
avondgebed altijd.
Hoe nam ze die vraag, of ze voor hem bidden wilde, op? Verwonderde ze zich
erover; lachte ze er om? Zag ze de nood, waarin hij op dat oogenblik leefde; zag ze
dat op dit oogenblik de krachten van het hart in hem leefden als in een kind; dat op
dat oogenblik een ja en een neen, een toevlucht vragen en een onderdak geven in
hem streden. Neen. Maar ze deed toch, wat hij vroeg. Hoewel hij bedenking had
tegen haar gelooven, zoowel als tegen haar woorden, moest hij het haar toch vragen.
Want hij kon zelf niet bidden; en hij moest zoo ernstig tegen haar spreken. En zoo
koel als water, zoo onoverdacht en zoo onbevochten, kwamen hem de woorden voor,
zoo vast en zoo onherroepelijk buiten hem staand als een ding, een steen, die men
op de wereld ziet liggen.
‘Onze Vader, die in den hemel zijt’, zoo begint ze.
Als voor een dam, zoo staat hij voor de woorden van het gebed.
Ze merkt van hem niets. Ze begrijpt ook niets. Ze vindt het vreemd, dat hij haar
dit gevraagd heeft; ze schikt zich met een durend schouderophalen in deze taak. Kan
hij niet zelf....
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Ja, hij kan nu ook zelf. ‘Onze Vader. Onze Vader in de hemel.’ Hij is nooit van Hem
weggegaan. Hij is nooit van Zijn hand weggegaan. Geloof toch nooit, dat een kind
dat kan. Men is mijlen ver weggegaan.... blind is men.... men opent de oogen: het
donker wisselt voor het licht: men staat daar nog aan dezelfde hand. De band is nooit
gebroken geweest. Men wil dat altijd weer zeggen: ‘Vader.’
Het lamplicht is een ding; en het ding dat daar staat is een meubel. Een stoel.
‘Uw Naam wordt geheiligd.’ Onze gedachten blijven U heilig achten; Uw heiligheid
is uit onze gedachten niet weg.
‘Uw Koninkrijk kome.’
Het is zoo stil als op een graf. Tante Heleen heeft de handen op de tafelrand
gevouwen. Ze kijkt opzij. Waarom bidt hij niet verder?
‘Uw wil geschiede,’ klinkt het moeilijk uit zijn mond, alsof een andere stroom
dan die van zijn wil hem de lippen beweegt. En weer opent Tante Heleen de oogen
en kijkt, nu omdat hij het gezegd heeft.
‘Geef ons heden ons dagelijksch brood.’
‘En vergeef ons onze schulden.’
Anton Homan en Liesbeth Maas verloofden zich veertien dagen later. Beider families
zagen elkaar nog vaker, dan dat voordien het geval was. Op vrije middagen maakte
men uittapjes; vaak ging men een tocht maken met de motorboot die op sommige
dagen pleiziervaarten maakte. Jannink ging dikwijls mee.
Een der dames van het gezelschap had hij zich tot favoriet verkoren; en die
accepteerde hem als chaperon, maar wist een zekere reserve te bewaren. Soms,
wanneer ze zijn gezelschap was ontloopen, keek hij om zich heen, en riep: ‘Wo ist
denn meine Braut geblieben?’ (Hij sprak trouwens
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de geheele dag een mengsel van Hollandsch en Duitsch). ‘Die Jan toch,’ prees naief
mevrouw Maas.
Jan ging uit, om het meisje op te zoeken. ‘Gehn sie sitzen,’ zei hij, toen hij haar
vond. Liesbeth had zich terzijde gekeerd, en sprak met Homan, die stil op de rij achter
haar zat.
Even later ging Jan staan, en zette het eene volkslied na het andere in. Het
Wilhelmus zong men staande; terwijl men zong van het land, waar de Hollander tot
in de dood toe aan trouw gebleven was, gleed datzelfde land aan hen voorbij; het
was werkelijk een land dat een groot offer waard was. De eene heuvel na de andere
schoof de stil voortglijdende boot in het gezichtsveld; en het vlakke land op de
linker-oever dekte alle tinten groen. Ook de andere volksliederen werden ingezet.
Het eigen volkslied leek een bekentenis, en dat van andere landen werd gezongen
met een goed gespeeld welwillen.
De Duitscher, die in de kop van de boot zat, had met een hooge glimlach het
Engelsche lied aangehoord. Toen men het Fransche volkslied inzette, stond hij
plotseling op; hij nam zijn koffer en liep naar achter; een diepe blos was zijn wang
ingeschoten.
Homan genoot, zooals hij dat kan, die tot klaarheid is gekomen. De stoelen waren
langs de reeling achter elkaar geplaatst, zoodat men tusschen de anderen, en tegelijk
apart kon zitten. En terwijl hij daar zat, ondernam hij in gedachten wandeltochten
over de heuvels en door de streken die ze voorbijvoeren. Hij stelde zich voor, hoe
hij, op een voetreis, uit een beukenbosch gekomen, zijn weg over een door
korenvelden bezette helling nam; hoe hij daar langs villa's en huizen liep, onnatuurlijk
rechte en kantige bouwseltjes, die door de menschen over die streek uitgezaaid waren.
Hij dacht zich in, hoe vermoeid het hem tenslotte neerdrukte, hij koos zich het hotel,
waar hij overnachtte....
De boot schoof langzaam verder.... ze voer traag als een goedige visch door de
bochten, die de heuvels omvatten;
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en daar, waar de weg, verheven en veilig als een witte richel bij een scherpe helling
langs liep, daar vond hij zich terug, altijd verlangend naar het nieuwe beeld, steeds
even zeer vervuld van de wereld en zichzelf. Waarom doe ik dit nu, dacht hij; ik ben
werkelijk weer als vroeger.... Hij vond het prettig, dat de boot hem op die wijze langs
deze versnelde vaart de gelegenheid gaf, te zien, hoe de jonge mensch, die hij zelf
was, zijn weg langs de wonderen ging.
Die filmachtige versnelling beviel hem, en hij dacht zich in, wie zoo de gelegenheid
had, inlevend in te zien, op luchtige wijze zonder de zware, niet te ontwarren
knooppunten die de omstandigheden plachten te leggen, zijn leven nog eens nagaan
kon; de geestesgesteldheid kon overwinnen, de conclusies maken, die hij zich had
kunnen eigen maken. Als hij zich op al die plekken, waar hij geleefd had, op de
school, waar hij gestudeerd, de kazerne, waar hij gediend had, als hij zich op al die
plekken eens weer zich confronteerde met die plaats en met zijn herinnering.... Hij
zou misschien enkele weken werk hebben.... hij zou de school weer bezoeken, en
ach, de fröbelschool evenzoo, met z'n zware eiken deur, z'n breede tegelgang, die
hem had ingeslokt.... die begonnen was, hem zijn verwondering af te leeren, gepoogd
had, hem onbekwaam te maken, de smaak te doen verliezen voor de spelletjes, waar
hij zoo van hield....
Hij zag zichzelf op de middelbare school.... Hij zag den jongen, die het glas tegen
het beeld van Christus in scherven had geworpen.
Kunt Gij vergeven, overlegde hij, dat ik mijn eigen oordeel boven het Uwe gesteld
heb. Dat ik met mijn verstand heb willen controleeren? Wanneer ik U in dieper
gehoorzaamheid had geloofd; wanneer ik U had liefgehad, zooals een zondaar als
ik, een reine als U had behooren te beminnen, zou ik niet op mijn dwaalwegen geraakt
zijn. Het was alles zooveel eenvoudiger geweest, als ik niet alleen had gezien op de
menschen om mij heen maar tegelijk op U.
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Mijn onvrede met de maatschappij is dezelfde nog, maar ik geloof nu niet meer zoo
dof, dat er geen uitweg te vinden is.
Zijn oogen waren nog gekeerd naar het landschap, al namen ze niets meer op. Hij
was er zichzelf niet van bewust, dat zijn gedachten ze helder gemaakt hadden; pas,
toen hij bemerkte, dat Lies hem aanzag, viel hem in dat ze hem mogelijk een tijdlang
had aangezien. Hij vond dat jammer, voelde zich min of meer verraden.
‘Je bent zoo stil,’ zei ze, als naar gewoonte, als alle verstandige menschen, niet
nader aanduidend.
‘Ik wist niet, dat je praten wilde,’ zei hij onhandig. Er was in haar stem een
behoeftigheid die hem trof. En ze keek hem aan, en hij was haar vertrouwd alsof zij
mee het land van zijn herinnering was ingegaan. De boot voerde hen bedachtzaam
en eigenzinnig naar de kerktorentjes terug; die regeerden het stadje, zegenden haar
bedrijvigheid.
Ook zij zouden zich legeren aan de voet van deze torens.
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