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Voor den eersten druk
Aan mijn ouders
Het is misschien een beetje kinderachtig van mij (ik wil zeggen dat er mogelijk wel
wat te groote ingenomenheid uit spreekt met mijn eigen geschrijf), maar ik wensch
mijn boekje op te dragen aan U.
Nooit had ik gedacht dat het een boekje worden zou. Het waren maar van die losse
stukjes (of gedeelten van stukjes) die ik hier en daar heb voorgelezen, en ze vormen
dan ook zoo weinig een geheel dat zij elkaar op allerlei punten tegenspreken. Doch
niemand zal zich daarover minder verwonderen dan Gij, omdat niemand beter weten
kan hoe haast alles wat in dit boekje te lezen staat louter verdicht is. Alleen dat van
de Pastorie van Grootvader, dat lijkt wel wat op een verleden waaraan ook Gij nog
met dankbare liefde terugdenkt. En ja, dan is er nòg iets in mijn boekje, dat is ook
niet verzonnen. Ik hoop namelijk dat ik hier en daar den indruk geef van een recht
gelukkige jeugd te hebben gehad; en als er iets waar is, dan is dàt het.
En nu wil ik het meteen maar zeggen, hier dat alle menschen het lezen kunnen,
hoe Gij het zijt die ik daarvoor danken moet, Gij die voor Uwe kinderen altoos de
beste vader en moeder waart. Moogt Gij het nog wat blijven, en steune U daartoe
onder de bezwaren van den ouderdom die goede God, aan wien Gij ons steeds hebt
leeren gelooven, minder met woorden dan door de bewijzen van Uw eigen goedheid.
- Uw
S. 1876
F.
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Voor den tweeden druk
Aan mijn ouders - luidde het voor de eerste uitgaaf van ‘ Familie en Kennissen’.
Maar nu, voor den tweeden druk, kan dat niet meer.
Wat ik, zooals het meeste in dit boekje, louter verdicht had, bleek achterna
voorspelling geweest te zijn: ‘toen de een het huis was uitgedragen, had de ander
geen rust meer voordat ze weer bij elkaar waren, in de eeuwige woning!’ *
En dus zal mijn boekje dan nu maar zonder opdracht de wereld in moeten? Och ja,
waarom niet? Het heeft op zijne eerste reis vriendelijke lezers genoeg gevonden en
zachtmoedige beoordeelaars, om het niet gerust te durven laten gaan... Hoewel, als
ik bedenk dat ik al het gebrekkige onveranderd heb gelaten, wat mij toch ook door
dezen en genen onder het oog werd gebracht (om de waarheid te zeggen, heb ik de
gemaakte opmerkingen wel in dank aangenomen, maar ik zag wezenlijk geen kans
met behulp er van mijn boekje te verbeteren), dan, ja dan zou ik haast vragen, of het
maar niet verstandiger geweest was, dezen heelen tweeden druk stilletjes...
Doch neen, dat ging immers ook niet. Niet eens een tweede druk. Wat een schande
voor ‘Familie en Kennissen!’
Daarom, in vredesnaam, mijn boekje, beproef het nog eens, en voor dezen keer
zóó maar. Kwam het er ooit toe, dat gij voor de derde maal gedrukt moest worden,
wie weet of ik u dan niet opdroeg - aan mijn kinderen.
S. 1881
F.H.

*

Bladz. 52

François Haverschmidt, Familie en kennissen

9

Voor den derden druk
‘Nu “ Familie en Kennissen” in zoo'n sierlijk kleed voor den dag komen, heeft de
Uitgever gemeend, dat ook eenige van de hier en daar verspreide verwanten en
vrienden van de partij moesten zijn. Het is anders met zulke uitgebreide invitatiën
wel eens gevaarlijk, en er loopt licht iemand onder door, die er maar half bij hoort.
Intusschen schaadt dat minder, als de heerschende toon maar de rechte is.
Deze of gene zal misschien vinden, dat het gezelschap, ondanks het mooie
feestgewaad waarin het gestoken werd, wat ouderwetsch is gaan worden. Maar ik
weet er ook die daar juist van houden. En weer anderen vragen niet naar oud of
nieuw; als zij er maar iets schoons en goeds in vinden, dan...’
Aldus is de Schrijver begonnen den derden druk in te leiden. Hij had thans zijn boekje
kunnen opdragen aan zijn kinderen. Maar zoo ver is hij niet gekomen. Den laatsten
zin reeds heeft hij niet mogen voleindigen. Zullen wij hem voltooien? Ja, als die
‘anderen’ er maar iets schoons en goeds in vinden, dan zullen zij den Schrijver
dankbaar wezen en - dan zou ook de Schrijver van zijn werk voldoening hebben
gehad. Welnu, gelukkig zijn er nog velen die niet naar oud of nieuw vragen, maar
de gave bezitten om het schoone en goede te ontdekken in allerlei vorm. Zij zullen
het ook in deze verhalen vinden, en voor hen, die het voorrecht hadden den Schrijver
zelven te hooren spreken en vertellen, zal zijn beeld helder verrijzen in al zijn
beminnelijken eenvoud en kinderlijke oprechtheid.
Schiedam, Augustus 1894
De Uitgever
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Een groot man en een goed man
Ergens in de wijde wereld ligt een stad, en in die stad woonden voor eenige jaren
twee menschen. Natuurlijk woonden er nog veel meer menschen in die stad; maar,
behalve al de anderen, woonden er ook die twee.
Ze woonden allebei in hetzelfde huis, maar de een woonde in het bovenste gedeelte,
en de ander woonde beneden. Hij, die beneden woonde, had verreweg de kleinste
part van het huis; want hij gebruikte niets dan een kelder, die naast het bordes van
den bovenbewoner, zijn huisheer, op de straat uitkwam en die hem niet alleen tot
kelder, maar ook tot slaapkamer, keuken, huisvertrek, werkplaats, magazijn en winkel
diende. De drie overige verdiepingen van het huis waren geheel en al in gebruik bij
den eigenaar, maar deze was ook een heel ander mensch dan de man in den kelder.
Die was maar een klein schoenmakertje, en hij was een groot man.
Eigenlijk gezegd was de man in de kelder maar een schoen-
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lapper, maar omdat hij wel eens voor een oude juffrouw of voor een keukenmeid uit
de buurt werkelijk nieuwe schoenen maakte, of ten minste gemaakt had, kon men
hem ook wel een schoenmakertje heeten. De man zelf was anders in het geheel niet
ijverzuchtig op dien titel. Op het kleine bordje, dat hij alle morgens tusschen zijn
deur en zijn eenig raam, waarachter hij altoos bij zijn elzen en leesten te werken zat,
hing, stond geen weidsch: ‘Mr. Schoenmaker’, maar alleen: ‘P. Jillessen, in schoenen’
te lezen. In dit opzicht verschilde hij wel wat van zijn bovenbuur, op wiens deurpost
men van de overzij der straat zeer duidelijk geschreven zag: ‘Mr. van Daveren,
Advocaat’; ofschoon het wereldbekend was, dat de rijke van Daveren nooit
gepraktizeerd had. Dit was wereldbekend, - dat wil zeggen, men wist het de gansche
stad door, en ook hier en daar elders; want ik geloof niet, dat men het in Japan en in
Lapland wist. - Doch, het zou niet goed zijn, te spotten met mijnheer van Daveren's
bekendheid. Werkelijk toch was hij een der meestbekenden in den lande.
Hij was, gelijk ik reeds gezegd heb, een groot man. Als een familie in de stad
logé's had en aan dezen het merkwaardige van de plaats liet zien, dat, benevens een
schilderij in het weeshuis, waarop twee dikke erflaters uit de 17de eeuw, voornamelijk
bestond in een zeker, vermoedelijk zilveren, voorwerp, dat op de secretarie berustte,
en waarover de vorige archivaris een breedvoerige verhandeling geschreven had, ten
bewijze dat het een beschadigde gildebeker uit den tijd van Graaf Albrecht was,
terwijl anderen volhielden, dat het een stuk was van een scheepsroeper van de vloot
van Piet Hein, - als families met hare logé's deze zeldzaamheden gingen bewonderen
en het huis van onzen grooten man passeerden, dan was het altoos vast: ‘En hier
woont nu van Daveren.’ En dan vroegen de logé's nooit: ‘wie is dat?’ want allen
kenden zijn naam en het zou gebrek aan opvoeding verraden hebben, als zij hem niet
hadden gekend. Maar soms gebeurde het wel, als er onder de logé's een gevoelvol
juffertje was met smachtendblauwe blik-
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ken en bleeke wangen, dat deze in verrukking uitriep: ‘o, wat een voorrecht, met zóó
iemand in één stad te wonen! Och, mocht ik den lieven man maar eens eventjes zien!’
Jillessen kon dat dikwijls woordelijk verstaan, terwijl hij voor zijn open raam een
oude slof lapte; maar hij hoorde nooit zeggen: ‘kijk, daar zit Jillessen!’ en nog veel
minder: ‘o, die lieve Jillessen’, of zoo iets. Trouwens hij was geen ‘groot man’. Maar
dat was van Daveren wel.
Van Daveren had al dikwijls de pers doen zweeten, zooals de stedelijke courant
zich eens over hem, even frisch als oorspronkelijk, uitliet bij gelegenheid van zijn
benoeming tot lid van een buitenlandsch geleerd genootschap. Behalve de theses,
waarop hij indertijd gepromoveerd was tot doctor in de rechten, had hij twee bundels
gedichten uitgegeven. De laatste omvatte, naar het oordeel van kenners, zijn
meesterstukken. Men vond er o.a. een elegie in op den dood van zijn eerste liefde
en twee lange lijkzangen op de beide vrouwen, die hij verloren had. Deze verzen
hadden vooral zijn roem gevestigd, inzonderheid bij de dames. Men kon ze dan ook
niet lezen zonder in tranen te baden en zonder met diep medelijden te worden vervuld
voor den ongelukkigen, en toch in zijn ongeluk nog zoo grooten, dichter. Deze
verzekerde in ieder der drie genoemde zangen, het leven moê te zijn en het alleen
nog ter wille der poëzij te zullen torschen, totdat hij er onder bezweek. Het vers op
den dood van zijn tweede vrouw was misschien wel het aandoenlijkste. Het hief aan
met de betuiging, dat de poëet zijn harp verbrijzeld had op de puinen van zijn
levensgeluk, en tegelijk bewees het door de omstandigheid dat het meer dan
vierhonderd regels lang was, hoe de dichter de zeldzame geestkracht had weten te
bewaren, om een geruimen tijd met zijn gebroken, of zelfs zonder, speeltuig voort
te zingen.
Er was, toen de laatste bundel van van Daveren in het licht verscheen, een jong
substituut-officier bij de rechtbank van 's mans woonplaats, ‘een hoogmoedig en
lichtvaardig spotter’,
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zooals zijn deftige wijkdominee eens aan mevrouw de douairière van Top tot Teen
zeide, terwijl hij heel lekkertjes bij HHWGeb. dineerde. Deze jongemensch waagde
het op de heerensociëteit te zeggen, dat van Daveren's rouw en levenszatheid, naar
hem dacht, niet veel om 't lijf had. ‘De vent wordt er dik en vet onder!’ lachte hij,
‘en 't zou mij niet verwonderen, of hij gaat nog eens voor de derde maal in 't schuitje,
bijv. met een weeuwtje; maar in elk geval met een rijk wijf.’ Die onbetamelijke en
ongevoelige praat werd met verdiende minachting aangehoord. Toch had de jonge
spotter de voldoening, toen hij een jaar later met de diligence naar zijn nieuwen zetel
vertrok, - hij was lid van een rechtbank geworden, - de koets voorbij te rijden, waarin
de groote van Daveren met een nog vrij mooie en buitengewoon gegoede, hoewel
kinderlooze, weduwe naar het stadhuis rolde om te trouwen.
Toen Jillessen, het schoenmakertje, deze koets voor zijn kelder zag stilhouden,
dacht hij aan den zwarten wagen, die nu bijna tien jaren geleden op dezelfde plaats
stilgehouden had om zijn goede vrouw te halen en naar het kerkhof te brengen. Hij
had bij die gelegenheid geen lijkzang gemaakt. Hij had er niet aan gedacht om het
te doen. Maar wel had hij nog denzelfden dag een nieuwe zool gezet onder de laars
van den knecht van mijnheer boven, want er was haast bij. Toen hij die laars den
volgenden morgen vroeg thuis bezorgd had, verbeeldde hij zich de meid, die hem
had opengedaan, tegen den knecht te hooren praten van ‘ongevoeligheid, om te
kunnen werken op den begrafenisdag van de vrouw’; en, ik weet niet, of het dáárvan
kwam, maar, toen Jillessen weer in zijn kelder zat, toen was het, evenals den vorigen
avond, tusschen de matte hamerslagen op de zoolpinnetjes, alsof er iemand snikte.
Dat was nu tien jaren geleden en nog altoos was Jillessen weduwnaar. Hij was wel
in de gelegenheid geweest, om weer een, voor zijn doen goed, huwelijk aan te gaan,
en ik zal niet zeggen dat hij er kwaad mee gedaan had, maar de eenvoudige man had
er niet toe kunnen besluiten. De meiden van mijnheer, - zoo noemde
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hij zijn bovenbuur, - plaagden hem wel eens, - want hij was een goedhartige ziel, die
heel goed tegen plagen kon, en soms zelf ook wat aardig uit den hoek kon komen, nu ze plaagden hem er wel eens mee, dat hij voor vier jaar op een kermisavond uit
geweest was met de dochter van wijlen Klaassen, den gewezen blikslager aan de
overzij, een veertigjarig maagdelijn, met een groene paraplu en een eigen stoel in de
Groote Kerk. Dat was dan ook zoo. Maar het was zoo wat half gedwongen werk
geweest; en, toen ze in 't wassenbeeldenspel waren, was Jillessen bijna flauw
geworden, want het stijve gezicht, ik geloof van Napoleon of zoo iemand, had hem
op eens zijn overleden vrouw herinnerd en hij had den geheelen avond niets meer
gezegd. Hij was dus ongetrouwd gebleven, maar een lijkzang had hij nooit gemaakt,
want hij was geen groot man.
Dat was van Daveren wel. Deze had niet alleen twee bundels gedichten, maar ook
verscheiden verhandelingen, feestredevoeringen, kortom een zwerm van brochures,
in 't licht gezonden.
Beroemd was vooral zijn ‘Opwekking aan Neêrland's jongelingschap’, in het begin
van 1831, volgens verzekering van zijn vertrouwde vrienden binnen vier en twintig
uren, opgesteld. Het stuk ademde enkel leeuwenmoed en ridderlijke trouw aan vorst
en vaderland. De vervaardiger werd dan ook gedecoreerd op denzelfden dag, waarop
Jillessen, die vrijwillig dienst was gaan nemen, op de citadel van Antwerpen
geblesseerd werd. Deze hooge onderscheiding vuurde van Daveren, die, helaas, door
aanvallen van zwaarmoedigheid verhinderd was geweest, den tiendaagschen veldtocht
mee te maken, aan, om een tweede vlugschrift te laten drukken, waarin hij de
Franschen zoo vreeselijk welsprekend havende, dat zij, als zij het gelezen hadden,
zeker oogenblikkelijk het beleg der citadel hadden opgebroken.
Zoo ergens dan onderscheidde van Daveren zich op kerkelijk gebied. De
voortreffelijke wijze, waarop hij met de predi-
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kanten zijner woonplaats, die hij niet zelden bij zich noodigde of met huishoudelijke
geschenken verraste, wist om te gaan, bracht hem betrekkelijk reeds vroeg in de
ouderlingenbank en vandaar in hoogere kerkbesturen; eindelijk zelfs in de Synodale
Commissie. Van dit verheven standpunt oefende hij, - naar de meening van den
president, - met wien hij het in dezen geheel eens was, - een wijduitgestrekten invloed.
Hij werd zelfs eens in de Kerkelijke Courant in een ingezonden stuk het talentvolle
hoofd van de gematigde partij genoemd. Dezen naam had hij waarschijnlijk te danken
aan eene verhandeling, waarin hij, even keurig als klaar, een middelweg afbakende,
op welken de strijdende richtingen zich, heel gemakkelijk en tevens zusterlijk, zouden
kunnen vereenigen. Zij werd in de Boekzaal voor de Geleerde Wereld zeer gunstig
gerecenseerd. Referent verklaarde, dat er voorgoed een einde door zou worden
gemaakt aan alle kerkelijke tweedracht.
Toen Jillessen evenwel eenige maanden later in zijn kelder hoorde vertellen, dat
mijnheer woedend-kwaad uit de kerkeraadsvergadering was geloopen, zoodat de
dokter er bij te pas gekomen was, en wel, omdat er twee Groningers en een ‘otterdoxe’
op het twaalftal waren gebracht, toen had het schoenmakertje toch nog stof om te
zuchten: ‘Ik wou, dat onze ouderlingen wat eendrachtiger waren met de diakens.
Maar ik vrees wel eens, dat mijnheer soms wat al te veel op zijn stuk staat. Daar
hebje den nieuwen dominee. Nou, ik hoor liever den ouwe. Hij is mij vrij genoeg.
Maar ik kom er toch, als hij preekt. Maar mijnheer komt nooit bij hem in de kerk.
En waarom niet? - Hij heeft het mij zelvers gezeid, toen ik hem laatst de huishuur
betaalde. - “Jillessen!” - zeid'ie - “ik weet niks geen kwaad van zen preeken,” zeid'ie,
“maar,” zeid'ie, “ik wou nu eens voorgoed Mulder van Schoonhuizen hebben. Dien
kon ik” - zeid'ie - “en dien had ik gerecommodeerd. Maar de jonge diakens wisten
't zeker beter als ik,” zeid'ie.’
Dit klinkt nu wel wat vreemd, dat de groote van Daveren zich zoo zou hebben
uitgelaten tegenover een doodeenvoudig
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schoenlappertje. Men zou haast denken, dat Jillessen er in zijn relaas wat van St.
Anna onderdoor liet loopen. Maar dat was toch zoo niet. Want, - om ook eens iets
bijzonders van dit mannetje te zeggen, - ieder toch, hoe onbeduidend, heeft iets
eigenaardigs, -Jillessen was zeer waarheidlievend. Om in den courantenstijl te
vervallen, - de oudste menschen herinnerden zich niet, dat hij ooit gelogen, overdreven
en evenmin dat hij ook maar éénmaal zijn woord gebroken had. Hij was een toonbeeld
van goede trouw en eerlijkheid, niet het minst in zijn bedrijf. Als hij aangenomen
had, tegen een bepaalden tijd een paar schoenen te maken of te lappen, dan kon men
er staat op maken, dat ze tijdig klaar en thuis waren. En dat ze goed waren gemaakt
ook; en toch niet te duur. Op dit punt was hij ongelooflijk streng voor zich zelven.
Ik denk, dat hij, evenals de oude martelaars, op een brandstapel zou gestorven zijn,
liever dan iemand voor een halven cent te benadeelen. Het was komiek,... neen, het
was aandoenlijk, het was verheven om te zien, - maar niemand zag het, - geen mensch
ten minste, - hoe hij, soms nog na middernacht, zat te zwoegen op een kapotte muil,
waar bijna geen helpen meer aan was, die telkens opnieuw uitscheurde, en die hij
toch morgen vroeg moest, en ook wou en zou afleveren, zoo goed als het ging. Deze
nauwgezetheid had Jillessen overgeërfd van zijn grootvader, die hem en zijn zuster
na hun ouders dood had grootgebracht en die, zooals het schoenmakertje dikwijls
met een naïeve bewondering vertelde, alsof hij zelf ver bij den ouden man achterstond,
- wat onmogelijk het geval kan geweest zijn, - die, naar Jillessen's verklaring, zoover
hij wist, nog nooit één oneerlijk kruimeltje gegeten en één onwaar lettertje gesproken
had. - Want, gelijk bij anderen wel eens het zwaard, of de toga, of de steek, of de
geldkist van hun grootouders hun trots en hun glorie is, zoo was het bij Jillessen zijn
grootvaders tong. - Zijn eigen tong was intusschen niet minder zuiver, en dat
vermeerderde dan ook wel het getal zijner klanten. Ja, misschien zou hij door zijn
eerlijkheid een voornaam schoenmaker geworden zijn, als
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hij maar in staat was geweest, even fijn te werken als degelijk, en als hij middelen
had bezeten, om zich in de hooger geheimen van St. Crispijn's gilde te laten inwijden.
Maar dat was het geval niet, en daarom bleef hij een gering schoenlapper. Toch had
hij het vrij druk, zoodat er onder de weinigen, die op hem letten, waren, die
vermoedden, dat hij er warmpjes inzat. Dezen vergisten zich evenwel. Jillessen had
juist genoeg, om in zijn geringe behoeften, - hij woonde alleen, - te voorzien en om
te zorgen, dat hij eens eerlijk op eigen kosten begraven werd. Waar zijn overige
verdiensten bleven, was een geheim. Maar misschien wist zijn zuster er wel iets van,
een weduwe met een zwaar gezin, die des Zaterdags altoos den kelder van haar broêr
kwam ‘doen’. Haar kinderen toch zagen er altoos knap in de kleeren uit en gingen
op heel goede scholen, wat toen nogal geld kostte, en ze hielden allen evenals hun
moeder wonderbaarlijk veel van hun ‘oome’.
Het lijdt dus geen twijfel, of het was zooals Jillessen zeide, dat de groote van
Daveren gemeenzaam met hem over den nieuwen dominee had gesproken. Maar dat
was ook in het geheel niet vreemd van dien grooten man. Van Daveren was vooral
groot in zijn populariteit. Hij was de vriendelijkheid zelve jegens iedereen. Niet
alleen nam hij zijn hoed af voor ieder onbekende dame die er lief uitzag, maar hij
gaf handjes aan alle mogelijke burgerlui, streek de kinderen op de straat, soms zelfs
in verstrooiing de kindermeisjes, om de kin, en groette alle kaailoopers en
baliekluivers bij den naam. ‘Het zijn óók menschen,’ placht de groote man te zeggen,
‘allen kinderen met ons van één gezin.’ Dit maakte hem zeer gezien en waarschijnlijk
werkte het sterk mee, om hem niet alleen raadslid maar zelfs lid van de Tweede
Kamer te doen worden. Op den dag, toen hij daartoe verkozen werd, vlagden
verscheiden kruideniers, wier hart hij gestolen had, door familiare praatjes op de
stoep met hen te houden. Eén had zelfs op het ‘dundoek’, - zoo als een lid van de
rederijkerskamer zich uitdrukte, - in groote goudpapieren letters laten plakken: ‘den
man des volks’.
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Een man uit dat ‘volk’, een schoenmakertje, met name Jillessen, bevond zich kort
daarop in den Haag, waar hij iets te vragen had, als oud-verdediger van de citadel
en met het oog op de belangen van zijn zusterskinderen, en bij die gelegenheid
ontmoette hij den volksvertegenwoordiger, vergezeld van eenige voorname heeren,
op den Kneuterdijk. Hij meende eerst, dat mijnheer hem scherp aanzag, maar hij had
zich zeker bedrogen, want een oogenblik later ging deze hem rakelings voorbij, in
een druk gesprek gewikkeld en zonder hem ook maar even te groeten. ‘Mijnheer,’
dacht Jillessen, ‘heeft me zeker niet gezien. Dat zal hem later, als hij 't hoort, wel
spijten. Maar ik dorst hem niet te storen, want ik denk, dat hij 't over de politiek
heeft.’
Nu, dat kon wel zijn. Want groote mannen als van Daveren doen veel aan politiek.
Eenige jaren na deze ontmoeting trof de stad, waar van Daveren en Jillessen
woonden, een zware ramp. Er brak een ziekte uit. Zij drong door in de huizen der
grooten. Ook in dat van den grooten man. Zijn vrouw, zijn derde, werd er door
aangetast.
Toen bleek van Daveren's grootheid schitterender dan ooit. Met een
tegenwoordigheid van geest, die aan het ongelooflijke grensde, snelde hij, zoodra
de dokter hem verzekerd had, dat de noodlottige krankheid in zijn slaapvertrek
woedde, naar Jillessen's kelder en bood hem een aanzienlijke belooning, wanneer
hij de meiden als waker ter zijde wilde staan. Ons schoenmakertje keek wel wat raar
op, maar, - of hij zich juist herinnerde, dat de oudste zoon van zijn zuster een uitrusting
noodig had om naar zee te gaan? - hij nam den gevaarlijken voorslag aan. Hij ging
waken. En wel met zijn gewone nauwgezetheid; zóó zelfs, dat het een oogenblik de
aandacht trok van de geneesheeren, - er werden nog twee in consult geroepen, waarvan één meende, dat het kereltje uit den kelder een onbetaalbaar ziekenoppasser
zou zijn. Inmiddels wachtte van Daveren met bewonderenswaardige kalmte in de
beneden-

François Haverschmidt, Familie en kennissen

20

...en bij die gelegenheid ontmoette hij den volksvertegenwoordiger op den Kneuterdijk.
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voorzaal de bezoekers af, die even kwamen hooren, hoe het met de patient was.
Slechts enkele malen had hij de zwakheid, zich door zijn gevoel naar de ziekenkamer
te laten slepen. Er was een juffrouw in de buurt, die dat onnatuurlijk noemde. Maar
men beduidde haar spoedig, dat het buitengewoon groot was.
Niettegenstaande alle verpleging stierf mevrouw, en haar, nu troostelooze, gade
sloot zich na de begrafenis ettelijke dagen in zijn studeervertrek op. Reeds hoopte
men, dat hij een nieuwen lijkzang zou uitgeven. Maar men had het mis. De notaris,
die bij den heer van Daveren ontboden werd, kon het tegenspreken. Helaas, het bleef
niet lang onbekend, wat die notaris bij den grooten man had moeten doen. Een week
later lag deze ook al te ijlen in zijn ledekant. Zijn dokter stuurde den knecht naar het
kereltje uit den kelder, die tijdens mevrouws ziekte zoo'n onbetaalbare geschiktheid
voor oppasser had getoond. Hij moest maar zeggen, dat er weer goed wat te verdienen
was. Maar dat behoefde niet. De knecht kwam terug met de boodschap van Jillessen's
zuster, dat mijnheer het niet kwalijk moest nemen, maar dat haar broer het zoo pasjes
had afgelegd. Hij was al niet wel geweest van mevrouws sterfdag af. Maar hij had
zich groot gehouden. Eerst voor drie dagen had hij om den dokter gestuurd. Die was
dan ook van morgen gekomen, en had dadelijk gezegd, dat er niets meer aan te doen
was. - ‘Dat is jammer,’ zeide van Daveren's geneesheer; ‘'t ventje had slag van waken.’
- ‘En hij maakte goedkoope schoenen ook,’ - voegde de knecht er bij, met een zucht.
Donderdag daarop stond er in de stadscourant een treffend artikel. ‘Gisteravond,’
- zoo begon het, - ‘onderging de plaats onzer inwoning een “gevoelig” verlies. Een
harer grootste, om niet te zeggen, de grootste harer burgers werd door de hier
heerschende ziekte weggerukt. Van Daveren is niet meer.’ En vervolgens een lange
optelling van de deugden en werken van den edele. Maar dit stuk haalde niet in lengte
bij een tweede in een der volgende nummers, waarin, behalve de uitvoerige be-
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schrijving van de begrafenis, ook een uittreksel voorkwam uit het testament van den
overledene, door hem, onder den invloed van een merkwaardig voorgevoel, eerst
kort voor zijn afsterven ontworpen. Daarbij werden aanzienlijke legaten, vrij van
successierechten, aan allerlei weldadige en geleerde instellingen vermaakt, en dat
scheen den redacteur zoo te treffen, dat hij besloot met den geestdriftvollen uitroep:
‘Burgers! laat ons op van Daveren's graf een arduinen gedenkzuil oprichten met dit
inschrift, bescheiden maar waarachtig, als de man zelf: “Hij was groot”.’ Van Jillessen
stond er niets in de courant. Slechts zijn zuster en hare kinderen stonden nog lang
daarna 's Zondagsmiddags, als ze tijd tot wandelen hadden, bij zijn grafheuveltje te
treuren: ‘och, hij was zoo goed!’
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De pastorie van mijn grootvader
Ik denk aan de pastorie van mijn grootvader. Zou het oude, vriendelijke huis er nog
staan? Zeker zal het wel wat zijn veranderd in de vijfentwintig, dertig jaren dat ik
het niet gezien heb. Misschien zou ik er niets meer van herkennen, als ik nog eens
voor het groote tuinhek kon stilstaan. Maar, in de werkelijkheid gemoderniseerd of
zelfs gesloopt, in mijn herinnering vertoont zich de woning van mijn grootouders
nog steeds gelijk voor het vierde van een eeuw, en zoo zal ze daarin blijven totdat
het licht van mijn geheugen voorgoed wordt uitgebluscht.
Ik sprak daar van het groote tuinhek. Maar was het wel wezenlijk groot, dat hek?
Toen, in de lang vervlogen dagen die mij nu weer als gisteren voor den geest staan,
was het bepaald een gevaarvolle onderneming voor mij, het ook maar ter halver
hoogte te beklimmen. Meer dan eens is dat waagstuk mij ver-
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boden, onder de afgrijselijkste beschrijvingen van de ongelukken waaraan het mij
blootstelde. Maar nu, - aangenomen dat het niet reeds tot brandhoutjes gekloofd is
en dat de voornaamste palen niet als hoofdbestanddeelen van den dam voor het een
of ander weiland vergaan zijn, - zou ik er nu niet gemakkelijk met één hand overheen
springen? Ik heb zoo'n vermoeden, dat wat mij eenmaal een prachtig park voor een
sierlijk heerenbuiten toeleek, mij thans zou blijken slechts een aardig bloemtuintje
te zijn voor een gebouwtje, juist knap genoeg om door een dorpsschoolmeester te
worden bewoond. Die diepe gracht met twee heusche bruggen, waardoor de appelen perenhof, de onvergetelijke kerse- en pruimeboomen, de aalbessen en kruisdorens,
de moesbedden en wat heerlijkheden niet al meer, van het bleekveld en de met rozen
omzoomde slingerpaden waren afgescheiden, was het wel veel meer dan een vies
kikkerslootje, dat in den zomer louter weeke modder bevatte? Die eindelooze
schuttingen met perziken, abrikozen en morellen, - de verboden boomen van het
paradijs, dat mijn zusjes en broertjes met mij deed snakken naar de groote vacantie,
- waren ze wel echt zoo heel eindeloos? En die berg met dat prieeltje, waar wij reeds
vroeg alle vrees voor spinnen en oorwormen leerden afleggen, was hij wel zoo
duizelingwekkend hoog als zijn naam zou doen denken, en als hij ons ook werkelijk
voorkwam wanneer wij er in vollen ren afstoven? Doch wat bekommer ik mij over
de prozaïsche waarheid? In ieder ander geval wil ik haar gaarne boven de schoonste
verdichting stellen, maar als ik aan de pastorie van mijn grootvader denk, dan geef
ik de voorkeur aan de betooverende verbeelding mijner jeugd.
Adam en Eva hebben in geen weelderiger lustoord hun onschuld genoten en - verloren,
dan waarin ik de Augustusmaanden van mijn vierde tot mijn achtste jaar doorbracht.
Vlak voor het huis, te midden van een uitgestrekt plein, met kiezelzand bestrooid,
stond een reusachtige linde. Rondom
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haar dikken stam had men een bank gemaakt en daar zie ik mijn grootvader en
grootmoeder nog op zitten, des avonds bij de thee. Wat was het daar stil, vergeleken
bij het gewoel in de stad, en wat was de zoele lucht vol geuren van de reseda en de
kamperfoelie! Duiven trippelden over het plein en stoorden zich evenmin aan poes,
die zich druk zat te wasschen op de stoep bij de voordeur, als aan de musschen die
tusschen haar rondhuppelden. Maar als Moortje op het gerucht van naderende
voetstappen luid keffend van de bank sprong waarop hij naast grootvader had zitten
knipoogen, dan gingen ze met musschen en al klapwiekend de lucht in en zetten zich
hoog op den rand van het dak met de gladde blauwe pannen, of ze kirden een deuntje
voor de deurtjes van haar huisje dat aan den zijmuur van de pastorie hing.
Mijn grootvader was een rijzig man van een eerwaardig voorkomen. Hij droeg het
hoofd nog rechtop, ofschoon zijn haar zilverwit was van den ouderdom. Met zijn
driekanten hoed en zijn korte broek maakte hij op mij den indruk van een eenigszins
bovenmenschelijk wezen. Ik hield mij overtuigd dat hij niets zondigs doen kon, en
stout te wezen in zijne tegenwoordigheid scheen mij het toppunt van verbastering.
Evenwel was ik niet bang voor hem, en dat kwam van zijn vriendelijke oogen. Het
waren dezelfde oogen als die van mijn moeder, oogen waaraan ik ook nu nog niet
kan denken of de mijne worden vochtig. Welk een feest, als de goede man ons
meenam om hem te helpen tot het plukken van boontjes en erwten, of op een
wandeling, waarbij we dan niet ophielden of we moesten, een bezoek brengen aan
den boer, wiens varken zoo'n aardige verzameling biggen had gekregen! Doch het
heerlijkste van alles was, des Zondags, als grootvader preekte, mee naar de kerk te
mogen. 't Was maar een klein kerkje dat ons dan wachtte; het kwam niet in
vergelijking bij het reusachtig gebouw, waar ik thuis met mijn vader en moeder placht
heen te gaan, liefst 's wintersavonds, wanneer er geloof ik wel
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duizend lampen brandden en er uit de kap van den preekstoel zoo'n wonderbare glans
op het hoofd van den dominee afstraalde. Maar wat het kerkgaan bij grootvader tot
zoo'n uitstekend genot maakte, was dat grootvader zelf dan de dominee was. Neen,
nooit heeft iemand zoo mooi gepreekt. En als hij bad, dan bad ik zoo vurig mee als
ik maar kon: van het begin tot het einde hield ik mijn handen gevouwen en mijn
oogen stijf toe. Daar kwam ook nog zooveel bij om mij den kerkgang te
veraangenamen. Vooreerst de voornaamheid van door alle dorpelingen te worden
gekend en gegroet als het zoontje van ‘dominee's Jaantje’, wat ik overigens weer
minder aardig uitgedrukt vond, want mijn moeder, beweerde ik, heette niet Jaantje
maar Adriana. Voorts was ik op mijn beurt familiaar met verscheiden van de
toehoorders. Den eenen diaken had ik meer dan eens helpen hooien, wat een
allerprettigst werk is, ten minste voor zoover mijn aandeel in den arbeid ging, want
dat bestond voornamelijk in op den leeg terugkeerenden en over den oneffen grond
voortschokkenden wagen zijn leden goed door elkaar te laten schudden, en dan weer
met de jongens en meisjes van den boer in het geurige hooi te wentelen. Een van de
ouderlingen was de eigenaar van de vermaarde biggen; de dikke boerin vlak naast
mij trakteerde ons gedurig op warme koemelk; eens zelfs op spekpannekoek! En de
deurwachter-klokkeluier was assistent-tuinman en stalknecht van mijn grootvader;
dus ook een intiem vriend van me. - Hoe dikwijls heb ik meegetrokken aan het touw,
als de avondklok het volk in het veld het uur van zessen aankondigde, of als er iemand
begraven moest worden en de zwarte stoet, met grootvader voorop, en de vrouwen
zoo spookachtig met rouwkleeden over de hoofden achteraan, tweemaal het kerkhof
rondtrok!
Dicht bij het pad dat de optocht volgde, tusschen het hooge bloemrijke gras, lag de
zerk waaronder twee ooms van mij rustten. Ik heb ze nooit gekend, maar menigmaal
heb ik mij la-

François Haverschmidt, Familie en kennissen

27
ten vertellen, hoe jong ze nog waren toen ze stierven, en dat ze nu in den hemel
woonden bij de engelen Gods. Wat heb ik niet al afgedroomd op dien bemosten steen
en bij dat geheimzinnige doodgravershok tegen de kerk, waar ik voor het eerst van
mijn leven menschenbeenderen gezien heb. Van wien was die kop geweest waarvan
de holle oogen mij zoo akelig aankeken? Al de tanden zaten er nog in! En zouden
mijn tanden er ook nog allen in zitten, als mijn hoofd er zoo zou uitzien?
Tegenover het ouderwetsche, onmetelijke ledikant, waarin wij als wij in de pastorie
logeerden sliepen, hingen de ontzaglijke portretten der grootouders van mijn
grootvader, en daar tusschenin de beeltenis van grootvader zelven, zooals hij er
uitgezien moet hebben toen hij nog een blauwzijden valhoedje droeg, met een
krakeling in zijn handje. Ik kon er den braven man niet uit herkennen, maar wel
meende ik de vriendelijke uitdrukking van zijn gelaat terug te vinden in dat van die
betovergrootmoeder met haar neepjesmuts, haar bebloemde japon en haar waaier.
Waar ik mij ook plaatste in de slaapkamer, overal verbeeldde ik mij dat zij mij aanzag,
evenals haar waardige echtgenoot, wiens vervaarlijke pruik in sierlijke lokken langs
zijn schouders golfde. Zouden die twee, vroeg ik mij af, ook bij mijn vroeggestorven
ooms in den hemel zijn, en zouden ze daar nu allen met elkaar omgaan, zooals wij
met elkander hier op aarde? En zouden grootvader en grootmoeder daar ook spoedig
heengaan, en ook eenmaal mijn ouders en mijn broers en zusters en ik zelf? Meer
dan eens heb ik daarover gepeinsd, terwijl ik met groote oogen opkeek naar de sterren,
die ik uit mijn bed door het venster hoog aan den donkeren hemel kon zien glinsteren.
Soms kon ik niet laten bitter te schreien, vooral wanneer ik mij voorstelde dat ook
mijn vader en moeder mij eens verlaten zouden. Hoe zou ik kunnen leven zonder
hen? En was ik niet vaak een ondeugend kind? En ondeugende kinderen mochten
immers niet komen waarde heilige engelen zijn? - Later is mij wel beduid, hoe zulke
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overleggingen zeer bekrompen zijn. Nu, ik was dan ook nog maar een kleine jongen.
Doch misschien hebben de sterren wel eens op mijn gerusten slaap geschenen en
woelden er dan in mijn brein schimmen van overwegingen, droombeelden die mij
nog vrij wat minder tot eere strekten.
Wij ontbeten op mijn grootvaders studeerkamer. Wat een boeken aan alle kanten!
Een paar van de dikste folianten werden op de stoelen gelegd, waar mijn broer en ik
op moesten zitten. Hoe heerlijk, zooveel geleerdheid onder zich te hebben! Van zulk
een wetenschappelijke hoogte kostte het ons natuurlijk volstrekt geen moeite, met
aandacht te luisteren naar de voorlezing uit den grooten bijbel van van der Palm, die
bij het ontbijt plaats greep. Grootvader had een lijstje, waarop stond aangewezen hoe
men den bijbel precies in een jaar uit kon krijgen. Dat werd geregeld gevolgd. Eerst
las hij een hoofdstuk uit het Oude Testament, en dan grootmoeder een uit het Nieuwe.
's Avonds lazen ze geloof ik ook, maar dat weet ik zoo goed niet, want voor dien tijd
waren wij gewoonlijk al in de zoete rust.
Grootmoeder had zoowel als grootvader een bril op onder het lezen, een prachtigen
zilveren, bril waar we soms eens door mochten kijken, of juister beproefden om dat
te doen, want wij konden er met geen mogelijkheid iets door zien. Grootmoeder was
erg rimpelig. Ook was haar uitzicht strenger dan dat van grootvader. Maar zij hield
toch erg veel van ons, en wij eveneens van haar. Mijn oudste zuster, die naar haar
genoemd en daar wel een beetje grootsch op was, verzekerde ons, grootmoeder was
buitengewoon knap. Zij wees ons heele rijen boeken aan, die het oudje allen tweemaal
had doorgelezen, zooals de Romeinsche geschiedenissen van Stuart, en Wagenaar
met al de Vervolgen. Grootmoeder was verbazend thuis in Vader Cats en bracht
overal rijmpjes bij te pas uit dat boek, ook bij ons in hooge eere om de mooie prenten
die er in stonden. Dat grootmoeder overigens een bekwame huishoudster was, daar
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twijfelde niemand onzer aan. Waar hebben wij ooit lekkerder hangop gegeten en
wentelteefjes dan bij haar?
Ach, grootmoeder bakt geen wentelteefjes meer en grootvaders zilveren haren
glanzen niet langer eerwaardig onder zijn driekanten hoed. Allebei zijn ze dood en
begraven. En Moortje is dood. En poes en de duiven en de biggen, en de dikke boerin
en de diaken en de klokkeluier, allen zijn ze verdwenen van het groote schouwtooneel.
De boeken uit de studeerkamer zijn op een auctie verkocht. Ze hebben zoogoed als
niets opgebracht, zegt mijn vader. Stuart, en Cats, en van der Palm, en Wagenaar
met al de Vervolgen, en de dikke folianten waar mijn broertje en ik op zaten, zoogoed
als niets! Wie weet, wat er van den prachtigen zilveren bril van grootmoeder is
geworden? - Sic transit gloria mundi. - De wereld gaat voorbij, en wij met haar.
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Het verhaal van oom Jan
Dit is het verhaal van oom Jan, hoe zijn oom (wijlen de heer Pothof) indertijd aan
zijn apotheek is gekomen, of eigenlijk hoe oom Pothof tante Pothof kreeg, ten gevolge
waarvan hij later de gelukkige eigenaar werd van haar vaders bloeiende affaire.
Oom Jan spreekt.
Mijn oom Pothof, dat was nu van zijn natuur de zachtmoedigste mensch van de
wereld. Ik houd het er voor, dat het hem aan zijn hart ging als hij de heele galnoten
in den vijzel fijnstampen moest, en als hij het zoethout onder het hakmes had, dan
vrees ik dat het hem zelf door de ziel sneed. Maar wat zou hij er aan doen? Hij was
nu eenmaal apothekersbediende, bij vroedschap van Putten, en hij mocht blij zijn
dat hij het was. Want, behalve dat het de vraag zou geweest zijn of hij op zijn
drieëntwintigste jaar een andere betrekking had kunnen krij-
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gen, hij had het best in het huis van zijn rijken patroon. Om het niet lang te maken
zal ik maar dadelijk zeggen, dat er nog wat anders was dan het ruime salaris, de
overvloedige tafel en het zachte bed, waardoor hij zich met zijn hardvochtige
werkzaamheden verzoend voelde. Mijnheer van Putten had namelijk een eenige
dochter, een beelderig meisje van twintig jaar, met een kuiltje in haar rechterwang
en een kuiltje in haar linkerwang en een kuiltje in haar kin, en dat beelderige meisje
- Annemietje heette ze - daar was mijn oom Pothof smoorlijk op verliefd. Eens, in
een zwak oogenblikje, terwijl hij bij haar in de kamer kwam, om wat heet water voor
een drankje geloof ik, (zij was alleen in de kamer) toen liet hij het haar merken, en
o verrukking, zij bloosde, waarop hij, stoutmoedig ondanks zijn zachtmoedigheid,
(maar hij kon het niet laten van wege de verliefdheid) waarop hij haar dus een zoen
gaf, en zij liet het toe, hoewel niet zonder eenige tegenstribbeling, zoodat het heete
water uit den theeketel, dien zij nog in de hand had, zelfs over mijn ooms sloofje, en
over de kuiten die daar onderuit kwamen, heenstroomde. Doch dat had hij er graag
voor over. ‘Liever een natte scheen, al was 't met kokend vocht, dan een blauwe!’
zei hij, en na dien tijd vrijden die twee in stilte. In stilte, dat begrijpt ge, want hij was
maar een arme bediende en zij was de erfgenaam van een rijken vroedschap, zoodat
zij er niets van aan haar vader dorsten te zeggen.
Nu dient het nog tot uw naricht dat het een allerongelukkigst tijdvak was voor
mijn oom. Zoo zachtmoedig als oom was, zoo oorlogzuchtig was het in die dagen.
Men schreef het jaar zeventienhonderd en in de negentig, en dat weet ge zeker wel
dat het toen een onophoudelijk gevecht was in de vaderlandsche geschiedenis. De
patriotten lagen overhoop met den prins van Oranje. Ze riepen de Franschen, die hun
eigen koning het hoofd al hadden afgeslagen, te hulp. Nu die kwamen dan ook dadelijk
met Fransche dienstwilligheid, joegen den prins weg en bezorgden ons, tegen betaling
van ik meen honderd millioen guldens (dat dan toch ook niet te veel was) de
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vrijheid èn de gelijkheid èn de broederschap. Toen kregen wij de Bataafsche republiek,
terwijl de Engelschen de gelegenheid te baat namen om ons op zee af te kloppen en
onze koloniën in den zak te steken. Niet dat er in 't geheel geen goeds gebeurde; er
werden veel oude misbruiken afgeschaft. Maar de manier waarop was raar. Vandaag
danste men om den vrijheidsboom en morgen sloeg men elkaar om de ooren. Kortom
het was een erg ruzieachtig tijdperk, en voor iemand als oom was het haast niet om
uit te houden. Gelukkig dus maar dat Annemie hem nu en dan nog eens troostte met
een lonkje of een kusje, tot belooning ook voor de aandoenlijke gedichten die hij op
haar maakte. Want dat moet ik tot mijn ooms eer zeggen, hij maakte een goed vers.
Met dat al zijn kruis was zwaar om te dragen. Want wat was het geval? Zijn patroon
was net het tegenovergestelde van oom. Vroedschap van Putten was een hevig patriot
en hij brandde van krijgshaftigheid tegen de prinsgezinden. Dag en nacht spoog hij
vuur en vlam tegen die onverlaten die hij, en niet ten onrechte, verdacht van den lust
om de Bataafsche republiek weer omver te werpen, een ramp, die hij hoopte te
voorkomen, onder anderen door zich met zijn vrienden krachtdadig te oefenen in
den wapenhandel. Eindelijk ging van Putten zelfs zoover, dat hij op den inval kwam,
een afdeeling vrijwillige ruiters van de Bataafsche republiek in het leven te roepen,
ten einde daarmee in tijd van nood de gewone burgerwacht te hulp te snellen. Dat
denkbeeld kreeg een begin van uitvoering. Om en bij de twintig burgers (zoo noemden
ze toen iedereen, of hij burgemeester was of klokkeluier, want men was onder de
gelijkheid) draafden een keer of drie in de week op koets- of sleperspaarden, al naar
dat ze hadden, door de straten en de stad uit naar een naburige wei, om daar allerlei
oorlogsmanoeuvres te maken, en aan de spits der dapperen reed van Putten. Het
ergste was dat de patroon niet afliet of mijn oom moest zich ook bij het corps laten
indeelen. Tevergeefs beriep deze er zich op dat de apotheek toch niet stil kon staan,
wat het geval zou worden als hij te gelijk met zijn heer
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deel ging nemen aan de exercities. Hij moest althans beloven dat, als de vijand mocht
opdagen, hij op het andere paard van den apotheker zou gaan zitten, een belofte
waartoe hij zich ten laatste liet overhalen, denkende dat het er toch wel nooit toe
komen zou. Maar het kwam er warempel toe!
Op zekeren achtermiddag, daar verspreidde zich het gerucht door het stadje: de
boeren uit... (ik weet nu de namen van die dorpen niet meer) waren te wapen geloopen
en kwamen om de patriottische regeering af te zetten en de prinsenvlag uit den toren
te steken. Nu hadt ge de poppen aan het dansen! De burgerwacht trok met slaande
trom naar de poorten, die gesloten werden nadat men de bruggen had opgehaald.
Zelfs werd er order gegeven om twee oude kanonnen, die sedert menschenheugenis
op het bolwerk hadden liggen roesten, te laden, wat dan ook met een er van lukte.
Bij dit kanon kwamen twee afgedankte matrozen van 's lands vloot te staan, en de
kastelein in den Gouden Engel, die vlak bij de poort waar het kanon lag woonde,
kreeg last van burgemeesters en schepenen, die bij hem op den zolder door het
dakvenster het gevecht zouden gadeslaan en leiden, om een test met een goed
doorglommen kool in gereedheid te houden, alsmede een bos zwavelstokken, opdat
de artillerie bij het eerste sein behoorlijk zou kunnen losbranden.
Gij kunt u voorstellen hoe druk de vroedschap van Putten het had. Zijn sabel moest
door den jongen, die anders de drankjes rondbracht en de tafelmessen placht aan te
zetten, vlijmscherp geslepen worden. Zijn pistool werd met kruit en hagel voorzien.
De paarden werden gezadeld. De paarden, ja want nu was oom zoo goed niet of hij
moest mee. ‘Waarheen?’ riep oom, bleek als een tafellaken. ‘Op den vijand los!’
bulderde de patroon, ‘we gaan met de cavalerie een uitval doen!’ Bij die woorden
kreeg Annemie het op de zenuwen. Stokstijf viel zij van zichzelf. Dat ziet mijn oom
niet of hij snelt naar de apotheek, grijpt naar den hoffmann en den vliegenden geest
en rust niet voordat hij haar weer bijgeholpen heeft. Inmiddels
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heeft de vrijwillige ruiterij van de Bataafsche republiek zich reeds voor den winkel
verzameld, of juister de eene helft van de vrijwilligers, want de andere was van schrik
thuis gebleven. Van Putten komt op de stoep en houdt een aanspraak, die hij reeds
voor het mogelijke geval van te voren had ingestudeerd. Het was een vreeselijk
bloeddorstig stuk. Bij de voordracht verschoten zelfs de dapperste cavaleristen van
kleur. Het werd hun akelig om het hart; en om de waarheid te zeggen, toen hij daar
zoo aan den gang was om de ijselijkheden af te schilderen die zij nu onder de oogen
gingen zien, kogelregens en dergelijke, toen begon de redenaar er zelf van te griezelen,
en als het niet te mal was geweest voor het volk dat er vlak omheen stond en al maar
‘Bravo’ riep en ‘Hoera!’ dan zou van Putten wel lust hebben gehad om te
commandeeren: ‘Rechtsomkeert, afgedankt marsch, ieder naar zijn eigen huis!’ Maar
het geval lag er nu eenmaal toe, en juist omdat hij er zelf zoo tegenop begon te zien,
duldde de patroon niet dat zijn vredelievende bediende achterbleef. Die moest er dan
ten minste evengoed aan! Van Putten gaat dus weer in huis om mijn oom te halen.
Maar wat ziet hij daar?... Annemietje, nog bleek en ontdaan in de armen van haar
geliefde en zelve eveneens met haar poezele armpjes om mijn ooms hals. Dat was
een ontdekking! Als de vergramde vader niet tevergeefs beproefd had zijn sabel uit
de schee te trekken, dan was er bepaald een ongeluk gebeurd! Nu hadden de jongelui
nog even den tijd om voor hem op de knieën te vallen, hem te bekennen dat zij elkaar
beminden en hem om vergiffenis en om zijn vaderlijken zegen te smeeken. De oude
heer van Putten stond als een pilaar, van verbazing en toorn. Daar rijst mijn oom op
en roept in zijn angst: ‘Meneer, ik ga met u mee, ik ga u beschermen in den strijd,
ik ga u dekken met mijn lichaam, maar beloof mij dan ook als we levend weerom
komen dat ik uw dochter krijg!’ - ‘Mijnheer’ (of eigenlijk ‘Burger!’) schreeuwt de
vroedschap, ‘ik beloof niets. Volg mij en we zullen zien.’ - ‘Akkoord van Putten,’
zegt mijn oom, (daar is het spreekwoord nog van) An-
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nemie valt nog eens stokstijf van zich zelf, maar nu is er geen tijd meer te verliezen,
de loopjongen krijgt dus den hoffmann en den vliegenden geest en de patroon met
zijn bediende snellen de deur uit.
Een oogenblik later daar galoppeert de troep naar de poort; mijn oom klam van de
benauwdheid dat hij van het paard zal vallen, en zich dan misschien ook nog snijden
aan die vervaarlijke sabel die ze hem omgehangen hebben en waarmee hij wel twee
vijanden te gelijk middendoor kloven kan. Als ze langs den Gouden Engel komen,
steekt de oudste burgemeester zijn hoofd uit het dakvenster en roept: ‘Burgers, houdt
je maar goed; daar staan wel duizend boeren aan den overkant, met hooivorken en
dorschvlegels. Spaart je leven niet; het is voor de vrijheid en de gelijkheid en de
broederschap. Ik heb al gezeid dat ze de brug maar moesten neerlaten en de poort
opendoen. Zie zoo, de boel is al klaar; rent er nu maar op los!’ En zoo waarlijk, daar
ging de poort open, de brug was al neer en aan den overkant daar kon men ze zien,
een heelen hoop boeren, duizend nu wel niet, maar toch wel honderd, en die riepen
maar al van ‘Oranje boven!’ dat het zoo daverde.
De vrijwillige ruiterij van de Bataafsche republiek had niets geen pleizier. Burger
van Putten vooral was danig uit zijn humeur. Hij had een paar snaphanen bespeurd
onder het wapentuig van de boeren, en die dingen stonden hem erg tegen. ‘De
burgemeester heeft goed praten,’ mompelde hij, ‘maar hij kent de kracht van de
kogels zoo niet als wij militairen.’ Doch wat gebeurt er?
De beide afgedankte matrozen van 's lands vloot, aan wie de behandeling van het
geladen kanon toevertrouwd was, hadden een jongen naar het logement gestuurd om
de test met het kooltje en de zwavelstokken en tevens om een flesch brandewijn,
want dat zet de dapperheid zoo aan. Eerst waren ze begonnen met de flesch leeg te
maken, en toen ze daarmee goed en wel klaar waren, toen kende hun dienstijver geen
palen
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meer. Zij besloten, nog eer het afgesproken sein kwam, waarmee de magistraat om
onnoodig bloedvergieten te voorkomen nog altoos draalde, den vijand maar dadelijk
de volle laag te geven en... Pof! daar klonk een knal als een donderslag, en het paard
waar mijn oom Pothof op zit wordt schichtig en rent de poort uit op den vijand los.
Of mijn oom al riep van: ‘hou, hou, hou!’ dat hielp niet. De stakkerd zou er zeker
afgevallen zijn als hij zich niet aan de manen van het beest had vastgehouden, en
intusschen vloog hij maar al door, de brug over tot midden onder de boeren. Dat ziet
het andere paard van vroedschap van Putten niet of het draaft, met den patroon er
op, zijn kameraad na. En nu er twee schapen over den dam zijn, volgt de rest vanzelf.
Of de andere ruiters moed vatten op het gezicht van mijn ooms vertwijfelde
dapperheid (immers iedereen dacht dat het pure heldenmoed van hem was dat hij er
zoo op losstormde) dan of het ook al bij ongeluk kwam en dat het alleen aan de
voortvarendheid van de paarden lag, hoe het zij, het heele troepje was in een
ommezien aan den anderen kant van de stadsgracht, en de boeren, toch al onthutst
van het plotselinge kanonschot, wachtten die verschrikkelijke charge niet af: zij
wierpen de wapens weg en kozen het hazenpad. Doch mijn ooms paard wist evenmin
van stilstaan. Onder een ijselijk gehuil van zijn berijder, dat op het bolwerk door de
burgerij kon worden gehoord en voor een soort van krijgsgeschreeuw werd gehouden,
volgde het dier de vluchtelingen op den voet. Toevallig draafde de kommandant van
de belegeraars vlak voor mijn oom uit. De man kon goed loopen, maar hij had het
ongeluk op een hoepel te trappen. De hoepel slaat omhoog, achter tegen hem aan,
onder zijn rug, en de vluchteling verschrikt zoo, dat hij zich omkeert, op de knieën
valt en roept: ‘kwartier, pardon, ik geef mij over!’ - ‘Houd dan mijn paard vast!’
schreeuwt oom radeloos, ‘dan zal ik je geen kwaad doen, man!’ De ander
gehoorzaamt, een stevige greep in de teugels en het beest staat, terwijl mijn oom van
den schok uit den zadel tuimelt. Hij is evenwel gauwer op de been dan ge mis-
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schien van hem verwacht hadt, want hij begreep dat er haast bij was. De boer mocht
eens merken dat het allemaal gekheid was geweest. Daarom springt oom ijlings op,
kijkt zoo barsch als hij maar kan, zwaait met de sabel die hij nog altijd, hoe weet hij
zelf niet, in de hand heeft en kommandeert zijn gevangene: ‘voorwaarts, naar de
stad!’ En zoo komen die twee terug, onder het oorverdoovend gejuich van de verloste
burgerij. De regeering is van den zolder van het logement gedaald en trekt plechtstatig
den dapperen overwinnaar te gemoet. De tamboers en pijpers van de burgerwacht
slaan en blazen een fanfare, de klokken beginnen te luien en te beieren, vlaggen
worden er uitgestoken en bloemen gestrooid, kortom Napoleon is nooit
triomfantelijker Parijs binnengehaald dan mijn oom met zijn gevangene de stad, die
hij immers door zijne edele zelfopoffering had behouden. En als nu de oproermaker
onder het stadhuis is gebracht, met nog een paar die zich aan de andere ruiters hebben
overgegeven, en mijn oom komt thuis, half suf van al de drukte en al de aandoening,
wie staan hem dan in de apotheek af te wachten?... De heer van Putten en Annemietje!
En de vader legt de rechterhand van zijn dochter in de rechterhand van mijn oom
Pothof, en zijn eigen handen legt hij op
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hunne hoofden, en hij zegt: ‘Jonge burger, tot loon voor uwe dapperheid geef ik u
mijn kind en een derde in de affaire; als ik kom te sterven krijg jelui de rest.’
En vroedschap van Putten heeft zijn woord gehouden. In het jaar 1807 (hetzelfde
jaar waarin het kruitschip te Leiden sprong) lei de oude heer het af en mijn oom werd
universeel erfgenaam van zijn schoonvader.
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Mijn ouders huis
Met een beklemd hart draaide ik den sleutel om, stiet de voordeur open en trad den
gang in. De muffe lucht kwam mij tegemoet van een huis dat eenige weken gesloten
was geweest, en te gelijk werd mijn oog getroffen door de afwezigheid van looper
en matten, paraplustander en weerglas, en vooral van de oude, geliefde huisklok.
Voor den paraplustander weet ik niet dat ik ooit iets gevoeld heb, evenmin als voor
den looper en de matten natuurlijk. En wat het weerglas aangaat, daar heb ik zelfs
een heimelijken hekel aan gehad. Die afkeer was trouwens, zooals wel meer met
afkeeren, wederzijdsch. Of mocht dat toeval heeten, dat als ik plan had om den
volgenden morgen vroeg op te staan en met een paar vriendjes een groote wandeling
te doen, of als aan mij beloofd was dat ik mee uit rijden zou, de alcohol in de glazen
buis terstond naar de hoogte ging en tusschen ‘veel regen en wind’ en ‘storm’
postvatte, om vaak, wanneer die ongeluksprofetie alle plannen onbepaald
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had doen uitstellen, op het oogenblik zelf waarop ze anders zouden zijn volvoerd,
dood bedaard en geheel overeenkomstig de waarheid ook, ‘bestendig’ of ‘mooi weer’
aan te wijzen? Waarschijnlijk had ik reeds als kleine jongen het ongenoegen van de
geheimzinnige machine gaande gemaakt, door met mijn ongewijde handen het
koperen staafje te verschuiven, dat mijn vader nooit verzuimde gelijk te zetten zoo
dikwijls hij naar den stand van het weerglas was gaan zien. Meer dan eens moet ik
op die wijze de berekeningen van den goeden man hebben verijdeld en dan kreeg,
dat spreekt, het weerglas de schuld. Dat nu heeft het wraakzuchtige ding mij zeker
nog lang daarna willen inpeperen. Hoe het zij, wij haatten elkander van harte. En
toch toen ik daar zoo in den gang stond, voor de leege plek waar mijn vijand altijd
gehangen had, - de spijker die hem had vastgehouden stak nog in den muur, en zijn
omtrek liet zich nog nauwkeurig nagaan op het daaromheen gelerwit van den wand,
- toen was ik wezenlijk in een stemming om mij met hem te verzoenen en, ware hij
plotseling teruggekeerd, ik zou hem een oprecht welkom hebben toegeroepen. Ook
en voornamelijk omdat ik dan reden zou gehad hebben van te hopen dat hij niet alléén
weerom kwam. Vooreerst zou de oude klok zich dan zeker ook niet lang laten
wachten, die oude goeie klok met haar twee scheepjes boven de wijzerplaat, die altijd
heen en weer schommelden, en met haar deuntjes voordat zij sloeg, waarop onze
naaister doelde toen zij tegen mijn neef Kees, die bij mijn broertje op visite was en
begon te vechten, zeide: ‘jij slacht de klok wat, die speelt ook eerst en dan gaat-ie
slaan!’ En als de oude klok terugkwam dan keerde er zeker nog heel wat meer liefs
en dierbaars terug, en het zou mij op eens blijken maar een benauwde droom te zijn,
dat mijn ouders huis ontruimd en verlaten was en bestemd om over weinige dagen
tot den laatsten steen te worden afgebroken. Doch helaas, dat was geen droom! Er
moest een spoorweg worden aangelegd. De ontwerper had op de kaart een rechte
streep getrokken, van het punt waar het nieuwe station
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zou komen naar een ander punt waar ook een station komen zou. Die streep was
dwars door het blokje gegaan dat mijn ouders huis voorstelde, en daarmee was dat
huis ter dood veroordeeld. Het werd ten algemeenen nutte onteigend.
Toen ik dat las in een brief van mijn oudsten broer, die het huis na den dood van
onze ouders betrokken had, was ik blij dat het niet nog bij hun leven gebeurd was.
Zij zouden zich niet hebben getroost met de aanzienlijke schadevergoeding. En al
ware de woning, die zij voor de oude in de plaats gekregen hadden, nog ééns zoo
ruim voorzien geweest van al de gemakken en voordeelen der moderne bouwkunst,
als het keurig verblijf dat hun opvolger zich heeft uitgezocht uit een heele,
fonkelnieuwe straat, die juist te koop of te huur werd geboden, ik geloof toch niet
dat zij, om het uitzicht door de kolossale spiegelruiten op de allen even sierlijke
gevels aan den overkant (maar gevels zonder herinneringen!) het uur zouden hebben
gezegend, toen de moker het tooneel ging verwoesten van hun bijna vijftigjarig
huwelijksgeluk.
Van mijn vader was dat allerminst te vergen. Voor hem dagteekende zijn betrekking
op het huis dat hij met mijn moeder bewoond heeft reeds van zijn geboorte af. Ja, ik
meen dat ook zijn vader er het eerste levenslicht heeft gezien. Dit is zeker dat hij er
tot zijn einde de grootste zorg voor is blijven dragen. Het was een ouderwetsch huis,
dat is waar, maar van den kelder tot den nok van het dak zag het er hecht en goed
onderhouden uit. En zoo het hier en daar hoeken en ruimten vertoonde waarvan men
zich tevergeefs afvroeg, welke bestemming den bouwheer daarbij voor den geest
had gestaan, het had ook zijn gedeelten die in gezelligheid alles overtroffen wat de
verbeelding maar zou durven verzinnen. De tuinkamer bij voorbeeld! En dan als ge
van deftigheid woudt spreken, niet stijve maar rustige, vriendelijke deftigheid, dan
moest ge de groote opkamer, anders gezegd de zaal eens hebben gezien. Die wijde
marmeren schoorsteen met dien geweldigen haard, waarop een ware veen- of
boschbrand vertoond werd (o heerlijk om naar
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te zitten kijken!) op winteravonden wanneer er gezelschap was, of des Zondags na
afloop van de kerk. Ik stel mijn vader mij nog voor in zijn vaste hoekje. Wat is hij
een knap man! Gezondheid en kracht, ernst en vastheid van wil, eerlijkheid en
oprechtheid, goedheid en opgeruimdheid lees ik op zijn gelaat. Aan de andere zijde
zit dominee Fabius, een klein gezet ventje met een roode kleur, een bril en een bruin
krulpruikje. De beide heeren hebben witte dassen om en rooken uit lange pijpen. De
dominee steekt juist op aan de prachtige kool in het onberispelijk blinkend zilveren
komfoor. Het gesprek is zeer onderhoudend. Dominee Fabius heeft veel gelezen en
hij heeft een gelukkig geheugen. Daarbij verstaat hij de kunst van het gelezene
smakelijk mede te deelen. Als hij iets beschrijft dan is men er bij. Ik herinner mij
een voorstelling die hij aan vader gaf van de walvischvangst. Want ik spreek nu van
den goeden ouden tijd, toen men nog dominee kon zijn en over wat anders dan
richtingen praten en verkiezingen. Nu als dominee Fabius mijn vader een voorstelling
geeft van de walvischvangst, dan zitten wij allen naar hem te luisteren met ingehouden
adem. Mijn moeder ook, achter het koffieblad en de zilveren presenteertrommeltjes,
die altoos met op één na de beste blauwporseleinen kopjes des Zondagsavonds op
tafel kwamen. De algemeene spanning bereikt haar hoogste punt als de dominee den
harpoen uitwerpt. Want ja, hij vertelt niet maar hoe de harpoenier dat doet. Hij doet
het zelf. Roef! daar gaat het ding, in allerlei bochten en kronkelingen gevolgd door
de lijn. En bravo! de visch is getroffen. Bliksemsnel duikt hij onder, een breede
bloedstreep achterlatende op de oppervlakte van de zee. Maar nu heeft de dominee
de handen vol werk om de lijn behoorlijk te vieren. Pas op of anders slaat de boot
om en we liggen allen in het water! Ik houd mij aan mijn vaders knie vast. Want ik
zit op een stoof, naast mijn broertje, midden voor het haardvuur. Doch op dit
oogenblik zie ik daar niets van. Ik zie enkel hemelhooge ijsbergen in het verschiet,
en op den voorgrond de groote groene golven en den walvisch

François Haverschmidt, Familie en kennissen

44

De algemeene spanning bereikt haar hoogste punt als de dominee den harpoen uitwerpt.

François Haverschmidt, Familie en kennissen

45
die weer boven komt en een straal water opblaast; maar dat is zijn laatste. De dominee
had hem goed geraakt. Hij is dood. Wij verademen...
Maar waar ben ik? Ik zou vertellen, hoe mijn ouders huis moest worden afgebroken
en hoe ik een paar weken te voren nog gelegenheid had weten te vinden om het een
laatst bezoek te brengen.
‘Wil ik met u meegaan?’ vroeg mij de man die mij den sleutel overhandigde, nadat
hij hem van een bos andere, eveneens sleutels van voor afbraak bestemde panden,
had losgemaakt. Hij kende er den onze zoo weinig uit, dat hij eerst op een strookje
papier had moeten turen, waarop de letter en het nommer van ons huis vermeld
stonden en dat men aan den sleutel bevestigd had. Ik zou het massieve stuk zonder
aanwijzing hebben weergevonden uit een berg van al het oud ijzer dat er sedert de
bronsperiode bij elkaar te brengen is geweest. Zwol eens mijn borst niet van edelen
trots, toen ik voor de eerste maal van mijn ouders verlof kreeg om dien huissleutel
op een late avondpartij mee te nemen? En dan zou ik nu, nu ik voor den laatsten keer
den vertrouwden vriend in mijn zak mocht voelen, mij door een onbekende als gids
laten vergezellen? Ik zou een vreemde toestaan mij den weg te wijzen door de
verlaten, de onteigende wel is waar, maar toch de erve eenmaal mijner ouders? En
als mij daar het gemoed volschoot, op plekjes die hij niet anders dan met koude
onverschilligheid zou kunnen aanzien?... ‘Neen vriend, dankje voor je geleide. Ik
zal het alleen wel vinden.’ En met was ik weg, en ge weet al hoe ik een oogenblik
later stond te mijmeren in den gang, daar waar voorheen de huisklok en het weerglas
te vinden waren.
Straks daarop zwierf ik door al de kamers, ja tot zolder en vliering klom ik op.
Vond ik ook daar niet punten waaraan zich voor mij herinneringen vastknoopten?
De vliering bij voorbeeld, daar stond op zekeren dag een wijnmand met hooi waarin
ik, door welk toeval weet ik niet meer, een heele famielje jonge katten ontdekte.
Onze poes, dezelfde die zoo
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schijnheilig of ze van den prins geen kwaad wist in de huiskamer kon zitten spinnen,
had die jeugdige telgjes daar ter wereld gebracht. En niet lang geleden ook. De katjes
waren nog blind. Maar weldra openden zij hun oogjes, gelijk ze zich over 't geheel
zeer voorspoedig ontwikkelden, zoo niet dank dan toch onder mijn toezicht. Want
ik was haast niet meer van de vliering af te krijgen sinds ik het geheim van poes wist,
een geheim dat ik overigens trouw bewaarde. Immers ik had een voorgevoel dat de
openbaarmaking er van voor de meerderheid van mijn jonge vriendjes noodlottig
zou kunnen worden. En daarin bedroog ik mij niet. Nog zie ik het hoofd van den
oppasser boven den rand van de vliering verschijnen, nieuwsgierig wat ik daar toch
uitvoer met die melk die ik de meiden afgebedeld heb. Den volgenden morgen waren,
op hoog bevel, al de katjes op twee na verdronken. Gruwzame wreedheid, die mij
zóó verontwaardigde dat de dichter in mij geboren werd. Ja, laat het geweten worden
door den toekomstigen uitgever van mijn gezamenlijke poëtische werken,
voorafgegaan door een levensbericht, dat mijn eerste vers een lierzang is geweest
op de vermoorde kindertjes van onze poes. Het gedicht is trouwens zooals de meeste
zangen der oudheid geheel verloren geraakt. Maar de ader vloeide nu eenmaal. En
van dien dag af was ik de poëet van ons gezin. Geen gebeurtenis van eenige beteekenis
in dien kleinen kring of ik greep in de snaren. Eindelijk waagde ik mij zelfs aan
onderwerpen die daar buiten vielen. Ik heb het jaar achtenveertig bezongen, zoogoed
als Da Costa. Ik heb het ten minste bezongen. En Bilderdijk, dien heb ik overtroffen.
Zijn epos kwam niet af, maar het mijne wel. En dat alles als gevolg van den moord
op enkele jonge katten gepleegd. Wat hebben, als men het goed nagaat, de groote
gebeurtenissen toch soms onnoozele oorsprongen!
Van de vliering afgedaald stond ik nog een oogenblik stil voor het dakvenster.
Hier hing de vlag uit op koningsverjaardag. Want dat verzuimde nooit. ‘Waar hebben
we anders een
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vlag voor, als wij ze niet eens uithangen?’ zei mijn vader. Maar wanneer het dan
regende of sneeuwde, zuchtte moeder: ‘je weet niet wat een werk het met den winter
is om ze weer droog te krijgen! De oude koning,’ (ze meende Willem I) ‘dat was
wat anders, die was in Augustus jarig.’ - ‘Kom kom, mensch,’ hernam mijn vader
dan, ‘je moet wat voor Oranje overhebben!’ Nu ze had er ook wel wat voor over.
Heb ik haar niet met mijn eigen oogen gezien, zittende in de komedie, toen de koning
bij ons in de stad was en er wat men een galavoorstelling noemde werd gegeven? Ik
zelf was er natuurlijk ook, met een splinternieuw vest, een galavest volgens den
kleermaker. Maar dat mijn moeder er was, dat was eigenlijk het merkwaardige van
het geval, en dat ze mee opstond toen de koning binnenkwam en dat ze meezong
met al de menschen, heeren en dames, grooten en burgers, toen de muziek het ‘Wien
Neerlandsch bloed’ speelde. Kijk, dat mijn moeder dat ook meedeed dat maakte dat
ik begon te schreien als een kleine jongen, wat ik dan ook nog was. Overigens staat
mij van de geheele galaopvoering niets meer voor, dan dat ik mijn zusters met de
uiterste verbazing hoorde opmerken hoe tante van Balkum een toque op had. Wat
ze daarmee bedoelden weet ik niet, maar naar den toon waarop het gezegd werd te
oordeelen moet het iets beelderigs zijn geweest. Het is mij dan ook altoos bijgebleven
van die toque.
De zoldertrap van mijn ouders huis bracht afwaarts naar een portaal, waarop
verscheiden kamers en kamertjes uitkwamen. Op een van deze laatsten, herinnerde
ik mij, zat alle Vrijdagen de naaister, dezelfde die dien ui sloeg van de klok. Ze had
nog meer uien, vaste, die geregeld op hun tijd terugkwamen maar toch altoos met
genoegen door ons kinderen werden aangehoord. Ook had ze drie of vier raadsels.
Bij voorbeeld, ‘hoeveel oogen hebben we zooals we hier zijn?’ En als ge dan met
beslistheid antwoorddet, vier, of zes, al naardat het uitkwam, dan was het mis. Er
was altoos één meer. ‘Mijn naald heeft ook een oog,’ klonk het zegevierend. Op dit
punt vond de naaister
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evenwel eens haar baas in dien neef Kees, dien ze op de visite bij mijn broer zoo
aardig had terechtgezet. Ik verdenk Kees dat hij zich door iemand op weg heeft laten
helpen, ten einde zijn nederlaag schitterend te wreken. Op een Vrijdag komt hij met
mij in het kamertje bij de naaister en zegt: ‘hoeveel oogen hebben wij zooals wij hier
zijn?’ - ‘Zeven!’ zegt de naaister. En ‘mis!’ roept Kees, ‘we hebben er acht; want ik
heb ook nog een eksteroog.’ Waarop hij voortgaat: ‘en als onze linnenmeid er nu
nog eens bij was, hoeveel oogen zouden we dan hebben?’ - ‘Elf,’ gist de naaister, in
het vermoeden dat die linnenmeid er ook wel zoo iets extra's op zal nahouden. Want
waarom anders zou Kees er háár juist bijhalen? ‘Al weer mis! Negentien!’ juicht de
ondeugende jongen. - ‘Negentien?’ - ‘Ja, Pietje heeft een negenoog!’ De naaister is
overbluft. Ik vrees dat zij verder een verdrietigen Vrijdag gehad heeft en dat zij bij
zich zelve heeft overlegd, hoe de kinderen in haar tijd zoo iets niet zouden gewaagd
hebben tegenover iemand van haar jaren.
Aan het kamertje van de naaister grensde een ander vertrekje dat bijzonder mijn
aandacht trok. Dit was mijn kamer geweest. Mijn kamer! Met welke gansch andere
oogen moet ik eenmaal deze enge ruimte hebben rondgezien dan die ik nu langs het
verschoten behang, de groen geschilderde zolderbalken en het eenige venster, met
zijn uitzicht op een dak en een paar schoorsteenen, liet gaan! Toen was het alles
bevalligheid, geriefelijkheid en gezelligheid waarop de blik hier rustte. Vooral
wanneer mijn intieme gymnasiumvriend mij de lucht had helpen mengen met
tabaksdampen totdat wij de rook letterlijk konden snijden, dan behoorde er immers
een bepaald buitensporige verbeeldingskracht toe om zich nog te kunnen voorstellen
dat men niet was op de ‘kast’ van een echten student! Mijn kamer mocht zich in die
betere dagen dan ook verheugen in een weelderige verscheidenheid van versierselen
en van wat ik minder meubelen dan wel wetenschappelijke toestellen zou willen
genoemd hebben. Zoo bij voorbeeld aan
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deze zijde, waar het behang geheel onzichtbaar was gemaakt door een kaart van
Nederland, vier Duitsche pijpen, (waaronder drie afgedankten van mijn oudsten
broer) de portretten van Laurens Janszoon Coster, Jenny Lind, dominee Fabius (in
een vroeger tijdperk van zijn leven, zoodat het niet meer leek en uit de huiskamer
verwijderd was), Jan Nieuwenhuizen, gelijk de Zeeuwsche waterleeuw uit de golven
alzoo uit een wolk opduikende, en een onbekende schoone uit een ouden jaargang
van een tijdschrift. Deze laatste droeg op haar voorhoofd een ferronière, en het
moment was waarschijnlijk door den schilder gekozen waarop zij met haar groote
oogen een wanhopige poging deed om te zien of de ferronière ook scheef zat. Nu
aan deze zijde dan van mijn kamer stond een kastje, waarin die merkwaardige
verzameling van inlandsche kapellen en andere insecten bewaard werd, ten wier
gevalle ik het vrouwelijk personeel van ons gezin meer dan eens een doodelijken
schrik heb aangejaagd. Zoo kwam ik op een avond, - mijn collectie was nog in haar
geboorte en elk geleed dier dat ik machtig kon worden was mij welkom, - ik kwam
dus op een avond thuis met een stuk of tien groote olijfgroene watertorren, die ik uit
de Fransche school langs de vischmarkt gaande had opgedaan en bij gebrek aan
betere berging in een van mijn broekzakken gestopt, waar mijn neusdoek de beestjes
in het noodige bedwang hield. Wat het was weet ik niet, maar ik vond in huis zooveel
afleiding dat ik de torren geheel vergat en bij het naar bed gaan het bewuste
kleedingstuk, zonder om den kostbaren inhoud te denken, bij mijn overige kleeren
op de slaapkamer neerlei. Ik mag zoo wat een half uur gerust hebben, daar word ik
wakker van een ijselijk moordgeschrei, en ik zie bij het onzekere licht van een
nachtkaars een van mijn zusters en de kindermeid op een paar stoelen staan, al maar
gillende dat er zulke leelijke, vieze monsters door de kamer kropen. Helaas, de dames
volgden toen nog geen cursus van middelbaar onderwijs in de dierkunde en de
dienstboden lazen de Versnapering nog niet. Anders hadden die twee, alvorens rade-
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loos op stoelen te klauteren, zich bedaard kunnen overtuigen dat die ‘leelijke vieze
monsters’ eenvoudig exemplaren waren van den welbekenden dytiscus marginalis.
Tegenover de insectenverzameling op mijn kamer bevond zich een penningkabinet
en daarnevens een kleine kweekerij van bolgewassen en kasplanten, terwijl natuurlijk
een der wanden werd ingenomen door iets dat een bibliotheek beloofde te worden.
Maar genoeg; waartoe mij al die bijzonderheden nog eens voor den geest gehaald!
Er was toch geen spoor meer over van de oude heerlijkheden in het thans doodsche...
hokje mocht ik wel zeggen. Zoo onttakeld, zoo ontwijd als mijn kamer er nu uitzag,
was ik er haast blij om dat zij spoedig geheel en al zou ophouden te bestaan.
Ik keerde haar haastig den rug toe en ik stond voor een deur, die mij een zachte,
eerbiedige huivering aanjoeg. Toch opende ik haar, want het was geen booze geest
die achter haar voor mij zou opdagen. Neen, maar hier trad ik in het heiligdom van
de smart, in het heiligdom der door lijden geadelde liefde. - O Anna! wie van ons
allen was u gelijk in goedheid, in zelfverloochening, in geloof, in geduld? Wie kon
zoo blijmoedig de wreedste ontberingen dragen, wie nog zooveel om anderen denken
en voor anderen doen als gij, ook toen uw laatste krachten met elken dag sneller
afnamen? Ik geloof niet dat zij ooit gezondheid gekend heeft. Op het tijdstip waar
mijn herinneringen aanvangen, was zij - de oudste van de kinderen des huizes, - reeds
die bleeke gestalte die zich niet dan met moeite van haar stille kamertje naar haar
gemakkelijken stoel in het huisvertrek, of naar het tegen allen tocht beschutte plekje
in den tuin heensleepte. Nog hoor ik dat welbekende kuchje op de trap, dat kuchje
dat nooit ophouden wilde, en dat, toen het eindelijk voorgoed ophield, ons huis een
langen tijd zoo stil achterliet, zoo akelig stil. Maar nog zie ik ook dat smalle gezichtje,
omzoomd van lange blonde lokken en waarop zich nooit iets anders aan ons vertoonde
dan vrede en vriendelijkheid. Zij was altoos met iets bezig, liefst met iets waar ze
moe-
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der een dienst mee kon doen. En nooit was ze zoo gelukkig, als wanneer haar krachten
haar toelieten en zij niets beters te doen vond, dan om met ons kleinen een rustig
spelletje te spelen of ons sprookjes te vertellen. Sprookjes vertellen, o dat kon ze
zooals ik het nooit van een ander gehoord heb. Dwaas en ernstig beide, doch in haar
dwaasheid mengde zich altoos iets dat wel eens goed voor ons was, en haar ernst
was zoo kinderlijk dat wij, zoo dol als we waren, daar haast nog de voorkeur aan
schonken. Maar ach hoe vaak kwam, midden in het verhaal, als onze wangen gloeiden
van opgetogenheid en als er zich ook op de hare een wonderlijk blosje begon af te
teekenen, de zachte doch met dat al onverbiddelijke vermaning om het er voor dezen
keer bij te laten, niet zelden ook door avond op avond achtervolgd, waarop wij Anna's
rust in het geheel niet mogen storen! Dan is er een tijd dat wij haar niet zien, en als
ze daarna weer te voorschijn komt kunnen wij kinderen het zelfs opmerken hoe ze
nog bleeker en zwakker is geworden. Maar de liefderijke glans in haar oogen is
onverminderd gebleven. Allengs dringt de gedachte zich aan ons op dat Anna spoedig
sterven zal. Heeft een der dienstboden zich een onvoorzichtig woord laten ontvallen
op de kinderkamer? Of hebben wij iets opgevangen van het gesprek dat de dokter
bij 't weggaan in den gang heeft gehad met moeder? Een van ons heeft hem het hoofd
zien schudden, en moeder is in de voorkamer gegaan en heeft geschreid. Anna sterven,
spoedig sterven! Dat denkbeeld brengt onze geheele ziel in opstand. Ik voor mij zoek
den tuin en achter in het prieeltje, door geen mensch bespied, val ik op de knieën en
wring de handen en bid dat God het leven van mijn lieve zuster bewaren moge.
Daarna sta ik op en voel mij gerustgesteld. Want nu is zij in Gods hand, en God is
te goed dan dat Hij Anna zou laten sterven. Maar, - hoeveel tijd er eerst nog verliep
kan ik niet nagaan; ik weet wel dat het op een Dinsdag was: dan hadden wij op school
altoos Vaderlandsche Geschiedenis en de meester vertelde juist van Balthazar Gerards,
(als ik mij wel herinner dan was hij niet geheel
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neutraal in zijn voorstelling en trok hij bepaald partij voor den Zwijger) nu de meester
was nog niet aan het eind met zijn verhaal en de school was nog lang niet uit, daar
kwam de oppasser, of hij de jongeheeren, mijn broertje en mij, mee kon krijgen want
die moesten dadelijk thuis komen. We wisten eerst niet wat we daarvan te denken
hadden, en of er voor ons geen reden bestond om ons maar eens recht blij te maken,
maar Jan zag er zoo verslagen uit dat het ons eensklaps koud om het hart werd. Wij
begrepen alles. Er werd geen woord onderweg gesproken, en toch verwonderde het
ons niet dat de meid ons met roode oogen opendeed en dat vader ons al opwachtte
bij de deur om ons met een: ‘Jongens, Anna wou jelui nog wel eens zien,’ naar boven
te brengen. En daar lag ze. Ze was nu zoo vermagerd dat wij er blijkbaar van
verschrikten. Maar weer vertoonde haar bijna dood gelaat - slechts de oogen waren
niet dood, ja er was een buitengewone gloed in die oogen, - weer vertoonde haar
gelaat iets van den ouden, vriendelijken glimlach. Toen noemde zij onze namen en
zei dat zij naar den hemel ging. En dat geloof ik ook wel, maar ik weende toch bitter
en mijn broertje evenzoo. Daarop vermaande zij ons, niet bedroefd te zijn. Helaas
wij konden het niet laten. Wij snikten zoo, dat wij de kamer uit moesten. In de deur
keerde ik mij nog eens om. Haar oogen zagen ons na. Het was mij of ik er een gebed
in las. En o, dan voelde ze zeker dat die bede verhoord werd, want om haar lippen
speelde nog immer het zachte lachje van den vrede.
In die kamer, waar zij ontsliep, stond ik thans na zoovele jaren, en ik peinsde er
over, hoe meer dan een van ons gezin haar nu reeds gevolgd was op de groote reis.
Nog een zuster, maar deze plotseling, in weinige uren, uit de armen van het volle
levensgeluk, op het punt van voor het eerst moederweelde te smaken; en een broeder,
ver van huis, zonder dat ooit een van ons de plaats zal zien waar ze hem begraven
hebben; en dan vader en moeder, beiden weinige weken na elkander. Och toen de
een het huis was uitgedragen, had de ander geen rust
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voordat ze weer bij elkaar waren, in de eeuwige woning!
En ik klom de trap af, langzaam en o zoo treurig in mijn hart. Wat lag mijn jeugd
toch ver achter mij. Hoe snel waren zij voorbijgevlogen, de blijde jaren mijner
jonkheid. En nimmer, nimmer keerden ze terug, de vreugden van weleer, nimmer,
nimmer de dooden wier liefde mij als kind eens gelukkig maakte!
Zoo kwam ik in de tuinkamer. De aanblik van dat vertrek, tooneel weleer der
gezelligheid, nu zoo jammerlijk verlaten, was eerst niet zeer geschikt om mij op te
beuren. Terwijl ik nog in de deur stond, met mijn gedachten de ledige ruimte
aanvullende, zag ik een oude rat uit een hoek te voorschijn komen en de schrandere
oogjes op mij vestigen. - Zou er dat nog een kunnen zijn uit den tijd toen alles hier
in zijn volle fleur was, en zou ze mij meenen te herkennen? In dat geval, kameraad,
gaf ik wat als ge praten kondt en wij elkaar weerkeerig de dagen van ouds voor den
geest konden roepen. Dat waren zonder twijfel ook goede dagen voor u en uw
famielje, als de mijne hier feestvierde en de kinderen zeker nog al eens een kruimeltje
op het tapijt achterlieten. Hemel, wat hadden wij toch een pret, op de verjaardagen
en op den Sinterklaasavond, en toen mijn oudste broer was vrijgeloot, - maar dát was
eigenlijk een misverstand, want toen de taart en de pons goed en wel op waren, kwam
de tijding dat hij er nog net ingevallen was! Weet ge nog wel, of waart ge daar niet
bij, toen ik student was en in de kerstvakantie thuis kwam als candidaat, en toen we
dien dramatischen avond hadden? Mijn jongste zuster had een paar lieve logées over,
en we maakten twee tooneelstukken en voerden ze diezelfde week nog op. Eerst dat
groote, aandoenlijke stuk: ‘Moeder en zoon of misdaad en liefde’, in acht tafereelen
en een naspel (twintig jaar later) en ten slotte die kluchtige vaudeville met zang:
‘Heer en knecht of de gelukkige vergissingen’. Waarachtig het was mooi! Vader
zelfs liet zich overhalen om mee te spelen, en hij deed het met een waardigheid, die
bewees dat hij nog uit de school van Snoek
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en Wattier was. Maar wij jongeren rammelden er maar op los, hoewel ik moet zeggen
dat mijn broer Simon de verdienste had van erg natuurlijk te spelen. In het nastukje,
als het tooneel een Parijsche restauratie voorstelt, at hij zoo geducht van de
evenveeltjes, die de rol van een keurig Fransch diner vervulden, dat moeder hem uit
haar loge moest toeroepen dat hij om zijn maag zou denken. En de waarschuwing
kwam toch nog te laat, want Simon heeft er een erg onrustigen nacht op gehad. Ik
had ook een onrustigen nacht, maar dat was om een andere oorzaak. Een van de lieve
logées, de liefste, had mijn hart veroverd. En zoo, oude rat, werd die dramatische
avond, om een beeld aan een kleinen confrater van u te ontleenen, een muis met een
staartje. Ja, als ik in ‘Misdaad en liefde’ Louise niet te voet had moeten vallen en zij
mij niet had moeten toelaten haar kleine handjes te kussen, dan zou ik hier nu niet
staan in deze verlaten woning met de vertroostende gedachte, dat ik er een ander
thuis voor in de plaats heb gekregen, en een thuis dat mij, vooral ook nu Louise er
mij niet meer alléén opwacht, nog wel zoo lief is geworden als het tooneel mijner
jeugd.
En evenwel... ach, onder het voortmijmeren kwam mijn treurigheid, een oogenblik
door vroolijke herinneringen op den achtergrond gedrongen, vannieuws bij mij boven.
Ik zag mijn eigen woonvertrek zooals het nu is, de wanden behangen met dikwijls
door mij begeerde en eindelijk misschien nog als een verrassing bij mij aan huis
bezorgde platen, en met de portretten van boezemvrienden en lievelingsdenkers en
dichters, hier dat glazen boekenkastje waar we ik weet niet hoe lang voor opgespaard
hebben, maar dàn ging de kleermaker, en dàn personeel en hoofdelijke omslag, eens
zelfs dokter en apotheker met het geld weg, doch ten laatste hadden wij een
buitenkansje en toen zei ik, nu moet het maar wezen ook, en och wat zijn Louise en
ik vaak gaan staan, nu eens op dit en dan weer op dat punt van de kamer, en overal
vonden wij dat het kastje de kamer zoo goed kleedde en dat onze banden er zoo
prachtig in uitkwamen, - nu dan, en onze piano, en den bloemenstan-
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der, en het werktafeltje, mijn eerste verjaarscadeau aan Louise, - wat was ik in dien
tijd nog royaal! - dat en zooveel meer zie ik, maar vooral zie ik mijn beste wijfje,
stralende van liefde en geluk, en ze leest met onze dochter - want die kan heusch al
wat lezen - ze lezen dan met haar beiden die allervermakelijkste geschiedenis van
den Tijger en de Ton, waarom ik, als ik baas was, Jan Goeverneur ridder van de
Eikekroon zou maken, - en onderwijl heb ik onzen zoon op mijn schoot. Wij teekenen
op de keerzij van een circulaire van Isenthal en Co. (wat die snuiters zich wel
vermeten, om mij ook al voor iemand aan te zien die aan de loterijkoorts lijdt!) nu
hun brieven zijn toch ergens goed voor, kijk maar, wij teekenen er een eindelooze
verscheidenheid van hanen op. Want als ik met den eenen haan nog niet goed klaar
ben, dan krijg ik alweer bestelling op een ander, en zoonlief retoucheert ze allen met
een theelepeltje, onder de verzekering dat hij een ‘dod’ is (en dat is hij dan ook!)
Dus zie ik mijn zalig woonvertrek, maar ik zie het ook zooals het, getuige de eenmaal
zoo prettige en nu zoo doodsche tuinkamer van mijn ouders, over maar al te korten
tijd zal worden. Dan kent onze plaats ons zelfs niet meer. Vreemden zetten zich op
uwe lievelingsplekjes, en lachen en lijden, en weten niets af van u en uwe kinderen,
die als gij begraven liggen ergens, niemand kan het schelen wáár. Of ze komen met
hamers en houweelen en laten geen steen van uw huis op den ander, en daar waar
uw doodkist stond, met een immortellenkrans op het deksel (o wreede spot!) daar
zit een opperman en bikt de kalk van de moppen en neuriet, zooveel als zijn pruim
hem toelaat, iets van een vaderland dat wel rustig kan wezen want dat er een wacht
aan den Rijn staat. En dan rijst er, boven het tooneel van uw weelde en uw ontbering,
van uw hopen en uw worstelen, van uw opkomst en uw ondergang, een ontzaglijke
spoorwegboog, en in ijlende vaart gaan daar de treinen overheen, de beurstreinen en
de pleiziertreinen, en bij geen van die allen die daar voortstoomen komt de gedachte
ook maar even op, dat beneden hen eenmaal een huis was, en dat er
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binnen in dat huis harten klopten, harten die u dierbaarder zijn dan alles, wat gij op
alle spoorwegen zoudt kunnen vinden in de gansche wereld!
Ik ging de kamer door naar het raam dat uitzicht bood in onzen voormaligen tuin.
De dag neigde reeds ten einde en boven den prachtigen bruinen beuk, door mijn
vader als knaap geplant, - ook die zou moeten vallen! - hoog aan den bleekblauwen
hemel ontdekte mijn oog een groote ster. Het kwam mij voor den geest hoe ik haar
wel meer achter dit venster daar op die plaats had gadegeslagen. En een wonderzoete
troost daalde in mijn gemoed. Zij is er nog, die reeds op ons neerzag als wij daar,
tusschen het jonge lentegroen, stil stonden te luisteren naar den nachtegaal die zijn
nestje gebouwd had in den grooten tuin achter den onze, of als wij eens het, ach maar
al te schaarsche, zomergenot hadden gesmaakt van tot den donker buiten te zitten,
en vader dan bij het in huis gaan ons op de duizende lichten aan den hemel wees en
met bewogen stem
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den naam noemde van God. Zij is er nog, de groote ster, en haar zullen ze niet
wegbreken! En zoo zij ook al bestemd mocht zijn om met der eeuwen loop voorbij
te gaan, toch is zij ons, stervelingen van éénen dag, het beeld der oneindigheid! Niet
alles veroudert, niet alles vergaat. De vormen wisselen; het wezenlijke blijft. Ook
van hen die vóór ons leefden is niet het gansche bestaan vernietigd. De stof koos
nieuwe gestalten. De geest werd geroepen tot hooger arbeid, tot hooger geluk.
Werd ik misschien kinderachtig toen ik dus droomde, kinderachtig onder den
invloed van dat oude huis, waar ik als kind had leeren gelooven?
Dit weet ik, dat, toen ik de voordeur weer achter mij sloot, mijn hart minder
beklemd was dan het zich bij het binnenkomen gevoeld had.
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We gaan den heelen dag uit rijden
We gaan den heelen dag uit rijden! O tooverklank die eenmaal de zielen van mijn
broertjes en zusjes, niet minder dan de mijne, in een staat van verrukking, ik mag
haast wel zeggen van zalige razernij, bracht! Den heelen dag uit rijden! Als we wisten
dat daartoe besloten was, in den hoogen raad waarvan vader het presidentschap
bekleedde en moeder de volstrekte meerderheid der leden uitmaakte, dan verkeerden
wij dagen, en zoo noodig weken lang, in een met ieder uur klimmende geestelijke
dronkenschap. Er werd natuurlijk in al dien tijd over niets anders gesproken. Aan
tafel vooreerst, onder elkander; helaas niet zelden totdat men er al vooruit over aan
het kibbelen geraakte wáár ieder zitten zou, op de voorste of op de middelste of op
de achterste bank van het rijtuig, en vader zeggen moest: ‘als jelui nu zóó begint,
dan gaat er geen een van allen mee!’ Dàn op de straat onder 't naar school gaan tegen
de kennisjes, aan wie uit een soort van bluf (want bluffen is be-
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paald een kinderachtige eigenschap) een erg overdreven voorstelling werd gegeven
van het genoegen dat ons te wachten stond. Ik vertelde, geloof ik, dat wij vier witte
schimmels voor den wagen zouden krijgen, en dat wij door een bosch zouden rijden
waar echte roovers in waren, waarom mijn vader een geladen geweer zou meenemen.
Misschien ook maakte ik mij zelven wijs dat daar wel iets van aan was. Ik had op
mijn achtste jaar genoeg roovergeschiedenissen gelezen of hooren verhalen, om er
iets onverklaarbaars en te gelijk vernederends voor mij in te vinden dat er in mijn
leven nog nooit zoo iets was voorgekomen, van een zwartgemaakte bende die den
koetsier van den bok schiet, de paarden in de teugels grijpt en ons toeroept: ‘de beurs
of het leven!’ maar om dan ook door een salvo uit het rijtuig, met achterlating van
de noodige dooden en gekwetsten, op de vlucht te worden geslagen. Een dergelijke
ontmoeting kon dacht mij onmogelijk langer uitblijven. Ik had er de meest rechtmatige
aanspraak op. En zoo ruimde mijn verbeelding er dus reeds onwillekeurig de
vereischte plaats voor in bij het schilderen van de dingen die komen zouden. Tot op
de school onder de les werd over die dingen gebabbeld, en nog voel ik den doodsangst
die mij overviel, toen de kweekeling zijn geduld verloor en zei dat ik zou moeten
nazitten. Niet dat ik zooveel om dat nazitten gaf, maar als mijn vader het eens te
weten kwam en ik werd veroordeeld om bij gelegenheid van de rijpartij alleen thuis
te blijven! Ik had een onverzoenlijken hekel aan den kweekeling, want hij was valsch
vonden wij: of trok hij het jongetje van den schoolopziener niet altijd voor? Maar
dien morgen had ik wel voor hem op de knieën willen vallen om hem tot
barmhartigheid te stemmen. Gelukkig vergat hij zijn bedreiging en kwam ik met den
schrik vrij.
Eindelijk kunnen mijn broertje en ik bij het naar bed gaan tegen elkaar zeggen:
‘nu nog drie nachten en dan zal 't wezen!’ Drie nachten: wat een eeuwigheid voor
ons gevoel! Als de laatste begint te dalen en wij vroeger dan gewoonlijk naar bed
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zijn gezonden (den volgenden morgen toch zullen wij al om zes uur op moeten),
kunnen wij haast niet in slaap komen bij de gedachte dat het weêr zou kunnen
omslaan, en wij worden meer dan eens wakker uit een akeligen droom waarin het
regende dat het goot. Om drie uur is het ons reeds niet meer mogelijk een oog toe te
doen; te minder omdat de prachtig opgaande zon geen twijfel meer overlaat of wij
zullen een uitgezocht mooien dag hebben op onzen tocht. Sloeg de klok nu maar zes!
Maar jawel, 't is of alle uurwerken verroest zijn, zoo kruipt de tijd! Zal het dan nooit,
nóóit zes uur worden? Hoor, daar kraait een haan! En verder op nog een ander! Wat
is die heesch? Wel, dat is buurman Keuzekamps haan; die kraait altoos zo gek. De
onze kan het veel beter! Luister maar: daar heb je'm weer! Maar stil, wat is dàt?
Hoera, de klok slaat zes! Wij er uit! Stellig zouden we dat al eerder gedaan hebben
maar er waren strenge orders gegeven tegen het vroege ‘spoken’. Ik heb mijn hansop
nog aan en reeds klapt mijn zweepje. Want het is mijn plan om dat mee te nemen en
er de paarden duchtig mee aan te zetten. In dit opzicht word ik evenwel teleurgesteld.
Als om halfacht wordt overgegaan tot de plechtigheid van het inladen der familieleden
in het rijtuig, - klokslag zeven stond dat al voor de deur, en wij met onze neusjes
platgedrukt tegen de ruiten in de voorkamer, ten einde niets te verliezen van het
schouwspel hoe de bijderhandsche schudt met zijn kop en de vanderhandsche van
ongeduld de steenen krabt, en hoe de koetsier de trommels aanneemt van de meiden,
en het mandje met flesschen en glazen, en de jassen en mantels en doeken en dassen,
want je kunt het nooit weten, 't kon van avond eens koud worden bij het naar huis
rijden; en de paraplu's, - de koetsier zegt wel dat hij er zijn hoofd onder verwedt dat
het droog zal blijven, maar als het toch eens begon te regenen, en er is immers niets
mee verbeurd! - en dan de taartedoos, asjeblieft vergeet die niet! Kijk, de koetsier
stopt alles in den wagenbak en onder de banken! - Nu, als dan ten laatste de heele
boel is ingepakt, en de dames zijn eindelijk ook klaar, (er
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gaat nog een tante van mij mee en die is behoorlijk een half uur over haar tijd
gekomen) en de beurt om opgetild en in het rijtuig gezet te worden is aan mij, dan
laat ik op eens een geschreeuw hooren van ‘waar is mijn zweep?’ en ‘ik heb ze in
de voorkamer laten liggen!’ Maar jawel! ‘Wat wou jij met een zweep?’ is het daarop
en ‘Geen zweepen mee, hoor!’ gevolgd, onder 't wegrijden, van een verschrikkelijk
vertelsel van tante, hoe er laatst een rijtuig op hol is gegaan, door een jongetje die
iets meegenomen had, wel geen zweep, maar iets anders, zij meende van een
erwtenblazer. Ik denk er eerst over om een gezicht te zetten als van iemand wiens
pleizier er al af is, maar dat houd ik geen tien seconden vol. Het prettige gevoel van

ratelend door de straten te rijden, die vergeleken bij midden op den dag nog zoo
rustig zijn, - hier en daar een meid die de stoep dweilt, of een melkboer of bakker
die aanbelt, of een heer op pantoffels die van het bad terugkeert, - dàn dat holle
donderen van de houten bruggen, waar je, nu ja! stapvoets over moet, maar houd die
paarden eens heelemaal in, ze raken den grond pas zoo vurig zijn ze! en straks het
zachter rollen van
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de wielen op den steenweg buiten de stad, terwijl we de lekkere zomersche lucht
insnuiven; wie zou zich onder dat alles nog om een zweepje, of om wat in de wereld,
bekreunen? Hoe vliegen de boomen aan weerskanten ons voorbij! Wat kijken de
koeien in de wei ons verwonderd na! Hoe hinnikt die bruine bles daar en keert zich
op eens om met een sprong en galoppeert weg dat de schapen en varkens niet weten
wat hun overkomt en het allemaal op een loopen zetten, loop je niet dan heb je niet!
Zie je die beide grasmaaiers wel en hoe precies gelijk of zij hun zeisen bewegen, een
twee, een twee? 't Is of hun vier armen aan één touwtje zitten, dat een onzichtbare
hand tot zich trekt en weer loslaat. Maar daar houdt er één op en klopt tegen het staal
van zijn zeis en je kunt het hier hooren hoe hij het aanzet. Weer een ander geluid!
Zware, lange vrachtkarren, stapvoets voortgetrokken door één paard met bellen aan
zijn tuig. Ze komen heelemaal uit Duitschland, evenals die grasmaaiers: die zijn ook
van óver de grenzen! Wat je niet al ziet, als je zoo uit rijden bent! Boerderijen met
hofhonden die van hun kettingen dreigen te springen, zoo gaan ze aan, en kleine
keffertjes die uw rijtuig een eind weegs naloopen, tot de koetsier een slag naar hen
doet, als wanneer ze blijven staan, maar om u nog na te blaffen zoolang ge niet geheel
uit het gezicht zijt. Buitenplaatsen met adellijke wapens aan weerszijden van het hek
bij den ingang van de oprijlaan, en met vijvers waar statige zwanen in zwemmen
tusschen sierlijke witte waterlelies. Welvarende dorpen met kerseboomgaarden vol
rijpe vruchten. In den hoefstal wordt een paard beslagen en de kinderen hoopen er
om samen. De school is juist uitgegaan en de meester gaat naar den toren om de klok
te luien, want er moet iemand begraven worden. Kijk maar, als wij het dorp door
zijn, in de verte tusschen het graan, daar nadert de zwarte stoet. Wie of dat wezen
mag, die op zoo'n heerlijken zomerdag naar zijn donker graf moet? Maar wij rijden
voort, al maar voort! Door bosschen die wezenlijk dicht genoeg zijn om roovers te
herbergen, maar de eenigen die er uit te voorschijn
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komen zijn kleine vlaskoppen op bloote voetjes, die over hun hoofden duikelen en
de handen uitstrekken om een centje, waarop hun zoute duimen en krentekoekjes uit
een van de trommels worden toegeworpen; want dat spreekt, daar is er al een van
onder de bank weggehaald. Wij rijden over heivelden waar men hazen krijgertje kan
zien spelen, langs poelen waarin reigers onbeweeglijk op één poot staan, tusschen
koren vol blauwe bloemen en klaprozen, en bloeiend vlas, en boonen die zóó heerlijk
geuren dat de koetsier op algemeen verzoek eens even stilhoudt, en dan hooren wij
meteen de leeuweriken, die omhoogstijgen met een gejubel waar u het hart van
opengaat, of zelfs nog een enkelen nachtegaal die ginds, in het zware eikenhout
verscholen, zijn afscheidsconcert geeft voordat de langste dag komt, terwijl de vinken
slaan alsof ze zeggen willen: ‘al doen wij het niet zóó mooi, wij kunnen het toch ook
wel!’ Hemel, wat is de aarde toch schoon op zoo'n zomerschen dag! Vooral wanneer
ge dan daarbij de paarden moogt helpen mennen, wat eigenlijk hierin bestaat dat gij
de overschietende einden van de leidsels, die achter bij den bok neerhangen, moogt
vasthouden!
Spoediger haast dan ons, maar niet dan den paarden lief is, (want het begint al
aardig warm te worden en ze schuimen van 't zweet) bereiken wij het oord van onze
bestemming. Daar is een uitspanning, en een pleizierige ook! Want je hebt er een
schommel, en achter het huis daar is een berg, en die is zoo ontzettend hoog dat als
gij er boven op zijt, en de lucht is helder, dan kunt ge den toren zien van onze Groote
Kerk, en dat is er toch maar eventjes drie uren rijdens vandaan! Maar het allermooiste
is binnen in het bosch; daar hebt gij een kluizenaarshut en daar zit een echte kluizenaar
in, ten minste hij is net zoo goed als echt, want hij kan zijn hoofd bewegen, wanneer
een boerenmeid ergens op trapt. Den eersten keer toen wij het zagen schrikten wij
er zoo van, dat mijn broertje begon te huilen. De heremiet leest in een oud boek, en
op de tafel ligt zijn boterham, een ongesmeerd beschimmeld stuk rogge-
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brood, en achter in de hut is zijn bed, daar slaapt hij in op een bos stroo. Ik zeg maar,
je moet er kluizenaar voor wezen om het prettig te vinden. Als we ZijnEerwaarde
met een eenigszins beklemd hart hebben gegroet, gaan wij stuivertje-wisselen tusschen
de dennenstammen, of wij zoeken sparappels en doen de ontdekking dat er al rijpe
boschbessen zijn. Ook worden er kransen gevlochten van eikebladeren, kettingen
gemaakt van paardenbloemstelen en prachtige ruikers geplukt, tot wij al die schatten
weggooien om een eekhoorn meester te worden, die bij een loodrechten boom
opklautert en dan van een ongenaakbare hoogte uitdagend op ons neerkijkt. Zoodoende
wordt het in een ommezien tijd om aan tafel te gaan. Het diner bestaat uit biefstuk,
die mee is gebracht, sla met eieren, en pannekoeken na. Maar het voornaamste is
haast nog, dat wij in de open lucht zitten te eten, en dat er kippen en eenden vlak bij
onze stoelen komen staan, om de brokjes die wij haar toewerpen gretig te verslinden.
Na den maaltijd wordt er een groote gemeenschappelijke wandeling ondernomen.
Bij die gelegenheid komt het tusschen een gedeelte van het gezelschap tot een wedren,
waartoe ten laatste zelfs tante zich laat overhalen, maar om spoedig met een: ‘mensch,
wat ben ik begonnen!’ hijgend en blazend aan de helling van een heuveltje in het
zachte gras neer te zinken. Daar gaan wij ons nu allen gemakkelijk nedervleien, tot
mijn beide oudste zusters, op vereerend verzoek, een duet zingen, en mijn groote
broer (die bijzonder grappig zijn kan!) ons nog eens weer vergast op zijn beroemden
‘West-Indischen negerdans’ en ‘den Spaanschen dans met de castagnetten’, (maar
de castagnetten moet je er bij denken, want hij knipt maar zoo wat met duimen en
middelvingers, hoewel tante, die er verstand van schijnt te hebben, zegt dat het best
zoo kan). Inmiddels gaan er een paar bierglaasjes rond om de dorstige kelen te laven,
met een mengsel van Rijnschen wijn en fachingerwater, en dat wekt de geesten zóó
op dat er, ondanks de vermoeienissen van den dag, besloten wordt tot een algemeen
Patertje langs den kant. Dat is voor mij nog haast het
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prettigste van alles wat wij op onzen tocht genoten hebben, vooral wanneer moeder,
midden in den kring geplaatst, op de uitnoodiging: ‘kom nonnetje, gij moogt kiezen
gaan!’ vader uitkiest en deze de aanmoediging: ‘dat moogt ge nog wel zesmaal doen!’
nauwelijks afwacht om moeder te kussen dat het zoo klapt. Heeft de feestvreugde
hiermede haar toppunt bereikt, het duurt nu ook niet lang meer of er moet zachtjes
een einde aan komen. Men kuiert dus naar de uitspanning terug, daar wordt nog een
kalm kopje thee gedronken (de kleinen profiteeren intusschen toch nog eens van den
schommel) en het loopt zoo al spoedig naar zevenen, als wanneer het rijtuig weer
voorkomt en de terugreis een aanvang neemt.
Het zachte dreunen van den wagen, het gelijkmatig geklikklak van de
paardenhoeven, de zon die in goud en purper ter kimme daalt, het dankbare gevoel
van al het gesmaakte genot, het een met het ander werkt samen om tot zoet gepeins
te stemmen, dat althans bij de jongeren, voor wie de dag zoo ongemeen vroeg begon
en met zulke buitengewone inspanningen gepaard ging, zeer licht zou kunnen
uitloopen op slaap. Daarom ook wordt er door dezen en genen een liedje aangeheven,
tot wij allengs allen, jong en oud, wat wij aan zangstukjes geleerd hebben op de
school, of wat er aan welluidende deuntjes elders door ons werd opgevangen, zoo
goed en zoo kwaad wij kunnen ten beste geven. Nu wordt er nog eens de proef
genomen van dat welbekende ‘Op een schoonen zomeravond’. Een ander sleept ons
mee in dien deugdzamen lofzang op de tevredenheid: ‘Wat vraag ik nog naar geld
en goed?’ Het pleizierige ‘Zie de maan schijnt door de boomen’ verplaatst onze
gedachten naar den zoo geheel anderen tijd van het jaar als het avondje van Sinterklaas
komt, maar het weet toch niet den bijval te verwerven dien het lieve ‘Sterretje, zie
ik u blinkende staan’, zelfs na nog een tweede uitvoering, mag behalen. Dit laatste
is dan ook volkomen van toepassing. Het groote licht is in een zee van gloed en
kleuren ter ruste gegaan en terwijl de volle maan alles met haar zilveren stralen
overgiet wor-
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den er hier en daar prachtig glinsterende sterren zichtbaar. Wat is het landschap nu
tooverachtig! De akkers en weiden verdwijnen gaandeweg onder langzaam
voortrollende dampen, die in den maneschijn een zacht witte kleur aannemen en
waarboven wij nu en dan het sluimerende vee verrassend duidelijk zien uitkomen.
De populieren aan den kant werpen scherpgeteekende en grillige schaduwen over
den straatweg. Voor het venster van een hofstee flikkert een lichtje, dat men al uit
een verbazende verte bespeurt en dat aanvankelijk door enkelen voor een glimworm
wordt aangezien. Vleermuizen zwieren bliksemsnel over en om ons heen. Zij schijnen
het bepaald op ons gemunt te hebben, maar ofschoon tante een verhaal doet van een
juffrouw van haar kennis, die zoo'n vleermuis verward had gekregen in haar muts
en haar toeren, zóó dat het dier daar niet uit te verwijderen was geweest dan nadat
de muts en de eene toer heelemaal verknipt waren, wij blijven toch gelukkig bewaard
voor elke aanraking met de wondervlugge maar griezelige beestjes. Tante doet haar
verhaal aan moeder in stilte, zeker om geen onrust te stichten, en ook om mijn broer
niet te storen die het een geschikt oogenblik schijnt te vinden om met gloeiende
bezieling de Marseillaise in te zetten, waarna trouwens alle bekende volksliederen
hun beurt krijgen. Doch ik hoor tante heel wel, want ik zit tusschen haar en moeder
in, op de achterste bank, en het is daar zoo knusjes in dat zachte, donkere en tegen
alle avondkoelte beschutte hoekje, dat het wezenlijk wel een wonder mag heeten dat
ik nog zoo klaar wakker ben en met oogen als huizen de gestalten op de banken vóór
mij zit op te nemen, wier omtrekken zwart tegen de heldere lucht afsteken.
Zonderling, maar terwijl de anderen voortgaan met zingen, verdiep ik mij in de
vraag, wie van ons het eerst zal moeten sterven. Ik ga ze allen na, een voor een: vader,
moeder, mijn oudsten broer, mijn oudste, mijn middelste, mijn jongste zuster, eindelijk
mijn broertje, en ik kom tot het besluit dat ik er niet één van missen kan. En ik doe
in het verborgen een ge-
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bedje, dat, als er dan toch spoedig een doodgaan moet, ik het maar zijn mag, of anders
(want ik zie er toch, alles wel beschouwd, erg tegen op om bij de overigen weg te
moeten) dan, en liever nog, als 't wezen kon... tante! - De bloed! Ze moest eens weten
wat daar in haar onmiddellijke nabijheid ten haren behoeve verzocht wordt, en dat
terwijl ze zich over mij heen buigt en moeder haar meening influistert dat ik zeker
in slaap ben gevallen, want dat ik zoo stil zit.
We zijn het laatste tolhuis gepasseerd, waarvan de bewoner niet dan op herhaald
geroep naar buiten is gekomen. Zijn groote slaapmuts heeft den vooraan zittenden
nog eens versche stof geleverd tot vroolijk gelach. Dan vertoonen zich de eerste
huizen van de stad en het zingen wordt op vaders verzoek gestaakt. ‘We moeten als
knappe lui thuis komen!’ Hoor, hoe davert en dondert en ratelt nu alles vannieuws,
als wij de keien weer onder en de hooge gebouwen links en rechts nevens ons hebben!
De paarden ruiken den stal! Het vuur spat uit de steenen! Stroomen van licht komen
uit de groote winkels, en
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dan klopt ons het hart sneller, want dan kunnen de menschen, die op de stoepen een
avondluchtje scheppen, en de meiden die door haar vrijers naar huis worden gebracht,
immers zien dat wij het zijn die daar zoo laat nog in een rijtuig zitten! Maar daarmee
is de reeks der genietingen voor dezen dag dan ook gesloten. De paarden matigen
hun draf. Zij beginnen te stappen. Wij staan stil.
Stijf van het lange zitten en bedwelmd van het plotseling verstomde geraas vallen
wij in de armen der meiden, die ons al opwachtten. Vader en moeder worden
vriendelijk, maar soezerig, bedankt voor al het pleizier, en met de vermaning: ‘nu,
slaapt dan vannacht maar eens vijf kwartier in een uur,’ buitelen wij in de veeren en
wij liggen niet of wij gaan onder zeil.
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Tante Mientje en tante Bet
Toen ik te X. schoolging woonde ik bij twee tantes van mij in, tante Mientje en tante
Bet. 't Wordt in de volgende week vier jaar dat tante Mientje, die het langst geleefd
heeft, de wereld verlaten moest (het huis, waarin zij en haar zuster zeker meer dan
een halve eeuw samen gesleten hebben, is nu een Beiersch bierhuis en de tuin is bij
een Jezuïetenklooster getrokken); ik kan dus gerust aan iedereen vertellen hoe en
wie de tantes geweest zijn.
Geen van beiden was getrouwd, tante Bet niet omdat zij nooit gevraagd was, en tante
Mientje niet omdat zij nooit had willen huwen. Dat weet ik, doordien tante Mientje
er tante Bet wel eens een verwijt van maakte dat deze nooit aanzoek gekregen had.
Vraagt ge mij of ik dat billijk vind van tante Mientje, dan zeg ik van neen, want tante
Bet liep mank over twee kanten. Maar ge moet niet vergeten dat tante Mientje een
ongelukkig
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humeur had en, als zij daardoor geplaagd werd, het niet best laten kon alles te zeggen
wat haar voor den mond kwam. En dan komt er ook bij dat tante Bet het haar nooit
kwalijk nam. Integendeel, wanneer de stroom van tante Mientje's verwijtingen
opnieuw dit punt bereikte, hoe zij zelve wel had kunnen trouwen als ze maar gewild
had, maar hoe tante Bet door niemand was gevraagd, dan liet deze nooit na, haar
werk in den schoot te laten vallen (verondersteld dat de bui woedde terwijl tante Bet
eens even op haar stoel zat uit te rusten van haar drukke bezigheden, wat graag het
geval mocht zijn, namelijk met zoo'n bui); nu dan liet tante Bet de kous die zij voor
tante Mientje maasde in haar schoot vallen, en ofschoon het even te voren aan iets
in haar oogen en om haar mond had geleken alsof zij met haar zuster te doen had dat
die zoo sukkelde met haar humeur, dan wierp de goede ziel zich achterover in haar
stoel en lachte dat zij schudde. Nu vraag ik op mijn beurt, of dat wel de manier was
om tante Mientje tot het rechte inzicht te brengen van haar onredelijkheid?
Tante Mientje was akelig mager, wat te meer in het oog viel omdat zij zoo lang was.
Vroeger moet zij heel mooi zijn geweest, zooals ik tante Bet zelve heb hooren
toegeven. Maar nu kon men dat niet goed meer zien. Want de neus van tante Mientje
en haar kin (waarop genoeg haar groeide om een jong tweede luitenantje jaloersch
te maken, maar het was grijs haar), die neus en die kin bogen scherp naar elkaar toe
als twee kreeftenscharen, en de lippen daar tusschenin zaten op elkaar gedrukt alsof
er een breekijzer noodig zou zijn om ze open te krijgen. Doch dat was zoo niet. Ze
gingen dadelijk vanzelf open, zoodra er maar een zoetigheid vóór of een bitterheid
achter kwam. Dit laatste is een woordspeling van oom Jan, die een halfbroer was
van de tantes. Maar oom Jan had een hekel aan tante Mientje, en ik heb tante Bet
hooren zeggen dat hij er niets van wist. Hij moest óók maar eens zoo'n hinder gehad
hebben van zijn maag als tante Mientje. Dan, meende tante
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Bet, zou hij wel anders praten en misschien nog meer dan tante Mientje gesteld zijn
op een door van een ei met veel suiker in zijn koffie, of een glas ouden Malaga voor
den eten, of een stukje banket bij de thee en later een kopje slemp of kandeel (pons
en in den zomer kruiderwijn was óók goed). En wie weet of er uit zijn maag nóg
geen scherper uitvallen zouden opwellen. Want die kwamen bij tante Mientje nergens
vandaan dan uit de maag.
Tante Bet vond dat zij voor zich niet dankbaar genoeg kon zijn, dat zij een zooveel
beter gestel had dan haar zuster. Vooreerst kon zij het nu buiten al die lekkere en
dure huismiddeltjes doen (niet alsof de tantes ze niet voor haar beidjes hadden kunnen
bekostigen, maar het zou tante Mientje waarschijnlijk gegeneerd hebben als er gedurig
buitengewone uitgaven noodig waren geweest voor twéé), en dan, wie had het
huishouden moeten naloopen ingeval tante Bet zich ook zoo naar gevoeld had? Haar
beenen waren wel niet te best, dat behoefde zij niet te zeggen (en ze zei er dan ook
niets van, evenmin als van de pijn die zij in den rug kon hebben van het
trappenklimmen; dat ik daarvan weet is alleen door den dokter, die het, en niet dan
na veel vragen, uit tante gekregen heeft); maar zij was gezond van hart en daar
mankeerde het tante Mientje juist aan; die haar inhoud deugde niet, en zoo kwam
het dat zij zelden of nooit eens recht opgeruimd en vriendelijk was.
Het minst van alles kon tante Mientje kinderen velen. Maar met meiden, dat is waar,
daar kon ze ook niet mee overweg. Had zij haar zin gehad dan waren Kee en Klaartje
al lang op stel en sprong vertrokken. Doch tante Bet kon daar haar toestemming maar
niet voor geven. Was het weer hommeles tusschen de keuken en tante Mientje (en
er kon geen deur openstaan en geen mat scheef liggen of dat was het geval; maar het
waren me dan ook meiden die Kee en die Klaartje! ze deden het er immers expres
om, om tante Mientje te plagen), nu dan kwam
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tante Bet en die rustte niet voordat de vrede geteekend was. Maar eindelijk zei Klaartje
dat zij er haar bekomst van had, en toen is zij gaan trouwen met een tuinmansknecht.
Het zou wel gauw bedelen worden, meende tante Mientje; doch tante Bet heeft door
dominee Post gemaakt dat Klaartje's man tot onderkoster is benoemd, en daarom
kwam tante Mientje nooit meer bij dominee Post in de kerk, waar zij trouwens niet
veel aan verloor, want hij preekte niets mooi, zei ze. Kee heeft het langer bij de tantes
uitgehouden. Die heeft er zelfs haar vijfentwintigjarigen dienst gevierd en toen kreeg
zij een zilveren medaille van het Nut; maar er waren die het er voor hielden dat tante
Bet er ook wel een had mogen hebben, wat ik niet tegenspreken zal, als het ten minste
om de verdienste te doen was van het lang bij malkaar blijven. Want Kee kon zich
ongemakkelijk driftig maken tegen tante Bet over tante Mientje's gezeur. Maar voor
haar werk was ze goed, zei tante Bet.
Had tante Mientje het licht te kwaad met de meiden, kinderen dat heb ik al gezegd
kon ze nog veel minder uitstaan. Zij mocht ze niet zien of luchten, naar ik uit haar
eigen mond heb, en zij gaf er meteen de redenen bij, en die waren voldoende ook.
Vooreerst waren kinderen vies; altoos hadden ze kleverige handen en daar zaten ze
overal mee aan. En dan gaven ze maar een vreeselijke drukte, alles haalden ze
overhoop, en hooren en zien verging je, zoo schreeuwden ze. Maar het ergste van
alles was dat zij onophoudelijk met elkaar kibbelden als men ze een dag bij zich te
visite had. En dáár kon tante Mientje niet tegen. Zij kon het niet helpen dat ze geen
zenuwen had om twist en tweedracht rondom zich te zien, zooals tante Bet. Wat of
die voor een gevoel had, dat wist tante Mientje niet. - ‘Men zou haast zeggen, ze
houdt er in het geheel geen gevoel op na. Want verbeeld je! toen nicht Verboon laatst
die groote kinderpartij gaf; daar waren er ver over de zestig gevraagd, en dan haar
eigen acht er bij, het zal dus wel, de bedankjes meegeteld, op vijfenzeventig kinderen
geloopen hebben, jongens en
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meisjes; en jongens, dat weet je, die zijn nog veel wilder dan de meisjes, ofschoon
ik voor mij het ook niet op de meisjes heb, want zoo klein als ze zijn, de nuffigheid
en de nesterigheid zitten er al van het eerste begin af aan in. Hoe nicht Verboon er
pleizier in kon hebben zoo'n troep bij zich te vragen! En dat Verboon er niets tegen
had! Ze hebben de ruimte, zult ge zeggen, en het was omdat ze weeks te voren hun
koperen bruiloft hadden gevierd. Nu mij dunkt, ze hadden hun geld beter kunnen
besteden. Maar dat moet ieder zelf weten. Als ze niet rondkomen behoeven ze bij
mij niet aan te kloppen. Laten ze dat maar bij Bet doen! Die vindt immers toch dat
het zulke lieve menschen zijn. Maar wat ik zeggen wou en jokken niet: is Bet me
daar niet naar die kinderpartij toe geweest? Het was nog wel midden in den
schoonmaak. Den heelen morgen had ze gesjouwd met de beide werksters. Want de
porselein- en de linnenkast waren net aan de beurt, en je kunt zulke menschen toch
maar niet alleen laten met je beste goed. Maar ik had, hoe graag ik ook wou, geen
hand kunnen helpen. Mijn hoofd was of het barsten zou; en daar had Bet eigenlijk
zelve schuld aan. Bij het ontbijt begon zij al over die kinderpartij, en dat wij zien
moesten vóór den eten klaar te komen met de kasten, dan konden wij er óók heen.
Nu zóó'n voorstel, en dat op de nuchtere maag (ik had mijn revalenta nog niet half
op), het schoot mij meteen in mijn zij en ik kreeg zulke hartkloppingen dat ik van
mezelve dacht te vallen. Ik zei: Bet, zei ik, je doet mij den dood; je moet maar zien,
dat je vandaag alléén schoonmaakt. En dat is ze toen gaan doen ook. Maar denk je
dat ze na den eten de attentie had van thuis te blijven? Neen, daar moet je Bet voor
hebben. Of ze dacht dat ik al weer wat bekomen was, omdat het eten mij nog al
smaakte? Ik weet het niet, maar om vier uur daar kwam de vigilante, en ik was zoo
goed niet of ik kon alleen thee drinken, wat ik niet gewend ben, en van thee zetten
heb ik geen verstand, want dat doet Bet altoos, en aan de meid, dat akelige schepsel,
wou ik het niet vragen, zoodat ik compleet vaatwater dronk. Achterna hoorde ik dat
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Bet midden tusschen de kinderen gezeten heeft, toen het Janklaassenspel vertoond
werd en de tooverlantaren, en dat zij verteld heeft, o.a. de geschiedenis van Dikke
Jan, je weet wel, met zijn drie gouden randen om de slaapmuts. Ik wou nog liever
dan dat ik mij zóó aanstelde! Maar dat is nog niemendal bij het plan dat zij nu in
haar hoofd heeft. Nu moeten al die kinderen een heelen dag met ons uit rijden naar
het Mastelinger bosch, en dan moeten er gesmeerde broodjes met kaas en rookvleesch
mee, en ik weet niet hoeveel flesschen bessennat en limonade, en heele trommels
vol met koekjes, en dan moet daar dikke room gegeten worden en pannekoeken, bij
die boerenmenschen in de uitspanning die je daar hebt, en dan kunnen wij en de
meiden, en de meiden van nicht Verboon, den godsganschelijken dag die kinderen
navliegen en oppassen dat ze geen ongeluk krijgen! Ik bedank ze hartelijk. Mijn
gestel is niet van ijzer. En bovendien...!’
De persoon tot wie tante Mientje deze woorden richtte, - ik zat ondertusschen aan
mijn thema's voor school en hoorde mij de ooren uit het hoofd, want die buitenpartij
lachte mij wel aan, - (ik zal hier maar dadelijk zeggen dat zij niet doorgegaan is;
tante Mientje was er zoo hardnekkig tegen, dat tante Bet van haar lievelingsplan
heeft moeten afzien. ‘Ik wil er geen ruzie om hebben,’ zei tante Bet en er viel een
traan op haar werk. Die stakkerd! Zij had zich geloof ik in haar verbeelding al zien
zitten onder het hooge groen met honderd gelukkige gezichtjes om zich heen!) de
persoon dan, tot wie tante Mientje de boven aangehaalde woorden richtte, was
juffrouw Kwebbel, de naaimoeder uit het Gereformeerd weeshuis. Hoe of tante aan
dat mensch kwam is mij nog een raadsel, maar zij verscheen geregeld elken
Donderdagavond om de veertien dagen van zeven tot tienen, als tante Bet naar haar
gezelschapje was waar ze kleeren maakten voor arme kraamvrouwen; en dan werd
er tusschen tante Mientje en de naaimoeder, onder het noodige lekkers aan eten en
drinken, over alles gehandeld wat
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er in de laatste twee weken binnen en buitenshuis was voorgevallen, en was er geen
nieuws genoeg dan haalden zij maar wat oude koeien uit de sloot. Maar altoos liep
het gesprek over de verkeerde dingen die de menschen deden of vroeger gedaan
hadden. Juffrouw Kwebbel was zoo verontwaardigd over die verkeerdheden, dat zij
ze niet zwart genoeg kon afschilderen. En dat is niet te verwonderen, want zij was
zelve de deugd in persoon. Haar deugdzaamheid ging zoover, dat zij zich beroemen
mocht nog nooit in een spoortrein of op een stoomboot gezeten te hebben. Dat
schielijke reizen toch was niets anders dan een willekeurig veranderen van de
vastgestelde afstanden tusschen de verschillende plaatsen, en als men er tijd mee
dacht uit te halen dan kon het wel eens gebeuren dat een mensch zijn levenstijd ook
werd ingekort. Ja juffrouw Kwebbel meende te hebben opgemerkt dat het met die
inkorting al een mooi gangetje ging. Haar ouders en grootouders waren allen over
de zeventig geworden. Maar de vorige vader van het huis had amper de zestig gehaald,
en de naaibaas zou het zeker ook niet lang meer maken. Want dat hoesten dat die
man deed! Ze kon er soms niet van in slaap komen, of ze moest eerst wat rum met
heet water nemen voordat ze naar bed ging, want zijn kamertje was vlak boven het
hare, en dan dacht ze wel eens dat het toch maar een zegen zijn zou als hij uit zijn
lijden gehaald werd, want hoestte hij niet dan snorkte hij, en dat was nog vervelender.
En de naaibaas was nog geen veertig. Maar zij hield het er voor dat hij vroeger wel
wat veel in de avondlucht had geloopen.
Toen juffrouw Kwebbel dat gezegd had, dronk zij het glas pons uit dat voor haar
stond, zeker om dien nacht geen last te hebben van haar luidruchtigen bovenbuur,
en ik nam die gelegenheid waar om de vraag tot haar te richten, of zij, die nooit op
een boot of een spoor geweest was, dan wel eens in den mallemolen had gezeten.
Maar toen moest ge die gezichten eens gezien hebben die zij en tante Mientje tegen
mij zetten! Ik gevoelde oogenblikkelijk een diep berouw, dat natuurlijk
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niet verminderde toen ik met de plechtige verzekering van de beide dames naar bed
werd gezonden, dat er in de heele wereld geen tweede jongen te vinden was met
zoo'n bedorven gemoedsbestaan en zoo'n hopeloos vooruitzicht. Ik kon onder dat
vonnis mijn ooren haast niet gelooven, maar was toch alles behalve verzekerd dat ik
het niet zou verdienen. Eerst den volgenden dag, nadat ik aan tante Bet mijn misdrijf
bekend had, kwam ik weer tot rust. Tante zei namelijk dat mijn vraag zonder twijfel
ongepast was geweest doch dat, als ik mij voortaan voor zulke onbetamelijkheden
wilde wachten, zij in het minst niet vreesde of ik zou wel een goed mensch kunnen
worden. En dat zeggende gaf ze mij een hartelijken kus.
Niemand moet het voor een zeldzame bijzonderheid houden dat ik tante Bet dus tot
vertrouwde maakte van hetgeen er binnen in mij omging. Om de waarheid te zeggen,
ik vertelde haar geregeld wat ik dacht en voelde. Mijn geheele hart lag geloof ik voor
haar open. Voor tante Mientje niet. Daar was ik bang voor. Tante Bet daarentegen...
neen ik beschouwde haar niet als minder dan haar zuster; dat was er ver vandaan; ik
voedde zelfs een diepen eerbied voor haar. Het zou bij voorbeeld niet in mijn hoofd
zijn opgekomen haar, of ook maar een vriendin van haar, iemand daar ik wist dat zij
veel van hield, in haar tegenwoordigheid zoo'n vraag te doen (althans op denzelfden
toon), als die ik tot juffrouw Kwebbel gericht had. Ik weet het niet maar dat zou voor
mij zoo iets geweest zijn als heiligschennis. Werkelijk waren tante Bet en heiligheid
voor mij zeer nauw verwante zaken. Ik kon ze nooit geheel van elkaar afscheiden.
Als ik in de kerk was en wij zongen bij voorbeeld Gezang 67 (dat gezang begint met
‘Mij naar alles stil te voegen’) dan dacht ik aan tante Bet, en ik doe het nog wel eens.
Of wanneer er 's morgens bij het ontbijt voorgelezen werd uit dat boek van Professor
Clarisse (ik meen dat het ‘Aanleiding tot huisselijke Godsdienstoefening’ heet), of
uit Kist Beoefeningsleer (dat voorlezen deed tante Mientje altijd, en ik
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moet zeggen zij deed het met graagte, hoewel voor een Evangelie, dat immers Blijde
Boodschap of zoo iets beteekent, naar het mij toescheen op een al te bedroefden
toon), nu meer dan eens onder dat lezen, wanneer er het een of ander inkwam zooals:
‘Zalig zijn de zachtmoedigen’ en ‘de barmhartigen’ en ‘de vredestichters’ of ‘hieraan
zullen zij allen bekennen dat gij mijne discipelen zijt, zoo gij liefde hebt onder
elkander’ dan zag ik er tante Bet eens op aan. 't Is misschien zonde (doch ik ging
ook nog maar op de middelsoort-catechisatie), soms stelde ik mij tante voor zooals
zij er uitzien zou wanneer zij in den hemel was, en dan hoopte ik heimelijk dat zij
datzelfde oude goedige gezicht behouden mocht, die schrandere donkere oogjes, die
wangen met dat blosje als van rijpe appelen en met die twee kuiltjes, waar ik altoos
schik in had als tante lachte. O zij kon zoo heerlijk lachen, die goeie tante Bet! Op
allerlei manier. Zóó, dat zij schudde (om een onschuldige grap), maar ook zacht en
vredig, in den letterlijken zin engelachtig. Wij hebben een plaat bij ons in de kamer
hangen; daar staat een engel op, die buigt zich over een arme, berouwvolle zondares;
de zondares schreit maar de engel glimlacht, en dat is de glimlach van tante Bet. Met
dien eigen meelijdenden, bemoedigenden lach hoorde zij de verhalen aan van de
ongelukkigen die bij haar om raad, om troost of om hulp kwamen; van de weduwen
wier mannen haar midden in den winter hadden achtergelaten met een huis zonder
brood en vol kinderen; van den oppasser wiens zoon maar niet oppassen wou, en
van dien zoon zelven, die, als hij met tante Bet gesproken had, ten minste weer een
week lang beproefde zijn ouders geen verdriet aan te doen; van allerlei bedriegers
helaas ook, die misbruik maakten van haar goedheid maar die, wie weet het?
misschien achterna toch nog wel eens hebben gedacht dat ze háár niet hadden moeten
oplichten (dit is zeker, dat zij er niet in slaagden, ondanks tante Mientje's
schimpscheuten op haar zusters goedgeloovigheid, om tante Bet ook nog te berooven
van haar vast vertrouwen in de macht der liefde). Nu en met dat lachje vol

François Haverschmidt, Familie en kennissen

78
goedheid zag tante ook naar mij op als ik, met haar alleen, bij haar stoel ging staan
en haar vertelde van mijn innerlijk leven, wat ik hoopte en wat ik vreesde, waarover
ik mij bedroefde en waarom ik bad. Ik heb wel eens gemerkt dat er jongens zijn die
daar niet eens met hun moeder over spreken. Dat verwondert mij. Mij dunkt, als ik
mijn moeder had gekend, ik zou voor niemand liever dan voor haar mijn hart hebben
uitgestort. Nu ben ik blij dat ik het ten minste voor tante Bet heb kunnen doen. Geen
moeder had mij trouwens beter kunnen begrijpen en beter terechtwijzen. Zij
verschoonde niets wat maar naar onwaarheid of onreinheid in mij zweemde, doch
zij was er zoover van af mij hard te vallen over mijn gebreken, dat ik in het minst
niet door haar berispingen werd afgeschrikt om open en rond voor mijn verkeerdheden
bij haar uit te komen. Dat was een groot geluk voor mij. Want anders weet ik niet
wat er van mij geworden was. In onze kleine jongenswereld waren zoovele en zoo
gevaarlijke verzoekingen (achterna kan ik dat nu best bezien); meer dan één kennis
van mij is al toen wij nog op de Fransche school gingen voorgoed bedorven. Och,
misschien hadden zij niemand die er zoo'n slag van had als tante Bet om hun
vertrouwen te winnen, hen bijtijds te waarschuwen en hun gedachten en neigingen
een anderen loop te geven. Mogelijk waren het wel tante Mientjes die het toezicht
over hen hadden, altoos op hen knorden, ook om de onnoozelste jongensstreken, en
zoo doende schijnheilige gluiperds van hen maakten of brutale deugnieten dien het
niets meer schelen kon!
Maar nu schei ik uit met vertellen van tante Mientje en tante Bet. Of wilt gij ook nog
weten, hoe het met haar afgeloopen is?
Van tante Mientje's einde zou ik u niet veel kunnen zeggen. Ik ben niet eens bij
haar begrafenis geweest. Het was zoo ver van mijn tegenwoordige woonplaats, en
tante had in de laatste jaren, na haar zusters dood, zoo weinig notitie van de familie
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genomen, dat ik eerlijk gesproken geen roeping gevoelde om mijn vrouw alleen te
laten met de kinderen, die bovendien de mazelen hadden. Wat het testament van
tante Mientje betreft, dáárover wil ik liefst zwijgen. Niet dat ik er juist bij ben
benadeeld. Die enkele legaten die zij vermaakt heeft aan kerk en armen zullen mij
niet hinderen. (Wezenlijk toch schijnt het vooruitzicht van te zullen sterven tante
Mientje tot een zekere royaalheid te hebben gestemd; maar één ding heeft mij
verbaasd, namelijk dat juffrouw Kwebbel niets kreeg, en die had er nog wel vast op
gerekend, zoodat zij naar ik hoor uit verdrietigheid aan het drinken gegaan is, en
toen heeft zij haar ontslag gekregen als naaimoeder, en zij houdt nu een particulier
bewaarschooltje voor armelui's kinderen die nog te klein zijn om naar de school van
het Nut te gaan.) Maar al ben ik voor mij er dan nog al genadig afgekomen, neef
Verboon en anderen, waaronder die het opperbest hadden kunnen gebruiken, zijn
erg door tante Mientje tekort gedaan, en dat heeft een heele verwijdering tusschen
de neven en nichten gegeven. Twee zwagers zijn nog aan het procedeeren. Kortom,
ik weid er liever niet over uit, maar ik denk er van, dat op die manier na zijn dood
te blijven voortleven, als tante Mientje het doet, net het tegenovergestelde mag heeten
van een zegen.
Tante Bet heb ik zien sterven. Ik vergeet het nooit. Toen oom Jan mij schreef dat zij
van de trappen was gevallen en heel bedenkelijk lag, vloog ik naar X. Ik was toen
aan de academie. Wat een reis! Midden in den winter. Er was veel ijs in de rivier en
wij hebben 's nachts bij de twee uren werk gehad om er door te komen. Meer dan
eens keek ik op naar de donkere lucht en zei dan zacht bij mij zelf: laat mij tante nog
levend zien! laat mij tante nog bij kennis vinden! Mijn hand beefde zoo geweldig,
terwijl ik in de morgenschemering op de welbekende stoep stond, dat ik moeite had
de bel over te halen. Niet van de kou was dat, ofschoon het geducht moet gevroren
hebben. Er was aan den overkant van de gracht een man bezig met
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een bijt, die toe was gegaan, open te hakken, en ik hoorde hem tegen iemand dien
ik niet zien kon roepen, dat hij het nog nooit zoo beleefd had, ijs van één nacht dat
zoo dik was. Ik herinner het mij nog volkomen, evenals een menigte andere kleine
bijzonderheden van die reis en van dien morgen, hoewel ze voor een goed deel niets
met de droevige hoofdzaak hadden uit te staan. Zoo o.a. hoe onheilspellend de
gangklok tikte en hoe hinderlijk mijn laarzen kraakten, terwijl ik zoo stil mogelijk
naar de tuinkamer sloop waar de zieke lag. Want ze hadden tante toen zij gevallen
was niet weer naar boven durven dragen, naar haar eigen kamer. Zij had zich inwendig
bezeerd en al spoedig was er koorts bijgekomen. Tusschenbeiden was zij geheel weg
geweest maar dat was nu over. Zij wist nu heel goed wat men tegen haar zei,
verzekerde nicht Verboon die ik met Kee bij tante Bet's ledikant vond. Nicht vertelde
mij ook hoe het kwam dat tante het ongeluk gekregen had. Zij was naar gewoonte
in den tuin gegaan, om de kruimels van het ontbijt aan de vogeltjes te brengen die
haar daar iederen morgen trouw opwachtten. Toen was er naar 't schijnt sneeuw onder
haar schoenen blijven zitten, en een oogenblik later hadden de huisgenooten een
vreeselijken slag gehoord. Tante Mientje had nog geroepen: wat voeren die dekselsche
meiden nu weer uit, of is Bet weer aan den gang? Maar toen zij vernam dat haar
zuster onder aan de trap lag, met een oor van de lampetkan nog in haar hand, want
zij scheen water te hebben willen halen voor haar bloemen (‘och,’ schreide Kee,
‘waarom heeft de goeie ziel het mij maar niet laten doen, maar zóó was ze, ze zou
liever zelf tweemaal loopen dan een ander drukte te geven!’), nu toen tante Mientje
hoorde dat tante Bet (zeker van die sneeuw, die ze misschien niet te best had
afgeveegd op de mat) uitgegleden was, toen had zij het ijslijk op de zenuwen gekregen,
en de buren hadden het kunnen hooren, zóó had zij gegild van: ik sterf, en: kijkt er
dan niemand naar mij om? Want dat spreekt, Kee had de handen vol werk met tante
Bet, en de andere meid was naar den dokter geloopen. - Dat, en
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meer nog, werd mij al spoedig na mijn komst bij tusschen-poozen door nicht Verboon
en Kee in het oor gefluisterd. Inmiddels had ik mij mogen overtuigen dat tante mij
nog kende. Toen zij mij zag noemde zij mijn naam. Maar zij deed het met zooveel
moeite, en daarbij was er zoo iets vreemds in haar blik, haar heele gezicht was zoo
ingezonken en haar handen waren zoo vermagerd: alles dacht mij kondigde een snel
naderend einde aan. Ik vroeg naar tante Mientje. Die was nog niet bij de hand,
vermoedde Kee. Maar al was zij op, dan dacht Kee toch niet dat zij beneden komen
zou. De schrik zat haar nog in al de leden, had zij gisteravond gezegd, en dan die
trap af te gaan waarop tante Bet dat ongeluk gekregen had, zij kon er niet toe
besluiten! Kee en nicht Verboon moesten maar goed op haar zuster passen; als de
andere meid dan maar voor háár zorgen wou en maken dat zij een zacht wijnsoepje
kreeg, dan zou zij dat op bed zien te gebruiken.
Kort daarop kwam oom Jan en even na hem de dokter. Die zei dat het wel spoedig
gedaan zou zijn. En nu besloot oom Jan
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de stoute schoenen maar aan te trekken. Hij ging naar boven, naar tante Mientje. Wat
of hij tegen haar gezegd heeft weet ik niet. Ik denk dat het een hartig woordje geweest
is, want een kwartier later was hij met tante terug, hij heel rood en tante erg bleek.
Tante Mientje ging bij het ledikant zitten. De zieke maakte een beweging of zij iets
zocht. ‘Geef haar de hand, Mientje!’ zei oom Jan. Tante Mientje deed het. Toen
zagen wij allen hoe tante Bet's gezicht opklaarde. Het werd weer het oude, lieve
gezicht. De kuiltjes in haar wangen glimlachten nog eenmaal, en uit haar oogen
straalde voor het laatst het vriendelijke licht van haar ziel. Zij zeide niets, maar wij
voelden het: zij vergaf aan haar zuster al het verdriet dat zij van haar had ondervonden
en, terwijl zij stierf, was er in haar hart niets dan een bede voor tante Mientje's geluk.
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De tandmeester
Ik heb hem gehaat, met een doodelijken haat. Dat is letterlijk waar, al is het schande.
Toen hij begraven werd had ik pleizier: ik klapte in de handen.
Er waren verscheiden schilderachtige koppen bij, meende neef Kool, die ook voor
het raam naar den stoet stond te kijken. Nu dat mag wel zoo geweest zijn. Vooreerst
had neef er verstand van. Van hem is dat landschap dat bij ons in de tuinkamer hing,
en waarvan vader altijd zei dat men neef maar verdriet zou doen met het weg te
nemen. Het stelde, geloof ik, het uitbreken voor van een veepest. Blijkbaar hadden
de koeien die er op graasden de ziekte al onder de leden; en dat de vermoedelijke
oorzaak van de kwaal in slechte voeding school en bedorven drinkwater, dat had de
schilder duidelijk gemaakt door aan het gras de kleur te geven van groene zeep, en
door een sloot op den voorgrond te vullen met slappe thee en veel melk. Maar ook
afgezien van neefs gezag als beoefenaar der

François Haverschmidt, Familie en kennissen

84
kunst neem ik aan dat er in de kromme neuzen, de donkere oogen en de pikzwarte,
of vuurroode, baarden onder de vervaarlijke steken der dragers meer teekening zat
dan in de breede maar onberispelijk gladgeschoren kaken (hoe scheert zoo'n pokdalig
mensch zich toch zoo onberispelijk?) die niet zonder moeite boven de geweldige
witte das van den afgescheiden kleermaker en groefbidder over ons uitkomen. En
niettemin werkten de dragers uitsluitend op mijn lachspieren, terwijl zij daar twee
aan twee voorbijtrokken. Misschien ook dat deze uitdrukking wel wat statig is.
Althans toen de heele troep, bij het afdalen van de steenen brug voor ons huis, om
de lijkkoets bij te houden het op een drafje zette (waarbij de oude Kallemozes nog
onder den voet raakte, en Salomon Mug over hem heen, want het was vuil en glibberig
op de straat), toen vooral had de optocht niets plechtigs, en ik gierde het uit, hoewel
ik nu vind dat het niet te pas kwam.
Neen het kwam niet te pas, en geen week later ook of ik had mijn verdiende loon:
ik verging van de pijn.
Het geval wilde dat mijn gebit in een staat van overgang verkeerde, en dat de beurt
om plaats te maken voor een duurzamer opvolgster juist was aan een buitengewoon
ziekelijke, maar met dat al radeloos hardnekkige kies. De natuur deed zeker haar
best om de weerspanneling uit den weg te ruimen, maar dat langzame, dreinerige
knagen begon mij te vervelen. Ik nam dus een griffel, behoorlijk geslepen, en stak
die zoo diep ik kon in den gapenden muil van het kleine, onwillige monster. ‘Knap,’
zei de punt van mijn wapen en ik lag te krimpen als een afgestroopte paling in het
zout.
‘Daar heb je 't nu al,’ merkte moeder op. ‘Je waart zoo blij dat de arme Davidson
dood is, en nu gaf je wat als hij je nog eens helpen kon.’ Ik wou dat zoo dadelijk niet
toestemmen. Dokter Kramer zou de kies er ook wel uitkrijgen!
Dokter Kramer was niet lang geleden van de academie gekomen, woonde op
kamers boven den banketbakker naast ons (een sierlijke naamplaat op de deur van
den aparten opgang
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wees aan dat hij in al de drie vakken gepromoveerd was), had voorloopig niets te
doen en zich, misschien ook dientengevolge, een paar malen verwaardigd met mij
en mijn vriendjes een praatje te maken. Daarvoor mocht hij zich dan nu ook verheugen
in mijn grenzenloos vertrouwen op zijn bekwaamheden. Eer moeder nog wist waar
ik gebleven was bevond ik mij al op de trap van den dokter, en een oogenblik later
zat ik op een stoel in zijn studeerkamer, mij zelf afvragende of ik niet wat al te
voortvarend geweest was. Nu was het ook wel om tot bezinning te komen. Mijn
kiespijn ging er op staanden voet van over. Links en rechts doodshoofden en stukken
van menschen op sterk water. Allerlei geheimzinnige instrumenten, zeker om armen
en beenen af te zetten. Aan den wand afbeeldsels van gevilde lieden, levensgroot en
een en al bloed. Daarbij een lucht van spiritus, denkelijk van patienten die van zichzelf
gelegen hadden en die men maar met veel inspanning weer bijgekregen had. En dan
de jonge dokter, met een bril op, die met tergende omslachtigheid een lampetkom
en een glas water en een handdoek en zoo al meer bij elkaar zocht, en ik geloof dat
hij er zijn chambercloak ook al bij uittrok, en toen kwam hij op mij af met iets van
flikkerend staal duidelijk zichtbaar in zijn hand. O lieve deugd! al mijn andere tanden
klapperden om het lot dat hun armen kameraad wachtte. En ik moest in mijn binnenste
erkennen: neen dan deed Davidson, de gehate, de miskende, de in den dood nog door
mij verguisde Davidson toch heelemaal anders!
Dat verscheen plotseling, zonder door eenig bewijs van zijn nadering reeds van
te voren noodelooze angsten aan te jagen. Dat temperde den schrik over zijn
onverwacht opdagen met een glimlachje en een - leugentje nu ja, maar een leugentje
beminnelijker dan de naakte, koude waarheid. Niet dat banale: ‘ik zal je geen zeer
doen!’ O neen, dát behoefde Davidson niet eens te zeggen; dat sprak vanzelf. Hij
had nog nooit iemand zeer gedaan. Maar dezen keer zou hij niets doen. Hij kwam
maar eens kijken hoe of de lieve kindertjes het maakten. Van-
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morgen had hij nog tegen zijn vrouw gezegd: ‘Mevrouw Davidson,’ had hij gezegd,
‘ik verlang zoo om die lieve kindertjes eens weer te zien, die lieve kindertjes met die
mooie tandjes: mooier tandjes zijn er in de heele stad niet! Daar mankeert nu niets
aan, letterlijk niets, mevrouw Davidson.’ En wezenlijk, als ge wel niet eens een kleine
ondervinding hadt opgedaan, die u aan het twijfelen bracht of al die lievigheid wel
echte munt was, gij zoudt, zonder dat uw hart er een oogenblik sneller om klopte,
aan het zachte bevel (haast een vleiende bede) gehoor geven en ‘het mondje maar
eens eventjes opendoen’. Nu, ja denkt gij er dan toch aan om een beetje te beven,
terwijl de onschuldige wijsvinger naar binnen sluipt, aanstonds niet onwaarschijnlijk
gevolgd door den nog onnoozeler duim. Doch als gij beven wilt, dan moet gij u
haasten, want - kijk, de tand of de kies is er al uit! Gij wilt schreien maar gij lacht
onwillekeurig. 't Is ook zoo gek! De gruwelijke, bloedige, langgevreesde operatie is
reeds voorbij en het eenige wat u, niet noemenswaardig, hindert, is een vreemde
leegte in den mond, waar uw tong, heel nieuwsgierig, maar niet ophouden wil haar
neus in te steken. En dan de glorie van het uitgetrokken voorwerp te kunnen laten
zien aan de heele familie, en op de school niet onmogelijk, en daar dan bij te snoeven
dat men, natuurlijk, geen kik gelaten heeft! Misschien ook wel dat gij een tante hebt
die u een dubbeltje geeft in den spaarpot voor iederen tand en een kwartje voor elke
kies, die gij zoet laat trekken. Ik heb er zoo eene gehad, en haar naam is tot het huidige
oogenblik bij mij in gezegende gedachtenis.
Maar om op meneer Davidson den tandmeester terug te komen, die oefende zijn
vak uit op een wijze, waarvan dokter Kramer met al zijn academische titels geen
greintje besef had. Dat losse kiezen en dubbele tanden niets voor hem waren, daarmee
is trouwens weinig gezegd. Neen, maar ik heb hem zien, of liever hooren, werken
op een solide holle kies met drie massieve wortels, die het leven ondragelijk maakte
van Arendje, onze binnenmeid. Lang nog heeft het gedrocht te pronk
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gehangen tusschen de beide ramen in de keuken, onder het spiegeltje waarin de
meiden altoos haar muts terechtzetten als ze onverwacht een boodschap moesten
doen, of als de loodgietersknecht naar de pomp kwam kijken. Menigen winteravond,
terwijl de sneeuw buiten voeten hoog lag en de storm door den schoorsteen bulderde,
mag die kies daar onder dat spiegeltje de altoos even boeiende stof hebben geleverd
voor gesprekken waarbij de tijd omvloog, over afgebroken kronen, en wortels die
met koevoeten moesten worden gelicht of die met nijptangen werden gekraakt. Dit
is zeker: Arendje was eerst ontoonbaar, zoo'n dikke koon had zij en zoo'n berg watten
en doeken lag over die koon. Van alles, dat spreekt, was geprobeerd voordat het
eenige onfeilbare middel beproefd en de hulp gevraagd werd van dien ellendigen
tandmeester. (De eigenlijke namen die zij hem gaf zal ik maar niet herhalen, doch
de waarheid is dat niemand van ons kiespijn kon hebben of wij begonnen met op
Davidson te schelden, alsof die het helpen kon dat wij, misschien met allerlei
zoetigheid, ons gebit bedorven hadden!) Nu Arendje had van alles geprobeerd: salie,
een Spaansche vlieg achter het oor, eau de Cologne, jenever, eerst zonder en toen
met peper en dan met het gezicht boven een gloeiende test. Maar jawel, alles om het
even. Doch daar komt Davidson, op zijn maandelijksche inspectie van de kinderen,
en verneemt binnen wat er in de keuken voorvalt. Terstond hooren wij hem naar
achteren gaan en in het volgende oogenblik stuiven Na, de andere meid, en Jaan het
kindermeisje, den tuin in met de schorten voor de ooren. Nu wordt mij de verzoeking
te sterk. Ik sluip naar de gesloten keukendeur. Daar achter het diepe steunen van
iemand die onlijdelijke pijnen uitstaat. Dan de zachte, geruststellende stem van den
gevreesden, den miskenden, den bewonderenswaardigen Davidson. Volgt een
geheimzinnig geschuifel, met een stoof naar het wel lijkt. Arendje die angstig smeekt:
‘och neen, meneer, asjeblieft niet.’ Een gil, ijzingwekkend! Maar meteen ook weer
Davidson, gemoedelijk, goedig, alsof er niets gebeurd is. ‘Spoel maar
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eens, meisje,’ zegt hij, ‘je bent hem al kwijt!’
Je bent hem al kwijt! En geen vijf minuten was het geleden dat Jaantje den
tandmeester opengedaan had!
O als ik daar weer aan denk dan vraag ik opnieuw: hoe konden wij hem toch zoo
doodelijk haten, den redder in den nood, den voltrekker zeker van bloedige vonnissen,
maar op een manier die er geheel het karakter van een bloedig vonnis, althans van
een vonnis, aan ontnam? Neen, ik druk mij niet te sterk uit als ik zeg: hij ontgoochelde
ze ons, de onbruikbare tanden en lastige kiezen, en terwijl hij ons als een andere
Bamberg op een vermakelijken toer scheen te onthalen, zette hij, zonder dat wij er
iets van merkten, al wat er scheef in onzen mond wou groeien in minder dan een
ommezien recht op zijn plaats. Hoe het komt dat mijn gebit ook nu nog, na een half
menschenleven dienst gedaan te hebben, vast aaneengesloten in het gelid staat als
een peloton Pruisische soldaten, en dàt terwijl de tanden van mijn vriend Sander den
lossen slinger vormen van Hollandsche schutters die op de markt voor den
burgemeester defileeren? Vanwaar dat ik gerust kan schateren, maar Dolf lacht niet
of ge krijgt een afgebrand dorp te zien? Waar het aan ligt dat Lucas met zijn ingevallen
mond wel tien jaar ouder lijkt dan ik, en we schelen toch heusch maar tien maanden
dat ik ouder ben? Waarom Simon mij benijdt als ik zijn naam uitspreek zonder te
lispelen? En hoe te verklaren dat ik abrikozenpitten kraak, terwijl Hein geen raad
weet met een simpel waterkadetje? Dit alles en zooveel meer is het werk van u,
weldoener mijner jeugd, edele Davidson, wiens dood ik in mijn verblinding gezegend
heb, en ik wist niet dat, zoo gij wat langer geleefd hadt, ook die eenige kies, wier
gemis ik nu moet betreuren, voor mij gespaard zou zijn! Want ik mis er ééntje. De
plek waar Dr. Kramer mijn geloof in zijn kunst verspeelde, de onzalige plek waar
hij, met jeugdig vuur en jeugdige onhandigheid, mij folterde tot ik er onder dacht te
bezwijken, die plek en die alleen is woest en ledig gebleven.
En toch nog eens, Davidson, ik haatte u! Heviger dan den
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kweekeling die mij de knikkers afnam waarmee ik speelde onder schooltijd,
standvastiger en openlijker dan dien schoenlapper die zijn gebroken glasruit op mij
wreekte met zijn spanriem. Want ik wond er geen doekjes om, als ik van mijn
hobbelpaard af moest of voor het front mijner troepen werd weggehaald om voor
den tandmeester te verschijnen. Dan fonkelde mijn oog van machtelooze woede!
Machteloos? Ik heb hem in zijn vinger gebeten, zijn vinger waarmee hij mij kwam
zegenen! Doch hij trok het zich niet aan, hoewel hij zijn vinger ijlings terugtrok. Of
ik al leelijk tegen hem deed, hij bleef er dezelfde om. Altijd vriendelijk, altijd
weldadig. Eens kuste hij mij. Toen had ik hem kunnen worgen.
Ik weet dat ik niet alleen gestaan heb met mijn haat. Al de jongens, al de meisjes
verfoeiden hem. Of onze verwenschingen zijn dagen hebben verkort?
Er is een stil vermoeden bij mij, - heeft men het mij verzekerd? - dat hij veel van
kinderen hield, dat hij een lieve vader was voor de zes knaapjes die hem allen in zijn
edel, zijn verguisd vak zijn opgevolgd (de jongste, de meestbelovende van den
aanvang af, is thans hofdentiste van Z.M. den Koning). En zoo stel ik hem mij dan
voor, 's avonds thuisgekomen in zijn nederige woning (die ik nooit voorbijging dan
met verhaaste schreden) en hij beschouwt de sporen in zijn wijsvinger van de
kindertandjes die hem dien dag weer gebeten hebben en - hij verheugt zich als hij
ziet dat de sporen diep zijn, want, denkt hij, zoo bijten slechts stevige tandjes. Neen,
het opkomend geslacht zal den mond niet angstig behoeven dicht te houden! Van de
jongelingen zal men kunnen zeggen: hun tanden zijn als leeuwentanden, baktanden
hebben zij eens ouden leeuws, en der jonkvrouwen tanden zullen zijn gelijk een
kudde schapen die opkomt uit de waschstede. Hoe glimlacht Davidson terwijl hij
zich terneerlegt om te slapen! Zoo mag hij hebben geglimlacht toen hij insliep
voorgoed.
Waar ze hem heengebracht hebben weet ik niet. En al wees men mij zijn zerk, ik
zou het Hebreeuwsche opschrift niet
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kunnen ontcijferen (er staan zeker geen klinkers bij). Doch in mijn gedachten lees
ik op den steen dit woord van zijn wijzen volksgenoot Sirach: ‘Te zijner tijd verdraagt
de lankmoedige en blijdschap is zijn vergelding.’
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Mijn broertje
Soms, als ik alleen op mijn kamer zit of op een eenzame wandeling, ja het is mij
gebeurd in vriendelijk en vroolijk gezelschap, dan zie ik op eens een kindergezichtje.
Het is een bijzonder fijn en lief gezichtje, maar terwijl ik er op staar ondergaat het
een afgrijselijke verandering. Het gezonde rood verdwijnt van de wangen en maakt
plaats voor een doodelijk bleekblauw; de oogen openen zich wijd en schijnen te
verstijven van namelooze ontzetting; tusschen de leikleurige lipjes bruist een akelig
schuim, en het blonde haar dat zooeven nog zacht om het voorhoofd golfde kleeft
druipnat aan de slapen.
Zoo gruwzaam is deze aanblik dat ik terstond al mijn krachten inspan om er mij
van te ontdoen. Ik kan, ik wil dat gezicht niet langer voor mij hebben! Want het
schokt niet alleen mijn zenuwen, het bederft mij niet maar een voorbijgaand genot,
neen het wekt verfoeilijke gedachten in mij op, twijfelingen, ontkenningen, die ik
vrees dat, als ze mij geheel overmeester-
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den, mij slecht zouden maken. En toch, hoe ik mijn best doe om mij van het spooksel
te ontslaan, ik geloof niet dat het mij spoedig gelukken zou, - drong er zich niet
vanzelf, zonder dat ik zeggen kan het opzettelijk te willen, en nochtans als op het
rechte oogenblik geroepen, een ander beeld voor in de plaats. Schooner gelaat ken
ik in de wereld niet. Het zijn de trekken van mijn beste moeder.
En zij ziet mij aan, zooals zij mij aanzag op dien morgen toen ik ontwaakte uit
een langen, langen nacht vol benauwde droomen, en toen ik toch zoo bedroefd was
omdat ik weer wakker was geworden, want ik wilde niet meer leven, zonder mijn
broertje, mijn arm, verdronken broertje, en zonder... Ach ja, Hem had ik ook verloren,
van wien ze mij altoos gezegd hadden dat Hij onze lieve Vader in den Hemel was,
maar dat wist ik nu wel beter: Hij had ons niet lief en Hij was geen Vader. En ik
wenschte dat ik er nooit geweest was, of dat ik terstond mocht ophouden met leven.
Maar toen zag zij mij aan, mijn allerbeste moeder, en in haar oog zwom een traan,
en ik voelde weer het oude gevoel, als wanneer ik mij naast mijn broertje neervleide
onder de hoede van onzen Hemelschen Vader, en ik kreeg het leven weer lief...
Acht jaar was ik oud en mijn broertje was drie. Wij waren de eenige kinderen des
huizes en zooveel de school en mijn lessen mij toelieten altoos bij elkander. Want
ik had veel liever dat ik thuis mocht blijven om te spelen met broertje, dan dat ik op
visite moest bij jongens van mijn eigen leeftijd. Dat was misschien niet goed van
mij, maar het was nu eenmaal niet anders. Als broer er niet bij was had ik geen
pleizier. Ik herinner mij dat ik uit logeeren zou, bij een oom en tante van ons die op
een groot buiten woonden. Men had er mij wonderen van verteld. Ook hoe de neefjes
daar een ezelwagen hadden waar wij alle dagen mee uit rijden zouden, en dat ik zeker
zelf den ezel wel eens zou mogen mennen. Nu ik liet mij dan eindelijk bepraten;
maar toen ik goed en wel in de trekschuit zat, die mij
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naar het wonderland brengen moest, begon ik erbarmelijk te huilen, en al de
troostredenen van den schipper, in wiens bijzondere hoede ik was aanbevolen, hadden
geen de minste uitwerking op mij. Ik wou en ik zou naar mijn broertje terug! Toen
verklaarden al de aanwezigen (er was een juffrouw bij met een jongetje van zes jaar;
zij stelde het mij tot een voorbeeld zooals het daar zat zonder op de heele reis een
kik te hebben gelaten, en dat was nog wel een weeskind zei ze, maar ik had dat
volmaakte weeskind wel kunnen schoppen, zoo'n hekel kreeg ik aan hem) nu, al de
aanwezigen verklaarden mij uit éénen mond voor een laffen en naren jongen, waarop
ik natuurlijk antwoordde met nog ééns zoo hard aan het kermen te gaan. In die
stemming werd ik bij oom en tante afgeleverd, maar die waren zoo goed niet of zij
moesten mij den derden dag al met pak en zak weer naar huis zenden. Er was geen
denken aan om mij langer te houden. Ik geloof dat ik mij ziek zou gekniesd hebben
om mijn broertje. En de verrukking waarmee ik hem om den hals vloog en hem kuste,
toen de meid de deur bij ons opendeed en hij met haar was gaan zien wie daar gebeld
had! Zeker dit alles was naar en laf, ik weet het wel. Nú zou ik mij dan ook zoo niet
aanstellen, om niemand. Maar toen? Ach, ik kon er niets aan doen. Ik was letterlijk
dol op mijn broertje.
Nu was het ook een ventje om dol op te wezen, en de anderen waren het, denk ik
wel eens, evengoed als ik. Maar zij konden zich misschien beter inhouden, hoewel
ik zeggen moet dat bijvoorbeeld mijn vader het soms niet minder erg maakte. Hij
was een deftig man, en dat zult ge wel willen gelooven als gij hoort dat hij notaris
was. Altijd had hij een witte das om en als hij uitging een zwarten rok aan, en uit
den zijzak van dien rok staken papieren, met zegels en lakken er op, en daar stonden
geheimen in. Maar ik wou dat ge hem eens gezien hadt als hij thuis kwam, vooral
van een verkooping, en hij vond ons beidjes dan in de kamer. Eerst liep hij nog naar
zijn kantoor om de papieren met de geheimen goed achter slot te
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bergen, maar op staanden voet kwam hij terug, soms zonder rok zóó maar in zijn
engelschehemdsmouwen, en dan kreeg ik ook wel een zoen, of hij streek mij eens
door mijn krullebol zooals hij mijn sluike haren noemde, maar terstond daarop pakte
hij broer en tilde hem in de hoogte en zette hem op zijn schouder of op zijn hoofd
en sprong met hem door de kamer, of hij ging zoo lang als hij was op den grond
liggen, en broertje boven op hem, en ik natuurlijk ook, maar om broer was het toch
eigenlijk te doen, en mensch! dan was het een gescharrel en een gekittel en een
gelach, totdat moeder kwam en zei: ‘Pa, pa, denk toch om je goeie kleeren!’ Maar
moeder mocht zich wel stilhouden, want als zij op de canapé lag en broertje klauterde
als een eekhorentje op haar om, dan vroeg zij ook niet altoos wat voor japon zij
aanhad, en of wij onze schoenen wel goed afgeveegd hadden toen wij uit den tuin
kwamen. Van de meiden behoef ik zeker niet te spreken, en van Frans den koetsier,
die bij de Limburger jagers geweest was. Kijk, die hadden nu compleet alle dagen
ruzie onder elkander, ik meen de meiden, louter en alleen omdat de eene de ander
geen kus gunde van broertje. Maar Frans gaf hem op zijn derden verjaardag een
grooten vlieger present; dien had hij zelf gemaakt, en in het midden had hij met
gouden letters mijn broertjes naam geplakt, en daaromheen twaalf lanciers in galop,
want jagers had hij niet kunnen krijgen, die hadden ze niet in den winkel, maar zóó
kon het toch ook wel, en de vlieger kostte wel een daalder meenden wij, alleen aan
vloeipapier. Helaas het is er nooit toe gekomen om hem op te laten! Toen het de tijd
was voor de vliegers... Maar neen, daar wil ik nu nog niet van beginnen, daar zullen
wij straks spoedig genoeg van moeten hooren.
Ik zei dat broer zoo'n snoeperig ventje was. Misschien zult ge zeggen, dat zijn alle
kereltjes van drie jaar. Nu ik wil er niet met u over twisten, maar hij was toch zeker
wel een beetje buitengewoon. Hij was nooit stout. Met alles was hij tevreden. Zelfs
als hij zich stootte of op een andere manier zeer deed, zette hij het niet op een
schreeuwen, maar hij liep naar u toe
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en verzocht u de pijn gauw eens even weg te zoenen, en dan lachte hij meteen weer
door zijn stille traantjes heen. En nu moet ge daarom niet meenen dat hij misschien
wat dommelig was, want hij was erg bij de hand en zoo verstandig dat iedereen er
van riep. Van meer dan een prentenboek kende hij al bijna al de versjes uit zijn hoofd,
alleen van het hooren voorlezen, en ge hadt hem eens moeten zien zoo wijs als hij
meespeelde wanneer wij de groote doos met huizen of met wilde dieren opzetten.
Van haast al die dieren wist hij de namen, en wat geluid of ze gaven, want dat had
ik hem geleerd. En hij kon de paarden net zoo goed in- en uitspannen als ik. Dat was
eigenlijk zijn grootste liefhebberij. Wij maakten dikwijls een groote diligence van
stoelen, met zes paarden er voor, en die reed hij dan alleen van den bok, en soms
zaten wij er met ons vieren achter in: ik, en de kindermeid, en vrouw Koelewijn en
haar dochtertje; dat was zooveel als de weduwe die op Zondagmiddag kwam om de
vaten te doen als de andere meid haar uitgaansdag had. Maar dan ging het er van
door! Je kondt geen woord verstaan, zoo trappelde de koetsier op den bok en zoo
blies hij op zijn hoorn. Het allerpleizierigste evenwel was 's morgens in de vroegte
als hij mij wakker maakte, want we sliepen den laatsten tijd bij elkander, en dan
moest ik hem vertellen, of wij speelden dat hij Roodkapje was en ik de wolf, en ik
at hem op, of hij was ziek en ik verbeeldde den dokter, of andersom. Dan hoorden
wij vader en moeder soms in het andere ledikant schudden van het lachen, zoo'n
schik hadden zij in de grappen die broer uithaalde.
's Avonds wanneer ik naar bed ging, lag mijn broertje er natuurlijk al in, en meestal
sliep hij zoo gerust dat hij er niets van merkte als ik bij hem kwam. Ik mocht dan
ook al tot acht uur opblijven en het werd wel eens halfnegen, maar hij ging om zeven
uur naar bed. Ik kroop dan heel stilletjes onder de dekens, om hem niet wakker te
maken, en als de meid van de kamer was zei ik mijn gebedje op. Daar wachtte ik
altijd mee tot dat de meid weg was. Zij behoeft het niet te weten, dacht ik,
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wat ik aan Onzen Lieven Heer vraag. Want ik had geen vast gebedje. Wel 's middags
aan tafel. Dat was mij geleerd, door vader geloof ik. ‘Heere zegen deze spijzen,
amen’, en achterna: ‘Heer, ik dank u voor Uwe goedheid, amen’; beide keeren hardop,
behalve als er menschen bij ons aten, dan mocht ik het wel zachtjes doen. Ik had
daar om gevraagd, want ik vond het zoo raar voor die vreemde menschen. Maar 's
avonds deed ik mijn eigen gebedje. Ik was daar uit mij zelf mee begonnen, hoe dat
weet ik niet meer, en de eenige die er achtergekomen was dat was moeder, want nu
en dan wanneer zij mij naar bed bracht vroeg ik haar of zij het voor mij doen wou.
Nooit heb ik iemand zóó hooren bidden als mijn moeder. Zij deed het heel anders
dan de meester op de school en dan de dominee. Want ik ging wel eens mee naar de
kerk, en dan zat ik in de kerkmeestersbank, tusschen vader en den ouden heer
Moshuis, maar die sliep altoos. Ik had dus den dominee wel hooren bidden, en hij
deed het heel mooi, daar zal ik niets van zeggen, en heel lans ook, en de oude heer
Moshuis begon zoo geducht te knikkebollen, vóórover en achterover, want hij kon
dan niet zooals onder de preek met het hoofd in zijn hoekje leunen; dan dacht ik wel
eens: pas op, aanstonds vliegt zijn pruik af... 't Is zonde, zult ge zeggen, en dat was
het ook, doch ik zou het nog veel grooter zonde gevonden hebben als ik onder mijn
moeders gebed om wat anders gedacht had. Maar dat deed ik nooit, en het zou mij
ook niet mogelijk geweest zijn. Moeder bad kort, maar zij drukte in haar weinige
woorden zoo'n diepen eerbied uit en zoo'n vast geloof dat ik een gevoel kreeg alsof
ik niet meer op de aarde was; maar wij stonden met ons beiden, moeder en ik, aan
den ingang van den hemel, en er was een engel, die kwam van Onzen Lieven Heer
en beloofde dat hij op ons passen zou terwijl wij sliepen, en ik beloofde hem dat als
ik weer wakker werd ik een gehoorzamer kind zou zijn. En dan dekte moeder ons
nog eens goed toe en kuste ons beiden, en broertjes lippen bewogen zich in den slaap
alsof hij glimlachte. En ik bleef nog een poosje liggen te denken aan
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dien schoonen, vriendelijken engel, of over den goeden God dien moeder altoos
‘Onze Vader’ noemde, en hoe broertje nog niet wist dat er zoo'n goede God was die
ook zooveel van hem hield, en die zijnen engel ook op hem liet passen. En dat gaf
mij zoo'n rustig gevoel, want nu was ik zeker dat hem geen ongeluk overkomen zou,
en kon ik een van broers kleine handjes krijgen en in de mijne sluiten zonder dat ik
hem wakker maakte, dan was ik volkomen gelukkig, en zoo sluimerde ik in.
Maar nu komt er een dag en dat is de verschrikkelijkste dag in mijn leven.
Het was een Zaterdag en dus had ik om twaalf uur geen school meer. Ik rende naar
huis, want mijn broertje en ik hadden afgesproken dat wij achter in den tuin een
vesting zouden maken, met een aarden bolwerk en een borstwering van echte steenen.
Er waren daar namelijk metselaars aan 't werk. Zij hadden een riool dat verstopt was
geraakt moeten opgraven, en bij die gelegenheid was gebleken dat een muur, die den
tuin van achteren afsloot en waar het riool onderdoor liep, ook noodig herstelling
behoefde. Toen ik voor schooltijd het werk was gaan opnemen, had ik een heelen
hoop opgedolven aarde en verscheiden losse steenen gezien, en zoo was het heerlijke
plan bij mij tot rijpheid gekomen. Nog geen kwartier over twaalven of ik was al weer
in den tuin. Moeder had mij wel, terwijl ik door den gang stormde, uit de huiskamer
toegeroepen of ik niet eerst mijn boterham wou komen eten, maar ik had al gehoord
dat mijn broertje ook nog niet binnen was en het kon dus nog wel eventjes wachten.
‘Jan, Jan, waar ben je?’ zoo vloog ik den tuin in. Want ja, dat komt mij nu in den
zin: ik heb u nog niet eens gezegd hoe mijn broertje heette! Maar misschien ligt het
hieraan dat wij later, als wij van hem spraken, bijna nooit zijn naam noemden. Het
was meest altoos van ons ‘broertje’. Vader en moeder deden dat onwillekeurig mee:
het was net of dat teerder en eerbiediger klonk, en omdat er nooit
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een ander broertje is gekomen kon het ook wel. Maar op den grafsteen staat zijn
naam voluit, en als de menschen met hun kinderen 's Zondagsavonds op de
begraafplaats wandelen (vroeger deden ze dat ten minste heel veel), misschien dat
zij het dan nog wel eens hardop lezen: Jan Karel Frederik; en of er dan ook wel eens
een is die denkt: wat was hij toch nog jong; in den ouderdom van drie jaren en twee
maanden. Want dat staat er ook op den steen... Maar ze moesten eens weten hoe dat
hij gestorven is!
Nu ik vloog door den tuin en riep om mijn broertje, doch ik kreeg geen antwoord,
en zoo kwam ik waar ik 's morgens den hoop aarde en de steenen had gevonden,
maar ik herkende de plek haast niet meer. Want een heel stuk van den muur was weg
en daarachter zag ik een sloot. Daar had ik wel eens van hooren praten dat die er
was, maar ik had ze nooit gezien. De metselaars waren weggegaan om te schaften,
en ik wou mij al omkeeren en gaan kijken of broertje ook bij het kippenhok was,
toen ik zijn strooien hoedje ontdekte dat in de sloot dreef. Als een bliksemstraal
schoot mij de gedachte in: hij ligt in het water! en op hetzelfde oogenblik was ik aan
den kant en lag op mijn buik en stak mijn arm zoover ik kon in het vuile, met kroos
bedekte nat. Het kwam niet in mij op dat ik op die manier zelf licht voorover kon
schieten en dat ik dan reddeloos verloren was. Ik had geen bepaalde reden waarom
ik juist zoo handelde. Ik deed als een waanzinnige en het was louter toeval dat ik
hem dadelijk had. Want ik had hem meteen, bij zijn handje, hetzelfde handje dat ik
zoo vaak tusschen de mijne had genomen om het vast te houden terwijl ik insliep.
Ik kroop op mijn buik achteruit en trok hem mee. Hoe ik het gedaan kreeg weet
ik niet, want hij was heel zwaar van het water, maar ik kreeg hem toch op den wal.
Ik dacht niet anders of ik had hem gered. Als ik gemeend had dat hij al verdronken
was, zou ik mij zeker met hem hebben verdronken! Maar dat was immers onmogelijk!
Mijn broertje kon niet verdronken, mijn broertje kon niet dood zijn! Doch toen ik
mij had opge-
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...maar ik kreeg hem toch op den wal.

François Haverschmidt, Familie en kennissen

100
richt en mij over hem heenboog om hem in het gezicht te zien (hij lag op zijn rugje),
toen... Hij zag bleekblauw; zijn oogen stonden wijd open en staarden... Ach God, ik
heb hem weer voor mij, en ik wil hem niet voor mij hebben, zóó niet, zoo afgrijselijk,
zoo alsof hij met zijn zachte stemmetje vragen wil: wáárom, wáárom hebt gij mij
laten stikken in dat donkere water?
Ik weet niet of ik naar huis ben geloopen dan of mijn moeder uit zich zelve kwam
om te zien waar wij bleven (vader was niet in de stad maar 's morgens al heel vroeg
met Frans naar een verpachting gereden, en was dat niet zoo geweest, zei men later,
dan zou het ongeluk wel niet gebeurd zijn, want dan had vader of Frans moeder wel
gewaarschuwd dat er een stuk uit den muur weggebroken was en dat de kinderen
niet alleen in den tuin mochten, om die sloot), hoe het zij, een oogenblik later was
het een gerucht van ontstelde vrouwen, en er werden veel vragen aan mij gedaan,
terwijl broertje ergens op lag (ik meen op de canapé in de tuinkamer) en uitgekleed
werd, en dan zijn er twee of drie dokters, en moeder geeft een gil, en nóg een, zóó
ijzig dat ik mij als een razende tegen den grond werp, want nu begrijp ik wel dat er
niets meer aan te doen is. Ik druk mijn voorhoofd tegen het harde tapijt, en ik schrei
niet maar ik brul geloof ik als een wild dier, en ik trap van mij af, in één woord ik
ben woedend tegenover deze ontzettende werkelijkheid dat er niets meer aan te doen
is. Een paar vaste handen helpen mij behoedzaam op, een onbekende stem zegt dat
ik naar bed moet, en ik voel mij de trap opdragen, en aanstonds daarna lig ik in ons
ledikant, naast de plek waar broertje placht te liggen. Hier barst ik opnieuw in tranen
uit, maar mijn smart lucht zich nu minder woest. Ik ween en ik snik, totdat ik letterlijk
niet meer kan en uitgeput van droefheid in slaap val.
Als ik weer wakker word is het avond en donker. Het eerste wat ik doe is
onwillekeurig naar mijn broertje tasten. Ik vind hem niet, en als een scherp mes snijdt
mij de herinnering door
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de ziel aan wat er gebeurd is. Maar neen, ik had het zeker gedroomd! Gedroomd?
En hoe kwam het dan dat ik alleen in ons bed lag, en zonder dat er nachtlicht brandde?
Zou het dan toch wezenlijk waar zijn? Zou mijn broertje waarlijk dood zijn,
verdronken, in die akelige sloot gestikt? En zou ik hem nu nooit weerzien, nooit weer
met hem spelen? Nóóit? Al mijn droefheid keerde terug. Ik schreide en mijn schreien
werd steeds heviger. Ik beefde over al mijn leden en van tijd tot tijd kreeg ik schokken
over mijn geheele lichaam. Dan komt er iemand bij mijn bed en ik hoor vader die
mij zijn armen jongen noemt, en ik voel een heeten traan op mijn wang, en hij kust
mij zooals ik niet weet dat hij mij ooit gekust heeft. Hij zegt dat ik wat moet eten,
en terwijl hij mij uit het ledikant tilt en in zijn armen naar beneden brengt, fluistert
hij mij in om als ik kan niet te hard te schreien, want moeder ligt op de logeerkamer
en hij vreest dat zij niet wel is. Ik wil vragen waar of broertje ligt, maar ik denk in
eens om die blauwe kleur, en die verglaasde oogen, en dat schuim op zijn mondje,
en ik verberg mij angstig aan mijn vaders borst en snik het uit, en vader kan zich ook
niet langer goed houden, en onder aan de trap gaat hij zitten, met mij in zijn armen,
en wij weenen te zamen, zoo zacht wij kunnen om moeder niet te storen, en toch of
onze harten breken zullen, om ons broertje dat verdronken is.
Ik kan u natuurlijk niet alles vertellen wat er verder gebeurde; ik weet het zelf ook
niet goed meer. Wat ik dacht toen ik voor de tweede maal wakker werd en ik nog
eens weer die ijdele hoop te onderdrukken had dat alles maar een droom was geweest;
of wat ik deed op dien Zondagmorgen, terwijl de kerkklokken buiten tevergeefs om
ons riepen en de bloemen in ons eigen tuintje zich wel verbaasd zullen hebben waar
mijn broertje en ik bleven om ons Zondagsche bouquetje te plukken voor moeder.
Het was heel mooi weer, dat herinner ik mij nog, en het gaf een wonderlijken indruk
dat in de huiskamer die voor op de straat uitzag de blinden toe waren, maar de
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blinden hadden openingen van boven, in het fatsoen van een klaverblad, en daar
vielen heldere zonnestralen door, en ook door de reten van de blinden, en in die
stralen zweefden millioenen stofjes. De andere kamer daar tegenover was op slot,
en in die kamer lag mijn broertje.
Of het op dien dag was dan wel op den volgende, maar eens sloop ik naar de deur
van de afgesloten kamer en luisterde aan het sleutelgat of ik niets hoorde. Wie weet
het? Misschien was hij niet echt dood en was hij net wakker geworden, en dan zou
hij zeker wel het eerst om mij roepen; of mogelijk ook dat Onze Lieve Heer het
gemerkt had wat ongeluk hem overkomen was, en dan zou Hij wel een engel sturen
om hem weer levend te maken. Terwijl ik aan de deur stond kwam dit laatste mij het
waarschijnlijkst voor, totdat ik mij eensklaps verontrust voelde door de vraag of ik
Vrijdagavond mijn gebedje wel opgezegd, en bepaald of ik wel voor mijn broertje
gebeden had. Het was namelijk een enkelen keer gebeurd dat de slaap mij onder het
bidden verrast had. Ik had soms zooveel te vragen, want ik kon in mijn avondgebed
tot de kleinste bijzonderheden afdalen. (Eens toen ik een nieuw prentenboek gekregen
had, waarin de hoofdpersoon buitengewoon deugdzaam was en niettemin heel
rampspoedig, smeekte ik vurig dat het aan het eind van het boek toch gelukkig met
hem mocht afloopen.) En zoo dwaalden mijn gedachten dan wel eens af, en ik kwam
niet weer tot mij zelven voor den volgenden morgen, en dan herinnerde ik mij met
schrik dat ik niet aan het amen toegekomen was. Maar toch dat ik ooit verzuimd heb
voor mijn broertje te bidden, dat geloof ik niet: ik begon altoos met hem, en met
vader en moeder. En neen, dien Vrijdagavond, den laatsten voor zijn jammerlijken
dood, had ik het ook niet vergeten. Toen ik er over ging nadenken kon ik het mij
heel goed te binnen brengen. Ik had zelfs nog hartelijker dan anders gevraagd dat de
Hemelsche Vader hem beschermen mocht, want even te voren had ik weer een
verschen indruk ontvangen hoe engelachtig lief hij toch was. Tegen dat hij naar bed
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zou hadden wij hem hooren zingen. Het was de aanhef van een liedje dat vrouw
Koelewijn wel voor ons zong, met een beverige stem. Maar hij zong het zoo
verwonderlijk zuiver, en zoo zacht, en de kleine vergissingen die hij beging in de
woorden, waarvan hij den zin nog niet geheel kon begrijpen, gaven er bovendien
zoo iets teers aan en aandoenlijks: het was haast niet om aan te hooren, maar men
kreeg een onweerstaanbaren lust om naar hem toe te loopen en hem te pakken en te
kussen op dat mondje dat zoo verrukkelijk kweelen kon.
Ik had des Vrijdagsavonds dus wel degelijk voor mijn broertje gebeden. Maar
waarom had de goede God er dan niet voor gezorgd dat hij geen ongeluk kreeg? Ik
begreep het niet. Het eenige wat ik mij kon voorstellen was: God had het zoo gauw
niet gezien, evenmin als mijn ouders, dat de metselaars den muur voor de sloot
weggebroken hadden. Maar nu, dat spreekt, moest Hij het al weten wat er gebeurd
was, en waarom zou Hij mijn broertje dan ook nu nog niet kunnen helpen? Dat God
wel meer doode menschen levend gemaakt had, dat was mij genoeg bekend. Het
verwonderde mij dat ik dit niet reeds van het eerste begin af bedacht had, en vooral
waarom vader er nog met geen enkel woord van had gesproken. Moeder kreeg ik in
die dagen niet te zien. Zij lag nog altoos met een harde koorts te bed, en de dokter
had verboden mij bij haar te laten. Wat de meiden aangaat, die konden mij, dacht ik,
toch geen licht geven. Ik zou er, was mijn besluit, mijn vader nog eens over
ondervragen. En intusschen, wie weet of de gewenschte uitkomst niet al eerder
opdaagde!
Wie weet?... Helaas, voorloopig hoorde ik niet het minste bemoedigend geluid in
de kamer waar mijn doode broertje lag.
Het was Maandagavond geworden, de avond voor de begrafenis. Den heelen dag
door was het bellen geweest van menschen die visites kwamen maken en van kaartjes
die bezorgd werden, maar er zat een doek om de bel, voor mijn moeder die het
vreeslijk in haar hoofd had, en vrouw Koelewijn was in
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de mangelkamer om op de bel te letten en open te doen. Ik had vrij van school gehad
en was den meesten tijd bij de vrouw gebleven, want een paar uitnoodigingen om
den dag bij vriendjes van mij door te brengen had ik niet willen aannemen. Voor
niets ter wereld zou ik mij van huis verwijderd hebben. Ik wou bij de hand zijn als
er soms iets met broertje gebeurde. En daarom ook zat ik liefst in de mangelkamer,
want die was vlak bij de voorkamer, en vrouw Koelewijn hinderde mij niet met veel
te praten. Een enkelen keer maar, als zij weer een kaartje had aangenomen en bij de
overigen in een mandje gelegd, zei ze hoeveel of zij er nu al had, en eens merkte zij
op dat ‘den heelen adel’ er bij was, maar dat er ‘binnen ook veel grootheid was wezen
controleeren, en de Roomsche pastoor ook’.
Eindelijk, toen het begon te schemeren, liet vader mij weten dat ik toch eens bij
hem komen moest. Ik vond hem in den gang. Hij stond voor de glazen tuindeur en
keek naar buiten, maar toen hij mij hoorde keerde hij zich om en vroeg mij zacht:
‘wilt ge broertje nog eens zien?’ Ik begon hevig te beven maar zei toch van ja, en nu
gingen wij naar de voorkamer. De deur was open en er brandde een lamp, en toen
zag ik dat er op twee stoelen een kistje stond. Eerst dorst ik niet, maar eindelijk
vermande ik mij en wierp een blik in het kistje. Ik had gedacht weer dat akelige
gezicht te zullen zien van een paar dagen te voren, maar een kreet van verrassing, ja
van verrukking, ontsnapte mij. Ik verbeeldde mij waarlijk dat de goede God mij
verhoord en dat Hij mijn broertje weer levend gemaakt had! Of het misschien ook
kwam van het geele lamplicht, maar de wangen waren weer kleurig meende ik, en
de gesloten oogjes, en het mondje waar wel een glimlach om scheen te spelen, alles
gaf mij den indruk van een kind dat niet op afschuwelijke wijze den dood gevonden
had maar dat rustig lag te slapen.
‘O laat moe toch hier komen!’ wou ik roepen; daar hoor ik plotseling achter mij
een grove mannenstem en die zegt: ‘Ja, ja, voor het vleesch is het een heel ding,
meneer, maar een
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mensch moet zwijgen. De vrijmachtige God maakt levend en Hij maakt dood; Hij
heelt en Hij verslaat, en er is niemand die it zijn hand redt!’ 't Was of ik van een
ijskouden tocht in elkaar kromp. Wie sprak daar, en wat beduidden die gruwzame
woorden? - Ik had bij het binnenkomen geen acht geslagen op de beide mannen die
ik nu ontdekte. Den een herkende ik; dat was Siemers de bidder, en de ander, die de
spreker van daar even scheen te zijn, had iets in zijn hand. En ja, dat was het deksel,
en hij was de timmerman, en hij kwam om het kistje dicht te schroeven.
Ik weet niet hoe ik dat begreep, maar ik vloog naar vader toe en sloeg de armen
om hem heen en gilde het uit: ‘Maar is broertje dan tóch dood, en moet hij nu weg,
en zullen wij hem nooit weerzien?’ - ‘Och lieve, beste jongen,’ antwoordde vader,
diep, diep bedroefd, ‘houd je bedaard! Broertje is in den hemel, en daar zullen wij
hem eenmaal weerzien.’ - Hij wilde zich nu met mij verwijderen, maar ik ging vóór
hem staan. ‘Neen,’ zeide ik, ‘één ding moet ik eerst nog van u weten. Die man zegt,
dat de goede God broertje doodgemaakt heeft: is dat wáár?’ - ‘De goede God heeft
broertje in den hemel opgenomen, ja dát is waar,’ zei vader. - ‘'t Is te wenschen,’
voegde de timmerman er ongevraagd bij. - ‘Ssst!’ deed Siemers de bidder. - Ik dacht
dat mijn vader een beweging maakte als van iemand die ongeduldig wordt, maar
terstond daarop keerde hij zich naar het kistje en kuste mijn broertjes doode lippen.
Toen nam hij mij mee de kamer uit. Ik vroeg niets meer.
Dien avond ging ik slapen zonder te bidden. Of eigenlijk lag ik nog uren lang wakker,
en ik hoorde de klokken slaan, de groote klok buiten, en de gangklok, en het klokje
op de slaapkamer dat een heel eind achteraan kwam, net of het nog te klein was om
de grooten al bij te houden, en om tien uur begon de torenblazer, want wij woonden
schuins tegenover het raadhuis en de wind was naar ons toe. En de torenblazer toeterde
zoo lustig en blij, doch ik lag maar al te peinzen over die
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verschrikkelijke ontdekking dat het niemand anders dan Onze Lieve Heer was die
mijn broertje doodgemaakt had. Vader had immers toegestemd dat het zoo was? Hij
had wel gezegd dat God het gedaan had om broertje bij zich te hebben in den hemel,
maar dat veranderde voor mij niet veel aan de zaak. God had broertje weggehaald
bij ons, bij al zijn speelgoed en zijn beste paatje en zijn lieve moes en bij mij, en Hij
had het zoo wreed en zoo valsch gedaan! In een sloot, in een vuile sloot had Hij hem
gesmoord! Misschien had broertje nog om hulp geroepen; misschien had hij nog
geschreid dat hij bij zijn pa en moetje en bij mij wou blijven! Maar Onze Lieve Heer
had hem zoolang onder het smerige water gehouden totdat zijn mondje vol was
geloopen en het schuim er uitgekomen was, en toen Hij broertje goed en wel dood
had, toen had Hij hem, of zijn zieltje (want zóó was het immers) meegenomen naar
den hemel. Maar zou het wel eens waar zijn dat broertje zijn ziel in den hemel was?
De timmerman scheen er aan te twijfelen en ik voor mij was er ook lang niet zeker
van. Mijn vertrouwen op den goeden God was nu eenmaal geschokt. Een die mijn
broertje had kunnen verdrinken, zou die verder goed voor hem gezorgd hebben? Ja,
en al had God hem in den hemel gebracht, zou het daar echt wel zoo heerlijk zijn als
de menschen meenden, en vooral zou mijn broertje het daar nu pleizierig vinden, bij
dien God die hem zoo vreeslijk mishandeld had? O, daar kon ik maar niet overheen:
zoo'n groote, almachtige God, en om dan op die manier te doen met een klein,
vriendelijk jongetje!
Toen kwam het mij voor den geest, met wat een vast geloof mijn moeder altoos
van Gods liefde had gesproken. Ik hoorde weer haar diep eerbiedig: ‘Onze Vader
die in de Hemelen zijt.’ Een paar maal deed ik een poging om het haar na te zeggen.
Ach, het ging niet! Zou moeder zelve het nu misschien ook niet meer kunnen? Hoe
jammer dat zij juist ziek was: ik had het haar zoo graag willen vragen! Zij was ziek
geworden van den schrik, heette het. Maar mogelijk had God dat ook wel ge-
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daan. Wie weet of Hij niet van plan was om haar ook dood te maken? Nu dan had
broertje háár ten minste bij zich. Maar wat bleven vader en ik dan alleenig! Neen,
neen, dat kon de goede God toch niet willen! Hij was immers zoo goed, zei moeder
altijd. ‘Onze Vader die in de Hemelen zijt!’
Eensklaps begon ik te gelooven: die timmerman, en vader ook, konden zich wel
eens vergist hebben. Hoe wisten zij dat het God was die broertje om het leven gebracht
had? - ‘Onze Vader!...’ Och, was moeder maar hier: die zou het mij zeker wel anders
beduiden!
Ik lag nog wat te denken, en toen ik eindelijk in slaap viel had ik een besluit
genomen. Maar mijn gebedje opzeggen, dat kon ik vooreerst toch nog niet.
Een dag ging voorbij. Ook een nacht, de eerste dien mijn broertje buiten op de
begraafplaats sliep. Midden in dien nacht werd ik wakker en richtte mij op om door
het venster te zien wat voor weer het was. Het was stikdonker, maar ik hoorde de
boomen ruischen en de regen tikte tegen de glazen. Een bitter medelijden kwam in
mij op. Moest broertje nu in zulk weer daarbuiten begraven liggen? Ik verstopte mijn
gezicht in het kussen en gaf mijn tranen den vrijen loop. Sedert den Maandagavond
had ik niet geschreid, maar al dien tijd was het geweest of er wat in mijn keel zat.
Den volgenden morgen ging ik weer naar school, ik had daar om verzocht en men
had mijn leerlust zeer geprezen, maar niemand vermoedde dat ik door een geheel
anderen drang de deur uitgedreven werd. Eerst overtuigde ik mij dat mijn moeder,
ofschoon iets beter, mij nog niet bij zich mocht zien. Daarna nam ik mijn boeken en
spoedde mij de straat op.
De klok van het raadhuis sloeg halfnegen (ik had er voor gezorgd om vroeger dan
gewoonlijk te gaan) toen ik stilhield voor het huis van dominee Gravius. Ik beklom
het bordes en trok aan de schel. Tweemaal moest ik mijn boodschap herhalen, eer
de oude meid haar ooren scheen te willen gelooven
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dat zoo'n dreumes van een jongheertje den dominee graag even alleen spreken wou.
Ook de dominee zelf zag er bij het binnenkomen in de voorkamer, waar de meid mij
dan toch ten slotte ingelaten had, wel een beetje verwonderd uit. Ik herinner mij dat
hij een bruinachtige kamerjapon aanhad en gebloemde pantoffels en dat mij dit van
hem tegenviel, want in mijn voorstelling was hij onafscheidelijk van een deftigen
zwarten kleedrok, een korte broek met zijden kousen, en lage schoenen met groote
zilveren gespen. Maar gelukkig vond ik het gezicht van den dominee niet veranderd.
Hij had zilvergrijs haar, en donkere oogen en daar kon hij iemand doordringend en
tegelijk vriendelijk mee aanzien. Mijn vader zei altijd: ‘'t is een edel mensch, die
dominee Gravius, en een knap man ook.’ Ik dacht, men kon dat wel op zijn gelaat
lezen, en toen ik bij mij zelven besloten had om een dominee te gaan raadplegen,
was mijn keuze daarom aanstonds op dominee Gravius gevallen.
Daar stond ik nu met een kloppend hart in zijn voorkamer; en de dominee gaf mij
de hand en vroeg mij wat boodschap ik voor hem had. Maar ik keek hem goed aan
terwijl ik tot hem sprak, want ik wilde precies weten wat hij zeggen zou, en als ik
kon wou ik zijn diepste gedachten raden. Er hing zooveel van af!
‘Dominee,’ zei ik nadat ik hem verteld had wie ik was, ‘u weet wel dat mijn broertje
verdronken is, verleden Zaterdag, en dat ze hem gistermorgen begraven hebben.’ De
dominee knikte en ik merkte op dat zijn donkerbruine oogen vochtig werden. Dat
deed mij goed. ‘Nu, dominee,’ ging ik voort, ‘zeg mij eens, wie heeft dat gedaan?
Wie heeft mijn broertje verdronken?’ - Er was zeker iets in mijn toon waardoor de
dominee bijzonder getroffen werd. Hij stond bij een stoel, maar hij ging zitten en hij
trok mij aan zijn knie alsof ik zijn kind was geweest. ‘Wat bedoelt gij met die vraag,
jongenlief?’ zei hij daarop. ‘Of het waar is, dominee, dat de goede God mijn broertje
doodgemaakt heeft?’ - ‘Wie heeft dat gezegd?’ - ‘De
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timmerman, dominee... en ja’ (voegde ik er meer of min aarzelend bij, want het was
mij net of ik iets leelijks van mijn vader ging aanbrengen) ‘pa heeft het ook gezegd.’
- De dominee dacht even voordat hij antwoordde. Ik gevoelde dat zijn zwijgen mij
beklemde. Zijn vriendelijkheid en zijn medelijden hadden mij moed ingeboezemd;
des te pijnlijker deed het mij nu aan dat hij niet dadelijk en beslist verzekerde: vader
en de timmerman hebben het glad mis! Helaas, hij deed dat niet, maar hij vroeg mij
eindelijk: ‘Zoudt gij willen dat een ander dan God het gedaan had?’
Die vraag verraste mij. Ik zou haast zeggen: zij bracht mij een weinig in verwarring.
Waarschijnlijk, denk ik nu achterna, moest zij dienen om mij te leiden tot blijmoedige
berusting in mijn broertjes verlies. Dat verlies was onherstelbaar, doch als ik nu maar
bedacht, geen booze menschen hebben het ons aangedaan maar een volmaakt wijs
en liefderijk God, dan zou ik immers tot het besluit moeten komen: het is nog zoo'n
groot ongeluk niet dat broertje gestorven is, ja welbeschouwd moet ook het jammerlijk
verdrinken van dit lieve kind de vaderlijke beschikking zijn geweest eener
aanbiddelijke Voorzienigheid. - Maar ik redeneerde, of liever ik voelde, geheel
anders. Dat broertjes dood, zijn ontzettende dood in dat walgelijke water, dat deze
verraderlijke moord, op een argeloos en engelachtig schepseltje gepleegd (want
aangenomen dat God de oorzaak van zijn sterven was, dàn vooral had dit sterven
voor mij het karakter van een móórd onder de meest verzwarende omstandigheden),
dat zoo'n moord ooit een goede daad zijn kon, ooit een daad waardoor hij die haar
volbracht (hij mocht dan wezen wie hij wilde) niet duizendmaal alle aanspraak op
mijn eerbied en mijn liefde verbeurd had, dat kon in de verste verte niet bij mij
opkomen. - De dominee ging van zijn overtuiging uit: er is een God die alles doet,
en die het doet uit liefde. Als ik dat nu maar aannam! Maar ik stond voor een feit
waartegen mijn geheele ziel opkwam als tegen een gruwel. En nu geloofde ik zeker
graag dat er een liefderijk God is. Mijn moeder
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had mij het voorbeeld gegeven van dat geloof, en ik had er altoos vrede bij gevonden.
Maar om nu, ter wille van dien vrede, of ook zelfs om nu uit ontzag voor mijn moeder
toe te stemmen: die gruwel was eigenlijk géén gruwel geweest, want hij was het
werk van den liefderijken God, - neen ik zal niet zeggen dat ik dit weigerde, maar
het was mij volstrekt onmogelijk.
Ik hoorde dus den dominee met de uiterste verbazing aan toen hij vroeg: ‘zoudt
gij willen dat een ander dan God het gedaan had?’ Hoe kon hij dat vragen? Vooreerst
was er in het minst geen sprake van wat ik wel wilde. Anders zou ik hem verzocht
hebben om met mij op de knieën te vallen en te zien of wij God nog niet verbidden
konden dat Hij mijn broertje weer opwekte uit het graf. Doch aan zoo iets had ik niet
gedacht. De vraag was niet eens bij mij opgekomen of zoo'n gebed nu nog wel voor
verhooring vatbaar was. Mijn wenschen toch deden niets ter zake. Het geval was
eenvoudig en ik had het genomen zooals het daar lag: mijn broertje was dood. Alles
wat ik nu nog maar weten moest was, hebben zij gelijk die beweren: dat heeft God
gedaan? De dominee kon mij dat natuurlijk best zeggen: waarvoor was hij anders
dominee? Maar wat ging hij nu doen? Mij vragen of ik soms ook liever had dat een
ander dan God mijn broertje om het leven gebracht had! Wederom, wonderlijke
vraag! Begreep hij dan niet dat als niemand anders dan God die verschrikkelijke
daad had bedreven, ik nimmermeer met mijn moeder geloovig en troostvol zou
kunnen bidden tot ‘Onze Vader in de Hemelen’?
Wat ik den dominee geantwoord heb weet ik niet. Waarschijnlijk bleef ik hem
onthutst en zwijgend aanzien, en daarop zal hij misschien gedacht hebben dat wie
niet tegenspreekt minstens half overtuigd is, en op de onderstelling in zijn vraag
voortbouwende begon hij het een en ander te zeggen van Gods gedachten, die niet
onze gedachten zijn, en van Zijne wegen die hooger zijn dan onze wegen. Ik geloofde
wel dat hij gelijk had ofschoon ik zijn uitdrukkingen niet best begreep,
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maar één ding werd mij toch zonneklaar: de dominee dacht er al eveneens over als
vader en als de timmerman. God had het gedaan. Hiermee wist ik genoeg.
Nog zie ik hoe de dominee mij de deur uitlaat, met de hartelijke complimenten
aan papa, en als ik weer eens wat te vragen had moest ik maar gerust bij hem
aankomen, en hij hoopte mama spoedig eens op te zoeken, - en dan ga ik het bordes
af, en niet voordat ik op de kleine steentjes ben zet ik mijn pet op, en er zit een
rouwstrik aan, voor mijn broertje. Maar nu lijkt het mij toe dat de straat voor mij uit
begint te rijzen, en dat het huis van den dominee en het huis daar tegenover en dat
alle huizen zich naar mij toe buigen, en dat de Groote Kerk in 't verschiet en de
wolken daarboven op en neer gaan, en eindelijk daar vangt de heele wereld aan te
draaien, eerst langzaam en dan al harder en harder, en ik strek mijn armen uit om
mij ergens aan vast te houden, en ik krijg een bons achter tegen mijn hoofd, en alles
is uit: er is niets meer.
Men heeft mij later verteld dat ik midden op de straat neergeslagen ben, nadat ik
eerst als een dronken mensch heen en weer gezwaaid had, en dat de dominee in zijn
kamerjapon en zijn gebloemde pantoffels op mij toegeschoten is en mij in zijn armen
heeft genomen en in huis gedragen, en later ben ik naar ons eigen huis vervoerd. Ik
was geheel buiten kennis, en ze dachten niet anders of ik zou mijn broertje wel
spoedig volgen, want het duurde dagen eer ik weer een beetje tot bewustzijn kwam,
en zelfs toen gaven de dokters nog maar heel weinig hoop. Eerst een week of vier
nadat ik ziek was geworden hielden zij het er voor dat het gevaar geweken was, en
al dien tijd lag er stroo met zand voor het huis, tegen het geraas van de rijtuigen, en
er zat een briefje op de deur, en zelfs de torenblazer mocht niet trompetten, had de
burgemeester gezegd; maar dat verwonderde mij toen ik het achterna vernam. Want
ik had hem toch duidelijk gehoord, en niet alleen nu en dan, maar uren lang verbeeldde
ik mij stond hij te blazen, en dan meestal
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de wijs van dat liedje dat vrouw Koelewijn placht te zingen en dat broertje gezongen
had den avond voor zijn dood. Doch het ergste van alles was dat ik mijn broertje
altoos voor mij had, en wel met dat afschuwelijke gezicht waarmee ik hem uit het
water had gehaald, en hij was in den hemel, maar die hemel was vol met zulke akelige
verdronken kindertjes, en ik weet niet wie het was, maar er zat iemand tusschen hen
in, en zij keken allen naar hem met wijdgeopende oogen, en in al die oogen lag een
uitdrukking van nameloozen angst. Allengs evenwel komt er een einde aan dat
visioen, en nu begin ik te bespeuren dat ik in mijn bed lig. Ik voel mij heel slap en
zeer treurig, en als er iemand bij mij komt en mij wat vraagt heb ik geen lust, of geen
kracht, om er op te antwoorden, totdat op zekeren dag...
De zon scheen in de kamer; door de witte gordijnen van het ledikant heen kon ik
het merken. Het was doodstil, en ik herinnerde mij hoe ik lang geleden een broertje
had gehad met een engelachtig gezichtje, maar dat was er nu niet meer; en in dien
tijd had ik nòg wat gehad; dat was er nu ook niet meer. Wat was dat ook weer
geweest? Het was zoo iets heerlijks geweest. Zoo iets om niet bang voor te zijn maar
om er op te vertrouwen; want als mijn broertje naast mij lag en sliep, en ik ging ook
slapen, dan waakte het over ons, en dan voelde ik dat ik het zoo lief moest hebben,
en ik had zoo'n lust om niet stout meer te zijn en om een heel, heel goed kind te
worden. Wat was dat ook weer geweest? Had het niet een paar schoone, zachte
oogen? En had het niet een wonderlijk teedere stem, een stem vol eerbied en vol
liefde? En waren er dan niet een paar gevouwen handen, en wat zei die stem dan ook
weer? ‘Onze Vader die in de Hemelen zijt!’ Ja, maar dat was er nu niet meer. - Ik
schreide zacht. Ik voelde mij zoo onuitsprekelijk verlaten.
Toen ging het witte gordijn weg, en ik zag de zonnestralen die door het open
venster vielen, en in dien gouden gloed boog zich een schoone gestalte over mij heen.
En twee oogen
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zagen mij aan, twee oogen vol liefde, en een stem noemde mijn naam, vredig en
zalig, en twee lippen kusten mij, de lippen van mijn moeder. En ik voelde mij niet
meer verlaten. Ik had weer het oude gevoel, uit den tijd die zoo lang geleden was.
Mijn broertje sliep, en over ons waakte een vriendelijke macht, een heilige goedheid,
een Vader die in de Hemelen is.
Vele jaren zijn er sedert vervlogen. Mijn moeder, en mijn vader ook, zijn heengegaan
naar mijn broertje. En nog menig ander dien ik later liefkreeg is hen gevolgd op de
donkere reis. Toch blijf ik zeggen: ik voel mij niet verlaten. Soms alleen, soms
bekruipt mij nog die namelooze ontzetting. Ach, de dood van mijn broertje is niet
het laatste raadsel geweest dat ik vruchteloos poogde te ontcijferen. Dat onschuldige,
dat lieftallige gezichtje, in den vreeselijksten doodstrijd verstijfd, het wordt mij maar
al te dikwijls herinnerd. Doch er is niet minder
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in het leven dat mij de liefde van mijn moeder voor den geest roept. Onder allerlei
gestalten ontmoet ik telkens weer die liefde op mijn weg. En indien het niet vermetel
is om het te zeggen, dan is er iets van haar in mijn eigen binnenste. - Zoolang nu als
ik die liefde tegenkom, en zoolang ik ook maar eenige werking van die liefde in mijn
hart mag bespeuren (een kracht die mij goeddoet en die mij dringt om goed te zijn),
zóólang zal ik mij niet verlaten gevoelen.
Vele dingen begrijp ik niet, maar één ding weet ik: dat er een Heilige, Vriendelijke
Macht is die over mij waakt. Eén ding: dat ik het kind ben van een Hemelschen
Vader.
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Een Kerstvertelling
Den volgenden dag zou het Kerstmis zijn, en Kiliaan, de organist van de Klaaskerk,
zat voor zijn serafine het stuk in te studeeren, dat hij morgenavond, na afloop van
de preek over den engelenzang, spelen zou. Halleluja! De kleine kamer was vol van
muziek, of Onzen Lieven Heers engelen in al de vier hoeken op trompetten stonden
te blazen; maar toen de organist aan de woorden kwam: ‘Vrede op aarde, in menschen
een welbehagen!’ toen leek het wel of de zolder en het dak en alles verdween, en de
goede God zelf zag uit zijn hemel naar beneden en breidde de armen zegenend uit
over de wereld. De oogen van Kiliaan waren vochtig als van iemand die bidt, en zijn
hoofd bewoog zich heen en weer op de golven van de muziek.
Doch in zijn onmiddellijke nabijheid, alleen door een halfsteensch muurtje van
hem gescheiden, zat mijnheer Swart, die les geeft, aan het gymnasium, in de meeten de wiskunde, en
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hij pruttelde over de nieuwerwetsche manier van huizenbouwen, waardoor men den
ganschen dag geplaagd wordt met het leven dat de buren maken. Het was goed van
mijnheer Swart dat hij niet verder ging en de buren zelf ook verwenschte, maar gij
moet weten dat hij een fatsoenlijk man was, en daarom vergenoegde hij zich met het
boek, waarin hij had zitten lezen, een beetje nijdig dicht te slaan. Het boek was zeer
diepzinnig, en de schrijver had het nog moeielijker gemaakt om het te begrijpen,
door zich bijzonder onduidelijk uit te drukken; doch ‘je zult zien,’ had kapitein Bol,
de vriend van mijnheer Swart, gezegd, ‘als je er eerst maar een eindje in op bent,
dan kun je er niet mee uitscheiden.’ Dit maakte dat mijnheer Swart al verscheiden
dagen verlangend had uitgezien naar dezen eersten vrijen morgen van de kerstvacantie,
en hij was juist ver genoeg gekomen om zich te overtuigen dat zijn vriend de kapitein
wel eens gelijk kon hebben, toen vlak naast hem (want hij zat, met het potkacheltje
tusschen zijn knieën, bij den muur, dien verwenschten halfsteenschen!) daar begon
plotseling de serafine van buurman Kiliaan. Halleluja! trompetten de engelen. Doch
ik twijfel of mijnheer Swart wel begreep dat het engelen waren. Om de waarheid te
zeggen, begreep hij niets meer, en pof, daar lag het boek, op hetzelfde oogenblik dat
de stem van den organist, trillende van aandoening, en toch duidelijk verstaanbaar,
aanhief: ‘Vrede op aarde, in menschen een welbehagen!’
‘Vrede op aarde! Ja wel,’ bromde mijnheer Swart, ofschoon zacht genoeg om den
zanger niet te storen, ‘Vrede op aarde, ja wel, dat liedje kennen we. Ginder vechten
de Russen en de Turken, en de jongens van Bol vieren hun Kerstfeest in Atjeh;
beneden in de keuken leveren zuster Lenemie en de meid elkaar slag, en ik, die ten
minste op mijn eigen kamer rust dacht te vinden, word tureluursch van dat ongelukkige
muziekinstrument. Nu! in vredesnaam, troost jij me dan nog maar eens, oude vriend!’
en meteen greep zijn hand naar een donkerbruine meerschuimen pijp, die boven hem
aan den wand hing.
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Een fidibus was spoedig in de kachel aangestoken, en geen minuut later of een dikke
tabakswolk omhulde het teleurgestelde gezicht van den rooker.
Wanneer een mensch zoo aan een jaren lang gebruikte pijp zit te trekken, wil het
wel dat er allerhande oude herinneringen bij hem bovenkomen, en dit verschijnsel
deed zich nu ook voor bij mijnheer Swart. ‘Vrede op aarde, in menschen een
welbehagen!’ klonk het nog steeds in zijn ooren, en er drong ook wel iets van door
in zijn hart, maar onderwijl zwierven zijn gedachten van het eene voorval naar het
andere dat hij beleefd had, in al dien tijd dien zijn trouwe meerschuimer hem nu
reeds getroost had, of dikwijls ook vruchteloos had moeten troosten, van velerlei
moeite en verdriet.
Nauwelijks meer was hij dan een knaap, toen hij de pijp kreeg. Doch wie hem in
zijn krijgsmanspak gezien had, zou het hem niet hebben aangezegd. Er waren onder
de studenten die uittrokken niet velen flinker uit de kluiten gewassen. Wat was dat
nu al lang geleden: bijna een halve eeuw! En toch hoe spoedig was die lange tijd om
geweest. Hij kon het haast niet gelooven. Vijf en zestig geworden met Sint-Maarten!
Ja, ja, hij had zijn tijd zoo goed als gehad. De meesten brachten het niet zoover.
Hoevelen waren er nog over van de kameraads, die hem zijn sierlijke pijp benijdden,
als men er 's avonds op de wacht nog eens den brand in stak? Kapitein Bol, dat was
de eenige dien hij zich herinneren kon uit dien tijd. ‘Jongens, wat zag die er toen ook
heel anders uit dan tegenwoordig. Een prachtige krullebol. En wat zong de kerel
goed. Nu doet hij den ganschen dag niets dan kuchen, en als we nog eens een singeltje
omwandelen, dan is hij meteen doodaf. Het leven geeft toch welbezien niet veel. In
een ommezien is het voorbij, en het eindje draagt nog den zwaarsten last.’
- ‘Halleluja, in menschen een welbehagen!’ ‘Zeker, buurman, ga je gang maar. Er zal ook voor u een dag komen, dan jubel je
dat zoo hard niet meer. Toen ik dertig was, dacht ik het ook... misschien. Laat mij
eens kijken, der-
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tig... waar was ik toen? Ba! hoe kan ik het nog vragen? Je wordt wezenlijk oud,
Swart!’
Een vervaarlijke haal uit de pijp: mijnheer Swart scheen zich erg onpleizierige
dingen te herinneren. En dat deed hij. Hij dacht er aan hoe hij de academie ontijdig
had moeten verlaten, want zijn vaders middelen veroorloofden niet langer dat zoon
bleef studeeren. Hij had anders stil genoeg geleefd en hard genoeg gewerkt ook,
maar vader was te goed van vertrouwen geweest, of hoe het dan heeten moest.
Kortom, het kwam hier op neer dat zijn heele vermogen weg was. Toen volgde er
een verdrietige tijd. Moeder ziekelijk, en de zusters de eene na de andere gestorven,
behalve Lenemie; die had altoos een taai gestel gehad, en dat had ze nog. Stil! hoorde
hij haar niet? De meid zal weer wat gebroken hebben. ‘Als zuster dan maar niet naar
boven komt om haar nood te klagen; en ik die hier zit te rooken als een verstopte
schoorsteen, zal ze wel weer zeggen. Zoo'n oude weduwnaar is er toch eigenlijk
ongelukkig aan toe. En toch moet ik nog dankbaar zijn, want als ik mijn zuster niet
had!... Je bent wel een rekenmeester, Swart, maar een slecht rekenmeester, dat weet
je zelf wel. Zoo een in den trant van vader. Je boeltje zou óók lang op zijn: maar daar
zorgt Lenemie voor; die past op de kleintjes. En met dat al, ik heb het moeten aanzien
dat Sophie de deur uitging. En nu zullen we Kerstfeest vieren en Oud- en Nieuwjaar
zonder haar. Voor den eersten keer zonder haar. Een prettige kerstvacantie!’
Weer een paar geweldige halen uit de pijp, die zuster recht hadden gegeven om
te vermoeden dat de schoorsteen verstopt was.
‘Och, buurman, schei uit met uw Halleluja. Ik geloof er niets van dat er vrede is
op aarde en welbehagen in menschen. Ik ben oud geworden, vroeg oud van zorg en
ellende, en van eigen dwaasheid ook. Mijn vader heb ik gekend dat hij zinneloos
was geworden van den tegenspoed, razend eerst en eindelijk verstompt en kindsch.
Maar dat is het ergste niet geweest. Jaren heb ik mijn brood gegeten onder vreemden,
het harde
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brood van den huurling, het brood dat Sophie nu eet. Zij wilde niet anders. Ik heb
haar genoeg gewaarschuwd. Maar zij dicht eveneens als ik op dien leeftijd. Liever
hard brood, maar zelf gewonnen, dan geteerd op kosten van vader, die het zijne tòch
wel op kan... Hm! Er liggen nog rekeningen in het laadje, en het jaar is haast om.
Maar met Januari verschijnt er weer een kwartaal. Als de uitgever nu óók maar eens
over de brug kwam. Hij zegt dat de tweede druk zoo goed als uitverkocht is. Dus die
leelijke recensie heeft dan toch geen kwaad gedaan.’
Poef! Een baas van een rookwolk. Mijnheer Swart dacht aan de leelijke recensie,
die hem in elk geval op dit oogenblik geen goed deed. Hij gromde zelfs zoo iets
tusschen de tanden als van ‘ezels’ en ‘botteriken’; en dan moest het wel erg zijn als
hij dat deed, ook maar in zijn eigen.
Daar nam zijn gelaat op eens een bijzondere plooi aan. Het kreeg de uitdrukking
van iemand die zich iets heel liefst voor den geest roept en daarbij iets heel droevigs.
Daareven reeds scheen er zoo wat in zijn oogen te hebben geschemerd, terwijl hij
den naam van Sophie noemde, zijn eenige dochter. Maar thans stond het schreien
hem bepaald nader dan het lachen.
Wat had zíj er toch den slag van gehad om te maken dat hij er zich overheen zette,
als zijn werk eens onbillijk werd beoordeeld, zij die eenmaal zijn schat, zijn goede
engel, zijn alles was geweest! Hij was laat getrouwd, maar toen dan ook scheen zijn
leven eerst recht goed te beginnen. Als hij thuiskwam van het gymnasium, als zijn
privaatlessen waren afgeloopen, vond hij háár, die hem zat op te wachten, altoos
even blij, altoos even vriendelijk. Terwijl hij zijn boeken schreef, hield zij hem
gezelschap, en nooit werd het haar te laat in den nacht, al mocht zij vaak uren lang
geen woord spreken, want het waren ingewikkelde vraagstukken, die hij zocht op te
lossen, en de minste stoornis kon de uitkomst doen falen; doch zoo dikwijls als hij
opkeek van zijn arbeid, rustte zijn oog in een liefhebbenden, aanmoedigenden blik.
En toen de prijsvraag af was, en hij las het werk aan haar voor, - och zij kon er
onmogelijk iets van
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vatten, maar hij deed het ook voor zichzelf, en zij hield vol dat de mooiste roman
niet mooier kon zijn, en dat wist zij stellig en zeker, hij zou bekroond worden. En
hij wérd bekroond, maar onder een voorwaarde, waaraan hij zich niet kon
onderwerpen, zoodat de belooning en een goed deel van den roem hem ontgingen.
Toen was hij bitter geweest, doch zij had hem gekust en gezegd dat hij haar nog
honderdmaal liever was geworden, omdat hij zich zoo ferm gehouden en niet
toegegeven had, en als dát waar was, dan moest zij hem wel ter dege liefhebben,
want wie had vroeger al liever voor hem kunnen zijn dan zij!
- ‘Halleluja!’ Ja, Halleluja! Toen had hij onder al zijn verdriet óók zoo kunnen zingen: doch het
zou dan toch maar van korten duur zijn geweest, dat gezang!
De pijp ging uit den mond. Het hoofd van mijnheer Swart boog zich. Hij doorleefde
nog eens het verschrikkelijkste uur van zijn leven. Daar stond hij weer bij het sterfbed
van zijn vrouwtje. Zij keek hem nog eens aan, zij drukte hem nog eens de hand, alsof
zij hem bedanken wilde; en toen ging zij heen, den weg op naar het raadselachtig
land, vanwaar niemand wederkeert.
‘Vrede op aarde, in menschen een welbehagen!’ ruischte het aan gene zijde van
den muur. ‘Gij liegt!’ riep mijnheer Swart hardop. Hij was van zijn stoel gerezen,
maar het leek wel of hij schrikte van zich zelven. Dat grove, bitse woord: tegen wien?
Neen, niet maar tegen buurman Kiliaan! En dàt, terwijl hij dacht aan het verlies van
haar, die hem zoo teeder, zoo vroom, ja zoo vroom en zoo heilig, had liefgehad!
Hij ging weer zitten; hij dwong zich opnieuw te peinzen over haar goedheid voor
hem; doch onwillekeurig dwaalden zijn gedachten af naar de dagen en jaren, die
gevolgd waren op haar henengaan. Welk een onderscheid! Vreugdeloos... Neen, toch
niet. Allengs tenminste was er weer schemerlicht gekomen in de duisternis, en op
het laatst (hij zou wel slecht moe-
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ten zijn om het niet te erkennen) op het laatst had hij zich dikwijls weer gelukkig
gevoeld. Zij had hem een dochtertje achtergelaten, voorwerp eerst van veelvuldige
en lang niet altoos aangename bemoeiing, doch naarmate het kind tegen verwachting
opgroeide en zich ontwikkelde, overvloediger bron van huiselijk genot. Had de zuster,
die de zorg der opvoeding met hem deelde, maar altoos één weg met hem willen
gaan, of althans had zij maar beter de kunst verstaan om aan te vullen wat er, niet
onmogelijk, aan zijn manier van doen ontbroken had! -- Doch wij laten nu een
oogenblik mijnheer Swart aan zijn eigen bespiegelingen over en beproeven ons een
minder eenzijdig oordeel te vormen, dan waartoe wij misschien geraken zouden, als
wij enkel den loop van zijn overpeinzingen bleven volgen. Want hij was wel een
knap wiskunstenaar, doch dat kon hem niet beletten sommige dingen slechts van zijn
standpunt uit te beschouwen, en daarbij komt dat hij nu vooral niet in de rechte
stemming was (mogelijk hebt ge dat ook al gemerkt) om de zaken onpartijdig te
bezien.
Leonie, in de wandeling Lenemie (en deze prozaïsche omzetting van een
oorspronkelijk bevalligen naam was zeer eigenaardig), Leonie dan was onder den
druk der omstandigheden een Lenemie geworden: op het stuk van huishouden vrij
wat practischer dan haar oudere broer, die ten spijt van a + b2 steeds een bijzonderen
aanleg toonde om zich door zijn gevoel te laten overheerschen. Dit wil niet zeggen
dat de zuster óók niet gevoelig was. Zij leed zelfs aan vlagen van groote
prikkelbaarheid. Bij name kon zij niet best uitstaan dat iemand haar de wet wilde
stellen in huis, en was zoo iemand een slordige meid, wat nog al eens scheen voor
te komen, dan vooral had zij een krachtdadige wijze van aan haar aandoeningen lucht
te geven. Doch toegestemd moest worden (en wij hebben gehoord dat haar broer dit
tot op zekere hoogte ook deed), als zij minder bij de hand was geweest en zij had
den bedroefden weduwnaar stil zijn gang laten gaan, dan zou het niet alleen met zijn
financiën nog ongunstiger gestaan hebben, dan het nu al
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doen kon, doch (en het is de vraag of hij dit wel genoeg begreep), het had óók kunnen
gebeuren, dat er van de kleine Sophie niet veel te recht was gekomen. Om iets te
noemen, misschien was deze al dadelijk in de mazelen gebleven, als tante Lenemie
het consigne van den dokter niet zoo onverbiddelijk had gehandhaafd; en zeker zou
het kind op den een of anderen Sinterklaasmorgen de maag voorgoed hebben
bedorven, als tante niet gezorgd had voor een trommel met een slot er op, waarvan
zij den sleutel hield en waaruit maanden later nog, en op het laatst zelfs schimmelige,
overblijfselen te voorschijn werden gebracht van al het lekkers, waaronder papa zijn
lieveling begraven had. Ook Sophie's hersenen liepen voortdurend gevaar, eerst onder
de bokkesprongen die vader met haar maakte, als de neerslachtigheid in den aanvang
van zijn weduwnaarsleven bij poozen verdrongen werd door heftige aanvallen van
teederheid voor de kleine; vervolgens onder al de vertelsels, waarmee hij haar
volpropte, en eindelijk onder al de geleerdheid, die hij het jonge meisje zocht mede
te deelen. Doch zuster Lenemie stoorde zich aan geen teederheid, evenmin als aan
de vurig verbeide ontknooping van een verschrikkelijk boeiende spookgeschiedenis.
Als zij vond dat het kind naar bed moest of aan de breikous, dan hielp geen
lievemoederen, en meer dan eens gaf het zure gezichten (doch die zag tante niet),
wanneer plotseling de boeken van tafel moesten, om plaats te maken voor de wasch.
Jammer maar dat dit alles wel eens wat hardhandig in zijn werk ging, want zoo kwam
het dat vader Swart de goede bedoeling niet steeds waardeerde. Over het geheel vond
hij dat zijn huiselijk verkeer hem te weinig prettige afwisseling bood van zijn
ingespannen werkzaamheden, en misschien was daar ook wel wat van aan. Leonie
was Lenemie; zij meende het goed, een best hart, trouw en zorgvuldig, en daarbij
doortastend, maar de poëzie, die het leven hem een korten tijd volop geschonken
had, daar wilde het onder haar toezicht niet al te best mee vlotten. Wat zal ik er van
zeggen? Was het haar schuld alleen? Zij was maar een zuster,

François Haverschmidt, Familie en kennissen

123
en die geen gemakkelijke taak op zich had genomen. - En vraagt nu iemand, wat was
er van Sophietje geworden, onder de niet zeer eenstemmige leiding van vader en
tante? Haar humeur, en haar karakter ook, hadden er licht eenige leelijke deuken bij
kunnen bekomen. Ook was zij misschien niet zoo aanhankelijk als haar vader graag
gezien, en zoo onderdanig als tante wel gewenscht had. Doch de waarheid is, dat zij,
als een bloem onder mooi weer en regen, opgegroeid en ontloken was. Een ferme,
en een aardige meid tevens, gevoelig en nadenkend op zijn tijd als haar vader, krachtig
van wil en handig als haar tante; knap, vonden beide, hoewel de eerste daarbij meer
doelde op de examens die zij had afgelegd, en de laatste het oog had op haar beproefde
bekwaamheid in huishoudelijke zaken; knap, vonden anderen nog in een anderen
zin: mooie bruine oogen, frissche roode wangen; geen knapper meisje in alle
opzichten, ergens in de wereld, vond Kiliaan de muziekmeester, dien wij waarlijk
haast bij zijn serafine zouden vergeten. Dus was Sophietje.
Het -tje kon er nu eigenlijk wel achter weg en het wás ook lang verdwenen, behalve
misschien soms nog in haar vaders mond en brieven, want het werd nu al drie jaar
dat de dochter het huis verlaten had, om als gouvernante in haar eigen onderhoud te
voorzien. Eerst was dat vertrek minder levendig gevoeld. De familie, bij wie zij
werkzaam was, woonde in dezelfde stad, en zelden verliep er een week, waarin zij
geen gelegenheid vond eenige uren in den ouden kring door te brengen. Maar een
maand of vier geleden was daar een eind aan gekomen. Zij had de ouders van hare
leerlingen moeten volgen naar het ander eind van het land, en al werd er druk genoeg
over en weer geschreven, de leegte, die mijnheer Swart sedert kon bespeuren, was
bij tijden niet voor hem om uit te staan. Gelukkig had hij werk in overvloed, maar
de groote vakantie bijvoorbeeld had hem eindeloos toegeschenen, en hoe dikwijls
hij kapitein Bol, ondanks zijn kwade kuch, gedwongen had in de warmte singeltjes
met hem om te stappen, of
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hoeveel partijen hij met dien ouden heer had gedamd, als hitte en hoest alle uitgaan
onmogelijk maakten, dat zou nog niet eens zoo'n gemakkelijk rekenkundig voorstel
zijn geweest voor een der achterblijvers van de hoogere burgerschool, die mijnheer
Swart omstreeks dien tijd had moeten klaar stoomen voor hun her-examen. Een
gevolg mede van al die inspanning was dan ook geweest, dat de kapitein tegenwoordig
zelden meer van zijn kamer kwam, en nu was de eenige hoop, die zijn vriend nog
had overgehouden voor de kerstvakantie, op het diepzinnige boek gericht, ‘waar hij
niet mee zou kunnen uitscheiden, als hij er eerst maar een eindje in op was’, en waar
hij toch mee uitgescheiden wás (we hebben het gezien), juist toen het hem werkelijk
scheen te helpen, om voor een oogenblik al zijn narigheid te vergeten.
‘Halleluja!’ Het stuk dat Kiliaan morgenavond op het orgel spelen zou, eindigde
in een krachtigen jubeltoon; maar mijnheer Swart zat dieper dan ooit in al zijn
narigheid, en terwijl de organist opgewekt en vol levenslust de serafine dichtdeed,
hing het hoofd van zijn buurman mistroostig op de borst. De meerschuimer was
uitgegaan, en op den drempel van de kamer stond Lenemie, die haar broer verschrikte
met de boodschap, dat, als hij niet dadelijk koffie kwam drinken, hij het ook wel
heelemaal kon laten, want dat zij den boel ging omwasschen.
Mijnheer Swart is de straat opgegaan. Hij heeft bevonden, dat er een dikke,
onwelriekende mist hing, die den kruidenier beneden kapitein Bol verplichtte, midden
op den dag het gaslicht aan te steken. Toen mijnheer Swart volgens gewoonte den
winkel door wilde gaan naar boven, werd hij tegengehouden met de waarschuwing,
dat zijn vriend den heelen nacht geen oog had toegedaan, en nu sliep hij net even,
had de juffrouw pasjes laten weten, want ‘mijn vrouw durft den ouden heer niet
alleen te laten. Je kunt het maar niet weten, met die benauwdheden die hij heeft, en
dan de jaren! Onder ons gezeid, mijnheer,’ besloot de kruidenier, ‘het zou mij niet
verwonde-
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ren, als het morgen het laatste Kerstfeest was voor den kapitein.’
‘En dat noemt hij nog een feest,’ zuchtte mijnheer Swart, toen hij weer buiten in
de mist was. ‘Voor mij zal het er ten minste niet veel van hebben. Mijn beste vriend,
die mij mogelijk spoedig verlaten gaat, en mijn dochter, die ik ook zoo goed als kwijt
ben, en een grommige zuster’... Van een broer die nu zeker niet minder grommig is,
had hij er gerust kunnen bijvoegen. Wat zou hij beginnen? ‘De krant dan maar eens
inzien. Misschien zijn de Russen over den Balkan en zal het daar dan toch mettertijd
vrede worden. “Vrede op aarde!” Och lieve hemel, een mooi idee!’
Mijnheer Swart stapt het eerste het beste koffiehuis binnen. Hij stoort er een troepje
zwetsende gymnasiasten die potspelen ieder onder een groot glas Beiersch. Mijnheer
Swart heeft een hekel aan Beiersch. Hij vindt dat het een uitwerking op hersenen
heeft, tegenovergesteld aan die der beoefening van de wiskunde, en misschien vinden
de gymnasiasten dat óók wel, ofschoon in een omgekeerden zin, en verbeelden zij
zich dat de àlgebra iemand suf maakt. Als men den docent daar in de deur plotseling
rechtsomkeert zag maken, zou men geneigd zijn om het óók te meenen. Nu staat hij
opnieuw in de mist. Er blijft hem niets anders over, dan maar weer naar huis te gaan.
Och, wat zal hij het daar vervelend vinden! Het boek? Alle lust ontbreekt hem voor
het oogenblik om er weer mee te beginnen. Was Sophie er maar! Hij heeft er haar
nog over geschreven, of er geen mogelijkheid op was dat zij met de feestdagen
overkwam. Het antwoord is geweest, dat er niet aan te denken viel. Om de meisjes
zou het nog gegaan zijn, want die zouden uit logeeren bij de grootouders, maar de
reiskosten... Zij had het hem voorgerekend, heen en terug. Was het nog de helft
minder, doch nu moest men het zich maar uit het hoofd zetten. Tante had gezegd:
Sophie heeft gelijk. Maar tante had goed praten. Het was háár dochter niet. ‘Nu, stuur
jij haar dan het geld maar, als jij het er voor over hebt,’ had hij toen terug-
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gekregen. Dat was er weer juist een voor Lenemie geweest. Zij wist immers even
goed als hij zelf, dat hij er alles voor overhad, maar - ongelukkig hàd hij niets over.
De mist werd altoos dikker en vunziger, dacht hem. Net weêr om naast een brug
in het water te loopen. Als hij de brug eens misliep, die hij over moest... ‘Foei, foei,
Swart, hoe kom je op de afschuwelijke gedachte?’
Help! help! - Mijn God, wat is er te doen? Vlak vóór hem! Hij dacht dat het een
bode van het telegraafbureau was... Zóó zag hij hem, en zóó was de man weg... In
de gracht geraakt? Hoor! Daar beneden in de donkere diepte iemand die in het water
plast: maar geen kreet om hulp meer, geen antwoord op het verschrikte roepen en
vragen van de menschen. Hemel, die man verdrinkt. Plof! Mijnheer Swart is hem
nagesprongen. Vijf en zestig jaar, maar als hij het niet verleerd is, dan kan hij nog
zwemmen. ‘Uuh! wat is dat water koud! - Laat los, kerel. - Goed zoo, nu heb ik je!
Hier mannen, hier de ladder!’ - Bravo, de vent is gered!
Mijnheer Swart staat op den kant te bibberen. Ze willen hem met alle geweld mee
hebben naar de apotheek, waar de halfflauwe drenkeling al binnen is gebracht. Maar
daar is buurman Kiliaan, en die heeft hem meteen onder den arm. ‘Kom, mijnheer,
gauw naar huis; daar zal je 't nog wèl zoo goed hebben.’ En toen op een drafje, zoo
goed en zoo kwaad als het ging, de brug over en aan den anderen kant de stoep op.
Een ruk aan de schel, die juffrouw Lenemie zelve naar voren deed stuiven, want ze
meende dat het weer een beldeurtje was van die miserabele jongens uit de
teekenschool, maar, heeremijntijd, daar stond haar eigen broer, van het hoofd tot de
voeten druipnat, en de stoep en de gang, die pas gedaan waren, een en al modder.
Doch dàt wil ik nu tot eeuwige eer van Lenemie, eigenlijk Leonie, gezegd hebben:
zij vergat in een wip stoep en gang, en als Kiliaan niet zoo verstandig geweest was,
om den dapperen, maar nu tamelijk bedremmelden, waterheld onmiddellijk voort te
duwen naar de keuken, waar hij door de ge-
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opende deur een heerlijk vuur had zien branden, dan zou zij de heeren misschien wel
in de knappe voorkamer hebben gelaten, tot nimmermeer te herstellen schade van
het, met zoo'n bloedige zorg sedert onheuglijke jaren netjes gehouden, tapijt.
‘Jans, jij het andere been!’ En Kiliaan en de meid, die mijnheer Swart al op een
stoel hebben en ieder aan een weerspannige laars trekken. - ‘Wat gaat hij nu doen?
Ik geloof warempel, dat hij van zijn stokje raakt!’ Maar juffrouw Lenemie staat al
met een groot glas brandewijn in de hand, en dat doet den klappertandenden broer
goed. Om kort te gaan, iedereen helpt mee om te maken dat mijnheer Swart zoo gauw
mogelijk, van buiten en van binnen opgeknapt en dóór en dóór lekker warm, bij de
kachel zit in de voorkamer, want o wonder! die was al aan geweest, en het theegoed
had klaar gestaan, om er na den eten te zitten. Was er dan visite te wachten, en wat
voor een visite moest dat dan wel zijn, dat zuster Lenemie er de onschendbare betere
kamer voor in gebruik had gesteld? Mijnheer Swart zou er onder andere
omstandigheden zeker aanstonds met de uiterste verbazing naar gevraagd hebben,
doch nu was hij in een stemming, om zich over weinig te verwonderen en om naar
niet veel te vragen. Zijn gemoed was vol van, ja wat wàs het? Was het enkel de
schrik, die hem in de, niet meer zooals vroeger, veerkrachtige leden zat? Of was hij
ontroerd bij de gedachte, dat hij een mensch het leven had mogen redden? Vanmorgen
had hij wel bij zijn eigen gezegd, dat het leven rechtbekeken toch niet veel geeft,
maar, daar strakjes na den eten (hij had er haast niets door kunnen krijgen, en het
maal was dan ook mooi koud geworden onder de bedrijven), nu toen hij in den
gemakkelijken stoel binnen een dutje had genomen, was hij gewekt door een jongen
en een meisje van den man dien hij er uitgehaald had, en moeder (die zelve niet bij
vader vandaan kon, hoewel er gelukkig geen gevaar bestond), moeder liet vragen,
hoe of het met mijnheer was, en daarop waren de kinderen begonnen te schreien,
maar de jongen had er zich over geschaamd en er toch nog zóóveel
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uit weten te krijgen, als dat God het mijnheer vergelden zou, want dat ze met zen
achten waren, en hij was de oudste. Kijk, dat was nu pleizierig, namelijk dat die acht
hun oppassenden vader nog wat mochten houden, en hoor, daar heb je het weer,
evenals vanmorgen, maar nu boven, en door den afstand zachter (Kiliaan zal weer
aan het studeeren zijn): ‘Halleluja, vrede op aarde, in menschen een welbehagen.’
Mijnheer Swart voelde iets als een stil verwijt. Gij liegt, had hij geroepen. Wie
had gelogen? Was er werkelijk niets om den mensch te verzoenen met het moeitevolle
leven? Zijn er geen dingen, die ons dankbaar moeten stemmen, zóó dankbaar dat een
Halleluja ons uit het hart wil? Hm! Een wiskunstenaar laat zich zoo spoedig niet
overtuigen. Zijn oog ontmoette zuster Lenemie. Daar zat ze weer als altijd. Een uur
lang mocht zij, onder de macht eener buitengewone gebeurtenis, zich zelve ongelijk
zijn geweest; nu alles voorbij was (nat en vuil behoorlijk opgenomen en haar broers
goed ergens te drogen gehangen; ten overvloede een potje kamillen met lindenbloesem
voor hem te trekken gezet, om er den nacht mee in te gaan), nu was zij ook weer
geheel de oude: Lenemie, met mofjes tegen de winterhanden, de neus op de eeuwige
maaskous, en nu en dan een uitval, zooals op de petroleum, waar ze tegenwoordig
zoo mee knoeien, of op den melkboer die weer zoolang uitbleef, of dat, als het Zondag
nog eens zoo tochtte in de kerk, zij er vooreerst niet meer naar toeging. Ditmaal had
zij het op de pendule: ‘gaat die niet weer erg langzaam? Vroeger was het een best
werk, maar nadat jij er aan geweest bent.’ Och, de vrede hier op aarde is dan toch
altoos nog maar betrekkelijk, dacht mijnheer Swart. ‘Zeker, het doet mij genoegen
voor dien armen drommel van een telegrammenbode, dat hij niet verdronken is, maar
als de kerel nu geen erg pleizierig thuis heeft, wat dán?’... Hij was toch niet heel
dankbaar, die mijnheer Swart. De kamillen begonnen zoo'n zoeten wasem door de
kamer te geven, het theewater zong zoo gezellig en, wat hem geheel had moeten
vermurwen, het sigarenkistje stond op
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tafel; hij mocht voor dezen keer vrij rooken in de voorkamer, als hij maar oppassen
wou met de asch. Doch hij had nog liever zijn oude meerschuimer gehad.
Er werd gebeld. ‘Daar zal Kiliaan nog zijn, voordat hij naar de muziekschool gaat.’
- ‘Er is van avond geen school, met de Kerstmis.’ - Toch was het Kiliaan, en hij had
het erg druk met een klein koffertje, en met iemands paraplu neer te doen, want het
was een beetje gaan sneeuwen, en grut, daar liet zij haar mof vallen op de mat, en
toen zij zich allebei bukten om haar op te rapen, kwamen de gezichten haast rakelings
bij elkaar, en nu begrijp ik waarom zij zulke kleuren hadden bij het binnenkomen:
van dat bukken namelijk. Doch wie denkt gij nu wel, dat de andere was, die
binnenkwam?
Mijnheer Swart sprong van zijn stoel, en boven op de ijzeren stoof stond hij nog
in zijn vilten pantoffels, daar hangt Sophie al aan zijn hals en kust hem dat het zoo
klapt, en dan keert zij zich om en pakt tante.
‘Hou kind,’ wil tante nog zeggen, ‘denk om mijn muts: ik moet het er morgen óók
mee doen!’ Maar ja wel, wát muts? Tante wordt zonder genade gemokkeld. ‘Jij oude,
beste, goeie engel, om mij uit je eigen zak het reisgeld te sturen, zonder dat vader er
iets van wist! Mevrouw zei: dadelijk gaan, juf! en daar heb je mij nu.’ - ‘Maar hoe
weet je, dat ik...? Kiliaan heeft toch niet geklapt?’ Kiliaan zet een echt
armezondaarsgezicht. Als tante eens alles gehoord had wat hij onderweg aan Sophie
heeft verteld, dan zou zij hem nooit hebben opgedragen om nichtje van het spoor te
halen! En hij heeft warempel nog vergeten om er haar op voor te bereiden, dat de
lieve papa in het water gelegen heeft! - ‘Maar waar heb jullie dan toch over loopen
praten?’ - ‘Och stil tante, laat mij vader nòg eens en nòg eens omhelzen. Hij had
kunnen verdrinken, de goede ziel. En voelt u nu heusch geen kou meer? Als het hem
maar niet slecht bekomt, die beste, allerbeste papa!’... En haar lief gezichtje leunt
tegen zijn borst. Wonderlijke wezens die wij menschen zijn: zóó lachen en zóó huilen.
Ik geloof zoo waar,
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dat tante het ook een beetje te kwaad krijgt.
Wie het wezenlijk te kwaad heeft, dat is mijnheer Swart. Of liever, hij heeft het
zoo onuitsprekelijk goed, als hij het misschien niet gehad heeft, sedert den tijd toen
zìj nog bij hem was, wier vriendelijke geest hem op dit oogenblik schijnt te omzweven.
Was zij thans een engel, en zong zij mee daarboven aan het lied, dat morgen de aarde
zou herhalen op het Kerstfeest? Geen twijfel of, had Kiliaan zijn serafine hier gehad
en hij had nog eens gespeeld van ‘vrede op aarde’, dan zou er geen stem in mijnheer
Swart tegen zijn opgekomen. Zijn linkerhand streelde de zachte lokken van zijn kind,
en met zijn rechter hield hij die van zuster Leonie omsloten. Hoe weinig had hij haar
nog gekend. Wat school er een goedheid onder die harde vormen! Och, er was veel
droevigs en leelijks in de wereld, maar als men liefheeft en men ondervindt liefde,
dan voelt men toch dat het zoo is: ‘Halleluja, in menschen een welbehagen!’
Den volgenden avond, na afloop van de preek over den engelenzang, speelde Kiliaan
op het orgel. De menschen bleven opgetogen staan luisteren. Nooit had de organist
zoo prachtig gespeeld. Eéne was er die het dieper dan allen voelde. Zij stond naast
tante Lenemie, en het spel moet wel wezenlijk mooi zijn geweest, want tante
verzuimde er over te klagen dat het zoo tochtte. Vader was thuisgebleven; dat was
beter voor hem met het oog op de vermoeienis van gisteren; ook zat hij liever een
poos alleen, want de boodschap was gekomen dat het met kapitein Bol was
afgeloopen. Dus toch geen onvermengde vreugde, die hem op het feest gegund werd?
Doch wanneer en waar was die ooit voor eenig sterveling weggelegd? De hemel mag
het licht zijner heerlijkheid doen dalen op de aarde, hij zendt het neder te midden
van een nacht. Ook komen de engelen, maar zij gaan weder: straks wordt het weer
donker en stil. Doch zalig, wie de blijde boodschap opving, om ze te bewaren en ze
weg te leggen in zijn hart. Zalig wie het goede op-
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merkt in dit korte, moeitevolle leven, en die het niet weer vergeet.
Voor hen, van wie ik u verteld heb, zou het niet zwaar vallen dit Kerstfeest nimmer
te vergeten. Want voordat de eerste avond om was, had Kiliaan het jawoord van
Sophie en den zegen van zijn aanstaanden schoonvader.
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Hoe de koning bij ons in de stad kwam
Nu dat was een pretje, toen vader dat voorlas uit de krant dat de koning komen zou.
Want 's morgens bij het ontbijt werd er altoos voorgelezen, eerst uit den bijbel van
Schmid, en dan volgde de krant. Het was een erg pleizierige krant en er kwam niets
in van de Tweede Kamer, maar een gedeelte heette ‘Gemengde Berichten’ en dat
was van alles door malkaar, ongelukken en grappen, en daar kon men dan nog eens
om lachen. Maar toen vader daar op eens voor den dag kwam met: ‘in doorgaans
welonderrichte kringen verzekert men, dat bij Z.M. onzen geëerbiedigden Koning
het voornemen bestaat om’ enz., hemeltje, wat brak er toen een storm van
vaderlandsliefde en oranjegloed bij ons aan de ontbijttafel los! Want mijn
overgrootouders moeten erge keezen geweest zijn, en ik zal ook niet zeggen dat hun
achterkleinkinderen geen enkel spatje republikeinsch bloed in de aderen hebben,
maar als ge ze voor een keer half dol wilt zien, roep dan maar eens met een ferme
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stem: ‘Oranje boven!’ en dan hebt gij ze aan den gang. Vader zelf had dan ook
behoorlijk een traan in het oog en zijn stem haperde bij den plechtigen slotzin, waarin
de redactie haar onwankelbaar vertrouwen uitsprak ‘dat de gehechtheid van de burgerij
aan het regeerend stamhuis zich ook ditmaal als vanouds schitterend zou openbaren’,
en wat moeder aangaat, die was zoo goed niet of zij moest op staanden voet beloven
dat onze vlag in de wasch zou. Maar daar bleef het niet bij. Het duurde niet lang of
de lucht was vol onbestemde geruchten van eerebogen die er zouden komen, en de
teekenmeester Sloot zette geheimzinnige gezichten als hij les kwam geven aan mijn
zusters, en eindelijk barst de bom en het komt uit dat wij een groot chassinet krijgen
boven de voordeur, en er zal geïllumineerd worden. En de schoenmaker Oerlemans,
die ook verzen maakt (want van hem is dat gedicht op dominee Boskamp dat
Angenietje de naaister uit het hoofd kent: ‘Blaas nog, Boskamp, tal van jaren op uw
evangeliefluit!’) de dichter Oerlemans dan komt zich in persoon bij vader aanbieden
voor de toepasselijke op- en onderschriften, en het was jammer, maar mijnheer Sloot
zei dat het niet meer kon, want dat het chassinet al af was. En het stelde een
woedenden leeuw voor, die had den Franschen adelaar in zijn bek, maar onze werkster
dacht eerst dat het een kip was. En mijn broer Dolf werd aangezocht om lid van de
eerewacht te worden, maar dat heeft wat voeten in de aarde gehad om hem dat uit
het hoofd te praten, want net om dien tijd zat hij voor zijn examen; maar mijn zusje
Marie heeft meegedaan, met de meisjes die bloemen moesten strooien. En dat zal ik
nooit vergeten, hoe beelderig zij er uitzag, toen zij in haar witte jurk geheel en al
klaar stond om afgehaald te worden. Parieu de kapper had wel een half uur aan haar
krullen gewerkt, maar vader had de allermooiste roos uit den tuin geplukt en in haar
lokken gestoken en toen stond het eerst recht goed. - Ik geloof wel dat zij een beetje
vaders lieveling was, maar zij was ook de mooiste en de vroolijkste van ons allen.
En nu is zij al lang verbloeid en vergaan, als de roos in haar
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lokken, de eerste van ons allen, arme Marie!
Op den dag toen de koning zijn intocht zou houden, was de stad haast niet te
herkennen van het groen en de vlaggen, maar vooral het oude paleis, waar de koning
zijn familie een eeuw geleden in gewoond had, leek wel honderd jaar jonger
geworden, en iedereen die het zag had er schik in. Want anders waren de blinden
dicht, en men kon zien dat er verguldsel op gezeten had maar het was heelemaal dof
en leelijk geworden, en tusschen de tralies van de keldergaten kwam een benauwde
lucht opstijgen van paddestoelen, en eens moet er een jongen door zoo'n gat zijn
gekropen om zijn tol te zoeken, maar het wemelde er zei hij van verschrikkelijk
groote ratten. En dàt weet ik wel dat als men door de leege zalen liep dan kraakten
al de vloeren, want dat heb ik van mijn eigen vader; die is wel in het paleis geweest,
en tegen de wanden hingen allemaal portretten van doode prinsen en prinsessen, dat
is te zeggen dat ze nù dood waren. En sommigen daarvan liggen nog bij ons begraven,
in het koor van de Groote Kerk, met wapens op hun steenen, maar die zijn er van
het overheenloopen afgesleten, en er is ook nog een graftombe met beelden, maar
daar missen de neuzen af. Dat hebben ze in den patriottentijd gedaan, en Tinus uit
het armhuis, die alle maandagen om zijn schelling kwam, heeft óók nog meegeholpen,
en toen het zevenhoofdig monster van de tirannij voor het oude paleis verbrand werd
(dat was geloof ik in zeventien-vijf-en-negentig), toen dronk de burger-feestredenaar
op de gouden eeuw die nu aangebroken was, en van dien tijd af, beloofde hij, zou
het edel druivensap alle dagen stroomen tot voor den geringste der Bataven, en met
Tinus is dat ook uitgekomen, want mijn vader was wijnkooper en Tinus heeft jaren
lang bij ons achter in het pakhuis helpen bottelen. Maar ik zou vertellen hoe de koning
in de stad kwam, en het paleis was heelemaal opgeknapt, en schuins daartegenover
had men de hoofdwacht, maar nu waren daar behalve de soldaten ook de schutters,
en Grasbeek de apotheker en van Pingelen de goudsmid liepen al maar op en neer,
in
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groot tenue, en die niet beter wist had wel kunnen meenen dat het echte officieren
waren. En om twee uur komt Levi Lamark over het plein rennen; die was zooveel
als onderredacteur van het Stedelijk Nieuwsblad, en hij had een pen achter het oor
en een groote oranjekokarde op zijn borst want hij moest voor de berichten zorgen
in de buitengewone avondeditie, en hij roept: ‘de khoning, de khoning!’ En de wacht
komt in het geweer, en de luitenants Grasbeek en van Pingelen trekken hun degens,
- toen hadden ze nog geen sabels want later is er veel verbetering gekomen in de
schutterij, - maar dat was niet noodig geweest, namelijk dat de heeren hun degens
trokken, want Lamark had het rijtuig van de oude juffrouw Krop in de verte voor de
koets van den koning aangezien. Maar om vier uur, toen kwam Z.M., en zes paarden
trokken den wagen. Dat was nog wat anders dan die twee luie bruintjes van de oude
juffrouw Krop! En toen gaf het een gejuich en een ge-

François Haverschmidt, Familie en kennissen

136
roep van: ‘Leve de koning!’ dat het koude water mij langs den rug liep; maar oom
Kannemeter, die was mee uitgetrokken geweest in den oorlog met den koning, tegen
de Belgen, en in den slag bij Kermpt is hij zijn schako nog kwijtgeraakt van het harde
loopen om den vijand maar te verslaan, nu die nam mij op en zette mij op zijn
schouder en toen kon ik den koning goed zien. En de koning knikte tegen ons - of
tegen oom, daar wil ik af wezen, - maar zoo'n vriendelijk gezicht als hij toen zette,
en dat dan voor den koning! Als oom mij niet goed had vastgehouden, was ik zeker
van pleizier achterovergeslagen!
En 's avonds kregen wij de illuminatie, en al de eerebogen waren tot boven toe
vol lichtjes, en als ge dan de oogen half dicht deedt dan kunt ge u niet verbeelden
hoe sierlijk of het was, en wij mochten allemaal opblijven, en toen zijn we met de
heele familie door de stad gaan wandelen, want behalve oom Kannemeter logeerden
er nog drie nichten bij ons, en nicht Hillegonde riep al maar van: ‘neen maar!’ en
‘heb je nu van je leven!’ En Dolf had voor het eerst een hoogen hoed op want hij
was dóór zijn examen, en hij had een arm moeten presenteeren aan nicht Jacqueline,
maar die stak nog een heel eind boven zijn hoed uit, en hij was den heelen avond
kwaad op ons omdat wij hem plaagden met nicht, en toen we weer thuis kwamen
bleven wij nog eens even voor ons chassinet staan, maar iedereen vond dat wij op
de wandeling wel grooter stukken gezien hadden, en veel duurder misschien ook,
maar zeker niets dat beter uitkwam, en het verwonderde ons later dat er niet meer
van in de krant stond.
Maar den volgenden avond, dat was óók prettig! Toen mocht iedereen vuurwerk
afsteken, en bij ons in de straat kwam er geen eind aan het sissen en het ploffen, want
die geen luiken hadden die hadden de vensters met matten of planken voorzien, en
iedereen stond op de stoep, met een komfoor of een test met een kool, en dan ging
het er op los met voetzoekers tegen de buren, en de kinderen met zevenklappers.
Sapperloot, wat sloegen die! Oom Kannemeter zei, het deed hem
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aan zijn vroegere veldslagen denken, en ik geloof ook wel dat het veel van den oorlog
had. Want het regende vonken, en hooren en zien verging u, en tegen dat wij naar
bed zouden vloog de muts van juffrouw Schuil (van den horlogemaker) in den brand.
Maar even daarna kwam de drogist naast ons naar buiten en stak Bengaalsch vuur
af, en dat wou ik dat gij gezien hadt! Want al de huizen aan den overkant stonden in
laaien gloed, eerst rood, en toen wit, en toen blauw, en op het laatst werd alles oranje.
En men kon alles even duidelijk onderscheiden als midden op den dag, en voor een
bovenraam van notaris Bastiaans zagen wij de blinde grootmoeder zitten. Die had
de kleine Lien op haar schoot, en Lien kraaide tegen het mooie licht en klapte in de
handjes, en grootmoeder met haar blinde oogen deed of zij het ook wel zag, en zij
lachte mee met kleine Lien. Maar toen ging het mooie Bengaalsche vuur uit en vader
zei: ‘kom kinderen, nu naar bed!’
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Hoe er oproer was bij ons
Het was op een Vrijdag en wij aten visch. Toen komt de meid, die was nog om
mosterd uit geweest want er was niet genoeg, en zegt: ‘Mijnheer, weet u wel dat ze
bij den burgemeester al de glazen inslaan?’ ‘Neen, Dientje,’ zegt vader bedaard, ‘dat
wist ik niet, en ik wil het liever ook niet weten voordat we klaar zijn met de visch,
want anders wordt zij koud.’ Nu dat was wel wat een raar zeggen maar vader hield
het voor een praatje, en dan had hij het geloof ik ook niet erg op den burgemeester.
Want dat was een onpleizierig mensch en hij nam zijn wijn altoos van buiten de stad.
We bleven dus kalm dooreten, hoewel ik bekennen moet dat mijn stoel onder mij
brandde. Ik weet niet hoe het kwam maar al de jongens hadden er een voorgevoel
van dat er oproer komen zou. Ik geloof dat de jongens zulke dingen altoos
vooruitweten. Ten minste er was toen bij ons op school al in geen week orde te
houden geweest, en
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na schooltijd trokken wij bij zwermen door de stad en zongen een liedje, dat wilden
de dienders niet dat wij zongen. Maar waar het eigenlijk op was en waarom wij het
niet zingen mochten daar ben ik nooit recht achter gekomen, maar wij zongen het
met een soort van woede, dat weet ik wel. Ik kon mij dus niet begrijpen waarom
vader zoo buitengewoon lang tafelde, want het duurde verbeeldde ik mij veel langer
dan anders, en toen wij dan eindelijk gedankt hadden was ik ook meteen weg en op
straat. Ik meen wel dat ze mij de meid nog achternastuurden om mij terug te halen,
maar het zou mij niet verwonderen als die eerst een half uur later thuis gekomen is,
met de boodschap dat ik nergens te vinden was; want overal stonden de buren in de
deur met onthutste gezichten, om aan iedereen die voorbijkwam te vragen wat er
toch te doen was, en dan bleef iedereen stilstaan om niet minder onthutst te zeggen
dat hij het niet wist, maar dat iedereen zei dat de glazen ingeslagen werden bij den
burgemeester. Nu toen ik dan op de gracht kwam waar de burgemeester woonde,
bleek het dat het toch niet waar was wat iedereen zei, want het was naast den
burgemeester. Daar woonde een rijke korenkooper, en het heette dat die de granen
opkocht om den prijs in de hoogte te jagen, en het brood was toch al zoo duur, zoodat
het volk niet beter doen kon dan hem zijn ruiten in te slaan. Dat was een vreemd
gezicht maar het vreemdste kwam nog, en ik kan u zeggen dat ik mij nog verbaas
als ik er aan denk. Want wij hadden bij ons in de stad een diender, of eigenlijk was
het een majoor, dat was als ik het wel heb de opperste van de dienders, op den
commissaris na. Nu dat was een man daar waren alle jongens bang voor, en ik dacht
dat er geen mensch in de wereld was die niet bang was voor majoor Zoetjes. Hoe hij
aan dien tegenstrijdigen naam kwam? Dat moet zeker weer zoo'n speling geweest
zijn van de natuur, waar de meester op de school het wel eens over had. In ieder
geval was het een mensch om voor te sidderen, die majoor Zoetjes, en als hij u
aankeek met zijn koolzwarte oogen onder den vervaarlijken steek dan stol-
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de u het bloed in de aderen. Doch daar stond hij nu op het bordes van den korenkooper
en dreigde het volk met zijn stok, maar een vrouw (ze zeggen dat het vrouw Leidekker
geweest is, maar ik heb het van de ontzetting niet goed kunnen onderscheiden) die
pakte het eene eind van den stok en de majoor trok aan het andere eind en, zooals te
verwachten was, hij trok het hardst want de vrouw liet den stok los en pof, daar
buitelde majoor Zoetjes in al zijn vreeselijkheid hals over hoofd van het bordes af
onder de oproermakers. Dat gaf toen een oorverdoovend gelach, maar ik begreep dat
het volstrekt niet was om over te lachen, want als het zóó moest dan kon het niet
lang meer duren. De politie plagen dat ging goed, maar de politie moest het winnen,
en vooral majoor Zoetjes, als die viel wat stond er dan nog vast? Ik kreeg een
onverschillig gevoel en vond het de moeite niet waard om af te wachten, of het ook
wat geven zou dat een heer het volk begon toe te spreken. Later heb ik gehoord dat
het een groot volksvriend was, en hij had verscheiden medailles van de boeken die
hij geschreven had om het volk te verbeteren, maar dat kon ik toen niet weten. Ik
wist alleen maar dat hij het nooit verder brengen zou dan majoor Zoetjes, en hij
bracht het ook niet verder. Want hij was nog niet goed begonnen om de lui tot bedaren
te krijgen of ze hadden hem al in de maling, en Nol de vilder, dat was de vieste man
uit de heele stad, die nam hem zijn nieuwen hoed af en zette dien zelf op, en ‘eerlijk
is eerlijk’ zei Nol, ‘daar heb je mijn pet, man!’ en toen trok hij hem die vuile pet over
den neus. Nu toen dat gebeurde was ik al thuis, en het verwonderde mij alleen maar
dat vader geen aanstalten maakte om den vos in te spannen (want wij hadden een
net tentwagentje) en met het geld in den wagenbak en de heele familie, al moest die
dan ook wat nauw zitten, maar wie ziet daar op in tijd van nood? de stad uit te rijden.
Ik liep naar den tuin en hoorde toen hoe de trom ging en dat beurde mij wel een
beetje op. Maar om een uur of zeven, toen ik weer binnen was, vernemen wij een
dof geknetter en vader roept verschrikt: ‘Bewaar

François Haverschmidt, Familie en kennissen

141
ons, moet die gekheid nu ook nog menschenlevens kosten?’ En toen in de voorkamer
door een reetje van de blinden gekeken en ja wel! vrouwen en kinderen, en mannen
ook, die loopen zoo hard zij kunnen ons voorbij naar huis, en een roept er tegen den
drogist dat de soldaten op het volk schieten, en in mijn verbeelding zie ik al de plassen
bloed, en achter in den gang gaat een akelig gegil op, en daar is Barendje de
keukenmeid aan wie onze Marie het nieuwtje overgebracht heeft, en die vindt het
nu een geschikte gelegenheid om van zich zelf te vallen. Maar ik houd mij goed,
want alles wel bezien is het toch nog al voornaam om er bij te wezen, en ik lees het
dunkt mij al in de vaderlandsche geschiedenis, nu wel niet dat van Barendje maar
dat er zoo geschoten werd, en hoeveel of er wel sneuvelden, en dan natuurlijk het
geval met majoor Zoetjes. En nu achterna hindert het mij haast te moeten zeggen,
dat het toch nog met een sisser afgeloopen is en dat er waarschijnlijk nooit iets van
in de vaderlandsche geschiedenis komen zal, of het moest dan wezen in die van
Arend, maar dat beleven wij dan toch niet meer, want eigenlijk is er geen mensch
gesneuveld en de eenige die geraakt werd dat was Pons de Luthersche koster, en dan
nog wel bij ongeluk. Ik weet het in de bijzonderheden, door juffrouw Beumer, want
die heeft het met haar eigen oogen gezien, en zij heeft het verteld aan mijn moeder,
terwijl ze bij ons was om te passen.
‘Ze moeten mij niets zeggen van onzen koster,’ zei juffrouw Beumer, ‘want ik
zeg maar van onze, omdat ik meest bij de Luitherschen ga, maar ik zelf ben anders
van ouder tot ouder griffermeerd, en voor ons trouwen zei Beumer altoos dat hij er
niet op stond, maar u weet wel mevrouw hoe of dat gaat, en tóen was het: de meisjes
zouden met mij mee, maar het zijn alle vijf jongens geworden, en nu zijn het bij mij
aan huis enkel Luitherschen, op mij na dan, en als je niet beter te weten goed
griffermeerd bent, dan vind ik het naar voor je gevoel, maar anders verschil maakt
het niet mevrouw, behalve dat spreekt met de gezangen, want die zijn anders. Nu ze
moeten dan niet
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zeggen dat onze koster er naar heeft staan kijken, en bij Heineman wouen ze zelfs
dat hij uit het raam had liggen roepen van: Toe maar, menschen! en: Weg met de
hondenbelasting! Maar ik weet heel goed waar hem dat aan ligt, want Heineman kan
niet best uitstaan dat bij het overlijden van mijn mans oom zijn broer geen koster
geworden is, en ik zeg maar, dan had Beumer er toch nog meer aanspraak op, als
eigen bloedneef, maar aan Pons was het al van te voren beloofd.
En dan noem ik het schande om nog te zeggen dat hij den nachtmaalswijn opdrinkt
en zoo, alsof er niets op dien lieven broer te zeggen viel; en ik vind dat de heeren
gelijk hadden, want al het andere nog daargelaten, dat kwam toch niet te pas, een
Luithersche koster met een knevel!
En als Pons wat van de hondenbelasting gezegd had dan had hij nog niets miszeid,
want wie heeft daar ooit vroeger van gehoord, een rijksdaalder in het jaar, maar als
ze voor de hondenkar loopen is het minder zegt Beumer, maar ik vraag wat moeten
wij met zoo'n hondenkar beginnen, en het beestje kan toch al haast niet meer uit den
weg zoo vet wordt het, maar we doen het meest om de kinderen. En ik kan u
verzekeren mevrouw, dat Pons er geen woord van gesproken heeft, in dat heele uur
niet dat ik bij hem geweest ben, want ik kon niet weg om het gedrang buiten, en of
ik al zei: “wat zullen ze thuis wel denken?” ze wilden me niet laten gaan.
Dat is voor mijn rekening, zei juffrouw Pons, en Pons vertelde ons hoe of het
begonnen was, en dat het ergens anders ook op die manier was begonnen, ik geloof
haast te Parijs, en dan de verwoesting van Jerusalem, daar had hij ook een boek over,
van Slavius Jozepus, dat zal de jongeheer wel weten (en juffrouw Beumer wees op
mij, maar de jongeheer wist het niet), nu dat boek wou de koster van boven halen
om het ons uit te leggen, maar net was hij op de kamer die ze daar hebben, toen vielen
de geweerschoten, en nu heet het wel dat het met los kruit geweest is, maar er moeten
dan toch scherpe patronen onder geloop en hebben zegt Beumer, en die kan het weten
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want hij is bij het muziek van de schutters.
Nu het was of ik door den grond zou zinken mevrouw, en ik zeg nog: “Heere, mijn
bloeien van kinderen!” toen komt Pons binnen, en u weet, hij heeft altoos zoo'n
kostelijke witte das om, en ik vraag wel eens aan juffrouw Pons: hoe krijgt uwe ze
zoo om, want nergens ziet ge een knoop of iets dat op een zoom lijkt, maar nu was
die das één bloed en al bloed, en er was een kogel door de ruit gegaan, u zult het niet
gelooven mevrouw, maar wel casueel, net een rond gat, waar de kogel precies door
kon, en de heele linker oorlel van Pons was er glad afgeschoten!’...

François Haverschmidt, Familie en kennissen

144

Op een Donderdagavond
De geschiedenis die ik u vertellen ga is gebeurd op een Donderdagavond. Want dan
was het kerk, om half zes, en om vijf uur luide de klok. Als dan die klok begon, of
beginnen zou, kwam juffrouw Pippeling de trap af van haar bovenkamer en even
daarna kon mijnheer Blik, het boekverkoopertje, die onder haar woonde, haar den
winkel hooren doorsloffen naar de voordeur. ‘Ik ben liever wat te vroeg in de kerk
dan te laat,’ zei juffrouw Pippeling, ‘maar het ergste is dat ik menschen ken die er
nooit komen.’ Dit was een schoen die mijnheer Blik paste en dien hij dus mocht
aantrekken. Maar hij deed het niet, vrees ik. Want het werd nu met Mei al vijf jaar
dat hij onder de juffrouw was komen wonen (hij was van buiten de stad gekomen,
en de juffrouw had gehoord dat hij vroeger iets in den Haag was geweest, maar wàt
dat wist zij niet recht, en hij woonde heelemaal alleen, behalve dat er van 's morgens
acht
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tot 's avonds acht een doove werkster kwam die voor het eten en de wasch en voor
alles zorgde, maar 's Zondags dan was zij er maar een half uurtje en dan was mijnheer
Blik den heelen dag buitenshuis), nu dat werd dus met Mei al vijfjaar, maar in al
dien tijd had hij, dat juffrouw Pippeling wist, geen voet over den drempel van de
kerk gezet. Hem daar eens rechtstreeks over aan te spreken, dat durfde de juffrouw
niet goed. Vooreerst was mijnheer Blik geen kind meer: zij schatte hem al op dichter
bij de zestig dan bij de vijftig. En bovendien (want dat alleen was voor haar nog geen
onoverkomelijk bezwaar geweest: zij ging zelve haast in haar zeventigste) maar er
kwam bij dat mijnheer Blik iets over zich had, waardoor hij van meet aan den pas
afsneed voor elk vertrouwelijk onderhoud. Zoo koud was zijn oogopslag, zoo strak
sloten zijn lippen op elkander en zoo spaarzaam was hij dan ook in zijn woorden,
dat de winkelnering er zelfs onder dreigde te verloopen. Het waren eigenlijk meest
kantoor- en schrijfbehoeften waar hij in deed. Nieuwuitgekomen boeken vond men
zelden bij mijnheer Blik. Maar om nu bij voorbeeld als gij een brief hadt te schrijven
aan moeder, of aan je weet wel, het velletje postpapier met de enveloppe te gaan
halen bij iemand die u bijna geen goêndag of goênavond zei, daar bedankten de
dienstmeisjes hartelijk voor. En de overige klanten dachten er al eveneens over.
Alleen de kleine jongens en meisjes die griffels moesten hebben maakten een
uitzondering. Die kochten geloof ik haast nergens zoo graag als bij Blik. Hij had
twee doozen, een met gekleurde en een met ongekleurde griffels, en daar mochten
zij dan zelf hun gading uitzoeken, mits zij oppasten dat zij niets braken. Ja het
gebeurde wel dikwijls, als ze heel ordentelijk waren, dat hij een pak prenten van een
van de planken haalde, en dan kregen zij voor hun cent, behalve de twee gekleurde
of de vijf ongekleurde griffels, nog zoo'n prent op den koop toe. Mijnheer Blik moest
vast wel wat geld van zijn eigen hebben dat hij dat zoo doen kon. Want op het laatst
was die onvoordeelige griffelhandel haast zijn eenige negotie. Nu, zeker is het
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dat er geen paar vriendelijke kinderkijkers boven zijn toonbank konden gluren of de
oogen van mijnheer Blik verloren meteen ieder zweempje van barschheid, en al hield
hij ook dan nog vol met zelf niet veel te zeggen, des te grooter was de belangstelling
waarmee hij luisterde naar het snappen van de dreutels. Nu en dan, wanneer er een
bijzonder kleintje onder liep, kwam hij zelfs achter de toonbank vandaan, en dan
nam hij het kind op zijn arm, en eens wist de werkster niet wat zij zag maar in het
zijkamertje naast den winkel (dat mijnheer zijn kantoor noemde, doch hij deed er
zoo wat van alles, tot eten toe, want de binnenkamer hield hij voor best, en daar had
hij ook heel knappe meubels staan, maar hij zat er zoo goed als nooit, en achter sliep
hij), nu in het kantoor zal ik dan ook maar zeggen, daar zaten twee krullebollen, en
ze beten elk in een rijpe juttepeer dat het sap hun langs de kin droop, en er druppelde
ook wat langs mijnheer zijn gezicht. ‘Zoo waar ik hier sta, mensch, hij zat te huilen.
Maar of het van pleizier was, dat kan ik wezenlijk niet zeggen. Want den heelen dag
heeft hij verder loopen fluiten: je hebt nog nooit zoo'n mankeliek deuntje gehoord.
En als hij dàt doet dan is hij zielsbedroefd, dat weet ik wel.’
Nu wanneer juffrouw Pippeling zulke dingen van de werkster hoorde dan kon het
haar dubbel spijten dat mijnheer Blik er nooit eens toe kwam om naar de kerk te
gaan, maar zij had toch het hart niet, hem anders dan in het voorbijgaan, bij wijze
van een klein steekje onder water, te laten voelen hoe zij er over dacht. Had de
wijkdominee nu maar eens zijn ommegang gedaan daar in de buurt, dan had zij er
dien wel op afgezonden. Doch hoe of het zat en of het huisbezoek ook al afgeschaft
was, maar de tijd heugde haar niet dat zij een dominee bij zich gezien had. Eindelijk
verstoutte zij zich en nam den catechiseermeester Poesman in den arm. ‘Laat mij dat
varken maar eens wasschen, juffrouw!’ was Poesman's geruststellende verzekering,
en geen uur later stonden zij tegenover elkaar, mijnheer Blik in de voordeur en
meester op de stoep.
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‘Goedenavond mijnheer!’ begon meester, allerminzaamst, ‘met uw verlof, mag ik
eens weten, heeft uwe ook bijbels te koop?’
Mijnheer Blik, kortaf: ‘neen.’
Meester (op den toon eener tot het hoogste punt opgevoerde verbazing): ‘Hoe
mijnheer, een boekwinkel, en het boek dèr boeken niet voorradig?!’ Mijnheer Blik keerde zich zwijgend om, sloot de deur voor meesters neus, deed
haar op slot en verdween.
Van dat oogenblik af werd elke poging om hem in de kerk te krijgen als volstrekt
hopeloos opgegeven.
Zoo stonden de zaken op den bewusten Donderdagavond in den aanhef van dit
verhaal. Het was vijf uur, de kerkklok luide, of zou beginnen te luien, en juffrouw
Pippeling had haar eenen voet al op de trap om naar beneden te klimmen (het was
geen hooge trap maar ze maakte een erg steile bocht, zoodat het gelukkig was dat
de juffrouw er aan gewend was, met haar kerkboek, en dan de paraplu ook nog, want
het stond naar regen), nu juffrouw Pippeling wou net de volgende tree nemen, toen
zij onder in den winkel de stem van mijnheer Blik hoorde, en die sprak zoo luid en
zoo snel maar vooral zoolang achtereen, als de juffrouw hem nog nooit had hooren
spreken, zoodat het niet te verwonderen was dat zij eens eventjes staan bleef om te
luisteren.
‘En ik zeg u dat ge wel weer weg kunt gaan,’ riep mijnheer Blik, ‘ik behoef je
nooit weer te zien. Eéns hebt gij uw eigen hoofd gevolgd en vader en moeder verlaten,
en toen ik u schreef dat gij terug zoudt komen want dat uw moeder het besterven
zou, toen zijt ge zonder taal of teeken weggebleven.’
Juffrouw Pippeling meende dat een schreiende vrouw daar iets tegen inbracht van
iemand die haar niet had willen laten gaan, doch mijnheer Blik liet de ander niet aan
het woord komen maar zoo mogelijk nog heftiger ging hij door: ‘Ik zou u nooit
geschreven hebben, maar uw moeder wilde het. Zij kon niet sterven zei ze, als zij u
nog niet eens gezien had. Op haar
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...en juffrouw Pippeling had haar eenen voet al op de trap...
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doodbed heeft ze naar u liggen wachten. Zij heeft om u geroepen, en gij zijt niet
gekomen.’
Hier hoorde de juffrouw zulk radeloos snikken dat zij zich uit al haar macht aan
het touw van de trap moest vasthouden. Maar mijnheer Blik vervolgde: ‘En nu zeg
ik u nog eens dat ge wel heelemaal wegblijven kunt. Uw moeder is lang begraven
en uw vaders hart is versteend. Ja versteend! Het gevoel is er uit. Dat is úw werk,
slecht kind. Gij hebt uw vader vermoord, uw vader evengoed als uw moeder. Ga
weg en laat die lieve jongen u nu maar troosten, voor wiens pleizier gij uw ouders
leven vernietigd hebt, die dief, die...’
‘Vader,’ riep de vrouw, ‘vloek hem niet, hij staat voor God, hij is dood!’
‘Zoo,’ begon Blik weer, blijkbaar in het minst niet verteederd, ‘zoo, is hij dood?
Nu dan is er een schelm minder in de wereld. En u heeft hij arm achtergelaten? Al
het geld opgemaakt? Natuurlijk! Uw moeder en ik hebben het u voorspeld. Daar was
het hem alleen om te doen, om pret te hebben van uw geld. Maar gij hadt geen oor
voor vader en moeder! Waarom zoudt gij ook? Zij hadden u immers niet lief! Zij
hadden nooit van u gehouden! Uw vader ook niet, die ellendeling, dat monster! Hij
was nooit goed voor u, hij was een tiran, een vloek voor zijn dochter, zijn eenige
dochter...’
De spreker hield op. Hij kon niet meer, dat was duidelijk. Toorn en droefheid
smoorden zijn stem. Nu, terwijl hij zoo op zich zelven afgaf was het juffrouw
Pippeling ook, of de keel haar toegeknepen werd.
Toen hoorde zij de vrouw weer. Die scheen wel dichterbij gekomen en terwijl zij
haastig en op gedempten toon sprak, verbeeldde de juffrouw zich dat ze vlak voor
mijnheer Blik moest staan, als zij ten minste niet op de knieën naar hem toegekropen
was en nu voor hem op den grond lag.
‘Vader, vader, hoor mij,’ smeekte de dochter. ‘In al de jaren dat ik u niet gezien
heb, is er geen dag voorbijgegaan dat ik er niet aan gedacht heb, hoe lief gij mij hadt
toen ik een kind was.
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Wel duizend nachten heb ik van u gedroomd, en dat zijn mijn eenige gelukkige
oogenblikken geweest van het uur af dat ik met hem getrouwd ben tegen uw en
moeders zin. Want ik hoop dat God het hem niet vergolden heeft, maar hij is nooit
zoo voor mij geweest als moeder en gij vader. En op het schip al had ik wel terug
willen keeren maar toen was het te laat. En ik mocht nooit aan u schrijven, en op het
laatst toen alles op was toen dorst ik niet meer. Toen wou hij wel dat ik schreef, om
geld, maar dat wou ik niet. Eens had ik het toch haast gedaan. Ons jongetje was ziek.
Ik had het naar ù genoemd, vader. Dat mocht wel dacht ik; het kind had er toch geen
schuld aan. En het was een lieve jongen, maar hij begon te kwijnen. De menschen
zeiden dat het kwam omdat wij geen eten genoeg voor hem hadden. Maar niemand
kon ons helpen, want iedereen was arm op die plaats daar we toen waren, en er was
ook geen dokter op geen tien uur daar vandaan. Want dat land is groot, vader, en wij
waren altoos verderop verhuisd om werk te vinden. En toen is ons engeltje gestorven,
van gebrek is het gestorven, vader. Maar dat was mijn rechtvaardige straf, dat weet
ik, en ik weet ook dat er geen vergeving voor mij is. Daar heb ik ook nooit meer om
gebeden, maar alle avonden als ik doodmoe liggen ging heb ik God gevraagd of Hij
u helpen wou om mij geheel en al te vergeten. Want ik wist wel dat vader ongelukkig
zijn zou zoolang hij nog om mij dacht, en dat had hij niet aan mij verdiend...’
‘En dáárom zijt ge mij dan zeker weer komen opzoeken, om te maken dat ik nooit
meer aan u denken zou! Dáárvoor komt ge zeker eens zien of gij de oude wonde
weer kunt openhalen! Ga weg!’ barstte Blik opnieuw los.
‘Vader, hoor mij! Vader, keer mij den rug niet toe!’ stamelde de rampzalige, bijna
uitgeput. ‘Toen mijn man dood was kon ik het daar niet langer uithouden. Ik moest
naar moeders graf. Ik wou weten of gij nog in leven waart. Met mijn handen heb ik
het geld voor de thuisreis verdiend. Ik heb het eerlijk verdiend, vader. In den Haag
hoorde ik dat gij hier waart gaan
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wonen. Driemaal ben ik voorbijgekomen of ik u ook zag. Eindelijk dacht ik, ik zal
maar doen of ik om een aalmoes vraag. Voor den eersten keer van mijn leven zal ik
bedelen. Ik wil vader nog eenmaal zien, en ik kan het gerust doen want vader kent
mij toch niet meer...’
‘Ik zou u niet meer kennen? Ik zou u niet meer kennen? Ik zou u gekend hebben
al had het nòg zeven jaar geduurd en al hadden zij u dood bij mij in huis gebracht!’
Deze woorden van mijnheer Blik klonken juffrouw Pippeling in de ooren, ja ik
zou haast zeggen als een schreeuw van onlijdelijke pijn, maar te gelijk meende zij
er in te hooren dat het steenen hart van den onverbiddelijken vader eindelijk vermurwd
was. En toen kon de juffrouw het niet langer uithouden. Zij vergat alles om zich heen
en als zij niet tamelijk onzacht op het portaaltje boven aan de trap was komen te
zitten, dan zou zij zoo waarlijk langs al de steile treden naar beneden zijn geschoten.
Nu ging alleen haar paraplu dien weg, doch om mee op den voet gevolgd te worden
door het kerkboek, dat zoo deftig als het was, en tot onherstelbaar nadeel van het
zilveren beslag, met groote sprongen omlaag tuimelde. Maar dat was het ergste niet.
Eer juffrouw Pippeling zich geheel van den schrik over haar onhandigheid hersteld
had, moest zij bemerken hoe, misschien wel ten gevolge der onverwachte stoornis,
mijnheer Blik zijn beter gevoel (aangenomen dat dit zich een oogenblik in hem had
laten gelden) weer volkomen meester was geworden. ‘Voort, voort,’ duwde hij met
gejaagde woede zijn dochter toe, ‘de deur uit. Men beluistert ons. Dat moest er nog
bijkomen dat de menschen hier het ook wisten!’ En het belletje van de voordeur ging
en ging nòg eens, terwijl de glazen rinkinkten van den slag waarmee de toegang tot
haar vaders huis achter de arme banneling werd dichtgeworpen. Daarna was alles
stil.
Juffrouw Pippeling klom naar beneden en zocht haar paraplu en haar kerkboek
weer op. Maar hare oogen zochten in de schemering ook nog naar iets anders. Over
de toonbank, door
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het winkelraampje van het kantoor, overal keek zij of zij ook wat van mijnheer Blik
bespeurde. Zij zou hem zoo graag een enkel woordje hebben gezegd, een woordje
van verontschuldiging, ja maar niet alleen en niet in de eerste plaats voor haar eigen
onbescheidenheid. Och de tranen stonden in haar oude oogen om dat kind dat daar
was heengegaan, God wist waarheen, met den vloek van een vader op het geweten.
En dan ook die vader zelf met zijn hopeloos verbitterd gemoed ging haar aan het
hart. Doch wat zij keek en deed, de juffrouw zag niets van haar buurman. Had hij
zich misschien in de binnenkamer teruggetrokken? Het was wel waarschijnlijk; maar
om nu tot in dat geheimzinnig vertrek door te dringen dat juffrouw Pippeling zelfs
nog nooit open gezien had, daar miste zij toch den moed toe. Een oogenblik aarzelde
zij. Toen herinnerde zij zich dat als zij nog naar de kerk zou het zeker meer dan hoog
tijd werd en... met een diepen zucht slofte zij (en nu was het wel echt sloffen, want
zij had een gevoel of er lood in haar beenen zat) den winkel door en de donkere straat
op, naar de donderdagavondbeurt.
De dienst was al begonnen toen de juffrouw de kerk bereikte, en zoo gebeurde het
dan nu voor den eersten keer van haar leven dat zij over den tijd kwam. Onder gewone
omstandigheden had zij het zich zeker geweldig aangetrokken, maar thans lette zij
er niet op. Zij merkte niet eens hoe de stovenzetster danig uit haar humeur was.
Anders was het altoos: ‘Dag juffrouw, smerig weertje, he?’ of zoo iets; vooral op
Donderdagavond wanneer er zelden haast bij het werk was. Doch ditmaal werd de
stoof haar zwijgend en tamelijk hardhandig onder de voeten geschoven, en er werd
niet eens gekeken of de kool soms ook te diep was ingerekend. Wat deed zij ook
eerst te komen als de dominee al op den stoel was? En de voorzang was zoo goed
als gedaan, zoodat vrouw den Broeder haar klompen al in de hand had gehad om de
kerk uit te sluipen en ze buiten tegen haar schoenen te verwisselen, want het was
vuil op de
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straten, en bij dominee Vogel bleven de stovenzetsters nooit. Die preekte de menschen
maar uit de kerk, en hij mocht wel eens bij zijn eigen vragen of dát nu christelijke
liefde was, om aan zulke arme weduwen als de meeste stovenzetsters waren haar
brood te ontnemen. Nu de juffrouw merkte er niets van hoe zij met haar laat komen
vrouw den Broeder persoonlijk gegriefd scheen te hebben, en er was meer dat zij
niet merkte. Zoo vrees ik zelfs dat het voorgebed van den dominee geheel voor haar
verloren ging, en wat haar ook nog nooit was overkomen, zij hoorde niet eens wat
voor tekst er vervolgens werd opgegeven. Zóó zat zij in gedachten, en die gedachten
waren maar al bij mijnheer Blik en bij die ongelukkige dochter van hem. En hoe
meer zij daarover peinsde, des te duidelijker meende zij zich nu te herinneren dat zij
toch wel eens wat van die dochter gehoord had. Wie had haar dat ook weer verteld
(was het die nicht van juffrouw Sellemans geweest uit den Haag?) dat Blik een
dochter had gehad, die had geërfd van een tante, en toen was er een heer geweest die
had over haar gevreeën, maar dat was niet veel bijzonders geweest en haar ouders
hadden het niet willen hebben, maar toen de dochter meerderjarig was geworden
toen was ze toch met hem getrouwd, met een acte van eerbied of hoe noemden ze
dat? O ja, nu wist de juffrouw het al weer; toen had zij nog gezegd tegen degeen die
haar dat verteld had: ze mochten zoo'n ding wel een acte van oneerbiedigheid noemen,
om zoo tegen den zin van je ouders te trouwen. Maar in ieder geval, eerbiedig of
niet, het was niet best afgeloopen met dat huwelijk. Dat hadden ze toen ook al aan
de juffrouw verteld. Of neen, wie was het nu ook weer geweest? die had gezegd dat
men niet anders dàcht of het was heelemaal verkeerd gegaan. Want die man van
mijnheer Blik zijn dochter die dronk, al voor dat hij met haar trouwde, en net in die
dagen gebeurde er iets met hem, en toen hadden zijn vrienden hem beduid dat het
maar beter voor hem was als hij het land uitging, en toen waren ze naar Engeland
vertrokken, en later naar Amerika. Maar hoe het
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toen verder met hen gegaan was, dat had geen mensch geweten. Ach, de juffrouw
wist het nu. En wat zij nu óók wist was dat die akelige ongevoelige Blik niet altijd
zoo akelig en ongevoelig was geweest. Die man had een tijd gehad dat hij heel veel
van zijn dochter hield. Had hij misschien ook te veel van haar gehouden? Toen zij
een klein aardig meisje was, had hij toen ook te veel werk van haar gemaakt? Hij
kon immers nog zoo dol zijn op kinderen. Maar mogelijk kwam dat juist daar-vandaan
dat hij eens zooveel van zijn eigen kind gehouden had. En och wie weet het, als hij
die vreemde kinderen aanhaalde en trakteerde, misschien dacht hij dan wel meest
om zijn dochtertje en verbeeldde hij zich dat hij het weer terug had, als jaren geleden,
onschuldig en vroolijk! En nu verwonderde het de juffrouw niet langer dat hij dan
achterna zoo melankoliek kon loopen fluiten. Maar hoe het mogelijk was dat hij dan
nu zoo hard en zoo wreed kon doen tegen zijn ongelukkig, berouwhebbend kind?
Weer kwam de gedachte bij de juffrouw op: mijnheer Blik's liefde voor zijn eenige
dochter was toch niet geheel en al van de rechte soort geweest. Hij had haar bemind,
maar wel een beetje om zijn eigen. Hij had er op gerekend dat zij hem voor zijn liefde
beloonen zou met niet minder gehechtheid. En nu was dat zoo geheel anders
uitgevallen. Nu had zij de voorkeur gegeven boven hem en boven haar moeder aan
een die dat volstrekt onwaard was geweest. Dat had hem beleedigd. Hij was gekrenkt
in zijn diepste gevoel. En nu het lijden en de dood van zijn vrouw daarbij...
‘Versteend’ had hij gezegd van zijn hart, vergiftigd - was juffrouw Pippeling geneigd
te denken. Want het was niet waar dat alle gevoel er bij hem uit was. De juffrouw
had duidelijk bespeurd hoe ontroerd hij was, hoe zielsbedroefd; hij had op het punt
gestaan van zich gewonnen te geven, zijn eigenliefde te verloochenen en zich in de
armen te werpen van zijn ondankbaar kind, maar dat wezenlijk al zwaar genoeg
gestraft was. Hoe jammer dat de juffrouw daar toen net tusschen in was gekomen.
Zij had het wel niet kunnen helpen, maar het
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was toch vreeslijk jammer. En had zij het nu achterna nog maar weer goedgemaakt!
Maar hoe had zij dat moeten doen? De dochter was al weg geweest en mijnheer Blik
ook. Want in die binnenkamer, gesteld dat hij daar was, daar had juffrouw Pippeling
hem toch niet kunnen volgen! Zij zou het niet gedurfd hebben. Wat zou hij wel
gezegd hebben als zij de deur eens opengedaan had? Allerlei ijselijke mogelijkheden
gingen door de juffrouw haar geest. Zij had geen vreemde romans genoeg gelezen
om aan een revolver of zoo iets te denken, maar zij stelde zich mijnheer Blik voor,
die rood van drift op haar afkomt en haar toesnauwt: ‘Wie heeft u het recht gegeven
juffrouw Pippeling, om hier te komen in de kamer die ik voor best houd en waar ik
zelf zoo goed als nooit zit?’ En mogelijk dat hij haar dan een stomp zou geven zoodat
zij over het drempeltje struikelde, en dat zou al erg genoeg zijn voor een oud mensch.
Maar mocht de juffrouw dan nu alles zoo maar op zijn beloop laten? Het was toch
een ding! Als niemand zich het lot van de verstooten dochter aantrok, was het ergste
dan niet te vreezen? De Hemel beware maar misschien sloeg het arme schepsel de
handen nog aan zich zelve! - Nu overviel de juffrouw een doodelijke angst. Waar of
ze op dit oogenblik was, de rampzalige? Zou men haar weer kunnen vinden? Al wou
de juffrouw haar nog helpen, was het al niet te laat? Zij moest het in ieder geval
probeeren. Maar hoe dan? Straks als zij thuis kwam mijnheer Blik er toch nog over
aanspreken? En als hij dan nog altoos opgesloten zat in die binnenkamer... O die
verschrikkelijke binnenkamer! En de oogenblikken waren toch zoo kostbaar!... Hier
kreeg juffrouw Pippeling een schok die haar haast van den stoel deed tuimelen. Wat
was het? Mijnheer Blik kon toch niet...? Neen, toen de juffrouw tot bezinning kwam
zag zij het zakje van den diaken die haar uit haar mijmering had opgestooten.
Misschien dacht hij wel dat zij had zitten slapen. Nu dat kon den beste overkomen.
Zelfs de ouderling die op de leer zat was vermoed ik niet klaar wakker, en dat
ofschoon hij nog wel recht overeind op zijn post stond. Maar hij
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staarde den dominee aan met een uitdrukking in zijn oogen of ze van lood waren, en
daarbij knikte hij zeer vervaarlijk bij passages in de preek waarbij eigenlijk in het
geheel geen knikken te pas kwam, vooral voor een ouderling die nog wat om de leer
gaf. Ten minste zoo dacht de voorzanger er over, en een oudachtig heer van het
metalen kruis die met geen hoorn te beroepen was en daarom vlak onder den
preekstoel zat, naast den voorzanger, was het hierin volkomen eens met zijn buurman,
en zoo dikwijls als de ouderling van ja knikte schudden die twee dus van neen, totdat
de oudachtige heer op den inval kwam om eens met den voorzanger te snuiven,
waarop zij gezamenlijk aan het niezen vielen en het hun in het eerste kwartier
onmogelijk was iets van den dominee te verstaan, veel minder van zijn leer te
onderscheiden.
Intusschen was juffrouw Pippeling door het zakje van den diaken herinnerd aan
haar plicht, om niet langer over andere dingen te denken maar haar gedachten bij de
preek te bepalen. En alsof het zoo had moeten wezen maar (wat stof dominee Vogel
eigenlijk had, kon zij wel niet meer nagaan) doch de woorden die hij juist op dit
oogenblik sprak waren dacht zij geheel van toepassing op het onderwerp dat haar
ziel had bezig gehouden.
De dominee schilderde de zondaarsliefde van Jezus; wat een moeite de goede
Meester er niet al voor overhad om verloren menschen terecht te brengen en te
behouden, met wat een zorgvuldigheid hij te werk ging, met wat een geduld hij
volhield, wat een ondank en miskenning, ja wat een mishandeling hij er zich gaarne
voor getroostte. Hij vergeleek den Heer bij een herder, die zijn afgedwaald schaap
gaat opzoeken langs de heide, door noodweer en nacht, en die, als hij het arme beest
eindelijk gevonden heeft en het kan niet meer meekomen, het op zijn schouders
neemt en het naar huis draagt en niet rust, hoe zwaar het hem ook valt, voordat hij
het schaap weer goed en wel in de warme veilige kooi heeft. Dat werd alles uitvoerig
behandeld en eer de dominee nog aan de toepassing was, en
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onder anderen zei hoe ieder christen geroepen is Jezus daarin na te volgen en ook
op te zoeken en te behouden wat verloren was, het koste wat het wil, zat juffrouw
Pippeling al met haar zakdoek voor het gezicht en zij schreide van schaamte over
haar zwakheid, dat zij bang was geweest om Blik tot in zijn binnenkamer aan te
tasten, en zij zwoer, er mocht van komen wat er van komen wou, maar zoodra de
kerk uit was, zou zij er op losgaan.
En juffrouw Bladergroen de vrouw van den teekenmeester, die achter haar zat,
klopte haar op den schouder en presenteerde haar de eau de cologne, en toen dat nog
niet hielp vroeg zij of ze den koster ook om een glas water zou wenken, en gelukkig
dat de dominee toen net amen zei, want anders had het nog een heele opschudding
kunnen geven.
Het dankgebed was geëindigd; de slotzang klonk zwak door het nagenoeg ledige
kerkgebouw. Eigenlijk, zou ik haast zeggen, leek het wel wat op een solo van het
orgel met begeleiding van enkele menschenstemmen, vreesde ik niet daarmee onrecht
te doen aan den voorzanger, en bovenal aan den dienstdoenden ouderling, die nu
geheel wakker was en het er bepaald op scheen toe te leggen den officiëelen
opperzangmeester de loef af te steken, door de gemeente geregeld een halve noot
voor te zijn en zoo hard te schreeuwen als hij maar bij mogelijkheid kon. Niettemin
vond juffrouw Pippeling het gezang stichtelijk, en werkelijk, de ouderling mocht
dan schreeuwen of niet, stichtelijk was het, en nooit is er in een kerk vromer gelofte
ten hemel opgezonden dan toen de juffrouw met haar bevende lippen instemde in
dat: ‘Wil U ter eer, Steeds meer en meer, 't Geloof in ons versterken. Dan zullen wij,
Gereed en blij, Uit liefde 't goede werken.’
Toch, toen een kwartier later juffrouw Pippeling weer op haar stoep stond en zij
de hand al uitstrekte om de voordeur van mijnheer Blik te openen, daar kreeg de
goede ziel nog even een hevigen aanval van zwakheid en angst. Een enkele blik
tusschen de oude romans door, die zooals men over dag
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zien kon bij de titelprentjes opgeslagen en met talrijke watervlekken bezaaid voor
het venster uitgestald lagen, één enkele blik in den winkel had de juffrouw overtuigd,
niet alleen dat de boekverkooper niet achter de toonbank was, maar ook dat hij zich
nergens anders kon bevinden dan in de gevreesde binnenkamer, waarvan het raam
tegen alle gewoonte helder verlicht was. Juffrouw Pippeling's oude knieën knikten
en zij moest zich even omkeeren en naar boven zien. Het was volle maan maar zwarte
wolken dreven in wilde vaart langs de glinsterende schijf. De juffrouw gaf er geen
acht op. Zij dacht aan Hem die naar zij geloofde ver achter die wolken en die maan
woonde, maar die haar daarom, dat wist zij zeker, dat wist zij bij ondervinding, toch
evengoed zien kon en hooren, hier ook op deze donkere stoep, en dan straks in die
binnenkamer daar van mijnheer Blik. Want haar hart bonsde maar zij zou er heen;
zij zou er den verharden vader opzoeken; zij zou er pleiten met haar tranen en haar
gebeden voor het arme verloren kind! Toen hief zij haar hand op. Zij was een
ouderwetsch gekleede juffrouw. Haar groene zijden hoed was lang uit de mode en
de kleuren van de palmen op haar omslagdoek waren tamelijk verschoten. Ook had
zij in de hand die zij ophief een groote bruine paraplu met een koperen punt, en dat
verhoogde het plechtige van de beweging die zij maakte niet. Misschien was het
maar gelukkig dat geen mensch er iets van zag. Doch zoo ouderwetsch als zij was,
voor het oog dat zij daarboven zocht, een oog dat het hart aanziet, liep juffrouw
Pippeling geen gevaar van enkel een bespottelijk figuur te maken. En of het nu
daaraan lag, maar toen de opgeheven hand weer gedaald was bonsde het daarbinnen
niet langer onrustig, en sloften de voeten ook nog, ouder gewoonte, terwijl de juffrouw
den winkel doorging, ze droegen haar toch zonder een oogenblik te wankelen naar
de binnenkamer van mijnheer Blik.
De deur ging piepend open, de juffrouw stond met den knop in de hand, en keek
en kon haar oogen eerst niet gelooven! Wat of zij dan zag?
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Een gedekte tafel, met brood en vleesch, en een flesch wijn, en kortom in alle haast
scheen men wel opgezet te hebben wat er maar in huis van eten en drinken te vinden
was geweest, maar het meeste bleek toch onaangeroerd gelaten; en dan een linnenkast,
wezenlijk een heel knappe linnenkast, en goed gevuld ook, die stond wagenwijd
open, en de werkster was druk bezig om er kousen en andere kleeren uit te krijgen.
En nu nog het mooiste van alles. Bij de tafel en naast de haardkachel, ook al een
keurig net stuk en waar een lekker vuurtje in brandde, in een grooten gemakkelijken
stoel zat een vreemde jonge vrouw, bleek en armoedig, maar men kon zien, het deed
haar goed, dat zij daar zoo warm en zoo pleizierig zat. Zij leunde een beetje achterover
en het volle lamplicht viel op haar gelaat. Dat moest eenmaal een schoon gelaat
geweest zijn. En zij was nòg schoon, ondanks de sporen van gebrek en verdriet,
zooals zij daar door haar tranen heen glimlachte. O wat een droeve en toch wat een
zalige glimlach was dat! Om strijd verlegen, diep beschaamd, en dankbaar. Maar
tegen wien lachte zij zoo? - Het was juffrouw Pippeling of zij droomde. Daar stond
mijnheer Blik. Zijn heele gezicht was rood van de opgewondenheid en hij deed met
zijn lippen alsof hij weer fluiten won, maar dan zeker geen melankoliek deuntje.
Doch in plaats van te gaan fluiten bracht hij zijn rood gezicht aan het bleeke voorhoofd
van de arme jonge vrouw, en zeker had hij vergeten dat de werkster er bij was en dat
juffrouw Pippeling in de deur stond, want zonder zich om iemand te bekreunen
drukten zijn lippen op het bleeke voorhoofd een kus, en die kus was zoo hartelijk,
zoo liefdevol en zoo zalig, dat men wel blind had moeten zijn om niet te zien dat het
een vader was die God dankte, omdat hij zijn verloren dochter teruggevonden had!
Later heeft juffrouw Pippeling het van de werkster vernomen. ‘Toen de juffrouw
de deur uitgegaan was naar de kerk (zij kon den hoek nog niet om zijn) daar kwam
mijnheer Blik het keukentje instuiven en riep: “vrouw Mangel, pas jij op den winkel;
ik moet om een boodschap!” En zooals hij dat zei
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vloog hij weer naar voren en de straat op, zoo maar op zijn pantoffeltjes, en gelukkig
dat hij ten minste zijn fluweelen mutsje op had. En ik wou hem nog naroepen dat
het regende, want het was een beetje begonnen te miezelen maar hij was al uit het
gezicht. En ik dacht nog bij mij zelf, als hij zijn eigen nu maar niet verdrinkt. En
gelukkig dat Kee Kleebach toen net voorbijkwam. Ik zeg: “Kee,” zeg ik, “ben je
mijnheer ook tegengekomen?” Toen zeit ze: “ja Dirkje, ik heb hem het politiebureau
zien ingaan: is er gestolen?” zeit ze. Ik zeg: “neen Kee, maar,” zeg ik, “als hij zijn
eigen maar niet verdrinken wil.” Toen zeit Kee: “mensch, ben je mal,” zeit ze, “in
het politiebureau?” “Neen,” zeg ik, “maar hij zal eerst gaan aangeven waar of ze
hem vinden kunnen.” Nu toen zei Kee dat ze hem daar dan wel op het bureau zouen
houden en dat gaf mij toen een heele gerustigheid. En toen kwam er nog een vrouw
bij, maar die kon ik niet. Die zei dat bij haar in de buurt had zich ook een man
verdronken, dat was verleden jaar geweest, in de week voor kermis, en die man had
het eerst op een papiertje geschreven en dat had hij in den trekpot gedaan, daar vond
zijn zwager het toen in. En ik zeg: “schepsel, ik word er koud van.” En toen zeit ze:
“ben je heelemaal alleen in huis?” En ik zeg: “ja,” zeg ik, “want de juffrouw boven
die is ook uit, die is naar de kerk.” “Nou,” zeit ze, “heb je dan geen brandewijn in
huis, het zullen de zenuwen zijn; ik heb er op het oogenblik ook zoo'n hinder van.”
Maar ik dacht: neen dank je, ik sta alleen voor den boel en je weet maar niet wie of
je in huis haalt, dacht ik. En ik zeg Kee goênavond en ga naar binnen. En met sloeg
de klok zes uur, en toen was het dus al over het half uur dat hij weg was. En ik dorst
toch maar niet naar het keukentje te gaan. Want ik verbeeldde mij dat ik achter wat
hoorde. En de kat kon het niet zijn want die had ik op het plaatsje gesloten. En wat
of het was weet ik nòg niet. Maar eerst was het net of er een ketting rammelde, en
toen hoorde je al maar door van die zware zuchten. En ik kan je zeggen dat mijn
tanden begonnen te klapperen, maar in eens - daar gaat de voordeur
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open en mijnheer Blik komt met zijn dochter binnen, maar toen wist ik nog niet dat
het zijn dochter wàs, en een diender, zeiden ze mij naderhand, had haar bij het station
gevonden: daar had ze buiten zitten wachten op den trein, want in de wachtkamer
daar was dronken volk geweest. En zooals mijnheer met haar inkwam was het maar
dadelijk: “vrouw Mangel, leg de kachel aan in de binnenkamer en geef eens gauw
een warme stoof”, en ik stond nog verbouwereerd te kijken toen had hij de lamp al
op. Ik heb mijnheer nooit zoo gezien en hij riep al maar van: “Stil maar, ik zal niet
boos meer op je zijn!” en dat zei hij tegen zijn dochter, maar ik wist dat toen nog
niet dat het zijn dochter was; ik wist niet eens dat hij een dochter had. En de dochter
schreide stil, en toen de lamp op was dwong mijnheer haar zachtjes om in dien mooien
stoel te gaan zitten, en toen vloog hij naar een hoek van de kamer. Daar hing een
schilderij juffrouw Pippeling, en dat moet zeker de vrouw van mijnheer Blik verbeeld
hebben, want toen hij er vóór stond stak hij er zijn armen naar uit en begon ook te
schreien, maar hardop. Ik wist niet dat een man zoo schreien kon. “Moeder, moeder,”
riep hij, “we hebben haar weerom, we hebben haar weerom!” En toen hij dat zóó
riep, toen lei ik de tang en het blikje neer, want ik had net een kool in de kachel
gedaan, en ik nam mijn schort en begon ook te schreien.’
En hiermee is nu de geschiedenis uit, die zooals ik u zeide op een Donderdagavond
gebeurd is. Want wat er verder volgde, hoe juffrouw Pippeling, toen zij gezien had
dat ze niet meer noodig was in mijnheer Blik zijn binnenkamer, stilletjes weer bij
haar steile trap opklom, en hoe zij op haar kamer gekomen de paraplu en het kerkboek
op hun oude plaats borg en zoo al meer, dat lijkt mij de moeite niet waard om te
vertellen.
Mijnheer Blik is kort na het voorgevallene verhuisd, de stad uit. Natuurlijk ging
zijn dochter met hem mee. Waar ze heengegaan zijn zou ik u niet kunnen zeggen.
De werkster vond het verdrietig, want zij was er haar brood mee kwijt. Maar Kee
Kleebach heeft haar, door die andere vrouw die de werkster
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niet kon, aan een paar waschhuizen geholpen en nu hoor ik heeft vrouw Mangel al
geen enkelen dag in de week meer over. Juffrouw Pippeling gaat nog geregeld alle
Donderdagavonden (en bovendien, dat spreekt, Zondags tweemaal) naar de kerk. Zij
past nu wel op dat zij niet weer te laat komt en dat de tekst haar niet ontgaat. De
winkel beneden staat nog te huur.
Maar nu zult gij misschien vragen wat de bedoeling van mijn verhaal is en of er
ook wat uit valt te leeren. En wat moet ik daar dan op antwoorden?
Een neef van juffrouw Pippeling, van wien ik de heele geschiedenis heb, maakte
er deze gevolgtrekking uit, hoe men hier weer uit zien kon dat een mensch eigenlijk
niet noodig heeft om naar de kerk te gaan. Want zeide hij, wat nicht in de kerk van
den dominee geleerd had, dat had mijnheer Blik ook zonder dat hij den dominee
raadpleegde begrepen, en eer zij haar goed voornemen nog kon volbrengen, had hij
reeds opgehouden den drang van zijn beter ik te weerstaan.
Dat liet zich nu heel goed hooren, dacht mij. Maar dominee Vogel, aan wien ik
het oververtelde, was van een ander gevoelen.
Hij erkende dat het zeker een groot geluk was wanneer, gelijk ook hier weer was
gebleken, de waarheid zich niet uitsluitend binnen de kerk en in het binnenste van
kerksche menschen liet gelden. Doch tevens nam hij de vrijheid van op te merken,
dat zoolang er in de kerk een Evangelie werd verkondigd, waardoor gezindheden en
daden werden gewekt als die juffrouw Pippeling haar buurman met zooveel ernst
toegebeden en straks daarna met zulk een blijde verrassing in hem verwelkomd had,
er nog volstrekt geen reden bestond om die kerk te vermijden. Ja hij meende dat het
goed was, voor velen zelfs zeer goed, nu en dan en zoo mogelijk dikwijls in de kerk
te komen luisteren naar dat Evangelie, dat recht verstaan, en ook zelfs gebrekkig
gepredikt, slechts een bondgenoot kon vinden in ieder niet geheel bedorven en voor
alle natuurlijk
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gevoel gesloten menschenhart. Dominee Vogel ging zóóver van te beweren dat uit
dit oogpunt beschouwd zelfs preek-beurtjes op een Donderdagavond, in een bijna
leege kerk, nog recht hadden van bestaan.
Ik voor mij werp mij niet op tot scheidsrechter tusschen juffrouw Pippeling's neef
en den dominee. Mijn verhaal is uit.
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Mijntje
Wij hadden een tuin achter ons huis en daar stonden allerlei boomen en heesters in,
maar wij hadden ook een binnenplaats en daar stond een enkele kastanjeboom. Of
eigenlijk was het geen kastanje, maar het was een pavia, zei Willem de tuinman: die
lijkt wel wat op een kastanje, maar hij is toch anders, en dat zouden wij wel zien als
de boom ging bloeien. Doch de boom bloeide nooit, en er was bij ons een vermoeden
dat hij ook nimmer bloeien zou. Want een neef van ons had, daags voordat hij naar
zee ging, een wilde kastanje genomen (ze dachten toen, dat het een kastanje was) en
die had hij op de binnenplaats geplant, (de steenen waren juist opgebroken) en daarbij
had hij gezegd: als de boom bloeit, kom ik terug. En het was een groote reis geweest,
die hij ging doen; het kon wel vier jaar aanhouden, meende men; maar nu was het
al dertig jaren en langer, en niemand had ooit meer wat van neef gehoord, zoodat er
geen denken aan was dat hij nog zou terugkomen.

François Haverschmidt, Familie en kennissen

165
Maar de kastanje, of de pavia dan, was ontkiemd, en er was een boompje van gegroeid,
en nu was het een groote boom, die de geheele binnenplaats overschaduwde; maar
bloeien - dat deed hij niet.
Ik voor mij had een gevoel, dat de boom het erg eenzaam moest vinden, om zoo
alleen te staan. Er was voor hem niets te zien wat naar een tak of een blad zweemde,
totdat eindelijk de populieren in den tuin hoog genoeg waren om even over een hoek
van ons achterhuis te komen kijken; en wanneer ik op mijn slaapkamertje was en in
het maanlicht naar buiten gluurde, heb ik mij wel eens verbeeld, dat zij met hun
toppen tegen den pavia wuifden, en de pavia schommelde ook zachtjes met zijn kruin,
alsof hij zeggen wou: ja, ja, ik zie jelui wel; frisschen avond samen! Maar nu en dan
gebeurde het ook wel, dat er een zwerm musschen in den pavia neerstreek, en dan
kon het er wezenlijk zoo gezellig worden op de stille binnenplaats, als bij een
ongetrouwden oom die al zijn neefjes en nichtjes een dagje te visite heeft, en het
dartele goedje maakte soms een leven dat men niet recht wist: is dat nu nog gekheid,
of zijn ze soms al aan het vechten? Doch wat ook aardig was, dat waren in het vooren najaar de spreeuwen, en zoo mooi als die dan fluiten konden. Ofschoon, ik hoorde
het wel zoo lief in het voorjaar; dan gaf het zoo'n gevoel van: nu krijgen wij de lieve
lente weer.
In den tuin was óók een bijzondere boom. Dat was een beuk, en er was een gat boven
in den stam: daar woonden kabouters in. Wij wisten het door Mijntje, de kindermeid,
en die wist veel. Want zij was een schoolmeestersdochter, en zij had een wipneus,
met een paar koonen, die zagen blauw, zóó rood waren ze. Nooit heeft er in de geheele
wereld een keukenmeid zoo mooi kunnen vertellen. De koppigste van ons werd
handelbaar, als Mijntje weer begon, bijvoorbeeld met haar:
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‘Daar was ereis een appel, een groote, mooie, ronde appel; die hing aan een boom,
en daar hingen nog een boel andere appelen aan, en sommige waren veel grooter, en
zeker ook veel mooier dan die eene appel, en hoeveel appelen of er wel in het geheel
aan den boom hingen dat wist niemand op dien appel, en dat kon niemand ook weten.
Want de bewoners van den appel zagen maar een klein stukje van den boom, en van
den appel afkomen, dat was voor hen onmogelijk. En wáár de boom op stond, en
hoe of hij groeide en al zulke dingen meer, dat wisten zij natuurlijk veel minder,
hoewel zij vonden dat zij nog al knap waren. En vooral was er één onder hen, die
hield zich voor een buitengewonen Piet, want zijn medeburgers (bij ons vergeleken
waren het maar heel, heel kleine schepseltjes, en ze waren zóó klein, dat een mensch
ze niet met het bloote oog zien kon; en wanneer iemand den appel geplukt en hem
zoo maar ongeschild uit het handje had opgegeten, dan had hij niet eens bemerkt hoe
hij een duizend of wat van die appelbewonertjes mee in zijn maag kreeg) de gewone
bewoners van den appel dan waren in den regel niet verder van huis geweest dan op
een afstand, die nog niet het vierde was van de dikte van een kinderpink. Maar die
eene die zich voor zoo'n Piet hield, die had den halven appel rondgereisd en hij was
geweest tot dicht bij den voet van den steel, waar de appel aan hing, en daar had hij
nu een boek over geschreven. En in dat boek stond, dat de geheele boom met al de
appelen aan den steel vastzat, en alles wat er verder aan den boom vastzat, dat zat
óók vast aan den steel, en op die manier zat de heele wereld aan den steel vast. Maar
nu zat de steel weer aan den appel, en dus zat de heele wereld eigenlijk aan den appel
vast; en gesteld nu, dat de appel den steel eens losliet, dan liet de appel de heele
wereld los, en dat zou een bons geven van belang. Doch nu gebeurde er iets, daar
had de geleerde schrijver niet op gerekend. Want de appel liet den steel niet los, maar
de boom deed het, en toen viel de wereld wel niet, maar de appel viel, en dat gaf ook
een bons van belang, en het appelbewonertje, dat zich voor zoo'n
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Piet hield, wou net nog roepen: heb ik het niet gezegd? daar gaat de wereld al! - toen
bonsde de appel en hij met zijn neus, tegen de wereld, en - toen was de geschiedenis
uit.’
Ik herinner me nog een ander vertelsel van Mijntje, maar dat weet ik niet heelemaal
meer. Het was van een fleschje slaolie, dat ging trouwen met een fleschje azijn, en
toen woonden ze samen in een snoeperig olie-en-azijnstelletje. Daar kregen ze drie
kinderen. Eerst een meisje, dat noemden ze de peperbus, omdat ze van die scherpe
uitvallen hebben kon. En toen een jongen; die droeg den naam van den mosterdpot,
omdat als hij iemand bij den neus kon vatten, dan liet hij het niet. En eindelijk kwam
er nog een kleintje: dat was ook al geen zoet kind, maar flauw was het nog veel
minder, en dat heette het zoutvaatje. En het was een erg roerig huishouden, dat kan
ieder wel begrijpen, met zulke kinderen, en nooit ging het er roeriger toe dan als ze
met hun allen uit wandelen waren tusschen de slabladeren. Maar de waarheid is ook,
dat vader azijn een verkeerde manier had van met de kinderen om te gaan. Altoos
was hij er wrang en straf tegen in, en dat lag in zijn gestel, omdat er nooit een dag
voorbijging of hij had het zuur. En gelukkig daarom dat moeder olie heel anders was.
Die was nu om zoo te zeggen zachtheid zelve, en ging het dan weer scherp tegen
elkaar in, dan kwam zij, en vaak hoefde zij vader of de kinderen maar een oogje te
geven, dan bedaarde de familie al een beetje.
Hoe het verder ging weet ik niet meer; maar ik hoor mijn zusje Annemie nog tegen
Mijntje zeggen: jij bent zelve ons goede, zachte oliefleschje en ik hoop dat, als je
trouwen gaat, jou man in het geheel geen zure azijnflesch wezen mag. En Dolf
meende, ze moest maar trouwen met den suikerpot, of met het presenteertrommeltje,
en dat dan vol koekjes. En toen wilde ik ook aardig zijn en merkte dus op, dat het
dan oliekoeken werden. En zoo hadden wij heel wat pret, maar Mijntje zuchtte eens
even en verklaarde, dat een mensch altoos trouwde met
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den man of de vrouw, die hem opgelegd was. En of het daar dan van komt, dat zij
zoo'n naren man gekregen heeft? Want zij kreeg er een, dat was geen azijnflesch,
(was hij dat maar geweest: Mijntje zou hem wel zacht gemaakt hebben!) maar het
was een echte jeneverkruik, en tegen die leelijke kruik is ons lieve oliefleschje
gebroken.
Ik ben nog eens bij Mijntje geweest, toen was zij al getrouwd, en Mossel, zoo heette
haar man, zat op een driestal voor het raam en sloeg met een hamer spijkertjes in
den hiel van een laars, want hij was schoenmaker, en hij had een nijdige manier van
er op te slaan. Mijntje zag er erg vervallen uit, en terwijl zij zachtjes met mij praatte,
keek zij gedurig naar hem: en het leek wel of zij bang was, dat, als hij met de laars
klaar was, hij in ons ook een paar van die spijkertjes slaan zou.
Achter haar hing een mooie lijst met glas en daar zat een gedicht in op het huwelijk
van Gabriël Mossel en Willemijntje Vredenbracht, zooals er met groote krulletters
boven stond, en toen ik haar vroeg, of Gabriël niet de naam van een engel was, toen
dacht ik dat ze wat zei van engelen die gevallen waren, maar ik kon het niet goed
verstaan omdat Mossel er net weer zoo nijdig op lossloeg. Doch op het portaaltje
boven aan de trap pakte Mijntje mij nog eens om den hals en kuste mij, en er stonden
tranen in haar goedige oogen, en na dien tijd heb ik haar niet weergezien. Maar we
hebben haar wel zien begraven, en onze meiden vonden dat het een heel knappe
begrafenis was, met twee volgkoetsen, en de menschen mochten dan zeggen dat
Mossel niet goed voor zijn vrouw geweest was, maar hij had haar dan toch de eer
gegeven die haar toekwam, en de oude mevrouw Bastiaans, van den notaris, die had
niet eens meer dan twee volgkoetsen gehad. En of wij ook wel gezien hadden, hoe
die arme Mossel had zitten schreien in de voorste koets? En eigenlijk was het maar
te hopen, dat hij gauw een andere vrouw zou krijgen.
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's Avonds, als Simon bij mij in ons bed komt, word ik wakker en ik heb een gesprek
met hem over den dood. Want het was de eerste keer dat er iemand stierf waarvan
ik veel gehouden had, en ik had er nooit nog eens goed over doorgedacht. Ik kon mij
maar niet begrijpen, zei ik, waar dat sterven toe diende. Maar Simon lei het mij uit,
want, verzekerde hij, alle menschen moesten hier een beurt hebben, en dat kon niet
als ze allemaal bleven. En hij helderde het mij op met een voorbeeld, want zei hij:
daar is nu dit ledikant, waar wij in slapen, dat was vroeger van grootvader en
grootmoeder en toen hebben oom Janus en oom Dolf er in geslapen, maar die zijn
er niet meer en zoo komt het dat wìj er nu in slapen. En zoo ging het met alles, met
slapen niet alleen, maar ook met leeren en werken. Ieder kreeg er zijn beurt van, en
hij, Simon, meende dat ieder nu ook maar moest oppassen, dat hij zijn beurt niet
ongebruikt liet voorbijgaan.

François Haverschmidt, Familie en kennissen

170

Een gebeurtenis van belang
Ik ga u wat vertellen uit mijn kindsche dagen. Het is haast niet de moeite waard,
maar voor mij was het toch een gebeurtenis van belang, en zoo komt het dat ik het
graag eens oververtel. Misschien ook, dat dit er het aardige van is, dat het zoo weinig
beteekende en dat het mij nu toch, na zoovele jaren nog, pleizier doet het mij te
herinneren. Zeker is het dikwijls genoeg gezegd, om kleinigheidjes niet over het
hoofd te zien, maar er zijn altoos nog menschen, die er anders over denken, of
mogelijk denken zij er in het geheel niet over, en dat is jammer, want ik geloof dat
het leven hun veel beter bevallen zou, als zij het wel deden.
Nu moet ik er dadelijk bijvoegen, dat het net trof op een tijd toen het nietigste
voorval, dat maar een beetje afweek van het alledaagsche, een diepen indruk op mij
moest maken. Omstreeks dien avond, waarvan ik straks meer vertellen zal, deed ik
voor het eerst de ontdekking, wat of verveling is. Er was ons
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een jaar of zoo te voren een groot ongeluk overkomen. Vader was gestorven, en ik
hoor juffrouw Bekker nog zeggen, hoe het ergste was, dat hij alles meenam in het
graf. Dat begreep ik toen niet, en evenmin waarom moeder bij die woorden even
ophield met schreien, om op een heel anderen toon, dan wij van haar gewoon waren,
aan de juffrouw te beduiden, hoe leelijk het was, wat zij daar gezegd had. ‘Het kwam
er niets op aan, wat vader meenam of niet’, meende moeder, en dat zij zelve ook
graag mee was gegaan. Waarop juffrouw Bekker terechtwijzend liet volgen: ‘En de
kinderen dan, Jeanne?’ Want zij noemde moeder altoos Jeanne. Dat was fatsoenlijker,
vond zij, dan Jansje; en het is ook wel zoo fatsoenlijk maar Jansje was toch eigenlijk
mijn moeders naam.
Die juffrouw Bekker was misschien wel het allervervelendste onder de verveling,
die mij kort na dien tijd overviel. Altoos kwam zij bij wijze van spaak in het wiel,
als er wat bijzonders te wachten was. Zoo nam ze mij en nog drie van de kinderen
met zich naar haar huis op den dag van de begrafenis. Zij deed er zeker een goed
werk aan, want er bleven toch nog vier bij moeder achter en de een was al
ongezeggelijker dan de ander, verklaarde juffrouw Bekker; hoewel zij er vergoelijkend
op liet volgen dat wij het van niemand vreemds hadden, en toen gaf zij zooveel te
kennen, als dat zij er mee op vader doelde, die dit dan alvast niet mee had genomen
in het graf. Overigens kregen wij op die manier niets te zien van de begrafenis,
waarvan ik mij heel wat had voorgesteld, en toen wij een paar dagen later
thuiskwamen, was alles weer of er niemendal gebeurd was, behalve dat wij geen
sleutel meer in de voordeur hooren, en geen welbekende mannenstem komt binnen
onder een aardig wijsje, dat prettig door de gang klinkt, waarop dan de kinderen en
Bello de kamer uitvliegen, om vader te verwelkomen. Dat is nu uit, en Bello wordt
kort daarop van de hand gedaan, en het begint mij langzamerhand duidelijk te worden,
wat de juffrouw bedoeld heeft met haar zeggen van vader, dat hij alles meegenomen
heeft in het graf. Want zoo voor als na
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verdwijnen allerlei prettige dingen. De beide paarden... en ik voel nòg, hoe
verontwaardigd en bedroefd ik werd, toen ik een heele poos later langs een molen
kwam (ik geloof het was een mosterdmolen) en een jongen wees mij onze Oude Mie,
die met een doek voor haar oogen, zoodat ze mij dan toch gelukkig niet zien kon, al
maar door op een sukkeldrafje in de rondte liep!... en de rijtuigen gaan ook weg. De
sjees, en de ar waar vader achterop stond met een bonte muts, en wij er in onder een
berenvel; en dan het gerinkel van de bellen, en de kluiten sneeuw die ons om de
ooren vlogen: of het een feest was! Maar nu ging de ar weg, en de barouchet... en ik
heb mij laten vertellen, dat ze er mettertijd een kinderdoodwagen van gemaakt hebben;
en hoe vreemd scheen het mij toe, in hetzelfde rijtuig, waarin wij zoo hadden zitten
lachen en zingen, nu nooit meer dan van die bleeke, zwijgende kindertjes, die voor
het eerst mogelijk en voor het laatst uit rijden gaan! De stal en het koetshuis waren
dus spoedig genoeg leeg en verlaten, en van de logeerkamer werd het vaandel gehaald,
want vader was commandant geweest van de schutterij, en het vaandel stond altoos
in een hoek van de logeerkamer onder een omhulsel van zilvergaas. Maar anders,
als het gehaald werd of teruggebracht, was het een heele drukte, en de muziek speelde
bij ons voor de deur, en wij aan het open venster, en dan moest ge die dienders eens
zien, die maar werk hadden om de straatjongens van het stoephek te houden! Doch
nu ging het vaandel op een avond, in de schemering en doodstil het huis uit, en nooit
vraagt Harings, de tamboer, meer om orders van den commandant, maar wel is het
een geloop door al de kamers, van vreemde heeren en mannen, en er is één bij met
een pen achter het oor en een fleschje met inkt, dat hij aan een touwtje op zijn borst
heeft hangen. Die schrijft alles op, tot het speelgoed toe in de kinderkamer, en mijn
zusjes en ik hebben een angstig gevoel, dat hij ons ook opschrijft. Maar nu nadert er
een dag, dat is zooveel als de kijkdag, hooren wij zeggen, en ik verbeeld mij, dat er
dan voor ons ook wel wat te kijken zal
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...en de muziek speelde bij ons voor de deur...
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zijn, maar daar hebt ge juffrouw Bekker weer, en die dacht dat moeder ons bij die
gelegenheid wel kwijt zou willen zijn, en of we dan maar dadelijk na het ontbijt
kwamen! Het is een hoog hol vertrek waarin zij ons ontvangt, met niets er in dan een
mangel, een linnenpers en een strijktafel, zoodat er dus ook niets voor ons te bederven
viel, meent juffrouw Bekker, maar zij had het wel mis, want het gelukte ons toch
nog met vereende krachten den mangel zoover over te duwen, tot hij met een
vervaarlijken slag aan den anderen kant van zijn onderstel wipte. Er wordt hevig op
ons geknord, met de ijselijke verzekering dat het dooden had kunnen geven, en wij
huilen om maar naar huis te mogen, en hoe of wij dien dag nog doorgekomen zijn!
Er staat mij alleen van voor, dat wij gedroogde appeltjes aten, en daar zat een
verraderlijk soort van klokhuizen in, zoodat eerst mijn broertje er in smoorde en toen
ik, en op dat oogenblik dachten wij heusch ook niet anders, dan dat het nog dooden
geven zou. Het verheugt mij te kunnen zeggen, dat juffrouw Bekker niet lang daarna
met mijn moeder op een gespannen voet raakte. Het kwam aan over een pendule,
waar ze beiden zwak op bleken te hebben; mijn moeder zeker omdat vader het stuk
met pistoolschieten gewonnen had, en daarom kocht zij het weer in, maar juffrouw
Bekker had er order op willen geven, en dat nam zij toen kwalijk aan mijn moeder,
en sedert kan het wel zijn, dat ik ook zwak voor de pendule kreeg. Nu, op een goeden
dag verhuizen wij, en dat werd tijd ook, want op een paar kamers na was alles bij
ons geheel onttakeld en onbewoonbaar geworden, en wij zijn wezenlijk blij als wij
goed en wel op ons kleine bovenhuis zitten, in een stille achterstraat; doch ik kan
niet zeggen, dat de vreugde lang duurt. Hier is geen ruimte genoeg voor ons, om op
de oude manier te spelen, en er komt een heele tijd, dan mogen wij de deur niet uit,
om den kinkhoest meen ik; en als dan de oudsten hun lessen zitten te leeren, want
zij moeten examen doen (Jan voor het instructie-bataljon en Jet voor schooljuffrouw)
en wij worden juist niet altoos in het vriendelijke verzocht, om toch
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eindelijk eens op te houden met dat kibbelen en drenzen, och, dan voelen wij op onze
wijze den ganschen omvang van juffrouw Bekkers woord, dat vader zooveel had
meegenomen.
Ge zult wel zeggen, dat we moeder toch nog hadden, en dat is ook zoo; en eere
wie eere toekomt! Als zij niet voor ons had zitten pikken en mazen, en de hemel
weet wat zij niet al uitvoerde met haar zachte handjes, want zij haalde er bepaald een
meid mee uit! En soms zei ze, dat zij er zelve om lachen moest, wanneer zij dan zoo
met een veger en een blik op den vloer omkroop. Doch nu achterna kan ik er nog
wel eens een traan van in mijn oogen krijgen. Zij was dat niet gewend, en dan nog
een brutale mond toe van die akelige dagmeisjes, die altoos volle lampetkannen en
theestoven onderstboven gooiden, of geregeld betrapt werden met de vijf vingers in
het eten! Intusschen, dat alles mag best zijn en aandoenlijk zelfs, voor een ventje van
een jaar of negen is het niet genoeg om het pleizierig te vinden; en dan komt er nog
bij, dat ik mij niet op mijn gemak voelde met de jongens van mijn school, want
daaronder waren, die er aardigheden over hadden, dat het bij ons, zeiden ze, zoo'n
kale boel was geworden. En onze nieuwe buurkinderen, daar hoorde ik toch ook
maar half bij. Zij hadden vaders, die 's Zondagsmiddags in hun hemdsmouwen op
stoep konden zitten rooken, en dan kwam het gevoel bij mij boven van den zoon,
die zijn vader op een schimmel heeft zien rijden aan het hoofd van de heele schutterij.
Zoo heb ik dan menig uur voor het raam staan druilen, en ik wist precies hoeveel
ruiten er in elk venster van de huizen aan den overkant waren, en weer hoor ik het
geratel van den aschman (wiens kar zoowat het eenige rijtuig was dat bij ons
voorbijkwam) en het dichtvallen van de emmers van den melkboer, als hij een van
zijn klanten geholpen heeft en hij zich gereed maakt om zijn vrachtje een paar deuren
verder te dragen. Een jankende hond, of een dronken man met wat volk er achter,
had op mij dezelfde uitwerking als tjilpende musschen in de vensterbank op een
gevangen sijsje, dat als een dolle gaat rond-
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huppelen in zijn kooi, en van dien tijd af weet ik, waarom de burgemeester van die
afschuwelijke orgels ook buiten kermistijd vrij in de straten laat draaien, want zoo
afschuwelijk kan er geen zijn, of ik vrees dat er nog altoos kinderen gevonden worden,
die, als ik in die dagen, hun neus tegen het glas platdrukken, om er zoo lang mogelijk
een zweempje van te kunnen bespeuren. Maar nu heb ik er genoeg van gezegd om
u te doen begrijpen, wat voor een ding dat zijn moest, toen op een dag een van ons
de voordeur onder aan de trap had opengetrokken (want er was gebeld) en nog amper
naar gewoonte boven van het portaaltje geroepen had, wie daar was, of er komt een
heer omhoog stommelen en een oogenblik later staat voor ons aller verbaasde blikken
niemand anders dan de ‘neef uit Brussel’!
Natuurlijk kon niet een van ons zien dat hij het was, maar hij begon met het zelf
te zeggen, en daarmee waren wij op staanden voet de beste maatjes van de wereld.
Want die neef uit Brussel was al sinds jaar en dag de roem van de familie, hoewel
hij eigenlijk maar een vertelsel was, dat vader onder de thee bij den haard deed, met
Bello aan zijn voeten en twee of drie van ons op de knieën, en moeder zelfs had neef
nooit met haar oogen gezien. Maar hij had met vader schoolgelegen bij monsieur
Röder, en de verhalen die ge van die school kreegt waren om te kraaien van den lach,
en ik zeg u, dat we vader wat dikwijls hebben laten oververtellen van de streken die
de jongens uithaalden, en hoe mesjeu, als laatste middel om er orde onder te krijgen,
de globe boven van een kast liet komen, want als het langer zóó moest, dan zou hij
den rekels les geven in de aardrijkskunde! Doch wanneer hij dan zoo met die globe
begon te draaien en al de landen van de wereld gierden hun langs den neus, dan
werden zelfs de brutaalste jongens als lammeren, en de globe kon vooreerst weer
gerust naar boven, op de kast. Nu of daardoor de lust tot reizen bij neef gewekt was,
maar na mijn vader dapper te hebben bijgestaan in het plagen van de ondermesjeus,
en ik meen dat hij ten slotte ook nog
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weggejaagd werd van school, nu, na nog een heelen hoop gekke dingen te hebben
bedreven, besloot neef de wijde wereld in te gaan, en op een frisschen Maartschen
morgen zag vader hem op den bok van een diligence, de koetsier blies in de trompet,
en zoo reed neef onder muziek het lieve vaderland uit. Hij bracht het, hoorde men
later, tot Antwerpen; daar bleef hij hangen, en eerst na een heelen tijd zette hij zijn
ontdekkingstocht voort tot Brussel; maar toen kwam hij ook niet verder. Ik weet niet
wie hem daar vond, en het bericht, dat wij bij die gelegenheid over hem ontvingen,
vervulde mijn brein met de buitensporigste voorstellingen; want hij was gezien,
zittende in een soort van kooi, achter tralies, en om hem heen was het alles geld en
bankpapier, ja, vlak voor neefs venster lagen het zilver en het goud, zooals het lekkers
bij ons voor de ramen van de banketbakkers; en wat of ik daar wel van gemaakt heb!
Ik had van mijn leven niets gezien wat daarop geleek, en omdat wij verder geen
tijding van hem kregen, bleef neef dus in onze verbeelding voortbestaan, tot aan zijn
middel begraven in de rijksdaalders en de gouden tientjes; en als er jongens waren
die er op schimpten dat wij geen rijtuig meer hielden, dan troostte ik mij met den
neef uit Brussel, die, als hij wou, alle rijtuigen van de wereld koopen kon. En zoo
zijn er misschien wel groote menschen, die zich op dezelfde manier troosten, met
dingen in de verte, en sommige van die dingen hebben mogelijk nog minder
werkelijkheid dan onze neef in Brussel had.
Want dat die niet enkel in onze voorstelling bestond, bewees hij op dien
achtermiddag, toen hij zich daar opeens springlevend aan ons vertoonde, met een
gouden bril en een snor als een generaal, wat tegenwoordig weinig zeggen zou, nu
de goedhartigste kereltjes er uitzien als voor dertig jaren de rooverhoofdlieden in de
prentenboeken, doch toen was het iets bijzonders. En wij worden er allen stil onder,
als wij zien hoe die verbazende neef uit Brussel zijn roodzijden zakdoek voor den
dag haalt, en hij doet of hij zoo geweldig snuiten moest bij het verhaal van moeder,
hoe vader ziek geworden is

François Haverschmidt, Familie en kennissen

178
en wat er dan verder volgde. Maar als hij daarop een poosje stil heeft gezeten met
een gezicht haast even rood als zijn zakdoek, springt hij van zijn stoel en hij knijpt
Jet in de wangen en Jan klopt hij op den schouder en ik word in de hoogte getild, en
die beweging bevalt zoo, dat nu moeten al de kleintjes in de hoogte en een oogenblik
later, lieve deugd, is het een geravot en een lawaai, dat er een boodschap van de
menschen beneden komt, wat of er te doen is, want ze vreesden dat zij het plafond
naar omlaag kregen. Hierop wordt er nu krijgsraad belegd, zooals neef het noemt,
en het spreekt vanzelf dat hij blijft eten, maar wat moet er vanavond gedaan worden?
Want morgen, daar is niets aan te doen, dan moet hij weer heen. En nu komt de groote
gebeurtenis die ik u vertellen zou, of de kleine misschien in uwe schatting, maar ik
huiverde van verrukking, toen het mij aangezegd werd, dat men naar de komedie
zou, en ik mocht ook mee! Jan en Jet waren er we eens een enkelen keer geweest,
maar ik had dien geheimzinnigen drempel nog nooit overschreden, waar ik wist dat
zooveel heerlijkheid achter verborgen moest liggen; maar zooveel heerlijkheid als
ik toen bij die eerste gelegenheid aanschouwd heb, neen, dat wist ik niet. Ik zwijg
van den strijd die er aan voorafging. Neef wou moeder ook met alle geweld mee
hebben, maar zij mocht en wilde nog niet uitgaan; en daarop zei neef, dat dan het
heele plan maar moest worden opgegeven, doch dat wou moeder toen weer niet
hebben, en de slotsom was dat zij bij de kleinsten thuis zou blijven, en Jan en Jet en
ik zouden met neef naar de komedie.
Kom nu, o Muze der... Ja, wat voor een muze is dat, die iemand zijn kinderlijke
herinneringen in de pen geeft? Nu dan gij, Thalia en Melpomene zelve, die ik dien
avond, zonder u te kennen, voor het eerst gezien heb, ieder in een hoek aan
weerszijden van het gordijn, en met het orkest aan uw voeten! En in den directeur
vond ik denzelfden heer terug, doch nu zonder zijn sierlijk gepluimde sjako, die de
maat placht te slaan als de schuttersmuziek het vaandel hielp afhalen van ons oude
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huis! Ja, daar zat hij op een verhevenheid, en hij keek rechts en links en zwaaide met
zijn stokje en de violen en de fluiten en dan die geweldige bas, het ging alles op
commando, en mooi dat het was! Wij hadden het uit de eerste hand, want we zaten
op de voorste bank, maar nu en dan, wanneer al de koperen instrumenten ook invielen,
en een klein bocheltje roffelde op de pauken, dan moest ge de ooren bepaald
dichtstoppen, en toen kwam ik er achter, dat het eigenlijk nog op zijn allermooist is,
wanneer men bij beurten de handen even voor zijn ooren houdt en men neemt ze er
dan weer eventjes af. Die plotselinge overgangen van stilte tot geraas en omgekeerd,
neen, maar dat was alleen het geld van den avond waard; en zoo vliegt het half uur
om, eer het gordijn opgaat, (want we waren voor alle securiteit maar wat rijkelijk
vroeg gekomen), en, o menschen en goden, daar had ge nu die wonderwereld, het
tooneel, vlak voor ons!
Het was een bosch, en neen, niet maar een bosch zooals ge er ook een bij òns hadt,
even buiten de stad, want dat was men meteen dóór, maar het was een echt bosch en
er kwam geen eind aan, zoodat men er dagen lang in verdwalen kon. En er wàs ook
iemand in verdwaald, en dat was verschrikkelijk om te zien, zooals hij zocht en zocht
en achter al de boomen keek, of er ook een uitgang was, of eigenlijk achter de
schermen, zooals Jet mij uitlegde, want dat heb ik al gezegd, die was wel meer in de
komedie geweest en die wist dus dat het de schermen waren. En had hij nu dien heer
maar gemerkt, dien Jan en ik een oogenblik tusschen de boomen ontdekten, en Jan
hield vol, dat het meneer Hanewinkel was. Dat was namelijk een heer bij ons vandaan,
en hij schreef stukken in de krant over het tooneel, voegde Jan er bij; maar hoe had
nu bij mogelijkheid die meneer Hanewinkel zich daar in dat bosch kunnen ophouden?
Doch in elk geval, en wie of het dan was, Jan en ik zagen hem duidelijk, zooals hij
daar achter zoo'n scherm ergens naar tuurde, met voor ieder oog een verrekijkertje,
en ik denk voor het naast dat hij óók verdwaald was, maar ongelukkig merkte
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de ander hem niet, en hij liet den ander ook maar dwalen, en zoo viel die stumperd
dan eindelijk doodaf op een rotsblok; want dat was een rotsblok, zei neef. Daar lag
hij toen, heel ongemakkelijk, dat kan men wel denken, en al maar in zich zelf te
praten, van dat hij een graaf was, en ze hadden hem uit zijn kasteel gezet, en dan had
hij nog een zoontje. Maar toen hij daarover begon, toen duurde het niet lang of bij
Jet kwamen de waterlanders, en Jan en ik knipoogden eens tegen elkander, want dat
vonden we wel wat al te gek. Maar een beetje later kreeg ik er toch ook mee te doen,
toen er een meisje op het tooneel kwam, en kijk, dat was nu zoo'n snoeperig gezichtje,
met een roos in het haar; die had ze op haar moeders graf geplukt, zei ze, en ik weet
niet wat voor een afgrijselijke schurk (maar dat het een schurk was, dat zag men
dadelijk, want dat rollen dat die man deed met het wit van zijn oogen en dan al de
andere leelijke gezichten die hij trok, zooals ik vast geloof dat alleen heel groote
schurken ze trekken) nu dat monster wou het lieve, onschuldige meisje vermoorden,
en ik knijp Jan in den arm van den angst, maar dan valt er een donderslag, en ik heb
er nooit zoo een gehoord, want het leek wel een bons op de Turksche trom zoo
geweldig kwam hij aan, en de graaf op het rotsblok schrikt wakker, en toen moest
ge eens gezien hebben, wat een pret of al de menschen in de komedie hadden! Het
was een getrappel en een geklap in de handen, en Jan en Jet en ik ook mee, dat begrijpt
ge; want de graaf pakte den schurk bij zijn keel, en als dat lieve meisje niet tusschen
beiden gekomen was, dan reken ik dat hij hem geworgd had, zoo had hij hem beet!
Wat een geluk, dat de graaf daar net op die hoogte verdwaald was, en wat een engel
van een meisje, om nog zoo om genade te bidden voor haar moordenaar! Jan en ik
waren haast niet tot bedaren te krijgen, en zoo ging het eigenlijk den heelen avond
door. Want er kwamen nog verscheiden andere roerende tooneelen, en er was ook
een geheim; dat wilden ze geen van allen zeggen, of ze konden niet, dat begreep ik
niet al te best; want wanneer het zoo goed als uitgekomen was,
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en we dachten dat er in het geheel geen reden was om het langer te verzwijgen, dan
schoot er zich iemand dood of zoo, en zoo doende bleef het tot aan het slot een
geheim. Maar neef gaf er ons uitleg van in de pauze, en hij zeide dat zij het dáárom
zoolang hadden stil gehouden, omdat anders het stuk dadelijk uit geweest was; en
toen deed het ons ook pleizier, dat zij het maar niet terstond gezegd hadden. Maar
anders, wij hebben er wat een vrees en een droefheid om uitgestaan, als dat lieve
meisje dan maar al riep van: ‘moeder! dierbare gestorven moeder!’ en we wisten
toch, en iedereen wist het, buiten haar, dat die moeder nog leefde; en verbeeld u! ze
had haast nog die eigen moeder een glas met vergiftige pons laten opdrinken, (dat
had die afgrijslijke schurk natuurlijk weer klaargemaakt) en de moeder had het al
aan de lippen, maar toen herinnerde zij zich gelukkig nog, dat zij een gelofte had
afgelegd, van geen pons meer te zullen gebruiken, voordat haar man uit de Oost
terugkwam, en dat was haar behoud. Want een oogenblikje later leegde de schurk
dat glas, en o heeremijntijd, wat een pijn of die deugniet toen kreeg, en zulk krimpen!
Hij was er nog niet eens mee klaar toen het gordijn viel, en de gravin lag flauw in
de armen van den graaf, en de zoon van dezen had haar dochter bij de hand, want
het was een zoon uit een vorig huwelijk, en dan mochten ze wel vrijer en vrijster
zijn, verzekerden Jan en Jet mij, en zoo kwam alles dan nog best terecht op het laatst.
O, o, wat is het toch mooi, als de dingen zoo terecht komen; en neef zei in de
koffiekamer, waar wij onder de pauze ieder een grooten kop chocolade van hem
kregen, dat hij wat graag wou dat alles zoo terecht kwam; en daarop ging hij ons
vragen, of wij braaf ons best deden om wat te worden in de wereld, en wát of wij
dachten te worden. En ik bekende hem eerlijk, dat ik er eerst zwaar over gedacht had
om te zien of ik het tot commandant van de schutterij kon brengen, maar dat ik
vanavond van plan was veranderd, en nu had ik besloten om mij aan het tooneel te
wijden. Nu, dat scheen neef uitmuntend
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te vinden, maar toen werd er gebeld, en wij moesten ons haasten om het nastukje
nog te zien.
De schurk was thans weer beter, en het vergiftige drankje scheen hem goed gedaan
te hebben, want hij was nu de pleizierigste man dien men denken kan, en zoo grappig
als hij danste, en dat met de vrouw van den barbier die juist gereed was met hem in
te zeepen! Kijk, toen merkte ik toch óók, dat er geen mensch is, of hij heeft zijn
goeden kant (en dat was nog een stelling, die ik vader wel eens had hooren verdedigen
tegen juffrouw Bekker, en nu zag ik het ook), maar overigens had ik toch moeite,
om met mijn ziel bij dat nastukje te blijven. Mijn gedachten waren nog maar al bij
het groote stuk van daareven, en, om de waarheid te zeggen, was het vooral het lieve
meisje, dat mij onophoudelijk voor den geest stond; ik kon er maar niet goed overheen
dat ze met dien zoon van den graaf ging trouwen, want ik vond haar dan toch zoo
allersnoe-perigst lief!
Ik ben in een soort van droom de komedie uitgeraakt. Het laatste wat ik zag was
de gewezen schurk, die diep stond te buigen voor neef en ons en voor al de menschen,
en de barbiersvrouw boog ook, en de barbier zelf en nog verscheiden scheerklanten
van hem, en wij klapten maar al in de handen, en dan geraak ik in de klem tusschen
Jan en Jet, en neef heeft maar werk om te maken dat ze ons niet onder de voeten
dringen, en zoo staan wij eindelijk weer buiten in de nachtlucht.
Boven aan den hemel tintelen de sterren. Het vriest, hoor ik achter ons zeggen,
maar ik voel geen kou; ik gloei van top tot teen, en het voornemen rijpt in mij, om
Zondag thuis het eerste stuk nog eens op te voeren met mijn zusjes, en dan zal ik
Barbertje, het dagmeisje, vragen of zij voor schurk wil spelen, want die heeft er net
een gezicht voor, vind ik.
Dit alles is lang geleden, en ik ben glad vergeten of die Zondagsche opvoering
ooit doorgegaan is, en wat of Barbertje dan wel van de haar toegedachte rol gemaakt
heeft. Maar wat ik mij zeer goed herinner, is, dat neef den volgenden dag terug-
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keerde naar zijn kooi met zilver en goud. Het spreekt vanzelf, lang kon hij er niet
vandaan, en zoover ik weet, is hij er ook niet weer uit te voorschijn gekomen. Wij
zagen hem ten minste niet terug, doch van tijd tot tijd kreeg moeder een brief van
hem, en dat waren brieven waar wel vijf lakken op zaten, wat niet te verwonderen
is, want die het breed heeft laat het breed hangen.
En ik ben opgegroeid, nu juist niet tot een acteur, maar ik weet niet of ik daar wel
spijt van behoef te hebben. Soms vind ik, dat er ook aan deze zijde van het gordijn
komedie genoeg gespeeld wordt, en ik zeg met neef: liep het ook altoos maar even
mooi af, als in het prachtige stuk dat wij toen met hem gezien hebben. Prachtiger
stuk denk ik niet dat ik ooit van mijn leven zien zal, en dat kan hieraan wel liggen,
dat ik het gezien heb met die wonderbare oogen, die zoo'n, voor vele dingen
onmisbare, tooverkracht hebben: de groote, geloovige, dankbare oogen van een kind.
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Een Nutsbijdrage van oom Jan
Neen maar dat is waar ook, beter doen dan kwaadworden als het er op aankomt, dat
kan geen mensch. Ze zeggen wel eens: met zachtheid komt men het verst, en geduld
overwint alles, doch dat zijn van die oudwijvenpraatjes, goed voor lui waar geen
durf in zit, die geen haar op de tanden hebben. Ik zeg maar als je niet wilt, dat iedereen
je op den kop zit, dan moet je nu en dan eens flink toonen, dat je er bent. Donder en
weerlicht dan maar eens een beetje, en sla maar eens met de vuist op de tafel, dat het
theegoed er van rammelt! Dat geeft ontzag onder de huisgenooten; dat houdt er den
schrik in. Ze mogen wel eens weten, dat ge om den dood zoo'n mak schaap niet zijt,
als ge wel lijkt; dat ge veel kunt verdragen, heel veel, maar dat uw geduld eindelijk
toch ook op kan, en dat, als ge begint, het van waar ben je mij? gaat en van dik hout
zaagt men planken!
Hoe genoegelijk rolt het leven heen in een gezin, waarvan

François Haverschmidt, Familie en kennissen

185
een der leden, bijvoorbeeld de heer des huizes, een beste kerel is maar - een
verschrikkelijke driftkop. Welk een aangename spanning bij de dienstboden, zoowel
als bij de kinderen en bij mevrouw, gewekt en voortdurend in stand gehouden door
het nooit geheel ongegronde vooruitzicht, van plotseling getuige te kunnen zijn,
tweede persoon niet onmogelijk in een scène, zóó heftig, als de acteurs en de actrices
van het Hollandsch tooneel, die het ijselijkst weten tanden te knersen, met de oogen
te rollen, te schuimbekken, te gillen en te brullen, nauwelijks vermogen weer te
geven. Want het spreekt van zelf, een knappe driftkop barst niet maar op geregelde
tijden los. Soms gunt hij zijn beminden een week, misschien zelfs een paar weken
pauze, maar daar staat tegenover, dat hij hen ook wel eens driemaal op één dag
verrast. En voldoende aanleidingen behoeft hij natuurlijk ook niet te hebben, om te
kunnen opstuiven. Dat is juist het mooie, het geniale in zijn manier van doen. Bij
voorvallen, die den edelsten mensch in heiligen toorn zouden doen ontvlammen, bij
laagheden die iemand zich het hart doen vasthouden van angst, denkende, wat zal
hij (onze driftkop) daar wel van zeggen, als hij dàt komt te hooren? bij zulke wettige
redenen blijft een razende Roeland van het echte soort niet zelden zoo kalm als een
stuk hout. Maar laat er eens niets hebben plaats gehad, of zoo goed als niets, niet
meer dan een simpel ongeluk, dat den beste kon overkomen, of dan een verzuim dat
zonder eenige booze bedoeling gepleegd werd, en daar heb je mij de poppen aan 't
dansen! Men kan er dus nooit met zekerheid staat op maken, wanneer het standje
beginnen zal. Want op enkele voorteekenen te bouwen, dat gaat ook al zoover als
het voeten heeft. Dat mijnheer erg rood ziet, is een te gewoon verschijnsel, om er
veel aan te hechten. ‘Neen, mensch, hij moet eerst wit worden, zoo wit als mijn
schort!’ zegt de meid, op haar vrij groezelige kleedingstuk van dien naam wijzende,
terwijl zij een paar vriendinnen uit de buurt de volstrekt niet te zwak gekleurde
schildering geeft van de laatste ruzies tusschen mijnheer en den
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kantoorbediende of - de werkster. Immers dit is ook zeer merkwaardig; een driftig
mensch is een onpartijdig mensch en een gemeenzaam mensch tevens. ‘Niks niet
trotsch tegen wie ook van de booien.’ Althans wanneer hij weer een van zijne vlagen
heeft en op volle kracht is. Dan maakt hij geen onderscheid tusschen zijn naaste
bloedverwanten en tusschen, ja tusschen den ellendigsten bedelaar, die om een centje
komt malen. Hij smijt ze allen eveneens de deur voor den neus toe, en het is wezenlijk
aandoenlijk om te zien, op hoe gelijken voet hij zich weet te plaatsen, hij, de voorname
mijnheer, lid van den raad, en weet ik wat al niet meer, met een dronken aschboer,
die in een aanval van royaalheid, den halven inhoud van het vuilnisvat net voor het
huis op de kleine steentjes heeft uitgestort. Geen mensch dus, hoe hoog of hoe laag
ook, die zeggen kan: ik zal den dans wel ontspringen, mij zal hij er wel buiten laten.
En allerminst mag mevrouw daar op rekenen. Al heeft zij niets met het gebeurde,
dat haar man kwaad heeft gemaakt, uit te staan, dan moet zij er toch het woedende
verslag van aanhooren. En laat haar het hart niet hebben, om er iets tegen in te
brengen, want dan kan zij er stellig op aan, dat de scène ten haren pleiziere nog eens
dunnetjes wordt overgedaan. Vandaar dat mevrouws gevoel van onrust nog het
krachtigst werkt van alle huisgenooten. Te meer omdat zij het geluk niet heeft van
de jongeren, die zich lichter over onaangenaamheden heenzetten en die, opgegroeid
onder telkens weerkeerende hevige tooneelen, nauwelijks beter weten of het hoort
zoo, die er misschien ook allengs koppig en kwaad tegen in zijn geworden en nu bij
zich zelven zeggen: laat hem maar eens aan den gang gaan; ik zal hem dienen met
van 't zelfde laken een pakje! of, jawel, ik geef er wat om, of hij al op zijn poot speelt;
hij durft mij toch niets te doen. Ik wou dat hij het eens probeerde om mij weg te
jagen. Ik ben volstrekt niet verlegen om een dienst. - Dit laatste kan mevrouw
natuurlijk al heel bezwaarlijk nazeggen. Zij weet maar al te wel, af te komen van een
man die u het leven zoo tamelijk verbittert, dat
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gaat zoo gemakkelijk niet. En bovendien, zij wil ook niet van hem af, zij houdt nog
veel te veel van hem, ondanks zijn booze luim, zijn trouweloosheid. Of zou dit geen
ontrouw zijn, geen schennis van den eed der liefde? In plaats van zich te beheerschen
ter wille van zijn echtgenoot, den teugel te vieren aan zijn hartstochten, onverschillig
of de vrede des harten bij onze wederhelft er door vernietigd wordt? En, nog eens,
die vrede gaat reddeloos verloren, wanneer men zoo langzamerhand zijn binnenste
heeft weten te maken tot een buskruitmijn, die bij de eerste aanraking met vuur
ontploft, of juister, tot een bewaarplaats van enkel nitro-glycerine, waarvan men,
meen ik, den naam maar luid behoeft uit te spreken, en knal - weg ben je.
En nu moet vooral niemand meenen, dat het alleen de opvliegende mannen zijn,
die hun vrouwen het leven bederven. Neen, ik ken, dunkt mij, ook goeie kerels, die
op zekeren dag, met bloemen in het knoopsgat van hun besten rok, en met al den
ernst van een eerlijke ziel, beloofd hebben, dat zij de vrouw hunner keuze zouden
trachten gelukkig te maken, en die daarbij haast zelf aan het huilen sloegen, toen zij
bemerkten, onder hoeveel tranen hun witbekranst bruidje op haar beurt hun diezelfde
zalige toezegging deed; - doch die, ja, van hun kant eerlijk hun woord hebben
gehouden, die waarachtig hun best hebben gedaan en nóg doen, om het wijfje haar
trouwdag alle dagen weer te doen zegenen, maar die, zoo om en bij de week, na
opnieuw de noodige grauwen en snauwen, vinnige zetten, en soms zelfs nepen en
stompen, van hun ander ik te hebben genoten, (ik overdrijf niet; er wordt onder
echtelieden veel meer genepen en gestompt, bepaald van den kant der zwakke partij,
dan de kantonrechter te weten komt) die zeg ik dan, wezenlijk niet voor hun vermaak,
zich zelven wel eens afvragen, wat of de vrouw toch wel gemeend mag hebben, toen
zij op dien zekeren dag van onder haren sluier aan haren bruidegom het o zoo zachte
rechterhandje reikte?
Doch ik verval ongemerkt in het hoogeernstige. Ik ben be-
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gonnen met den lof te zingen van het kwaadworden, en ziedaar me nu waarlijk bezig,
met te drukken op de zeere plekken aan ach zoo menig huwelijksleven! Of was dat
van den aanvang af mijn bedoeling? Wel neen! Ik had het over de verstandige
gewoonte, om zoo nu en dan eens te laten merken, dat men, ja veel heeft van een
lieflijk landschap, maar met een bodem, waarin zich vulkanische stoffen ophouden.
Wie heeft nu daarmede gemeend, de formeele aardbevingen aan te bevelen, de
lavastroomen die dorpen en steden verwoesten, en dieren en menschen verstikken?
Neen, maar zoo'n beetje onderaardsch geloei, en dan tusschen beiden zoo'n kleine
schudding, dat kon geen kwaad, had ik gedacht, dat doet bepaald goed!
Gij komt van de sociëteit. Vrouw en kinderen zitten reikhalzend naar u te verlangen.
En ze hebben er ditmaal dubbele reden voor, want ge komt een goed kwartier te laat,
en het eten heeft al dien tijd op tafel staan wachten en (een nare gewoonte van dat
eten als 't moet wachten) staan koudworden. Nog een kwartiertje en de beide jongens
en een van de meisjes moeten, zoo hard als zij kunnen, draven om de school te halen.
Dat was nu anders minder, maar er moet vleesch gesneden worden, en uw vrouw
weet, dat gij er zwak op hebt, om dat zelf te doen. ‘Vrouwen kunnen dat niet,’ hebt
ge meer dan eens met echt mannelijke waardigheid verzekerd. Misschien zou zij het
nochtans voor dezen keer hebben beproefd, óf vrouwen het werkelijk niet kunnen.
Doch gij zijt, neen geen driftkop, bewaar ons, maar gij denkt er toch ook zoo over,
dat het wel verstandig is, zoo nu en dan eens te laten zien dat gij, om den dood... enz.
Dat is aan uw echtgenoot volkomen bekend, en daarom acht zij het min raadzaam,
proefnemingen te doen, waarvan zij niet geheel zeker is, of zij uw goedkeuring zullen
wegdragen. Nu, zij heeft ze dan ook veilig achterwege kunnen laten; gij zult wel
gauw maken, dat de verloren tijd ingehaald wordt: mes en vork zijn al in uw handen,
en het gaat er door, dat het een aard heeft.
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‘Snijd je niet wat dik, Kees?’ (ik onderstel nu maar, dat ge Kees heet) ‘Snijd je niet
wat dik?’ vraagt vrouwlief in alle bescheidenheid.
Wat moet ge nu doen? Het spreekt vanzelf, gij kunt doodeenvoudig wat dunner
gaan snijden. Daar is zelfs veel vóór te zeggen. Dungesneden smaakt het vleesch
beter. De kinderen kunnen het gemakkelijker klein malen, wat bij de haast die ze
hebben zeer wenschelijk is en, aangenomen dat er hun alleen nog maar tijd is gebleven
om het vleesch ongekauwd door te slokken, dun laat het zich ook wel zoo goed
verteren, als wanneer het aan dikke stukken in de maag komt. Maar zult ge u met
zooveel nauwlettendheid van uw voorsnijdersambt kwijten, dan hebt ge weer langer
tijd noodig en, zooals wij zagen, spoed is voor 't oogenblik hoofdvereischte. Zou het
dus nog maar niet het beste zijn, uw vrouw, evenzeer in alle welwillendheid,
voldoende verklaring van uw handelwijze te geven, en inmiddels in allerijl, zij het
dan ook wat minder keurig, uw huisvaderlijke taak te volbrengen? Zeker, indien ge
dat doet, dan lijdt het geen twijfel, of uw echtgenoot zal den maatregel billijken, over
vijf minuten is het jonge volkje van het verlangde voorzien, nog vijf en het heeft den
toch reeds halfvoleindigden maaltijd voltooid, een vluchtige groet, en het is al op
weg, om de voedering te verwisselen met de voeding, de vulling van de maag met
de oefening van het hoofd en de vorming van den geest, en gij kunt met uw vrouw
en uw ouder kroost op uw gemak afeten. Kortom, alles zal gaan, of er niets bijzonders
gebeurd was.
Maar neen! Doe nu eens geheel en al anders. Maak u nu eens kwaad over die vraag
van uw echtgenoot: ‘Snijd je niet wat dik?’ Smijt nu eens plotseling het voorsnijmes
op de tafel, steek uw handen in uw broekzakken, en stap met groote schreden de
kamer op en neer, liefst fluitende, een van je vroolijkste deuntjes natuurlijk, ten
bewijze hoe volmaakt ge u zelven meester zijt, hoe geheel boven die hatelijke
aanmerkingen van vrouwen en dergelijke schepsels verheven, doe dàt nu eens, en
wat wedt ge, dat de zaken een merkwaardige wending zullen nemen?
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Misschien hebt gij al dadelijk het geluk, dat het mes in zijn val een van de groote
schotels breekt, zoodat het tafellaken gerust kan zeggen: Nu moet ik in de wasch! In
dat geval hebt gij de meest wettige oorzaak om met den kreet: ‘Is me dat hier in huis
een boel? Eeuwig en altoos!!!’ het huisvertrek uit te vliegen, de deur achter u dicht
te trekken, met een slag die den gang doet daveren, naar het salon te snellen en daar
op de glasruiten te gaan staan trommelen. Ik neem aan, dat gij het daarbij laat. Dat
gij den heer, die zich juist op dit slecht gekozen tijdstip bij u doet aandienen, niet
met luider stem van uw toevluchtsoord uit laat weten, dat hij om uw part wel mag
oprukken, zoodat gij dus evenmin, in uw overijling, een zeer voordeelig aanbod van
de hand wijst, als iemand, op wiens gunst gij wel prijs moogt stellen, voor altoos tot
uw doodvijand maakt. Neen, het blijft ditmaal bij een doodonschuldig trommelen
op de glasruiten, waarna gij triomfantelijk in de woonkamer terugkeert. En wel
triomfantelijk! Of is de uitwerking van uw korte maar krachtige demonstratie niet
schitterend? Uw oudste dochter heeft zichtbaar - geschreid. Uw groote zoon is met
de kleinen van tafel verdwenen. Gij kunt er op aan dat hij u op dit oogenblik verfoeit
en dat hij bij de eerstvolgende gelegenheid uw vaderlijk voorbeeld volgen en, als gij
er iets van zegt, het u onder den neus wrijven zal. Vrouwliefs eetlust is glad weg,
evenals haar gezellig discours. Beproef het maar eens, of gij haar niet aan het eten
en praten kunt krijgen. Want gij zijt iemand, die niet kwaad kan blijven. Uw hart is
goed. Als gij u omkeert, is alles weer vergeten, bij u namelijk. Gij eet dus zelf met
overdreven appetijt. Doch uw vrouw, dat malle mensch, neen zij doet haar best wel,
maar het slikken schijnt haar zoo gemakkelijk niet af te gaan als gewoonlijk; en
zeker, zij antwoordt u wel op uw vragen, maar ik moet zeggen, ze doet het meer
beleefd dan hartelijk. Kortom gij hebt veel satisfactie van uw kordaatheid, uw
fermeteit. Gij ondervindt opnieuw, dat het toch wel eens goed is, aan de zijnen te
laten merken, dat zij in u geen katje, om zonder handschoenen aan te pakken,
voorhebben.
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Ten behoeve dergenen, die bij gemis aan genoegzame geestkracht, het niet goed van
zich krijgen kunnen om, laat uit de sociëteit aan tafel komende, zich zoo eens flink
te laten gelden, is er geen beter raad, dan dat zij, voor of onder hun partijtje, een
stevigen bitter nemen, of, als zij afschaffers zijn, eenige glazen port of madera.
Probatum est.
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't Was Sinterklaas
't Was Sinterklaasavond en een mistige avond, zooals de goede heilige liefst heeft.
Want nu kon hij zijn beroemden rit over de schoorsteenen doen zonder dat iemand
er iets van zag, behalve natuurlijk de kinderen. Die hebben oogjes, daar kunnen ze
mee ontdekken wat geen professor met behulp van den sterksten telescoop vermag
waar te nemen. Ik heb ten minste zoo'n jongetje gekend, dat zag alles duidelijk, en
het hoefde er niet eens voor uit de kamer te gaan naar buiten op de donkere straat.
Als het bij de kachel zat op zijn vaders knie, hoorde het ook het trappelen van
Sinterklaas zijn paard over de pannen van het dak en het brieschen van den prachtigen
schimmel. En dat dit geen verbeelding was bleek aanstonds daarop. Want in hetzelfde
oogenblik dat het ventje zijn kleinen wijsvinger aandachtig omhooghief, daar hagelde
het eensklaps tegen het behang en in een ommezien lag het bezaaid met pepernoten
en met suikerboonen. Van wien kon dat anders komen dan van
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den grooten kindervriend, die net toen hij boven den schoorsteen was een paar ferme
grepen had gedaan in zijn onuitputtelijken zak? Maar men moest er zoo'n aardig
jongetje voor zijn of een even lief meisje om dat te weten. En dan moest men ook
geen vader en moeder hebben, o zoo verstandig, o zoo volkomen nuchteren, die het
hun plicht achten den kinderen vóór alle dingen in te prenten: ‘Er is geen Sinterklaas!
Sinterklaas? Die is lang dood!’ Lang dood? Ja voor hen is hij dat zeker, en ach ook
voor hun arme kleinen! Want al krijgen die nu op den zesden December ik weet niet
wat voor dure presenten, er is niet half zooveel aardigheid aan het kostbaarste
speelgoed en lekkers waarvan aan het kind gezegd is: ‘vader en moeder hebben het
in dien en dien winkel gekocht’, als aan een handvol pepernoten die onverwacht uit
de lucht komen vallen. Niet dat ik er vóór ben, de lieve jeugd nog langer onnoozel
te houden (gesteld ook dat het mogelijk was) wanneer zij er eenmaal uit zich zelve
aan begonnen is te twijfelen of alles wel echt bovennatuurlijk in zijn werk gaat. Maar
laat haar dan ook uit eigen beweging tot de ontdekking geraken dat de weldadige
macht, die zij eerst daar omhoog op den schoorsteen zocht, nergens anders schuilt
dan onmiddellijk bij haar in het liefderijk ouderhart. Dat is een prettige manier van
wijsworden en waarbij niemand iets verliest. Hoe grappig, als het kind nog weifelt
wien het vurigst te bedanken, Sinterklaas of vader en moeder, en als het dan in alle
stilte de stoute schoenen aantrekt en op zijn beurt beproeft om ook eens voor den
goeden heilige te spelen. Wat kijken de oudjes dan mal op den neus, of liever wat
een echte, blijde verrassing is dat voor hen, wanneer zij mogen opmerken hoe hun
eigen vriendelijke liefde weerklank heeft gevonden in het gemoed van hun kroost
en daar niet minder aardige uitingen van het edelst gevoel aan ontlokt! Och, zeg niet
dat al dat aardige er niet bij hoeft; dat het al wel is wanneer het kind maar diep
doordrongen is van zijn plicht om vader en moeder als zijn grootste weldoeners te
eeren en te gehoorzamen. Zeker, ik gaf wat als alle kinderen
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dien heiligste van alle plichten diep beseften en nimmer vergaten. Doch het lijkt mij
toe, dat eeren en gehoorzamen (en in 't algemeen alle deugden die men samenvatten
kan in dit ééne woord liefde) eerst dàn haar volle beslag krijgen, als er nog iets
bijkomt, iets ik weet niet wat. Is het iets poëtisch? We zullen maar weer zeggen: zoo
iets aardigs.
Ik houd niet van opvoeders die geen aardige manier hebben van opvoeden. Ik houd
niet van weldadigen dien het weldoen niet aardig afgaat. Ik houd niet van vromen
wier vroomheid misschien onberispelijk is maar in het geheel niet lief, niet
beminnelijk... Nu maar gij houdt zeker niet van vertellingen die dreigen te ontaarden
in een verhandeling of in een beschouwing ‘over’... Vergeeft mij, ik moet weer terug
tot waar ik mee begonnen ben.
Het was dan een Sinterklaasavond, mistig, nattig, kil, maar in duizenden hartjes en
harten brandde een lekker warm vuurtje dat de oogen uitschitterde en de wangen
hoogrood kleurde. Vooreerst waren daar de rijkeluiskinderen die zich in de
banketbakkers- en galanteriewinkels rondom de rijk voorziene tafels en langs de
sierlijk gerangschikte uitstallingen verdrongen. Al mijn dagen, wat wonderen waren
daar niet te zien! Denkt maar uit wat ge wilt, en ge zoudt het in suiker of chocolade
vinden nagebootst. Het gedierte des velds, de visschen en de vogelen, ja de sterren
des hemels, en dan natuurlijk de mensch in alle mogelijke toestanden. Snoeperige
zuigelingetjes in luiers of in wiegen, en niet minder snoeperige jonge dametjes bij
pianootjes met heusche muziek vóór zich, en misschien konden de pianootjes wel
wezenlijk spelen en behoefden ze alleen maar opgewonden te worden met het
sleuteltje dat er in stak, want alles was even natuurlijk en ge zoudt zweren dat die
herders in hun witte overhemden (van witte suiker) en met hun saffraangele schaapjes
(ge kondt de saffraan ruiken), ik zeg, ge zoudt zweren dat ze allemaal leefden. Doch
wat was dit en nog zooveel meer, ten minste voor iemand die gevoel had voor
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grootsche afmetingen, bij de kolossale vrijers en vrijsters die, met de goedmoedigste
gezichten en de handen in de zakken, stonden af te wachten wie hen straks meenemen
zou om Sinterklaas met hen te houden? En nu het schouwspel dat de galanteriewinkels
boden! Hier ontzinkt ons de pen! Dit was letterlijk de wereld in 't klein. Spoortreinen
en stoombooten vol met reizigers, omnibussen om hen af te halen zoodra ze zouden
aankomen, en komedies om er hen naar toe te brengen en waar de acteurs alvast
begonnen waren met een roerend tooneelstuk; of gezellige huiskamers, waar men
reeds om de theetafel zat te wachten. Sleeperskarren om de goederen te vervoeren,
over ophaalbruggen, naar pakhuizen met ruimte in overvloed op de verschillende
verdiepingen voor kisten en balen en vaten en met toestellen om alles naar boven te
hijschen. En dan magazijnen waar van alles te koop was, en kerken met klokken in
de torens, en boerderijen, en bosschen vol leeuwen en tijgers, maar ook dierentuinen
waar men die verschrikkelijke beesten bekijken kon zonder gevaar te loopen van
door hen te worden opgegeten, hoewel er voor wie niet bang was uitgevallen ook
wapens te krijgen waren om de monsters te bevechten, ja men kon zich hier alle
wapens aanschaffen en alle uniformen die men noodig heeft om menschen te
beoorlogen, tot dodjes van revolvers en mitrailleuses toe. Ziet daar is de krijg al
uitgebroken! Honderden tinnen soldaatjes, infanterie en cavalerie, belegeren een
vesting waar de dood hun uit tegenbraakt door den mond van kanonnen, die bij de
minste aanraking allesvernielende erwtjes uitblazen. Maar uw oog wendt zich
misschien reeds af, om met grooter welgevallen te rusten op die netjes, sommigen
niet onmogelijk wat al te zwierig aangekleede poppen daar. Nu geen wonder als zij
u blind maken voor al het overige. Hier schijnt het leven wel op de daad betrapt.
Echt haar, althans even echt als dat de meeste echte dames u te zien geven. Oogen,
neen maar ze boren u tot binnen in de ziel; en kijk hier dan eens. Hier ligt een kleintje
gerust te slapen, maar als gij het uit zijn ledikantje tilt dan opent
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het de gesloten oogjes, en drukt gij het aan uw boezem dan stamelt het ‘pè’ of ‘mè’
of iets dat het midden houdt tusschen die twee.
Ontrukken wij ons aan deze tooverwereld! Waar waren wij ook? O ja in een
speelgoedwinkel en links en rechts nevens, en vóór en achter ons, grooter en kleiner
kinderen, met of zonder geleide, maar allen door den diender of klepperman op den
stoep waardig gekeurd om tot dit paradijs te worden toegelaten, en allen in stille of
luide verrukking.
Vermoedt gij misschien daarbuiten op een akelige tegenstelling te stooten? 't Is
waar, het heeft iets hards, die arme drommels die niet binnen mochten komen. Maar
als ge geneigd waart hen te beklagen, dan zouden zij u dat zelven wel afleeren. Wat
hebben die straatjongens een pleizier! Mogelijk is hun pret wel wat ruw, maar daar
zijn het dan ook straatjongens voor, en hier is er een... ik vrees dat die kapotte klomp
van hem niet geheel waterdicht is, en het lijkt wel dat hij pas met zijn voeten uit een
volle goot komt; maar dat hindert hem niet! Heeft hij niet een heerlijk fortuintje
gehad? Een royale mijnheer duwde hem een paar centen in de hand en daar heeft hij
toen zijn geluk mee beproefd in dat kraampje ginds. Ge vindt er wel juist geen brillante
gasverlichting, doch het plakgoud op de dagbroers en ruiters van speculaas, tegen
het uitgespannen beddelaken opgehangen, glinstert verleidelijk genoeg, ook in de
onzekere stralen van het kaarsje, maar half in zijn papieren huisje tegen uitwaaien
veilig. Een koene worp met de dobbelsteenen en zoo'n halve dagbroer was het
eigendom van onzen straatjongen, en daar staat hij me nu en stopt zijn zus een stuk
van zijn buit in den wijden mond, en met zijn tanden bijt hij nog een stuk uit de broek
van den dagbroer: dat is voor de kameraad van zijn zus! Bravo, arme straatjongen!
Van jou zal er zeker wel wat terecht komen, ten minste als de goede God je over niet
te langen tijd nog eens een anderen royalen heer laat ontmoeten, een die niet denkt
dat hij al van je af is als hij je
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maar een paar centen heeft toegeduwd, een die je naar school stuurt en die je later
een knappen baas bezorgt. Wie weet, mogelijk word je zelf dan ook nog eens een
knappe baas en help je dan je zus er heelemaal mee bovenop, en de kameraad van
je zus ook, wie weet het? Was je maar vast zoover als die kinderen die ons daar
voorbijgaan tusschen vader en moeder in, om langs de winkels en kramen te wandelen
en dan waarschijnlijk ook hier en daar (zij het ook niet juist in de voorname
magazijnen) enkele kleine inkoopjes te doen! Veel kan vader niet missen en moeder
heeft ook niet veel kunnen oversparen voor deze gelegenheid (het is alles zoo duur
tegenwoordig en als je dan aan ieder het zijne zult geven, huishuur en zieken- en
begrafenisfonds en zoo al meer, dan komt er wat kijken!) doch dat neemt niet weg
dat de kinderen toch wàt voor hun Sinterklaas moesten hebben; en ze hebben dan
ook al wat, de meisjes onder haar schoudermanteltjes en die lekkere dikke jongen
met die wollen das om, of het hard vroor en het dan nog maar beter was dat hij
smoorde dan dat hij kou vatte: wat stapt hij deftig naast zijn vader, en in zijn eene
hand heeft hij een houten paardje en in de andere twee stuks suikergoed. Daar is één
van voor Jantje thuis; die slaapt nu gerust, want grootje is bij hem gebleven. Maar
wat zal hij morgenvroeg opkijken als hij dat stuk suikergoed in zijn schoentje vindt
en het hooi voor Sinterklaas zijn paard is schoon opgegeten!
O lieve, beste Sinterklaas! Wat zijt gij toch een echte ‘goedheilig man’! Gij weet het
iedereen naar den zin te maken. Niet alleen den jongen heertjes en de jonge juffertjes
die, wanneer ze morgen alles bij elkaar uitstallen wat bij grootouders en ooms en
tantes, en wáár niet al, voor hen gereden werd, bijna ieder voor zich een kleinen
winkel konden beginnen, maar gij vervult ook de nederige woning van den werkman
met het prettige gerucht van blijde kinderstemmen.
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En het zijn niet enkel de kleine kinderen die met kloppende harten de komst van uw
gezegend avondje verbeiden. Hier is een dametje. Hoe oud is ze? Zeker is ze nog
ver van den leeftijd waarop men zoo iets niet wel meer vragen kan. Zestien, achttien
hoogstens? Maar wat kleurt zij, nadat de bel voor den zóóveelsten keer is overgegaan
en de meid brengt een geheimzinnig pakje binnen, met een verdraaide hand aan háár
geadresseerd, en wist ze nu maar vast dat die allerliefste surprise van hèm komt die
door dik en dun is weggehold nadat hij zijn cadeau tegen de voordeur had gelegd en
hij zag hoe die deur op zijn gebel openging! Nu houdt hij waarschijnlijk buiten adem
stil om den hoek van de straat, en in den geest ziet hij haar engelenkopje, omgolfd
van dat weelderig bruin of blond waarvan één enkele lok hem tot den zaligste maken
zou van alle stervelingen... Maar foei, Sinterklaas, is dat nu toch niet wat ondeugend
van u? Weten de pa's en ma's er wel iets van dat deze dingen gebeuren? Gij meesmuilt,
oude heer? Gij herinnert u heel goed, zegt ge, dat pa en ma eveneens deden in hun
jongen tijd? Nu dan mag ik lijden dat die onschuldige vrijerij over jaren op een
huwelijk uitloopt niet minder gelukkig dan dat van pa en ma. Vanávond ontbreekt
er althans niets aan het geluk van de oudelui, nu het blijkt dat zij elkaar wederzijds
ook allerliefst weten te verrassen, net zoo lief als toen hun zilveren bruiloft meer dan
vijf en twintig jaren in het verschiet lag. - En in de keuken, wat gebeurt dáár? Daar
zitten Ka en Dientje, en Sinterklaas heeft aan beiden een reusachtig suikerhart doen
toekomen met toepasselijk opschrift. Op dat van Ka is het:
‘Uit liefde en erkentenis,
En omdat het Sint-Nicolaas is.’

Maar het hart van Dientje spreekt, ondanks zijn kortheid, nog duidelijker. ‘Van,’
zegt het ronduit,
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‘Van uwen Piet,
Vergeet mij niet.’

Vergeet mij niet! en gij kunt er de kruidnagelen uit proeven!
Mistige Decemberavond, wat al vreugde bergt gij in uw neveligen schoot! Omhulde
uw donkerheid maar louter schuldelooze vroolijkheid. Doch we weten het, helaas!
De kroegen en... Dat er dan ook niets in de wereld zijn kan of de duivel profiteert er
meteen bij! Maar dat is nu nog geen reden om te doen als buurman Zemelknoop, die
zich voor deze plechtige gelegenheid heeft voorzien van een onderlip haast tweemaal
zoo hoog opgetrokken als gewoonlijk. Wel, ik wist niet dat een mensch zóó diep
zuchten kon over de verbastering van ons geslacht, en vooral dat iemand, die zooveel
op de zonden van anderen te zeggen weet, tegelijk zoo onpleizierig kon zijn voor
zijn huisgenooten. Ze zitten immers allen als lammeren om u heen, veilig onder uw
hoede voor het wolfsgebroed daar buiten, al uw zonen en dochteren, ieder aan een
nuttig handwerk of over een leerzaam boek! Waarom hen dan nog onthaald op een
knorrige preek over de verkwisting en de ontucht en den hoogmoed? Zij kunnen het
toch waarlijk niet helpen als er zijn die niet deugen willen? Wissel uw naar vertoog
op zijn minst af met een paar boterletters of nu en dan een kopje chocolade! Dat
houdt de aandacht ook wèl zoo levendig, en anders? Ja anders, buurman, praat ge
mij niet uit het hoofd dat er bij ú ook wat aan schort. Ik zal maar niet zeggen wàt.
Wij zien hier nu meteen, het is toch niet geheel waar wat wij daar straks zeiden,
dat Sinterklaas het iedereen naar den zin kan maken. Er zijn ontevredenen, grooten
en misschien ook zelfs kleinen. Broertjes die zusjes benijden en omgekeerd, en als
er vanavond engagementen worden aangeknoopt, daar raken mogelijk ook
verkeeringen af. Doch het kan zijn dat het ook hier geldt: ‘wee u wanneer alle
menschen wel van u spre-
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ken.’ Er is nu eenmaal koren en er is kaf, en dat merkt men het best als er in den
hoop geblazen wordt; en Sinterklaas doet dat ook op zijn manier. Goed, blaas maar
toe, brave heilige! Daar mogen gevonden worden die uw ademtocht niet kunnen
weerstaan, de meesten wil ik gelooven kunnen er toch wel tegen. En indien het nooit
ontbreekt aan zielen zóó ijzig dat zelfs úw warme lippen ze niet vermogen te
ontdooien, er zijn anderen dien het koud zou worden, koud om het hart in de baren
van den rampspoed die tot over hen heen wilden gaan, doch gij biedt hun de hand,
vriendelijke Sinterklaas, als een engel uit den hoogen heft gij hen op uit de golven
en brengt hen aan den zachten oever. Daar vergeten zij, althans voor een poos, in
uwe armen, wat strijds zij al streden, wat leeds hun nog te wachten staat! Van hoeveel
verborgen werken der barmhartigheid weet gij, offers der dankbaarheid van tot
weldoen bewogen beweldadigden, uitingen ook van een medelijden geboren uit de
eigen ervaring van wat lijden is! Op úw avondje, Sinterklaas, hoe menigeen die er
opnieuw leert dat het zalig is te ontvangen, hoe menigeen dat het zaliger nog is te
geven.
Doch nu kom ik dan eindelijk eerst in ernst tot mijn vertelling van: het was
Sinterklaasavond en er waren honderdduizenden gelukkige menschen, kleinen en
grooten, rijken en armen, maar daar waren er ook een paar die voelden zich zoo diep,
diep ongelukkig als een paar menschen zich maar voelen kunnen. Niet dat het geen
fraaie kamer was waar zij in zaten, hij naast den Engelschen haard, werktuigelijk bij
tusschenpoozen in de lustig brandende kolen pokende en dan weer in het vuur
starende, doch zonder oog voor de wonderlijke altoos wisselende gedaanten van de
vlam; en zij bij de tafel met de beide ellebogen op het gebloemde kleed, het gelaat
verborgen in een zakdoek, natgeschreid en buiten machte om haar zachte snikken te
versmoren. Arme ouders! Hun kind, hun eenige, hun prachtige jongen zou geen
Sinterklaas meer meevieren. En hij had er nog wel zoo op gerekend dat hij weer
terdege meedoen
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zou! Al was het bijna een jaar geleden, hij had zich herinnerd alsof het gisteren
gebeurd was, hoe de bisschop uit Spanje in eigen persoon was binnengekomen,
precies zoo gekleed als hij in de prentenboeken stond, met zijn hooge muts en zijn
wijden mantel en zijn langen baard, maar ofschoon Zijn Eerwaarde een bril had
gedragen, de oogen die daar doorkeken hadden meer geleken op de oogen van
grootvader (die goedige oogen die nu ook al voor immer geloken waren). Zou de
bisschop dit jaar weer verschijnen en zouden zijn oogen ook weer op die van
grootvader lijken, en zou hij weer vertellen van zijn verren tocht, en als dat dan uit
was en het versje was opgezegd en de belofte was gedaan van altijd heel zoet te
zullen zijn, zou Sinterklaas dan ook weer dien grooten reiszak openmaken en wat of
er dézen keer wel uitkomen zou? De vorige maal... Zóó had het kereltje gevraagd en
gesnapt, honderd uit, en hij kende het nieuwe versje al, en over veertien nachtjes nog
dan zou het wezen, had ma gezegd. Maar den volgenden morgen had hij zich zoo
moe gevoeld, en een uurtje nadat hij was opgestaan was hij weer naar bed gebracht,
en de dokter was gehaald, en om kort te gaan gij begrijpt het wel. Nu was het
Sinterklaasavond, en het lieve ventje lag daar buiten op de begraafplaats in zijn kistje
onder de zwarte aarde. Of misschien, neen zeker... dat was toch niet alleen de koorts
geweest, als hij tot kort voor zijn dood nog van grootvader sprak die hem kwam
afhalen om samen naar Sinterklaas te gaan? O die drie waren nu zeker bij elkander
en bij alle lieve menschen die ooit op aarde geleefd hadden en die nu daar boven
leefden in den hemel! Maar in het huis waar de kleine eenmaal speelde was het nu
toch zoo stil en zoo leeg geworden, en vooral vanavond zag het er zoo vreeselijk
verlaten uit. Zijn speelgoed was opgeborgen, zijn stoeltje was ook weggenomen.
Wat hielp het of er sierlijke meubels in overvloed waren gebleven? ‘Maak mij arm,’
kreet de moeder, ‘maak mij doodarm, maar geef mij mijn kind terug!’ En de vader
staarde stom in het vuur. Hij had zich zoo goed gehouden als hij kon. Hij had alles
bedacht om de troos-

François Haverschmidt, Familie en kennissen

202
telooze moeder te troosten. Nu wist hij niets meer. Groote droppelen verduisterden
zijn blik, ook hèm zonk het hoofd in de handen en de krachtige man smolt weg in
tranen.
Laat hen uitschreien, die twee. Geen liefderijk God wraakt hun klachten. Hij weet,
straks zullen zij tot Hem wederkeeren met stille gebeden, met heilige geloften, en
zij zullen hun kruis opnemen en het dragen, de een met de andere, beiden beurtelings
voor elkaar, zoolang het Hem belieft, en éénmaal, wellicht wanneer zij jaren reeds
verzoend zijn met hun nooit vergeten verlies, dan zullen zij ook heengaan en komen
waar hun lieveling is.
Maar stil! Het is weer Sinterklaasavond, een jaar na dien waarop wij getuigen waren
van de eerste, schier onduldbare smart der ouders. Wij zijn weer met hen in dezelfde
kamer, en geen twijfel voor wie nauwlettend weet op te merken of daar wordt nog
gerouwd in het binnenste der beroofden, en vandaag allermeest, gij kunt er op aan,
heeft de borst opnieuw het oude beklemde gevoel bespeurd, maar het lucht zich niet
langer in hopelooze vragen naar het waarom of in bitter schreien en snikken. Hier
wordt gevast met gezalfden hoofde en met gewasschen aangezicht. Ja wie niet beter
wist zou denken dat het hier feest was, gansch onvermengd feest. En werkelijk feest
is het, en voor die tien, twintig kleinen daar wèl onvermengd feest.
Wat is er gebeurd? Een roerende gedachte, roerend schoon, zooals een betere
wereld alleen ze ons toezendt, en dàn het liefst als het ons hier beneden te eng en te
bang zou worden, een van die lichtstralen die in den nacht geboren den donkersten
nacht verhelderen, is gedaald in de ziel van het kinderlooze echtpaar. Was de jonge
moeder de eerste bij wie het plan rijpte, of ging het denkbeeld oorspronkelijk uit van
haar echtgenoot? Ik weet het niet en zij zelf hadden het u waarschijnlijk niet kunnen
zeggen. Maar toen het weer tegen Sinterklaas liep en zij zich voorstelden hoe dubbel
eenzaam het dan weer zijn
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zou op het tooneel hunner vroegere vreugde, toen hadden zij er met elkander over
gesproken en het was hun voorgekomen dat dit geen bewijs zou mogen heeten hoe
zij hun eerste liefde hadden verlaten, dat het integendeel een waardige hulde zijn zou
aan hun verheerlijkten kleine (veel eigenaardiger dan het koude stuk steen op zijn
graf of dan een krans daar neergelegd om in één nacht te bevriezen en te verflensen),
als zij de kamer waar hij eens gelukkig was, op den Sinterklaasavond ten minste,
vulden met andere gelukkige kinderen. En toen zij het daarover eens waren, hadden
zij spoedig een lijstje opgemaakt van wie er ditmaal deelen zouden in het voor hen
diep weemoedig, maar toch ook weemoedig zoete feestgenot.
Daar was in de eerste plaats hun lievelings zoogbroertje, de aardige jongen die
eens een deel der voor hem bestemde moedermelk had moeten afstaan aan hun kind.
Dat was indertijd een heele uitkomst geweest voor de onverwacht weduw gewordene,
toen de dokter haar had gevraagd of zij als min dienst wilde doen bij den
rijkeluiskleine, en haar goede diensten waren nog geenszins uit het geheugen gewischt
van de rijkelui; dat had zij al meer dan eens ondervonden, en nu zou de jongste van
haar drie er weer het bewijs van ontvangen. En wat een heerlijk, wat een
onbegrijpelijk, wat een ongelooflijk bewijs! Op den Sinterklaasavond gevraagd bij
meneer en mevrouw! En neen niet alléén gevraagd, want de andere twee, was er ten
slotte bedacht, moesten ook maar meekomen. Die mochten dan al wat ouder zijn, zij
lustten toch óók nog wel speculaas en letterbanket, en als het op grabbelen aankwam,
nu kijk dat kon Kees de grootste zoo goed als geen ander. Hij zou het ze wel eens
gauw laten zien! En nu kon moeder ook van de partij zijn. Dan had mevrouw meteen
iemand om een handje te helpen. Want het zou me een drukte geven! Mevrouw wist
nog niet half wat of ze begonnen was!
Daar hadt ge de kleinkinderen van de baker, die kwamen ook, vijf in getal, maar
het gerucht liep hun al vooruit dat het rechte wildebrassen waren, hoewel ik zeggen
moet dat het nog
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al meeviel. Ze gedroegen zich allen heel ordentelijk. Want dat Chiel tegen Sinterklaas
al maar door van ja ‘meester’ en neen ‘meester’ speelde, dat kon hij niet helpen, dat
kwam van de ongewoonte.
Onder de overige genoodigden verdienden nog bijzondere aandacht de beide
kinderen van de mangelvrouw in het steegje naast mijnheer en mevrouw. Ze hadden,
dat spreekt, evenals de anderen hun beste plunje aan, maar men kon zien dat moeder
er dikwijls aan had zitten verstellen om er toch nog wàt van te maken. Dit waren de
twee armsten van het troepje. De stakkerds hadden dan ook een erg onverschilligen
vader; die zou vanavond wel weer laat thuiskomen, en hoe? Nu, moeder had ten
minste gezorgd dat de kinderen heel en zindelijk voor den dag kwamen. Hun kleertjes
mochten dun zijn, vies waren ze wezenlijk niet. En wat voor oogen of zij opzetten,
toen zij op hun gestopte kousjes binnen werden gelaten en de voetjes in die kousen
kwamen voor het eerst van hun leven in aanraking met een mollig Deventer tapijt!...
Maar ik zou kleine Jans haast vergeten, het nichtje van de keukenmeid, die was
er ook, de stumperd! Zij had iets overgehouden uit de stuipen en de ‘meester’ had
gezegd dat het nooit weer terecht zou komen, en dat had de slapende juffrouw ook
gezegd, en als die het zei dan zou het wel zoo wezen, want die wist het wel. Kleine
Jans kon daarom ook niet meedansen toen Sinterklaas de kinderen in een kringetje
schaarde en toen hij zelf, zoo waar, mee in den kring ging staan. Want ik mag het
niet tegenspreken, de oude heer vergat een oogenblik alle bisschoppelijke deftigheid
en terwijl hij daar zoo rondhuppelde had hij zelfs bitter weinig van een oud heer,
maar hij deed u veel meer denken, als gij haar ten minste kendet, aan Betje de tweede
meid. Die danst heel goed. Vraag het maar aan den palfrenier van den baron. Die
heeft laatst nog met haar gewalst op haar zusters bruiloft (ik meen niet den baron
maar den palfrenier). Nu wat kleine Jans betreft, al kon ze nauwelijks voort op haar
arme kromgetrokken voetjes en al moest zij dus voor

François Haverschmidt, Familie en kennissen

205
een deel het genoegen missen van de andere gastjes, pret had ze toch en niet een
beetje ook! Wat klapte zij in de handjes en hoe kraaide ze van pleizier toen de
tooverlantaarn vertoond werd. En toen zij op het laatst door haar moeder gehaald
werd, en zij zat daar zoo warmpjes ingestopt in het kinderwagentje en vóór haar al
het lekkers dat zij gekregen had, twee zakken vol, en een gulden in een papiertje
(maar dien had moeder zoolang geborgen en Zaterdag gaat hij naar de spaarbank
heeft moeder gezegd; daar heeft Jans nu al over den rijksdaalder in, en dan deze er
bij dat maakt haast vier gulden, en als Jans groot wordt, dan koopt zij voor al het
opgespaarde geld een naaimachine, want dienen dat zal Jans toch wel nooit kunnen,
zij moet maar naaister worden; nu dat is haar tante Antje ook!) maar voor 't oogenblik
zit Jans warm toegestopt in het wagentje en raadt nu eens wat zij aan haar hart houdt
gedrukt. Een pop, mensch! Een aangekleede pop! Nu op de jurk van de pop zit een
strook, met een beelderig kantje! En zoo heeft ieder wat gekregen, wat lekkers en
wat moois en ook iets degelijks en duurzaams. De kinderen van de mangelvrouw
komen thuis met een molentje dat draait en met een muis die springt (hoewel ‘dat
had niet gehoefd, die hebben wij genoeg bij ons,’ merkte de mangelvrouw vroolijk
op) en dan zwoegden zij nog onder een pak, maar toen de mangelvrouw dat opendeed,
toen kwamen haar de tranen in de oogen! Wat een heerlijke paren wollen kousen,
en een kiel en broek voor het jongetje en een jurk en rok voor het meisje, en voor
beiden een ferme das, en er was nog wat kleinkindergoed bij. Och ziel, dat kon al
gauw weer te pas komen! Maar de mangelvrouw wist niet hoe er ook tranen hadden
gevloeid bij het inpakken van dat kleinkindergoed, gansch andere tranen dan die zij
nu bij het uitpakken vergoot. Zij wist niet dat moederlippen hartstochtelijke
afscheidskussen hadden gedrukt op die sokjes en die mutsjes, geel nu van 't lange
liggen, eenmaal hagelwit als welkom in 't leven gereed gelegd voor den kleine die
thans geen moederzorg meer noodig had.
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En toch terwijl de mangelvrouw God dankte voor zijne goedheid, die ook nog om
haar en haar bloeien van kinderen had willen denken, en terwijl Jansje in haren eersten
slaap droomde dat zij met haar pop uit wandelen ging (want o wonder, in haar droom
kon zij heel goed loopen, en toen zij dat merkte sprong haar hart op van vreugde en
haar voetjes sprongen ook op en zij danste met de pop, in haar droom, net zooals
Sinterklaas met de kinderen gedanst had); en terwijl de kleinkinderen van baker
grootmoeder de doove ooren nog doover dreigden te ratelen en te trommelen, letterlijk
en overdrachtelijk, want hun mondjes stonden niet stil van al de heerlijkheden die
zij gezien hadden, en terwijl de min ook naar huis toog in het midden van haar drie,
belast en beladen met boterhammen en met een nieuwe wollen deken en Sinterklaas
mag weten wàt al niet meer, onderwijl zaten zij die de oorzaak waren van al dat geluk
weer met hun beiden alleen in de kamer, even te voren vol vroolijk gedruisch, nu
weer stil, en toch was het er hun niet ledig, niet ongezellig. Zij voelden zich bij al
hun gemis van allen die vanavond gelukkig waren misschien nog de gelukkigsten.
‘Hoe goed was hun plan geslaagd! Hoe aardig was alles afgeloopen! Wat hadden de
kinderen zich terdege vermaakt en wat hadden de kleinen grappig gedaan.’ Zoo ging
het een tijdlang van weerszijden, tot hij opstond en haar met een hartelijken kus
dankte voor al de zorg en moeite die zij zich getroost had om hem zulk een echt
lieven Sinterklaasavond te bereiden. Maar zij wilde dien dank niet aannemen. ‘Ik
dank ú dat gij mij zoo trouw geholpen hebt; of neen’... Hier hield zij op. ‘Gij meent
dat de eer van den avond aan den goeden bisschop toekomt?’ - ‘Neen,’ sprak zij
zacht, ‘maar ik geloof dat het onze lieve jongen was, die uit den zaligen hemel u en
mij heeft ingefluisterd: Wat gij niet meer voor mij doen kunt, doet dat aan de arme
broertjes en zusjes die ik beneden heb achtergelaten.’
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En hij kuste haar dubbel teeder, en zij spraken af dat het niet weer Sinterklaasavond
zou worden of zij zouden denken om die arme kleinen, die voor hunne liefdevolle
harten waren als een nalatenschap van hun vroeggestorven kind.
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Bedorven
Een aardig paar daar boven op den zeedijk: hij, een jongen van een jaar of acht, met
een donkeren krullebol en groote oogen, niet minder donker, en zijn zusje, een paar
jaar jonger, met blonde lokken en helder blauwe kijkers, maar allebei met rozen van
gezondheid op de wangen. Nu is dat ook geen wonder. Hoe kan een mensch bleek
zien, als hij elken dag de frissche zeelucht inademt? En dat het blonde haar bij de
kleine meid al even prettig krult, als het zwart bruine bij hem, spreekt ook wel van
zelf. Er is geen kapper, die zijn werk zoo goed doet, en zoo goedkoop meteen, als
de wind, en dien hadden de kinderen daar op den dijk meest altoos uit de eerste hand,
zooals hij nog frisch en ferm van den oceaan komt. Om de waarheid te zeggen, gaat
hij wel eens wat al te ferm op het land af. Wie nooit vlak aan zee gewoond heeft,
weet eigenlijk niet wat of waaien is; en dan moet gij, evenals onze beide kleinen, op
een puntje van de wereld wonen, dat een heel eind ver spits
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in zee uitloopt. Dan hebt ge 't van alle kanten, en de molen achter den vuurtoren die
al draaide toen het hier nog maar een visschersdorpje was, en lang dus voordat de
toren gebouwd werd, kan zich niet herinneren, ooit een dag bij gebrek aan wind te
hebben moeten stilstaan. En hoe vaak hij wel, zonder een enkel lapje zeil, zichzelven
bijna in brand gemaald heeft, om nog te zwijgen van de wieken, die hij heeft laten
vliegen!...
Dicht bij den molen staat een machine! die keert een vierhoekig vlak naar den
wind toe, en daar kan men aan zien, hoe hard of het waait. Maar de kinderen hebben
hun eigen manier, om zich van den winddruk te vergewissen. De trap op, die u van
het tuintje achter het huis boven op den dijk brengt, en dan beproefd of ge tegen den
storm in kunt. Soms is het met den besten wil onmogelijk om het verder dan een paar
passen te brengen, en dàt is pleizierig als ge dan, willens of niet, rechtsomkeert moet
maken en de wind pakt u van achteren, roef, daar gaat het den dijk af! Honderd
schreden links is een oude batterij, en als ge die kunt halen, dan zijt gij geborgen.
Gij gaat onder de aarden borstwering liggen en laat den vijand veilig over u heen
blazen, of kruipt bij een van de beide kanonnen op en kijkt hem, terwijl gij u goed
vasthoudt, vlak in het gezicht. Hij perst u de tranen in de oogen, maar dat is niemendal.
Hij meent het zoo erg niet, en als hij eenmaal aan land is, dan doet hij weinig kwaad
meer, behalve des Zondags, wanneer er heeren naar de kerk gaan met hooge hoeden
op. Daar heeft de wind een hekel aan, en als hij ze krijgen kan, namelijk die hooge
hoeden, dan neemt hij ze, wip, mee en laat ze voor zich uitspringen en rollen, totdat
ze van wanhoop in het kanaal tuimelen.
In zee, op de kust, is hij minder onschuldig. Och hemel, vooral wanneer het stormt
uit het Noordwesten, dan gaat er wat om op de buitengronden! Daar is menige rijke
lading gebleven en menig arm zeeman, en al zijn de kinderen nog klein, het is geen
nieuws meer voor hen om te kijken naar stukken wrakhout, die aanspoelen, en hoe
er iets op een kar vervoerd
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wordt naar het drenkelingenhuisje. Anders, er zijn mooier begrafenissen te zien, maar
dan moet men in de voorkamer zijn, of beter nog op de stoep voor het huis; want
wanneer de stoet voorbijgaat, worden al de vensterluiken in de buurt eerbiedig
gesloten. Daarom op de stoep, en liefst op de leuning van het hek, terwijl de
treurmuziek in de verte nadert, en achter de lijkkoets komen verscheiden rijtuigen
met officieren, ten minste als het een hooge van de marine is die begraven wordt. In
de haven ligt meer dan een oorlogsschip, en in het dok liggen er ook, maar onder
kappen, zoodat ze wel wat lijken op de arke Noachs, waar vrouw Haak zoo prettig
van vertellen kan.
Vrouw Haak is de waschvrouw. Die is te zien achter het huis, op het straatje dat
ge daar hebt, eer men aan den tuin komt. De kinderen maken bellen van het zeepsop
uit haar tobbe, en als ze ruzie onder elkaar krijgen, haalt vrouw Haak een paar
witgekookte armen uit de tob, strijkt er het schuim af en geeft den jongen een draai
om zijn ooren. Dit verhindert evenwel niet, dat zij aangenaam vertelt, van den
vliegenden Hollander, en van een schip dat was in Noorwegen gebouwd en het was
zóó groot, dat als een knaapje in den mast klom om den wimpel te klaren, dan kwam
hij eerst als grijsaard weer beneden. Vrouw Haak heeft een man gehad, die zit nu
aan de Kaap, en de laatste berichten, die zij van hem heeft, zijn, dat hij met de wilden
het binnenland ingegaan is om menscheneter te worden, en dat is net iets voor hèm
geweest, meent vrouw Haak.
De kleinen zijn dol op haar, vooral wanneer zij weer een gedroogd scharretje voor
hen meebrengt. Dat gaat dan mee naar de batterij en daar wordt huishoudinkje
gespeeld. Een enkelen keer mogen de buurkinderen meedoen, mits ze óók wat
inleggen: een rauwe peen of een pijp anijsdrop. Peen of pijp en schar wandelen
beurtelings van mond tot mond, of één neemt de leiding van den maaltijd op zich en
bijt zoo eerlijk mogelijk ieders aandeel van den algemeenen voorraad af. Zoo vliegt
het uur tusschen de schooltijden om. Meester is een lange magere
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man met een bril op. Hij leest des Zondags in de kerk uit den bijbel voor, en altijd
eerst de Tien Geboden, die de kinderen dan ook al uit het hoofd kennen. Er is een
gerucht, dat meester ook op het Nut leest, en dan in het grappige, maar de kinderen
hebben van dat grappige nooit iets gemerkt. De meester is streng, en de jongen moet
gedurig op de bank staan. Het is een vervelende straf, maar men kan op dat hooge
standpunt het dak zien van den schoenmaker, en soms zitten er musschen op en dat
geeft nog wat afleiding. Voor de meisjes is er een kleine kweekeling met een groot
hoofd, maar die knijpt haar, als zij de tong tegen hem uitsteken. Dat is ook vervelend,
en het is aardiger in de batterij of boven op den zeedijk.
Waar het ook aardig is, dat is thuis; maar de kinderen mogen er niet naar hartelust
leven maken, want moes heeft veel last van hoofdpijn. Zij is een klein en fijn vrouwtje,
en toen zij jong was en haar wangen waren nog niet ingezonken, toen moet haar
gezicht veel geleken hebben op dat van haar dochtertje. Maar Suze (zoo heet de
kleine meid, en de naam van den jongen is Frits) Suze is groot voor haar leeftijd, en
zij belooft haar moeder boven het hoofd te zullen groeien. Frits lijkt meer op zijn
vader. Ten minste er hangt een daguerreotype in de voorkamer, en als men die goed
naar het licht keert, dan kan men nog wel zien, dat er iemand op was afgebeeld, met
groote donkere oogen. Eigenlijk is het niet geheel zeker, of men het nog wel zien
kan, maar aan één ding behoeft men niet te twijfelen, namelijk dat het iemand was,
die goud aan den kraag van zijn jas had, en over het geheel was er veel goud aan de
jas. De jas is er nog, boven in de kast op het kamertje dat naar zee uitziet. Daar zat
vader altoos te werken, zegt moes, en nu zit zij er zelve soms uren lang alleen, en
kijkt naar buiten, en als de kinderen op den dijk haar zien, dan juichen zij en zwaaien
met hun wapperende zakdoeken, en moes knikt en lacht tegen hen, maar zij kan het
zoo droevig doen. Zij denkt om vader, dat weten Frits en Suze wel, en die vader,
dien zij zich niet herinneren, heeft voor hen iets beklemmends. Zij zijn wel
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een beetje trotsch op hem, want moes zegt dat hij zoo knap was en zoo braaf, en
vrouw Haak zegt het ook, en hij had een gouden kraag en gouden knoopen op zijn
jas, maar het geeft toch een benauwd gevoel dat moes altoos tranen in haar oogen
krijgt, als zij van hem spreekt, en dat hij nu in den Hemel is en hen overal zien kan,
zonder dat zij iets van hém zien, zooals men hun verzekerd heeft. Op het kamertje
van vader heeft men uitzicht over de geheele ree. De zon schittert op de duinen van
het eiland aan den overkant en tusschen de beide oevers golft de zee, die prachtig
groen en blauw kan zien. De bruinvisschen komen dikwijls boven water, en aan den
kant, op de vooruitstekende brekers, staan visschers, die netten vol glinsterende geep
aan den wal halen, of er zijn mannen en jongens die hengelen naar pieterman, en als
zij er een hebben opgehaald, dan slingeren zij hem tegen de steenen, of slaan hem
dood met den klomp, want hij zou hen leelijk steken als hij nog leefde. Doch het
mooiste van alles zijn de schepen, die binnenkomen of naar buiten gaan. Zij voeren
vlaggen van alle landen in de wereld, en Frits zou u dadelijk kunnen zeggen, of het
een vol schip is, dan wel een bark of een brik.
Wanneer de wind lang tegen geweest is, zoodat er haast geen plekje ruimte
overschiet in de haven, van al de visschers en colliers, en Noren die hout varen, en
al die schepen gaan nu tegelijk uit, dan is het niet om te zeggen wat een levendig
gezicht of de zee oplevert. Maar als gij het aan de kinderen vraagt, dan hebben zij
nog wel zoo graag, dat er oorlogschepen komen, uit de Oost, of dat ze weggaan, en
alle menschen stroomen naar den dijk, en er zijn mannen met verrekijkers, en vrouwen
en meisjes staan te huilen, maar het oorlogschip groet met het kanon: ‘Boem!’ Dat
is dan zooveel als ‘Adju!’ namelijk als ze weggaan.
Dit alles is recht prettig, maar moes heeft er weinig oog voor als ze boven op
vaders kamertje zit, en als het kanon ‘boem’ zegt, dan drukt ze de hand op het hart,
of het haar pijn deed. Want zij denkt aan het kanon, dat haar man gedood heeft, met
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nog vijf anderen, en het was bij ongeluk, want het was een nieuwerwetsch kanon en
ze zouden het beproeven, maar toen sprong het uit elkander en haar man, die er achter
stond, was dood. Suze was pas geboren, en men durfde het niet aan haar moeder
zeggen, voordat zij sterk genoeg zou zijn om het te verdragen, en het heette dat het
schip onverwachts naar Engeland was gezonden, zoodat hij geen tijd had gehad om
afscheid van haar te nemen. Maar toen zij het later hoorde, bleek het toch dat zij het
nog niet had kunnen verdragen, want zij werd erg ziek, en na dien tijd was zij nooit
weer dezelfde geweest van vroeger. Zij was wel goed voor de kinderen, maar met
den besten wil kon zij tegen geen drukte, en hoe graag zij ook met hen speelde, het
was haar dikwijls een uitkomst, als zij naar buiten verlangden en het weer liet het
toe, wat al licht het geval was, of het moest al héél boos zijn. Regende het zóó hard,
dat er geen denken aan was om op den dijk te spelen, of in den tuin (het was gelukkig
een tuin, waaraan niet veel te bederven viel, want er wilde niets in groeien, behalve
brandnetels, tegen de schutting waar de wind niet komen kon, en ja, dan stond daar
ook een witte roos, en het heugde vrouw Haak dat die nog eens gebloeid had) of in
den winter wanneer het al te fel vroor, dan had men ook altoos nog de keuken, en
Mijntje die bij het fornuis aardappelen zit te schillen en aan de kinderen uitlegt, wat
of er op de tegeltjes staat, waarmee de schoorsteen is opgezet. Men ziet er schepen
en bloempotten en de heele bijbelsche geschiedenis, met de hoofdstukken er onder,
alles in het blauw, maar in de geschiedenis heeft Mijntje het niet verder gebracht dan
tot Adam en Eva, en als Frits en Suze er meer van willen weten, dan moet vrouw
Haak er bij te pas komen. Die weet letterlijk alles, van Jonas in den walvisch, en van
Simson en Goliath, en Mijntje meent, vrouw Haak kon best catechiseerjuffrouw
worden, maar zìj kan pannekoeken bakken en smeerbollen, en dat is óók wat. Op dit
punt zijn de kinderen het met haar eens, en zoolang ze leven, zullen ze denken aan
die avonden, als Mijntje aan het bakken geweest is en mee
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binnen komt zitten, met een hooge kleur van het heete vuur, en moes is vroolijker
dan anders, en er wordt gekiend of ganzenbord gespeeld. Ach, waarom gaat dat alles
zoo spoedig voorbij, en komt er een vroeg en onherroepelijk einde aan hun blijde
jeugd? De dood heeft moes al lang gewenkt, zonder dat de kinderen het merkten, en
zij zelve begreep het ook niet goed; doch ten laatste zei hij zóó duidelijk: ‘ga mee!’
dat zij het wel verstaan moest, en zij ging.
Alles lag onder de sneeuw en de zee was vol schotsen, zoodat er nergens een schip
te ontdekken viel (maar men had het toch niet kunnen zien van het kamertje boven,
want er zaten dikke ijsbloemen op de glazen), toen oom Gijs binnenkwam en een
scherpe kou meebracht in het, mogelijk wel wat heet gestookte vertrekje, waarin
Mijntje met de kinderen zat. Eerst hadden zij samen een poosje geschreid. Het was
heel naar met moes, had de dokter gezegd, en vrouw Haak was nog eens om den
dominee gegaan. Terwijl zij er op uit was, had moes met een zwakke stem naar de
kinderen gevraagd, maar oom Gijs vond dat ze zich daar nu van moest losmaken, en
hij had Mijntje lastgegeven om met de kleinen naar boven te gaan. Zij schreiden dus
een poosje, en toen dat wat geduurd had, merkte Frits op, hoe de kast op een kier
stond, waarin vaders mooie jas met goud hing, en in den hoek moest de sabel hangen,
dat wist hij. Het was een echte sabel, waar men iemand mee doodhakken kon, en als
men haar een eindje uittrok, dan zag men dat de kling van boven blauw was en met
figuren. Dit was nu een groote verzoeking, en Mijntje was te bedroefd om aan de
kinderen iets te weigeren, zoodat zij dus juist bezig was om de sabel voor hen te
ontblooten, toen oom Gijs de deur opendeed. Hij had een stroef gezicht, en als het
mogelijk was dat er nog wat verandering in kwam, dan zou men gezegd hebben dat
het nu nog stroever stond, zoodat ze dus niet anders dachten, dan dat hij er heel wat
van zeggen zou, dat zij zoo aan de sabel zaten. Maar hij deed het niet en zei alleen,
zoo droog als een mensch, of een onmensch, een boodschap doen kon, dat
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ze nu wel naar beneden konden gaan, want dat het net was afgeloopen met moeder.
Vaders sabel viel kletterend op den grond, en Mijntje greep de kinderen, die er niets
van vatten, ieder bij een hand, en hoe of ze zoo hollend de trap zijn afgekomen zonder
te vallen? Maar een volgend oogenblik waren zij in de slaapkamer achter, en vrouw
Haak lag op haar knieën met het hoofd voorover op een stoel, en in het ledikant lag
moes, met het doode gezicht naar de deur gekeerd, of zij stervendnog gehoopt had,
een laatsten blik te mogen slaan op haar kinderen.
Dus ging zij heen, en met haar verdwijnt uit het oog van Frits en Suze het oude
gezellige huis, met den houten, groengeverfden gevel, en de voorkamer, waar men
op het schoorsteenstuk Jezus ziet, die de kinderkens tot zich laat komen; ook de gang
en dat trapje, waar zij schooltje op speelden, met Suzes poppen en met de kat, en
Suze was de kweekeling en kneep de poppen, maar de kat liet zich niet knijpen, zoo
gek was ze niet! Dit alles verdwijnt, en Mijntje wordt het laatst gezien zittende op
de vensterbank van een bovenverdieping bij vreemde menschen, met haar rug naar
de straat en een spons in den mond, terwijl zij met een zeem de ruiten doet. Als zij,
ondanks die ongunstige houding, de kinderen ziet, in den zwaren rouw, opent zij den
mond om hun wat toe te roepen, en zoo gaat het haar met de spons als de raaf die de
kaas liet vallen, hoewel het geen vos is maar een korporaal van de mariniers, die het
verlorene opraapt, en dat geeft dan een vroolijke woordenwisseling tusschen die
twee, zoodat het veel pleizieriger afloopt. Al het oude verdwijnt, de dijk met de
batterij, en de zee met de schepen, en ten slotte verdwijnt ook vrouw Haak. Zij doet
de kinderen uitgeleide naar de stoomboot, en drukt aan den hofmeester op het hart
om goed voor hen te zorgen, en dat er een heer aan den steiger zal staan om hen af
te halen, met een gezicht net als een doodbidder. En de hofmeester belooft dat hij
op Frits en Suze zal passen, of het zijn eigen waren; en dan moeten zijn kinderen het
zeker goed bij hem hebben, want hij
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goot hen zoo vol met koffie en bier, en gaf hun zooveel boterhammen en klontjes
suiker en beschuitjes, dat de maag hun geheel en al van streek was, toen de boot
eindelijk haar bestemming bereikt had en oom Gijs de beide kleinen in ontvangst
nam. Hij geleek bij die gelegenheid sprekend op de beschrijving, die vrouw Haak
van hem gegeven had, en het Joodje aan den kant, dat kwam toeschieten met de vraag
of meneer ook wat te bezorgen had, kreeg zoo'n verbazenden snauw, dat hij niet laten
kon hem even terug te troeven met: ‘Na, waar zie je me voor aan; denk je dat ik een
Christen ben?’
Oom Gijs verbeeldt zich zeker, dat hij zelf er een is, en wel een Christen van den
echten stempel. Dat zullen de kinderen spoedig bemerken. Hij zal hun bij herhaling
spoedig onder het oog brengen, dat hij volstrekt niet verplicht was hen bij zich in
huis te nemen, want dat hij eigenlijk niet eens familie van hen is. Zijn stiefmoeder
was de eerste vrouw geweest van hun grootmoeders tweeden man, en het was dus
van weerskanten dubbel en dwars afgestorven, maar hij had altoos de vriendschap
met de familie aangehouden, en omdat er in het geheel geen bloedverwanten waren
die in aanmerking konden komen, had hij zich de benoeming tot voogd laten
welgevallen. Frits en Suze mochten evenwel niet uit het oog verliezen, dat het een
goedigheid van hem was, en dat niets hem verhinderde om hen in een weeshuis te
plaatsen. Dit legde hij hun al uit, terwijl zij in de wachtkamer zaten van het station,
waarheen hij hen, zoo akelig als ze nog waren van al de weldaden van den hofmeester,
door een warnet van lange en slijkerige straten had voortgedreven. Of zij wel wisten
wat een weeshuis was? Zij hadden er geen andere voorstelling van dan als van een
heelen troep kinderen, die, twee aan twee, eerst de meisjes en dan de jongens, de
kleinsten voorop en de grootste jongens met hoeden, maar allen in wonderlijke jakjes
of rokjes, en met een plechtigen weesvader in de achterhoede, des Zondags twee
keeren naar de kerk moesten, en zij konden niet zeggen dat dit
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hun erg aanlachte. Doch het bleek, dat zij nog alleen maar kennis hadden gemaakt
met den mooien kant van het weeshuisleven. Immers oom verzekerde hun, dat de
kinderen in zoo'n gesticht bitter weinig eten kregen, maar des te meer klappen, en
hij wilde dat ze zich dit nu eens voor al in de ziel prentten, dat, wanneer zij hem niet
stipt geliefden te gehoorzamen, hij hen onmiddellijk naar zoo'n godshuis zou sturen.
Er brandde een groote kachel in de wachtkamer, en ten overvloede was het er om te
stikken van de benauwdheid, door het geweldige rooken dat er gedaan werd, maar
de kleinen beefden toch of ze half bevroren waren, terwijl zij oom Gijs beloofden,
dat zij goed zouden oppassen om niet naar het weeshuis te moeten.
Oom Gijs had hun nog wel wat meer kunnen vertellen, maar hij vond het zeker
niet noodig dat kinderen zulke dingen al weten, namelijk dat hij er volstrekt geen
schade bij zou lijden, als hij hen bij zich in den kost nam. Hij was tegen een zachte
opvoeding, en daar bedoelde hij mee, dat jonge menschen in een bestendige vrees
moeten worden gehouden. Dit had hij zich tot beginsel gesteld, en als man van
karakter week hij geen oogenblik van zijn beginsel af. Er zat een heer in den trein,
die de kinderen in een reisdeken wilde stoppen, maar oom verzocht hem beleefd om
het te laten. Een mensch kon zich altoos nog vroeg genoeg verwennen, werd er op
een toon bijgevoegd, dien de man met de reisdeken zich wel eens had mogen
aantrekken; doch in plaats van dat, wikkelde de onverlaat zich in het versmade
voorwerp, bromde iets tusschen de tanden en sliep in. Hadden Frits en Suze ook maar
kunnen slapen, doch zij durfden niet, uit angst voor oom, die hen uit zijn gemakkelijke
hoekje zat aan te kijken, met een paar oogen of hij zeggen wilde: bij de minste
ongehoorzaamheid stuur ik je dadelijk naar het weeshuis. Zij verademden niet, voordat
zij, na nog eens in het pikdonker (want het was lichtemaan en het gas brandde dus
niet) door een menigte morsige straten te hebben gedraafd, en na aan een pokdalige
juffrouw met een statige
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muts op te zijn voorgesteld, welke juffrouw van oordeel was dat zij op staanden voet
naar bed moesten (waar zij trouwens niemendal tegen hadden), naast elkaar onder
de dekens lagen. Zij kropen er heelemaal onder, opdat niemand hooren zou hoe ze
schreiden; want zij dachten nog eens om vrouw Haak, en om Mijntje, en om moes,
totdat zij eindelijk in een dommel raakten, vol verwarde droomen, waarin zij misschien
de zee terugzagen en de batterij en al zulke dingen meer, die zij nu wel nimmer in
de werkelijkheid zouden terugzien.
Het was een heel andere plaats, waar zij thans kwamen wonen. Hier was de lucht
minder frisch, en vooral in dat gedeelte waar oom Gijs zijn huis en zijn fabriek had.
Men zag er in den naasten omtrek niets dan fabrieken, en die brachten behalve een
regen van roet, waardoor tot de madelieven in de bleek bij het plukken zwart afgaven,
een soort van sterken drank voort, die wijd en zijd de wereld door verzonden werd.
Het gebruik van dezen drank moest zeer weldadig zijn, dat de menschen er overal
zooveel van noodig hadden; en dat het bepaald een edel vocht was, kon men hieruit
opmaken, dat de dieren het niet lustten, maar er waren verscheiden menschen, die
er van dronken totdat zij nog onredelijker werden dan de dieren. Men begon met er
vroolijk van te worden, doch veelal op een overdreven en onzinnige manier, en als
men er dan nog meer van nam, en men was er niet al te best aan gewend, dan werd
men lastig en twistziek, en velen geraakten er door in de gevangenis. Men kon er
zich evenwel ook aan gewennen, en dan leverde het meer dan één voordeel op, zooals
bijvoorbeeld dat men weinig eten noodig had, en dat men doorgaans in een soort van
soes verkeerde, waardoor men zich de wereldsche dingen bijzonder weinig aantrok.
Als men maar bleef doordrinken, dan gaf men er niets meer om, of de zaken al
verliepen en of de vrouw en de kinderen gebrek leden, en sommigen brachten het
zóóver, dat zij, om iets te noemen, hardop konden lachen en zingen, in dezelfde
kamer waarin een van hun liefste betrekkingen lag te worstelen met den dood. Er
was
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dus veel vraag naar dezen drank, en de fabrieken die hem voortbrachten hadden het
druk, de gansche week door, en zelfs op Zondag konden zij niet geheel stilstaan,
hoewel dat laatste de schaduwkant was van de zaak, vond oom Gijs, die er op gesteld
bleek, om den dag des Heeren te heiligen. ‘Ik maak er beslist een gemoedsbezwaar
van,’ placht hij te zeggen, en men kon hem dat ook wel aanzien; want op dien dag
was hij haast nog stroever en ongemakkelijker dan in de week. Als hij dan uit de
kerk kwam, sloot hij zich met de pokdalige juffrouw, die de huishouding waarnam
en bij die gelegenheid haar statigste muts droeg, en met de beide kinderen in een
binnenkamer op, waar de gordijnen neergelaten waren (zeker omdat het gezicht op
de zwarte fabriek hun te veel verstrooiing of hem te groote ergernis zou geven), en
dan las hij met een vreemden galm uit een boek voor, over de geduchte oordeelen
die er te wachten waren en waaraan zoo goed als niemand ontkomen zou. De
pokdalige juffrouw die den verschrikkelijken naam van juffrouw Berebijt droeg, was
bij de kinderen in zware verdenking, dat zij onder de voorlezing geregeld in slaap
raakte, en eens begon zij te snorken, maar zij hield vol dat Frits het gedaan had, en
die kwam toen tot den avond in het turfhok te zitten.
Van Maandag tot Zaterdag gingen de kinderen zes uren naar school, behalve op
Zaterdag, want dan duurde het maar drie uurtjes; doch oom Gijs, die tot merg en
been doordrongen was van de waarheid, dat ledigheid des duivels oorkussen is, wist
er raad op, om dit gebrek aan voldoende inspanning van de jonge hersentjes behoorlijk
aan te vullen. Vooreerst was hij met den meester overeengekomen, dat Frits en Suze
tusschen de schooltijden met strafwerk, of als ze dat bij ongeluk niet verdiend hadden
(wat oom zich bezwaarlijk van zulke verwaarloosde kinderen kon voorstellen), met
een toereikend aantal sommen zouden worden beziggehouden. Des Zaterdags kregen
zij verder huiswerk genoeg op, om er niet vóór den nacht mee klaar te kunnen zijn,
en de overige avonden vlogen, of
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kropen misschien ook wel eens, om met het onderwijs, dat juffrouw Berebijt aan
Suze gaf, in breien, stoppen en andere vrouwelijke kunsten, en met behulp van de
schoonschriften, die oom zelf de goedheid had aan Frits ten taak te stellen. Zoodoende
zou deze spoedig een nette hand krijgen, waardoor hij oom ter zijde zou kunnen staan
met overschrijven, en kortom, in alle opzichten opende zich voor hem en zijn zusje
een liefelijk verschiet, wat ook te wenschelijker was, omdat het heden, ondanks ooms
beginselvastheid in zake van opvoeding, voorloopig althans voor hen niet veel
aangenaams opleverde. Toen het lente werd en ik weet niet wie, en niemand weet
het, het sein gaf dat het weer de tijd was voor tollen en touwtjespringen, was het een
hard geval, de andere jongens en meisjes tegen twaalven als duiven uit de til naar
buiten te zien vliegen, en om dan, met een besten taatstol of een heerlijk springtouw
in den zak, honderdmaal te moeten schrijven: ‘ordentelijke kinderen komen met
schoone handen op school’, of te zitten uitrekenen: wanneer een bakker zooveel mud
tarwe heeft, en hij bakt uit ieder mud zooveel broodjes, en in ieder broodje zitten
gemiddeld zooveel krenten, hoeveel krenten hij dan wel met al die mudden tarwe
verbakken zal. Dit is te meer tergend, als gij een gloeienden zin hebt in een
krentenbroodje, en zelfs in meer dan een, en gij moogt nog blij toe zijn, dat ge om
half negen ten minste een dun oudbakken boterhammetje meegekregen hebt voor
tusschen schooltijd, maar dat ge mogelijk al onder weg naar school (het ontbijt was
wat schraal uitgevallen, vondt ge) hebt opgegeten. Ook dit is niet alles, in den zomer,
wanneer er overal vliegers in de lucht staan, of heele benden kinderen komen de stad
in met groote bossen paarden- en boterbloemen, tusschen oom Gijs en juffrouw
Berebijt naar de oefening te moeten, waarbij de menschen als haring op elkander
zitten, en er altoos weer een nieuwe spreker optreedt, als de vorige uitgesproken is
en men dacht dat het goed en wel gedaan was. En in het najaar geen meezenknip te
mogen hebben, of de meisjes, die het in den winter wagen een
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oogenblikje in een slee te gaan zitten, als toonbeelden van de diepste gemeenheid te
zien voorstellen, of op de kermis te horen afgeven, als op enkel en alleen het werk
van den Satan, en op Sinterklaas met al zijn lekkernijen als op een valstrik van de
Jezuïeten, waarvoor ieder Protestant zich ten strengste moest in acht nemen... Neen,
al deze dingen waren nauwelijks te vergoeden, ook niet met de scheutigste uitdeeling
van traktaatjes op de zondagschool, en met den Nieuwjaarsdag, als de kinderen
moesten zorgen, dat zij een langen gelukwensch voor oom Gijs en de juffrouw op
schrift en in het hoofd hadden, waarvoor zij dan elk een gulden ontvingen, dien zij
wel niet te zien kregen, maar die naar ooms verzekering voor hen belegd werd in de
spaarbank. Het was wel een bewijs voor de gunstige nawerking ook nog van de
zeelucht, dat Frits en Suze in den volsten zin des woords tegen de verdrukking,
waaronder zij nu verkeerden, bleven ingroeien. Hun eetlust hield zich, vonden oom
Gijs en Juffrouw Berebijt, alleronfatsoenlijkst goed, en het was van belang om te
zien (maar ze moesten er thuis menig scherp verwijt over hooren), zulke beenen,
armen en halzen als er onder hun telkens uitgelegde, en met altoos nog te smalle
stukken verlengde, kleeren te voorschijn kwamen. Vergeten we trouwens niet, hierbij
op te merken, dat het niet uitsluitend het verleden was, waardoor zij verhinderd
werden om er onder te verkwijnen. Zoo hevig kon oom niet dreigen met weeshuis
en bovenaardsche strafgerichten, en zoo venijnig kon juffrouw Berebijt Frits en Suze
niet bespieden, of zij wisten wel gelegenheid te vinden, om nog wat van het jonge
leven te genieten. Helaas, ik moet het zeggen: zij begonnen nu iets te kennen waaraan
zij vroeger nooit gedacht hadden. Zij leerden namelijk op een zeldzame manier liegen.
Niemand gaf hun opzettelijk les in het vaardig gebruik van dat hulpmiddel der
verdrukten, (want dat juffrouw Berebijt hun wel eens scherp verbood, om er iets van
aan oom te laten merken, dat zij een glaasje madera uit de karaf had genomen tegen
het hartwater, of dat oom zelf hen africhtte, om zonder blikken
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of blozen aan bezoekers te zeggen, dat hij niet thuis was, terwijl hij binnen op zijn
gemak de krant zat te lezen, zulke kleinigheidjes mochten geen naam hebben), neen,
maar geheel uit zich zelf bereikten zij een trap van slimheid en bedrog, die een mensch
had kunnen doen duizelen; doch zij lachten in het vuistje, als zij zagen hoe veilig zij
daar maar al te dikwijls waren. Zoo ontdekte Frits bijvoorbeeld dat men soms net
doen kon of men in de kerk geweest was, wanneer men maar zorgde, dat men wist
wat voor tekst de dominee had behandeld, en wat voor psalmen er waren gezongen.
Dit had daarbij het dubbele voordeel, dat men de kerkcenten opstak, om er zich 's
Maandags zoethout en pepermuntballen of andere levensbenoodigdheden voor aan
te schaffen. Later kwam hij zelfs op een nog winstgevender wijze om de centen te
besteden, ten minste wanneer het geluk hem diende. Hij had gezien, dat sommige
jongens ergens onder kerktijd om geld speelden, en eindelijk vond hij een manier
uit om de centen zoo op te gooien, dat hij bijna zeker was van te winnen. Ik weet
niet hoe het kwam, maar hij voelde dat dit laatste eigenlijk niet in den haak was.
Daarom liet hij er niets van blijken aan Suze, die hem overigens trouw ter zijde stond,
en terwijl zij, met hun kerkboekjes onder haar manteltje, de wacht hield, in haar
onnoozelheid wel eens een gebedje deed, dat oom en de juffrouw er toch niet achter
mochten komen hoe zij gefopt werden. Arme kinderen, waarom scheen er niemand
te zijn, die haar gebedje hoorde en die een goeden engel zond, om hen nog bijtijds
te redden van het pad des verderfs, dat zij blindelings afholden?
Want een goede engel was het juist niet, die op zekeren dag de ontdekking deed,
dat Frits en Suze er witte muizen op nahielden, in een gescheurden Keulschen pot,
op den zolder van de fabriek, en dat er daar in een hoekje nog andere schatten
verborgen lagen, zooals een paar halfverrotte sinaasappelen, een oude rooverroman,
een roestig pistool zonder slot en een volledig spel kaarten. Wanneer oom Gijs
bemerkt had dat zijn
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brandkast opengebroken was, had hij moeielijk woedender kunnen worden dan hij
bij die gelegenheid was. Toen Frits en Suze uit de school kwamen, waren de witte
muizen allen in de maag van de kat, en wat er brandbaar was van de gevonden
goederen lag in het vuur onder den distilleerketel. Alleen het pistool moest nog dienst
doen, als bewijsmiddel tegenover de jeugdige misdadigers, en het kwam dan ook
niet voor den dag of zij vielen door de mand. Maar zóó verstokt was die diepgezonken
Frits, dat toen zijn oom hem een pak slaag had gegeven waarvan hij kromp, en de
waardige man maakte zich gereed om ook Suze haar behoorlijk aandeel toe te dienen,
het kleine monster op zijn grijzen weldoener aanviel en hem een schop gaf tegen een
van zijn schenen, die oom Gijs brullen deed van pijn. Suze bleef daardoor werkelijk
vrij van klappen, maar Frits werd van den eenen hoek in den ander gesmeten en
kwam eindelijk terecht in een kelder, waarin hij zoolang opgesloten bleef, zonder
eten en drinken, tot men ongerust over hem begon te worden. Want hij had het
beneden zich geacht om te schreien, en hoewel juffrouw Berebijt verscheiden malen
aan de deur ging luisteren, ten einde zich het genoegen te gunnen van hem om genade
te hooren smeeken, er kwam geen geluid uit den kelder, en op het laatst waren ze
zoo goed niet of ze moesten hem er uithalen, bont en blauw geranseld, en naar het
scheen meer dood dan levend, doch zonder een enkel zweempje van berouw. Om
kort te gaan, dit tienjarig ventje was op den verkeerden weg, en toen hij twaalf werd,
was hij er weer een heel eind op gevorderd. Hij had nog steeds de donkere oogen
van voorheen, maar het leek wel of zij veel dieper lagen dan vroeger. Hij keek er u
niet langer recht mee aan, en de meester en de dominee, en iedereen die wel eens
acht gaf op den zonderlingen gloed waarvan ze konden branden als de jongen op een
nieuwen streek betrapt werd, begonnen het nu eens te worden met oom Gijs, die het
al van den aanvang af voorspeld had, dat er niet veel goeds van hem was te
verwachten. Een wonder van lankmoedigheid was het, dat oom nog altoos geen
gevolg gaf
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aan zijn bedreiging, om den rekel naar het wees- (of wat daarvoor in de plaats was
getreden, sedert Frits duidelijk toonde dat dit geen indruk meer op hem maakte) naar
het verbeterhuis te zenden. ‘Stuur mij maar naar het oorlogschip,’ dwong de
ondankbare knaap, zoo dikwijls het weer tot een uitbarsting kwam. ‘Dat zou je wel
willen,’ sarde oom dan (ten minste Frits vond het sarren), ‘dat zou je wel willen;
onder vloekers voor de hel opgroeien. Maar, jongentje, daar is je ziel mij dan toch
nog te lief voor. Van mij zou zij geëischt worden, als ik je liet gaan. Zoodra je van
school bent, kom je bij mij op het kantoor, en dan zal ik eens zien, of ik je niet klein
kan krijgen.’
Het uur sloeg waarop Frits van school ging. Hij zou nog avondlessen hebben, en
inmiddels nam oom hem meer rechtstreeks onder handen. Voor Suze was deze
scheiding van haar gevaarlijken kameraad een niet ongezegend keerpunt in haar
leven. Naarmate Frits ondeugender en woester werd, waren haar toch al de moed en
de lust ontgaan om altoos met hem mee te doen, en nu sloot zij zich vanzelf aan bij
meisjes, die haar beter gevoel versterkten. Zij kreeg een vriendinnetje, wier ouders,
door haar lief gezichtje aangetrokken, haar nu en dan bij zich aan huis noodigden,
en oom Gijs, die zaken deed met den rijken gastheer, dorst er zich niet tegen te
verzetten. Daarbij kwam dat juffrouw Berebijt in klimmende mate last kreeg van het
hartwater, zoodat zij misschien wel meer dan ooit behoefte had om alleen te zijn,
met de maderakaraf. Van nu af aan liepen de paden van broer en zuster uit elkander.
Er kwam een dag, waarop Frits met de uiterste verbazing hoorde, dat Suze verlof
kreeg om muziek te leeren. Het bleek dat zij bepaald de beschermelinge was geworden
van haar vriendinnetjes mama. Een zomer volgde, waarin zij met de geheele familie
naar buiten mocht, twee maanden lang! Toen zij terugkwam scheen zij een ander
meisje te zijn geworden. Zij had gewonnen aan manieren, maar ook haar hart was
zachter en zuiverder gestemd. Oom Gijs had het te druk om er veel op te letten, en
juffrouw Berebijt leed te veel aan haar kwaal (hoe-
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wel zij zich soms verwonderde dat Suze haar ongevraagd allerlei kleine diensten
bewees), maar daar hadt ge bijvoorbeeld den pomper in de fabriek. Deze mensch
had tot levenstaak zes dagen in de week, van den morgen tot den avond, op een plank
heen en weer te loopen, met een zwaren slinger in de hand, en op die wel wat
eentonige wijze hield hij, behalve een oude moeder, een vrouw en eenige kinderen
in het leven. Eigenlijk mocht men niet zeggen van de kinderen, dat hij ze in het leven
hield, maar doordien er jaarlijks een bij kwam, bleef zijn hoopje toch nog al voltallig;
doch het ergste was dat zijn vrouw veel met een open been sukkelde, en dan mocht
zij dat been niet bewegen, en raad nu eens wat de kerel op een morgen aan den
meesterknecht vertelde? Dat Suze (het was de laatste maal dat hij ‘Suze’ zei, later
sprak hij uit zijn eigen altoos van ‘juffrouw Suze’, wat men mogelijk nog niet achter
zoo'n pomper zou gezocht hebben), nu, dat Suze bij hen op de kamer geweest was,
en hij mocht beroerd worden als zij niet nog eerder in den Hemel kwam dan haar
oom met al zijn vrome praatjes, en de mottige juffrouw er bij. Dat was nu een heel
onbetamelijke uitdrukking, en de meesterknecht vroeg den ander dan ook, of hij
soms gedaan wou krijgen, maar de pompers waren toen juist niet voor het opscheppen,
en zoo kon de man dus weer aan het pompen gaan, wat hij nog doen zou, als hij er
niet kort daarop aan overleden was. Maar om tot Suze terug te keeren: het kwam ook
bij háár uit, dat, als de grond goed is, en iemand houdt maar een klein oogje op het
onkruid, dan groeit de tarwe er in dat het een lust is. Zóóver kon zij het niet brengen,
dat oom haar toestond, zich met al de wereldsche pracht te omhangen, die de mode
destijds voorschreef (ik meen dat het toen juist de bloeitijd was van een
bewonderenswaardig soort van hoepelrokken); vergeleken bij haar meer bevoorrechte
kennisjes zag zij er dus tamelijk sober gekleed uit, doch, om er niet van te gewagen
dat zij er slag van had, met behulp van bijna geen enkel versiersel, een goed figuur
te maken (zij had trouwens een allerliefst figuurtje, en dat scheelt al-
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toos iets, als het op bevalligheid aankomt), ten overvloede keken er zoo'n gezonde
natuur en zoo'n goed humeur en zoo'n vriendelijk hart tusschen de blonde krullen
haar blauwe oogen uit, dat... ja, dat zij Frits maar even zacht smeekend of vroolijk
glimlachend behoefde aan te zien, en de booze geest in zijn binnenste kwam tot
bedaren of kroop beschaamd weg, om straks, helaas, opnieuw te toonen, dat hij nog
niet voorgoed overwonnen en alles behalve uitgebannen was.
Ach neen, hij was niet verbannen, en hoe kon hij ook? Hij was zoo sterk geworden,
en hij had zich zoo vastgenesteld, in de jaar of drie, vier, die Frits onder ooms
bijzondere leiding op het kantoor had doorgebracht! Aan den eenen kant had oom
zijn neef allengs ingewijd in sommige verborgenheden van den handel, waarvan hij
met een zekeren nadruk en een meer dan gewoonlijk uitgestreken gezicht gezegd
had, dat het ‘handel’ was, en neef had oom volkomen begrepen; met andere woorden,
het toch al wankelende geloof van dezen jongen mensch in eerlijkheid en goede
trouw, en bij name zijn laatste greintje van innerlijk ontzag voor oom Gijs, waren
reddeloos verloren gegaan; maar ter anderer zijde had oom volgehouden hem,
beurtelings met zalvende vermaningen en met grove bedreigingen, te dwingen tot
een leven van slaafsche onderworpenheid en vreugdeloos werken. Vandaar bij Frits,
na dagen van dof en wanhopig gehoorzamen, tijden, waarin hij zijn meester geregeld
op allerlei manier om den tuin leidde. Dan praatte hij oom naar den mond, maar
veroorloofde zich ondertusschcn achter zijn rug ongeregeldheden van steeds
bedenkelijker aard. Ik vrees, dat hij oom bestal. Hij deed het zeker. Hoe kwam hij
anders aan het geld dat hij, vooral wanneer hem boodschappen in naburige steden
waren opgedragen, verteerde? Hij speelde nog altoos. De staatsloterij hielp ook hem
dieper zinken. Misschien trok hij wel eens wat, doch wij weten, wat men op die
manier wint, is, vooral in jonge handen ais van Frits, louter kwikzilver, dat u zoo
weer door de vingers glipt; en in welke poelen valt het dan? De sterk ontwikkelde
jonge-
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ling van zeventien, achttien jaar had een afgelegen kamertje, waarvan het venster
zonder geraas openging, en wanneer alles in huis sliep, deed dat venster zijn dienst.
Eens klopten de stille wakers oom Gijs op, want dat zij iemand over den muur van
de achterplaats hadden zien klimmen. Groote ontsteltenis, die niet verminderde, toen
oom, bij zijn onderzoek door het huis, Frits geheel gekleed en niet volkomen nuchteren
te bed vond. Hij was blijkbaar juist van buiten gekomen en hals over hoofd in de
veeren gedoken! Herhaling van vroegere geweldige tooneelen, want ook nu bleek
het, dat den huichelaar te spelen eigenlijk niet in den aard van Frits lag. Hij liet zich
een poos gedwee uitmaken voor al wat leelijk was, en toen maakte hij zich gereed
om oom bij al de trappen neer te smijten, wat de gekrenkte voogd voorkwam, door
zich zoo snel als hij kon uit de voeten te maken. Het was geen geheim meer in de
stad, dat de oude man veel verdriet van zijn neefje beleefde. Er werd op gewezen,
als op een vernieuwde proef, hoe weinig vaak de meest christelijke opvoeding en de
uitnemendste weldaden vermogen. Evenwel waren er enkele dwarsdrijvers, die zoo
al niet de partij voor Frits opnamen, dan toch beweerden, dat het volstrekt niet louter
lievigheid van oom Gijs was, als hij de weezen bij zich hield, en zij wilden wel eens
weten, wat dat voor een stumperd van een toezienden voogd was, van wien laatst
iemand gezegd had dat hij, daar in die plaats waar de kinderen vandaan waren, den
godsganschelijken dag niets anders deed dan trekjesmaken op de sociëteit.
Dus werd er buitenshuis gepraat, en wat ging er onder dit alles om in Suze's
binnenste? Zooals meest met naastbestaanden, hoorde zij het kleinste deel van wat
er gebeurde, en van wat er door verontwaardigde vrienden der deugd ten overvloede
bij vermoed en verzonnen werd. Doch al was zij ook geneigd, het beste te hopen van
haar broer, het kon haar niet ontgaan, hoe zijn stemming en zijn inborst er niet bij
wonnen. Bij tusschenpoozen gemelijk en opvliegend, of stil en afgetrokken, en dan
den indruk gevend, of er iets was waarvoor hij
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niet dorst uitkomen, deed hij haar wel eens bij zich zelve vragen, of dat nu diezelfde
Frits was, van wien zij zich toch stellig herinnerde dat hij eenmaal een vroolijke,
lieve jongen was geweest. 't Is waar, voor háár was hij altijd nog het best te spreken;
ja, als zij er over nadacht, kon zij zich geen enkel boos woord te binnen brengen, dat
hij ooit met opzet tot haar gericht had. Hij stopte haar dikwijls kleine geschenken,
in den laatsten tijd wel eens kostbare presenten toe, waarvan zij echter zelden gebruik
durfde maken. Soms voegde hij er uitdrukkelijk bij: ‘Laat oom er niets van merken,
dat gij het van mij hebt.’ Dat hij niet eerlijk aan het geld gekomen was om het te
koopen, daar dacht zij natuurlijk niet aan. Zij schreef zijn waarschuwing op rekening
van ooms dwingelandij.
O die ongelukkige oom Gijs! Tevergeefs deed zij haar best om eenige verandering
te brengen in dat gevoellooze wezen. Hij had geen oog voor haar oplettendheden.
Daarentegen had hij dagelijks twist met juffrouw Berebijt, die gaandeweg en vooral
tegen den avond zenuwachtiger werd. Zij kreeg van die aandoeningen, waardoor zij
de borden en schotels liet vallen, en op een middag onder de thee tuimelde zij van
haar stoel in den kolenbak. Zulke verrassingen maakten oom nog grimmiger, en
altoos moest Suze het dan in de eerste plaats ontgelden. Hij verweet haar, dat zij te
lui was om de juffrouw het werk uit de handen te nemen, en dat zij niet vergeten
moest, hoe het op stuk van zaken genadebrood was dat zij at. Doch wanneer Frits er
bij was, zou hij het wel gelaten hebben om zoo iets te zeggen. Eens dat haar broeder
er toevallig op inkwam, terwijl oom haar weer tot tranen toe gekrenkt had, gaf het
jonge mensch een vuistslag aan de tafel, zooals het overgeërfde meubelstuk er
waarschijnlijk nog nooit een ontvangen had, en daarbij stiet hij een vloek uit, die
oom wezenlijk deed verbleeken. Een vloek bij hem, oom Gijs, aan huis! Dat was
voor de eerste maal. De goede man gevoelde er zich geheel van ontdaan, en zijn
voornemen, om den volgenden Zondag aan het Nachtmaal te gaan, moest hij tot zijn
innige spijt opgeven.
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Doch na die ontmoeting paste hij op, om Suze nooit anders dan bij haar broers
afwezigheid te beleedigen.
Meer dan eens beproefde de zuster met Frits een vertrouwelijk gesprek aan te
knoopen, en dan te zien of zij hem niet zachter en gelukkiger stemmen kon. Zij
raadpleegde haar moederlijke vriendin en die nam een predikant in den arm, van
wien zij hoopte dat hij meer invloed op den weerbarstigen knaap zou hebben dan
zijn eigen dominee, die hem trouwens van de lijst zijner leerlingen geschrapt had,
omdat Frits toch nooit op de catechisatie kwam. Dit was ooms grootste grief: de
jongen kwam in kerk noch kluis; maar zoo waren de tijden tegenwoordig; het
opkomend geslacht wilde van God noch zijn gebod hooren. Zeker was, dat Frits geen
lust had om te luisteren naar ooms dagelijksche voorlezing over de oordeelen die
aanstaande waren. Als oom den bril opzette, ruimde hij de kamer en het was al wel
wanneer hij niet in de gang een schel gefluit of een operadeuntje liet hooren.
Voor Suze was dit gedrag van Frits zeer hinderlijk. Zij had geen groote achting
voor haar oom, en zijn godsdienstige begrippen waren de hare niet, doch zij kon niet
gelooven, wat Frits volhield, dat oom Gijs een doortrapte huichelaar was. Dat iemand
bidden kon zonder er iets van te meenen, scheen haar ondenkbaar. Zij herinnerde
zich haar eigen gebedjes, als zij haar broertje hielp om oom te bedriegen, en hoe zij
toen ter goeder trouw tegelijk vroom en ondeugend was geweest. Dat maakte haar
zacht in haar oordeel over het tegenstrijdige in ooms handelwijs, en even innig als
zij zijn gebreken verfoeide, kon zij wenschen, dat de in zijn oog goddelijke
bedreigingen, die hij aan zijn huisgenooten voorlas, zijn eigen verstokt gemoed nog
eens weldadig mochten treffen.
‘Gij zijt een dweepstertje, Suze!’ was het antwoord van Frits op haar vriendelijke
redeneering. - ‘En wat zijt gij, Frits?’ vroeg zij treurig. ‘Ik kan mij soms zoo ongerust
over u maken.’ - ‘Wat ìk ben Suze?’ hernam hij, ‘maar dat heeft oom immers al
honderdmaal verzekerd: ik ben brandhout voor de hel. Of
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neen, wil ik het u eens kort en goed zeggen? Misschien had er wat beters van mij
kunnen groeien, maar ik ben bedorven; en van een bedorven mensch komt niets
terecht.’ - ‘Frits!’ riep Suze, met tranen in haar oogen. Maar hij was al weg, en in
weken had zij geen gelegenheid om met hem te spreken.
Helaas, toen de gelegenheid zich opdeed, hoe was alles toen veranderd! Als een
loopend vuurtje ging het door de stad: Frits is opgepakt; bij het afgaan van de beurs;
valsche wissels gemaakt. ‘Jongens, jongens, wat een slag voor dien braven oom
Gijs.’ - ‘Och kom, hij mag blij zijn, dat hij den deugniet kwijt is. Was dat een leven,
dat de man in den laatsten tijd had?’ - ‘Nu hij zal vooreerst geen last meer van neef
hebben. Je begrijpt dat heertje gaat de doos in.’ En die dat zeiden, hadden het goed geraden. De omstandigheden waren niet in het
voordeel van Frits, en het was alleen uit aanmerking van zijn minderjarigheid, dat
het hof hem veroordeelde tot niet meer dan twaalf maanden eenzame opsluiting.
Toch was het een afgrijselijk oogenblik, toen Suze voor het laatst kwam, om afscheid
van haar broeder te nemen. Zij hing aan zijn hals en schreide of het hart haar breken
zou. Frits slecht geworden, Frits onteerd in het oog van alle menschen. Haar lieve
Frits! Want zij gevoelde, dat zij hem nog liefhad, en zij wilde niet ophouden te
gelooven, dat hij toch niet gansch en al verachtelijk, dat hij niet reddeloos verloren
was. Neen, dat wist zij beter. Als hij in de gevangenis maar eerst tot inkeer kwam.
Dan, later, wanneer hij zijn straf ondergaan had, en zijn schuld aan de maatschappij
was betaald, dan zou hij zeker wel weer een goed en gelukkig mensch worden. Oom
zei: God had hem losgelaten. Maar wat wist Oom daarvan? Zij hoopte nog voor hem.
Zij vertrouwde nog op zijn toekomst. - Dat had zij Frits willen zeggen, daarmee hem
troosten, toen zij bij hem werd toegelaten, daags voordat hij naar de strafgevangenis
ging. Helaas, hoe verweet zij zich achterna hare zwakheid! Maar bij het zien van dat
bleeke, verwilderde gelaat, had zij er geen woord kunnen uitbrengen. En Frits liet
haar stil uit-

François Haverschmidt, Familie en kennissen

231
schreien. Hij ondersteunde haar, terwijl zij aan zijn borst stond te snikken. Zelfs
drukte hij een kus op haar voorhoofd. O wat voelde zij nog lang daarna de aanraking
van die droge brandende lippen! Maar geen geluid kwam er ook uit zijn mond. Alleen,
toen men haar weg wilde brengen, en zij hem nog eens en nòg eens om den hals viel,
verbeeldde zij zich hem met een heesche stem te hooren herhalen: ‘Bedorven, Suze,
bedorven!’
Hij had het wel mogen zeggen. Hoe ingekankerd slecht hij was, bleek hieruit, dat
hij zich ook in de gevangenis bleef misdragen. In een vlaag van ziedende drift
vergreep hij zich aan den commandant, en het gevolg was, dat zijn straftijd met zes
maanden verlengd werd. Niets kon meer verdiend heeten. Twee dagen te voren nog
had hij een brief ontvangen van oom Gijs, waarin die uitmuntende voogd hem zijn
goddeloos leven weer eens goed voor oogen had gehouden, en hem onder anderen
ook geschreven had, hoe er geen dag voorbij ging waarop hij zijn knietjes niet boog,
om vergiffenis af te smeeken en bekeering voor zijn diepgevallen neef. En in plaats
van zich nu door zulke hartetaal te laten vermurwen, was Frits zich als een bezetene
gaan aanstellen, en had den kostelijken brief in honderd stukken gescheurd. Anders,
geheel onvatbaar voor betere aandoening, wilden enkelen van de bewaarders gelooven,
was de booswicht toch niet. Een paar lettertjes van zijn zuster konden hem week
maken, en eens, onder de godsdienstoefening, barstte hij plotseling en heftig in tranen
uit. De predikant verwonderde er zich over, want hij was op dat oogenblik pas aan
de inleiding van zijn toespraak, en hij meende wel dat het de beschrijving was van
een zeestrand, waartoe zijn tekst juist aanleiding had gegeven. Doch toen hij Frits
opzocht en weer eens terugkwam op de ontroering, die deze had laten blijken, wilde
de ongelukkige van niets weten, en zoo moest het dan geen oprecht berouw zijn
geweest, waarvan zijn tranen hadden getuigd.
Was het werkelijk geen berouw, wat hem had doen weenen, terwijl hij had gedacht
aan de oude batterij op den zee-
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dijk, en aan vrouw Haak, die hem en Suze thuis kwam halen, want moeder wachtte
hen met het eten en Mijntje had pannekoeken gebakken? Och, zulke laffe dingen
had hij den vreemden dominee toch niet kunnen oververtellen! Maar toen het hem
voor den geest was gekomen, had hij gewenscht dat hij dood was neergevallen. En
hij had zich herinnerd, hoe hij eens als jongen van zeven jaar, terwijl ze den vuurtoren
waren gaan bekijken, op de borstwering van den omgang was geklommen, en dat ze
hem er doodsbleek van schrik hadden afgehaald, want hij had kunnen vallen, en dan
zou hij dood geweest zijn. Dood? Maar dat was toch beter geweest, dan zooals nu,
in de gevangenis en voor altoos bedorven!
De maanden in een cel gaan wel langzaam om, maar er komt toch eens een einde
aan. Frits werd ontslagen. Wat zou hij nu beginnen? Oom Gijs had zijn hand van
hem afgetrokken, doch de vraag was, of hij daar veel bij verloor. Te meer omdat
Suze niet stil had gezeten, en, door tusschenkomst van hare vriendin, iemand had
weten te vinden, die den ongelukkige een plaatsje toestond op zijn kantoor. Indien
Frits toen gewild had... Maar hij had het immers zelf erkend: hij was bedorven,
hopeloos bedorven. Geen maand was hij in zijn nieuwe betrekking, of de kas van
zijn patroon kwam niet uit. Er moest oneerlijkheid gepleegd zijn, en wie kon het
anders hebben gedaan dan het jonge mensch, dat al eens gezeten had? Ik geloof niet
dat de zaak grondig onderzocht werd, maar de boekhouder verklaarde niet te willen
blijven, als hij langer met iemand werken moest die hij niet vertrouwen kon, en Frits
stond op straat. Hij had twee vonnissen tot zijn last. Het hielp hem dus niet, of hij er
al aan dacht om soldaat te worden. Eindelijk, nadat hij een tijd had rondgezworven,
zonder dat iemand begreep waar hij van leefde, kreeg Suze een brief, die haar deed
weten dat hij buitenslands was, bij een reizenden kermistroep. Hij schreef het haar
met een enkel woord, opdat zij niet al te ongerust over hem zijn zou: hij had het goed,
en als hij het niet minder kreeg, behoefde zij niet bang te zijn dat hij ooit terug zou
komen. ‘Ik mag het lijden,’ grom-
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de oom; ‘hoewel hij nu, dat spreekt, met lichaam en ziel aan den satan verkocht is.’
Suze geloofde het niet; zij wilde het niet gelooven. Dit bloeiende kind van voorheen
was tot een jonkvrouw gerijpt, nog altoos schoon, en misschien was zij schooner,
dan zij voorspeld had te zullen worden, maar het frissche rood van haar wangen was
toch merkelijk verminderd, en er kon een innige smart spreken uit haar donkerblauwe
oogen. Arme Suze, God alleen wist, hoe zij leed. Buitenshuis was zij gezellig, en zij
ging er zelfs voor vroolijk door. Ook oom Gijs en de juffrouw hadden geen reden
om het aan haar te wijten, als de avonden in hun woning nog steeds radeloos vervelend
bleven. De lamp zoo laat mogelijk op. Er stond trouwens een gaslantaarn op den
wal, en daarbij kon oom, als hij binnen was, best zien, om zijn pijp te rooken, of nu
en dan onder de voorbijgangers iemand op te merken, waaraan hij een hekel had en
tegen wien hij graag eens zijn gal mocht uitspuwen. En wat juffrouw Berebijt betreft,
die had er ook nog het spattende pitje onder den trekpot bij, zoodat zij dus over een
meer dan voldoende verlichting kon beschikken, terwijl zij, om beurten indommelde,
met een benauwd keelgeluid wakker schrikte, uit een zakflaconnetje haastig iets
tegen het opkomend hartwater nam, en dan weer van voren af aan indommelde.
Verder had de schemer nog dit voordeel, dat Suze vrij haar gang kon gaan, als zij
het al te kwaad kreeg, en zij wilde wel eens even schreien, zonder dat iemand er
hinder van had. Maar ik moet zeggen, zij wist zich nog al in te houden, en dan gingen
de breinaalden: tip, tip, tip; en nog eens, God alleen wist, hoe het daarbinnen kon
stormen en wat zij leed, terwijl die naalden zoo vlug gingen.
Ja, ja, zij had haar pakje wel, maar ik heb al gezegd, zij droeg het zoo goed en zoo
blijmoedig mogelijk, en oom had eens geschreven, van dag in dag uit de knietjes te
buigen (gelijk hij het genoemd had) om te bidden voor iemands bekeering, doch
hoewel zij er nooit over geschreven of gesproken had,
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het zou mij verwonderen, als zij ooit insliep zonder de stille zucht, of er voor haar
broeder nog eens een tijd mocht komen, dat hij het hoofd weer zou kunnen opheffen,
als een die dood was geweest en hij was weer levend geworden, hij was verloren
maar gevonden.
Over andere bijzonderheden uit dezen tijd van haar leven ga ik heen. Er was meer
dan een, die haar gaarne zijn hand zou hebben geboden, om haar gelukkig te maken
en in haar bezit gelukkig te zijn, doch zij voorkwam elke teedere toenadering. In
hoeverre haar dit soms zelfverloochening kostte, weet ik niet, maar zij was als een
die wachtte, en die geen nieuwe taak van gewicht op zich durfde nemen, voordat zij
gereed zou zijn met het werk, dat zij nu nog onder handen had. Immers zij liet het
niet bij een lijdelijk hopen en vragen. Hoe menige brief ging er van haar naar den
vreemde, maar om meestal onbestelbaar terug te keeren, en wat al betrekkingen
knoopte zij aan, ten einde op de meest kiesche manier Frits de boodschap te doen
toekomen, dat zijn zuster hem nog altoos liefhad en dat zij alles zou doen, wat in
haar macht was, om zijn geluk te bevorderen. Geen antwoord ooit bewees dat zij een
stap nader kwam tot haar doel: haar broeder weer hersteld te zien in wat zij zijn
wezenlijke eer achtte. Doch het eerste uur moest nog komen, dat zij den moed opgaf
en aan hem vertwijfelde. - Zoo werd zij meerderjarig. Oom Gijs moest, graag of niet,
afstand doen van zijn voogdij en uitkeering van haar vermogen. In hoever de rekening
klopte, mocht oom voor zijn geweten verantwoorden en voor den toezienden voogd,
die echter niet in persoon had kunnen verschijnen, (want hij zat met het pootje, en
diende tegenwoordig zijn trekjes altoos te maken bij zich, op zijn eigen kamer); Suze
gevoelde slechts dankbaarheid, dat zij nu vrij was om te gaan waarheen zij wilde,
en zij maakte dan ook aanstonds van die bevoegdheid gebruik, om oom Gijs en
juffrouw Berebijt aan elkaars gezelschap over te laten. Had de strengste zedenmeester
van haar kunnen eischen, dat zij haar jonge leven verder in hun zielloos bijzijn zou
ver-
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suffen? Oom en de juffrouw schenen het te vinden, en de vinnigheden, die zij tot het
oogenblik van haar vertrek hooren moest, over weldoeners die in hun grijsheid
verlaten worden, en dwaze maagden die zich in de armen der wereld werpen, deden
haar met dubbele beslistheid haar koffer pakken en het huis vaarwel zeggen, waarin
zij zestien jaar lang de zon nooit anders had zien schijnen, dan door een lucht
bezwangerd met kolendamp en kwaadaardige vroomheid of vrome kwaadaardigheid.
Ik weet een hoekje in ons land, niet zoo heel ver van zijn oostelijke grenzen: daar
zou ik nog wel eens een paar weken willen doorbrengen. Er is heide, gij vindt er
graan- en boekweitvelden, en houdt gij veel van gras en bloemen te plukken, ook
daaraan kunt gij er uw hart ophalen. Nergens misschien zijn meer nachtegalen, maar
wat gij vooral moeielijk elders in Nederland zoo prachtig zoudt terugvinden, dat zijn
de eikeboomen die hier hun schaduw uitbreiden over schilderachtige ouderwetsche
hoeven en schaapskooien, of die fier hun reuzenkruinen uitsteken boven de beuken,
dennen, berken en andere kinderen van het woud. Eén eik is er, dien ik meer dan
allen liefheb. Wie er ooit behoefte gevoelt zijn krachten te herstellen met buitenlucht,
rust en gezonde voeding, hem zou ik onder dien eik willen tooveren. Honderden
jaren zeker staat hij daar al, en hij is van dat lange staan geweldig dik geworden,
maar hij ziet er uit, of hij het nog honderden jaren zal kunnen volhouden. Langs zijn
voet gaat een straatweg, die vrij wat stiller is geworden sedert de spoortrein het
landschap doorijlt, maar er bengelt toch nog menige vrachtwagen onder den eik door,
en des Zondags bij mooi weer staat het er vol van rijtuigen, want dan komen er van
wijd en zijd zich overtuigen, dat er in het logement achter den boom nog een goede
kelder is en een voortreffelijke keuken. De kastelein is in zijn goedhartige
welgedaanheid een levend uithangbord, maar de eer van het huis komt misschien
nog meer toe aan de weergalooze be-
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kwaamheid in koken en braden van moeder de vrouw, en aan de flinke en vriendelijke
bediening van de dochter. Hier is het goed, vooral in de week, want op Zondag kan
het er wel eens wat druk loopen. Dan heeft het er haast iets van een kermis.
Doortrekkende muzikanten ontstemmen de vogeltjes, met het Duitsche volkslied zoo
valsch mogelijk te blazen, en een bende nagemaakte Zigeuners wekt de verbazing
der boerenjongens, en uw afschuw of medelijden, door met een paar kleine kinderen
allerlei halsbrekende kunsten te verrichten.
Doch ik vergeet, dat dit laatste sedert de invoering van de wet op den kinderarbeid
niet meer mogelijk is, en tot mijn verontschuldiging dient alleen, dat die wet nog
niet in werking was getreden, toen Suze, niet ver van den eik waarover ik gesproken
heb, getuige was van een, in haar oogen aandoenlijk tooneeltje. Zij behoorde al een
week of drie, in gezelschap van een bevriende familie, tot de gasten van het
veelgeprezen logement, en menige weldadige wandeling had zij al genoten, door het
bosch, in het park van het kasteel, naar den watermolen die haar aan een schilderij
van Hobbema deed denken, of voorbij den geweldigen steen, die misschien eens tot
altaar had gestrekt van Heidensche offeraars. Ditmaal was zij er alléén op uit geweest,
ook om het Zondagsgewoel bij de uitspanning te ontwijken, maar de avond begon
te vallen, en men had haar bij herhaling gezegd, om haar niet volkomen ongedeerd
gebleven gezondheid niet bloot te stellen aan al te sterke verkoeling. Zij was dus op
den terugweg, en al niet ver meer van het logement verwijderd, toen zij, aan een
kromming van het voetpad gekomen, op een bank onder den beuk een jongen man
zag zitten, eenigszins vreemd gekleed: een kort fluweelen jasje, witte broek en hoed,
lage schoenen en bontkleurige kousen, alles tamelijk haveloos. Zijn ellebogen rustten
op de knieën en zijn gezicht was verborgen in zijn handen, maar Suze had hem niet
ontdekt of hij hief het hoofd op, want uit de richting van het logement kwam het
doordringend geluid van een schreiend kind. Het had er veel van dat de kleine klappen
kreeg, of bang
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was ze te zullen krijgen, en dat nu uit al zijn macht om genade riep. Ook bleek dit
geheel overeenkomstig de waarheid. Eensklaps toch vertoonde zich op het pad,
tegenover Suze, een vrouw, op het gezicht af te oordeelen half landloopster, half
straatkunstenares, wier toch al niet aanminnige trekken de hoogste woede uitdrukten,
en die er juist in slaagde om een jongentje in te halen en bij zijn kraag te vatten, dat
vruchteloos met schoppen, krabben en bijten zich aan den stevigen greep van de
dame poogde te onttrekken. De eerste van de gevreesde oorvegen kwamen neer, en
het ventje, dat hoogstens vijf jaar kon zijn, zette een keel op, die het orgel, in de verte
bij het logement, onhoorbaar maakte. Doch op hetzelfde oogenblik was de man van
de bank tusschenbeide gekomen en had met eenige woorden, die Suze niet verstond,
en een volkomen duidelijk gebaar de vrouw genoodzaakt haar prooi los te laten. De
kunstenares verwijderde zich nu in allerijl, alsof zij iemand ging halen om haar te
helpen, maar de jonge man scheen zich daar niet aan te storen. Hij troonde het
schreiende kereltje mee naar de bank, ging zitten, plaatste den knaap op zijn knie,
en begon een liedje voor hem te zingen. Suze meende dat zij door den grond zou
zinken. Het was een liedje van haar moeder, en die manier waarop de vreemde het
zong, en die stem... Dat kon geen vreemde zijn! Dat... Maar nu zag zij het ook, al
maakte de baard hem haast onkenbaar. Zijn oogen waren het waarmee hij haar, niet
minder ontzet, aankeek. Frits was het!
Zij wist niet wat zij deed, maar zij vloog op hem toe en viel op haar knieën en
greep zijn arm en staarde hem in het ontstelde gezicht. Zijn lippen beefden, doch zij
sprong weer op, en met een kreet van vreugde, die de Engelen, als zij hem hoorden,
goed moet hebben gedaan, riep zij: ‘Goddank, Goddank; het is Frits, mijn lieve Frits!’
Daarop lag zij in zijn armen, bewusteloos.
Hij tilde haar op en liep met haar het bosch in. Honderd passen van de bank stroomt
het frissche water over een steenen bedding onder den weg door. Hij legde haar aan
den kant in
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...plaatste den knaap op zijn knie, en begon een liedje voor hem te zingen.
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het hooge gras en besproeide haar gelaat. Spoediger dan hij had durven hopen kwam
zij nu bij. Toen waagde hij het weer, haar op te nemen en droeg hij haar nog een eind
verder. Het was blijkbaar zijn bedoeling, haar te onttrekken aan de nieuwsgierigheid
van den kleinen jongen, die hem eerst was nageloopen en wel eens op den voet
gevolgd kon worden door andere leden van den kermistroep. Doch nu verloren zij
elkander uit het gezicht en Frits voelde zich geruster. Weer zette hij Suze op den
zachten grond, zoodat zij leunen kon tegen een boomstam, en terwijl hij zelf tegenover
haar plaats nam, om zich te herstellen van de bovenmatige krachtsinspanning, sloeg
hij haar bleeke trekken met angstige maar zwijgende bezorgdheid gade. Eindelijk
vroeg zij om wat water. Hij wist het haar niet spoediger te bezorgen, dan met behulp
van een paar groote bladeren, die hij in het holle van zijn beide handen legde, en
toen zij zich op die wijze verkwikt had, vermocht zij hem eerst weer te zeggen, hoe
gelukkig zij was, dat zij hem teruggevonden had. - ‘Gij moet er maar niet te blij om
zijn, Suze,’ gaf Frits ten antwoord. ‘Ik ben er niet op vooruitgegaan, en alles behalve
een geschikte broer voor een fatsoenlijke jonge dame.’ - ‘Gij zijt beter dan gij denkt,
Frits,’ hernam zij. ‘Meent gij, dat ik niet gezien heb, hoe goed gij voor dat arme kind
waart? - Is dat úw kind?’ voegde zij er na eenige aarzeling, en niet geheel zonder
ongerustheid, bij - ‘Neen,’ antwoordde hij, met iets dat op een glimlach leek. ‘Ik ben
gelukkig niet getrouwd. Dat moest er nog bijkomen. Maar het is waar, al de kinderen
van de bende noemen mij “papaatje”.’ - ‘Ziet ge; gij zijt dan toch nog de oude,
goedhartige Frits.’ - ‘Ik ben de oude Frits die niet deugen wilde, omdat... omdat hij
bedorven werd, Suze. Gij weet niet wat voor een losbol ik ben, en daarom is het ook
maar beter, dat niemand u in mijn gezelschap ziet. Gij kunt mijn hulp nu ook wel
missen, zie ik. Adieu! Denk maar niet meer om mij. Houd het er voor dat ik gestorven
ben. Ik zal wel zorgen, dat ik niet meer over de grenzen kom. Adieu!’
Hij wilde heengaan, maar zij was opgerezen en hield hem
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terug. ‘Frits gij gaat niet, voordat gij mij beloofd, voordat gij mij gezworen hebt, dat
gij uw tegenwoordig leven zult laten varen. Gij zijt te goed, om als een vagebond
door de wereld te trekken. Onze afkomst is anders; gij hebt wat beters geleerd; op
behoorlijke manier kunt gij uw brood winnen, en gij weet ook wel, Frits, dat uw
ouderlijk erfdeel tot uw beschikking ligt.’ - ‘Dat kunt gij wel houden, Suze.’ - ‘Het
komt mij toe, maar al werd het mij toegewezen, gij zoudt het kunnen krijgen met
alles wat mij behoort, als gij maar een ander leven woudt beginnen en zien om een
fatsoenlijk en nuttig mensch te worden in de maatschappij.’ - ‘Laat mij gaan, Suze;
er is geen denken aan. Wie wil nog langer te doen hebben met een eerlooze, een
gevonnisden dief?’ - ‘Ik Frits, uw zuster, uw Suze, die gij vroeger liefhadt, en die
nooit opgehouden heeft u lief te hebben. Och, blijf bij mij, och ga met mij mee, en
wat ik kan zal ik doen om u te helpen.’ - ‘Gij weet niet, wat gij zegt, Suze!’
antwoordde Frits, zichtbaar getroffen door den hartelijker, smeekenden toon, waarop
zijn zuster tot hem gesproken had. ‘Al wilde ik nog mijn best doen, gelijk ik
waarachtig gedaan heb toen ik uit de gevangenis kwam, wat zou het geven? Ik heb
het toen al ondervonden, niemand vertrouwt mij meer.’ - ‘Maar wij zullen gaan naar
een stad, waar ze ons niet kennen.’ - ‘Ons land is zoo klein, Suze. Men weet overal
wie iemand is, en mij in het bijzonder, ze kennen mij als den bonten hond, en wat
voor kennissen zijn dat dan nog, die ik heb?’ - ‘Daar valt mij iets in,’ riep Suze, ‘ga
naar Amerika; daar zijt gij immers nooit geweest, en daar is wel brood voor iemand,
die wat heeft om te beginnen, en die niet tegen arbeid opziet.’ - ‘Naar Amerika? Ik
heb er ook wel over gedacht,’ hervatte Frits. ‘Doch wat zou het mij baten? Ik ben
het werken ontwend, ik kan niet meer ordentelijk oppassen. Nooit heb ik het gekend.
Wie zou het mij geleerd hebben? Zie Suze, als ge mij morgen met de zakken vol
geld daarginds aan den wal zet, ben ik overmorgen weer doodarm. Ik ben een lichtmis
en een deugniet, en van zoo iemand kunt gij niet verwachten, dat hij zich een dag
goed zal houden.’ - ‘Ook niet als
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er iemand was, die veel van hem hield en die hem dag en nacht met haar liefde
bewaakte? Als moeder nog leefde, Frits, zoudt gij dan zoo spreken?’ - ‘Moeder?...’
Zijn gezicht veranderde wonderlijk. Het laatste spoor van trotsche schaamteloosheid
was er van geweken. Hij keerde zich om en schreide. Zij greep zijn hand, zij bracht
ze aan haar lippen. Maar hij trok die hand ijlings terug, alsof zijn aanraking Suze
bezoedelen zou. ‘Frits! Moeder is in den hemel. Maar ik ben nog bij u in deze wereld.
In naam van moeder zeg ik u: ik zal u nooit verlaten. Als gij naar Amerika gaat en
gij wilt beproeven om daar uw best te doen, dan, lieve Frits, er mag van komen wat
wil, maar dan ga ik met u.’ - Hij zag haar aan. Hij weende als een kind. Toen blikte
hij op naar den hemel. De duivel in zijn binnenste was overwonnen. ‘Ik zal mijn best
doen, Suze. God hoort het mij zeggen. Ik zal mijn best doen, Suze. Maar ga gij met
mij mee.’
't Was in den nazomer geweest, dat Suze en Frits elkaar terugvonden, doch het werd
diep in den herfst, eer zij de groote reis konden aannemen. De schok van het eerste
wederzien wierp Suze op het ziekbed, en slechts langzaam keerden haar krachten
terug. Toch kwam het niet in haar op, van haar voornemen af te zien om Frits naar
Amerika te vergezellen. Bij herhaling gaf hij het haar opnieuw in bedenking. Zelfs
voegde hij zich bij de vrienden die het haar afrieden, maar zij liet zich door niemand
terugbrengen van haar plan. En dit te minder omdat zij met een onbeschrijflijke
blijdschap opmerkte, hoe gelukkig Frits zich gevoelde als hij bij haar was, en hoe
hij al het mogelijke deed om zijn belofte aan haar te houden, en te voorkomen, dat
zij een oogenblik berouw zou krijgen over haar goed vertrouwen in hem. Dit laatste
ontging dan ook niet aan de enkelen dien het vergund werd, hen meer van nabij gade
te slaan. Het was blijkbaar, dat Frits door de beste voornemens bezield werd en dat
het ongeregeld leven, in de laatste jaren door hem geleid, ook lang niet al zijn goede
eigenschappen had doen verloren gaan. Oom Gijs zelfs moest hem den lof geven,
van nu ten minste een toon-
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tje lager aan te slaan, en werkelijk, ofschoon Frits overtuigd was, dat zijn misstappen
voor een deel de vrucht waren van ooms onverstandige en liefdelooze leiding, hij
achtte zich niettemin verplicht, en hij behaalde de overwinning op zich zelven, om,
voordat hij vertrok, zijn voogd een brief te schrijven, waarin hij hem bedankte voor
alles, wat deze ooit ten beste voor Suze en hem gedaan had en, onder verzekering
van zijn leedwezen, vergiffenis vroeg voor het vele verdriet, dat hij zijn oom
berokkend had. Aan juffrouw Berebijt zond hij ten overvloede een gemakkelijken
stoel, waarbij Suze een eigengewerkt ruggekussen gevoegd had. En nu was de dag
gekomen, waarop zij de oude wereld zouden verlaten. Of juister, den volgenden
morgen zou hij aanbreken; doch het schip, dat hen wegvoeren moest, lag al op de
ree, en passagiers zoowel als bemanning waren aan boord.
De meesten hadden de kooi opgezocht, maar Frits en Suze stonden nog steeds op
het plekje, waar zij de zon in de nevelen, die over de zee hingen, hadden zien
ondergaan, (hoe dikwijls hadden zij er als kinderen naar staan kijken!), en nu gingen
hun blikken langs de rij van lichten op den wal. Daar lag de plaats, waar zij geboren
werden. Ginds schitterde de vuurtoren, hier hadt ge de roode lantaarn op den hoek
van het havenhoofd, en daartusschenin verbeeldden zij zich nog iets te kunnen
onderscheiden van de welbekende kerktorens en den ouden molen. Op die hoogte
moest de batterij geweest zijn, de hunne, en daarachter stond het huisje van vrouw
Haak! Zij hadden den dag besteed met de tooneelen hunner kindschheid nog eens
op te zoeken. Veel was veranderd. Waar de ouderlijke woning gestaan had, was nu
een Beiersch bierhuis, en de oude batterij scheen wel een fort geworden en bleek tot
de tanden bewapend met getrokken geschut, waarvan de schildwacht hun vertelde,
dat het tot achter de duinen op het eiland aan den overkant droeg. De plaats, waar
vrouw Haak haar wasch placht te bleeken en waar haar scharretjes hadden hangen
te drogen, was niet meer te onderkennen, en in de buurt,
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die daar dichtbij was blijven staan, herinnerde zich niemand, dat er ooit een vrouw
Haak geweest was. Maar eindelijk, ja, was er toch nog een oude ziel, die op het
vermoeden kwam: het moest dan die weduwe geweest zijn, die hertrouwd was met
een gepensioneerd bottelier van het oorlogschip, en haar tweede man had een houten
been gehad. Toen vielen alle buurvrouwen in: ‘O, was het die?’ en ‘Lieve deugd,
die menschen waren lang dood; maar er was nog een zoon van over, die voer voor
derden stuurman.’ En nu kwam het uit, dat deze zoon zich aan boord bevond van
hetzelfde schip, waarmee Frits en Suze de reis zouden doen. Frits heeft den derden
stuurman gesproken. Het kan wel waar zijn, dat zijn moeder vroeger met een Haak
getrouwd was geweest, en hij meent haar ook wel eens van een paar kinderen te
hebben hooren vertellen. Dat is alles wat zij teruggevonden hebben van het
onherroepelijk verleden. Op het zandige kerkhof hebben zij tevergeefs gezocht naar
hun ouders graf. - Wat er nu in hen omgaat, terwijl zij daar in den vallenden nacht
op het dek staan, hij met den arm om haar henen, ook om haar beter te bedekken met
zijn mantel dien hij haar over de schouders heeft geworpen?
‘Kom, Suze,’ is het ten laatste, ‘gij moogt niet langer boven blijven, het wordt te
koud voor u, en morgen zullen wij al vroeg in de weer moeten zijn, om een laatsten
groet te brengen aan het vaderland.’ - ‘Ik zeg het zonder weemoed vaarwel, Frits: al
mijn hoop is op de toekomst.’ - ‘En gij hebt wel verdiend, zusterke, dat zij u geluk
geeft. De Hemel is niet te goed voor u.’ - ‘Foei, Frits, zeg dat niet. Maar als gij het
wilt, zal ik God bidden, dat Hij er u en mij brengt, vroeg of laat, naar dat Hem behaagt;
als gij en ik er maar met elkander mogen zijn.’ En Frits hielp haar naar beneden.
Daarna klom hij zelf nog eens naar het dek. Hij kon toch niet slapen. Zijn gedachten
waren bij het verleden met al zijn bedorven geluk, maar ook bij het nieuwe leven dat
nu voor hem lag, en dat, ja hij wilde het, en ook hij bad er om, voor Suze en
hemzelven weer alles goed
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zou maken. Toen zijn oog de lichten nog eens zocht, waren ze verdwenen. Een dikke
nevel was komen opzetten, en had tot zelfs de lantaarns van de naastbij gelegen
schepen onzichtbaar gemaakt. Op eenigen afstand luidden er bellen en uit de verte
klonk de waarschuwing van een misthoorn.
Men heeft zich later verdiept in gissingen, hoe de zaak zich had toegedragen, maar
men is er nooit recht achtergekomen. Natuurlijk had er een verzuim plaats gegrepen,
maar of het aan deze zijde begaan werd, dan wel van den anderen kant, daarover
hebben de advocaten van de beide partijen lang gepleit, en over en weer hebben zij
er een aardig sommetje aan verdiend. Maar er moest toch iets gebeurd zijn dat niet
in orde was, hielden de deskundigen vol; anders had die groote Fransche boot, ondanks
al het leven dat er van weerskanten gemaakt werd, niet zoo maar regelrecht tegen
het schip, dat op uitzeilen lag, kunnen instoomen. Overigens was het ongelooflijk,
verklaarden ooggetuigen, in zoo'n verbazend korten tijd als het schip naar den kelder
was gegaan. Die boven waren hadden maar even den tijd om op de stoomboot over
te springen, en over het algemeen kwamen de mannen er met zwemmen, of doordat
de sloepen van den Franschman hen opnamen, levend af. Maar van de vrouwen en
kinderen, en kortom van allen die in de hutten waren, werd niemand gered. Er kwamen
ook nog een paar om, die op het oogenblik dat het ongeval plaats vond naar beneden
snelden, waarschijnlijk om hun betrekkingen bij te staan. Een (wist de derde stuurman
te verhalen) had het in zijn hand gehad, om het leven te behouden. 's Avonds had de
stuurman nog een gesprek gehad met dien heer, en deze had hem gezegd, dat hij en
zijn zuster uit de havenplaats afkomstig waren. Toen nu de aanvaring gebeurde, had
hij eenvoudig het voorbeeld van den stuurman behoeven te volgen, die hem trouwens
nog de hand had toegestoken, om in het want van den Franschman te klimmen. Maar
hij had gezegd: ‘Dankje! Alles is nu toch bedorven!’ en daarop had hij zich naar
beneden gespoed.
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Was alles bedorven? Of had veeleer een God het gebed verhoord, waarmee de zuster
was ingeslapen, om haar broeder en haar, vroeg of laat, naardat het Hem goeddacht,
maar haar niet zonder hem, te brengen in zijnen Hemel?
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Ik heb een wonderlijken droom gehad
Ik heb een wonderlijken droom gehad, een wonderbaar schoonen droom: ik droomde
dat ik in den hemel was.
Niet dat ik er voorgoed was en er blijven mocht. Maar er was, geloof ik, een engel
gekomen en die had mij weggevoerd van de aarde, en nu stond ik en mocht een
oogenblik om mij henen zien in de wereld daarboven; doch straks dan moest ik weer
terug naar de aarde, want ik had nog veel te leeren en nog veel meer mijn best te
doen, zou ik eens voorgoed in den hemel komen.
Ik was dan ook nog maar in het minst heerlijke deel van den hemel, en de gewesten
waar de hoogste zaligheid genoten wordt kon ik alleen in een eindelooze verte
bespeuren, ja men verzekerde mij dat daarachter nóg schooner en gelukkiger oorden
lagen, waar niemand van die tot mij spraken nog geweest was, maar zij twijfelden
niet of zij zouden daar ook eenmaal komen, als zij zich eerst maar genoeg hadden
voorbereid.
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Ik vroeg hun of zij er niet naar verlangden en zij knikten eerbiedig van ja, maar
daarbij speelde er zoo'n blijde glimlach om hun lippen, dat ik hun niet behoefde te
vragen of het wachten hun ook te lang viel. Het was zeker mogelijk dat zij nog zaliger
werden, maar nu reeds voelden zij zich onuitsprekelijk gelukkig. En dat kon ook wel
niet anders, want daar waar ik was had de hemel dacht mij al niet schooner kunnen
zijn; en het was alleen doordat ik het in het wijd verschiet vóór mij zag, dat ik
gelooven kon aan verblijven van nog grooter schoonheid en geluk.
Ik weet niet hoe ik dat prachtige vergezicht beschrijven moet! Maar gij hebt zeker
wel eens verrukt gestaan op een zomeravond als de zon onderging. Dan zaagt gij
soms de wolken aan de kim als onmetelijke bergen op elkander gestapeld, en zij
schitterden als goud of bloosden als door den weerglans van purper, en het kon ook
zijn of er een gloed over lag als van groote groene edelsteenen. Nu dat had dan
misschien wel iets van den hemel zooals hij zich uit de verte aan mij vertoonde; en
toch had het er zeker nog maar heel weinig van. Want het kwam mij voor, dat ik op
de toppen der bergen aan den gezichtseinder groote steden zag, louter van paleizen,
en de muren waren van sneeuwwit marmer en de torens van het zuiverste kristal, en
er kwam een zacht gerucht naar mij toe als van klokken die luiden, gelijk als op een
Zondagmorgen buiten, wanneer gij door het koren gaat en overal roepen de
dorpskerkjes de menschen tot zich om den goeden God te loven en te danken. Och
het was mij daarbij zoo vreemd te moede, en indien ik niet in den hemel geweest
was, ik had wel kunnen schreien, maar in den hemel daar kent men geen tranen,
hoewel het dan toch maar tranen van vreugde geweest waren. Want ik had hetzelfde
gevoel als toen ik voor het eerst na een lange afwezigheid terugkeerde naar mijn
ouders huis, en ik was dof en slaperig geworden van het rijden in den benauwden
postwagen, doch daar klonk de horen op den bok en ik werd klaar wakker en zag
naar buiten en herkende de straat waarin
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ik als jongen gespeeld had, en aanstonds daarop zag ik mijn moeder aan het venster
en mijn zusters, en ze keken of ze mij ook zagen, en toen zij mij zagen toen moest
ik ook of ik wilde of niet schreien, en dat was waarlijk niet van verdriet. En ik heb
het ook gehad in het voorjaar, als het weken achtereen guur en mistig was geweest,
en ik dacht soms: zal de lieve lente dan nooit weerom komen? Maar dan had ik een
vrijen dag en de zon scheen zoo helder en ik zei: nu wil ik toch eens zien of de natuur
al wakker gaat worden uit haar winterslaap. Maar wat ik opkeek als ik de weiden al
vol bloemen vond, madelieven met donkerroode randen en hier en daar een
veldviooltje, dat fijner geurt dan al de odeurs die gij in de winkels koopt, en de
lammeren huppelden om hunne moeders en vlak boven mij daar ging een leeuwerik
de lucht in, en hij zong, hij zong! Mijn God, 't was of het beestje wist hoe goed Gij
zijt, zoo jubelde het uit volle keel, en ik wou ook mee gaan jubelen, maar in plaats
van dat schoten mij de tranen in de oogen, en de menschen die mij zagen zullen wel
gedacht hebben: wat of hèm mankeert? Maar dan wisten ze 't niet.
O als ik nog aan die zalige bergen in het verschiet denk! Maar ik kon er toch niet op
blijven staren, want wat ik dichterbij en onmiddellijk om mij henen zag, dat was ook
zóó schoon: ik moest er mijn aandacht wel aan leenen, en hoe meer ik het bewonderde
des te wonderlijker werd het in mijn oogen.
Daar waren palmboomen, en de reusachtige bladeren boven aan hun hooge stammen
bogen zich sierlijk naar elkander over, zoodat het was alsof gij wandeldet onder de
gewelven van een grooten dom, en gij zaagt de stralen van de zon schuins tusschen
de bladeren door vallen, en prachtige roode en blauwe bloemen van klimplanten die
zich langs de boomstammen omhoog gewonden hadden kleurden het licht, zoodat
het was alsof het door de geschilderde ruiten van een kerkraam viel. Maar dan ook
opende zich het bosch, en het oog rustte op een weelderig grastapijt van een groen,
zóó frisch dat er zeker
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nooit zon op gebrand of wind over gewaaid had, en toch baad de het in een van glans
en millioenen dauwdroppels beefden en glinsterden aan de grassprietjes. Aan het
einde van het grasveld ontmoette men soms een meer, omzoomd van zachtglooiende
heuvelen of met oevers bedekt door zwaar geboomte waarvan de takken tot in het
water neerhingen. Men kon tot op den bodem neerzien, zoo helder was het water, en
gouden en zilveren visschen naderden onbeschroomd de oppervlakte of doken pijlsnel
onder de bladeren van groote waterlelies, die als eilandjes op de spiegelgladde golven
dreven. Doch

dat alles verbaasde mij nog het minst. Want ik had het honderdmaal afgebeeld gezien
als jongen in het bijbelsche prentenboek van mijn grootvader, en grootvader had het
mij alles uitgelegd, van de palmen en de ceders die er in het Heilige Land groeien,
en van het meer van Galilea op welks strand Jezus de Heer zijn gelijkenissen heeft
verteld aan de visschers en de moeders met haar kindertjes; en als ik dan vroeg: zou
het nu ook zoo in den hemel zijn, grootvader? dan glimlachte hij en gaf mij een kus
en zei dat hij het wel dacht. En even voordat
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grootvader stierf wees hij met zijn hand naar boven, en grootmoeder bracht haar oor
aan grootvaders mond en zij meende dat hij sprak van een geruisch als van water dat
hij hoorde, en later toen deed grootmoeder den bijbel open en wees het ons, in de
Openbaring daar stond het, van een stem veler wateren die uit den hemel komt. Ik
wist het dus wel van dat water en die palmen dat ik die in den hemel zien zou, maar
ik had soms niet kunnen laten van te hopen dat het daarginder toch niet alles op zijn
Oostersch zijn zou, want ik voelde dat ik hart had voor ons eigen land. Als er dan
toch bloemen bloeiden daarboven, waarom dan niet ons vergeetmijnietje, en onze
roos, en zelfs onze gemeene grasbloemen? Ik wist er immers zulke mooie ruikers
van te maken! En onze bruine beuk en onze eik, of de populier en dan de lindeboom,
waren die zooveel minder dan de gewassen uit den vreemde? Ik verbeeldde mij dat
ik gemakkelijker van de aarde zou kunnen scheiden als ik mij voorstellen mocht nog
wel eens door een dennenbosch te zullen dwalen, en dan weer mijn hart op te halen
aan zijn frisschen balsemgeur. Nu, wat ik gewenscht had dat vond ik, en ik kan u
niet zeggen hoe verrast ik was, want wat licht een wanstaltige vermenging had kunnen
worden van ongelijksoortige bestanddeelen, dat vertoonde zich hier geheel natuurlijk
bijeengevoegd. Onmerkbaar ging het landschap over van Indische weelderigheid tot
de rustiger schoonheid waarop Griekenland en Italië bogen, om straks te doen denken
aan een Zwitsersch dal of aan Duitschlands Rijnoever, en dan weer den voet te
verplaatsen als op den oever van Schotlands meren of in een eeuwig groenend
pijnwoud uit Noorwegen. En wat mij van alles nog het best beviel: soms was ik op
ons Hollandsch duin en de zee rolde af en aan over het strand en de branding zong
haar geheimzinnig lied, en landwaarts in daalde een kronkelend voetpad tusschen
welbekend en bevriend struikgewas en langs een beekje dat murmelde alsof het
zeggen wou: weet gij nog wel hoe wij samen speelden toen gij nog een kleine
sterveling waart? En ik zou het niets raar gevonden
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hebben als ik bij het omslaan van den hoek de grijze pannen en de witte muren van
oom Janus zijn huis ontdekt had, en oom die op de bank zit vóór het huis en hij leest
tante de advertenties uit de krant voor, zoo hard hij maar kan zoodat de buren er
meteen van profiteeren, want tante is erg doof... Of is het misschien zonde dat ik zoo
iets zeggen durf? Nu ik kan het niet helpen: ik heb het gedroomd. En - ik zou toch
ook niet weten wat voor kwaad er in stak. Want oom Janus was volstrekt niet een
om niet op zijn plaats te zijn in den hemel, en tante zoo doof als ze was, die was op
aarde al een engel.
Of ik haar dan niet met oom onder den hemelingen gezien heb? Om de waarheid
te zeggen, neen. Maar gij moet bedenken dat ik er zoovelen tegenkwam. Het was
onmogelijk om er niemand over het hoofd te zien. En er waren er uit allerlei landen
en volken en het ging den meesten geloof ik als mij. Ze mochten eens gaan kijken
hoe het op die andere plaatsen was, onder de boomen en bij de oevers die hun nog
onbekend waren, straks keerden zij onwillekeurig terug naar de valleien of bergen
waar ze zich van vroeger het best thuis voelden, en het was aardig om aan te zien
hoe zij elkaar dan opmerkzaam maakten op alles wat hen kon herinneren aan
gelukkige uren uit hun eerste leven. Doch gij moet niet meenen dat zij daarom met
hun gedachten geheel in het verleden verkeerden. Volstrekt niet, want die al in een
hooger en zaliger deel van den hemel geweest waren, spoorden de anderen aan om
het zoo te maken dat zij daar ook eens mochten komen. Dáár waren de helden en
weldoeners van ieder volk, en het was een onbeschrijfelijk geluk met die groote
mannen en vrouwen persoonlijk te mogen omgaan. En daar hield ook het onderscheid
tusschen volk en volk allengs geheel op. Hier was het al vrede en broederschap, en
ik zag Duitschers en Franschen, en Nederlanders en Indiërs, die elkaar in den oorlog
gedood hadden, en die nu de een den ander de hand reikten met een hartelijkheid of
zij altoos de beste vrienden waren geweest. Maar daarginds daar was men nog veel
meer, daar was men volkomen één met
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elkander, en ik kon mijn ooren haast niet gelooven maar men zeide mij, dat Mozes
en Buddha en Mohammed er dikwijls gezien werden, te zamen in drukke en
vertrouwelijke gesprekken, en Luther en Zwingli, ja Calvijn en Servetus, die nog
wel verbrand was door den ander, en die kenden nu geen grooter genot dan dat zij
vonden in elkaars gezelschap!
En met dat ik dat hoor, daar zie ik op en vóór mij staat X. Die was bij zijn leven
president geweest van de... ja ik weet niet goed meer hoe die vereeniging heette,
maar ik weet wel dat als hij mij op straat tegenkwam dan keek hij den anderen kant
uit en wou mij niet groeten. En ik ga naar X. toe en vraag hem hoe hij het maakt, en
nu zag ik dan toch dat hij ook vriendelijk kijken kon. ‘Wel, wel,’ riep hij zoodra hij
mij ontdekte, op een toon van blijde verrassing, ‘wel, wel, hebben wij u hier ook?
Nu dat doet mij recht veel genoegen!’ - ‘En het verheugt mij’ zeide ik, insgelijks
niet zonder een aangename verwondering, ‘het verheugt mij dat gij er nu niet langer
tegen schijnt te hebben om mij te ontmoeten, zelfs in den hemel.’ - ‘Och,’ zeide hij,
‘op aarde meende ik iedereen te moeten verfoeien die er niet zoo over dacht als ik.
Maar toen ik na gestorven te zijn hier aan de poort kwam zeide de engel die de wacht
hield tegen mij: Gij verdiendet eigenlijk dat ik u buiten liet staan, en het is alleen
omdat gij niet beter geweten hebt dat ik u de deur zal openen. En toen ik binnengelaten
was, wie was de eerste dien ik hier herkende? Pastoor A., en ik had hem altoos
uitgemaakt voor een leelijken jezuïet die regelrecht op weg was naar de hel! Nu ik
kon het niet helpen maar (of het nog een overblijfsel was van mijn oude natuur?) ik
sloeg de handen samen en vroeg hardop: maakt God dan in 't geheel geen onderscheid
en laat Hij iedereen zoo maar zalig worden? Toen keerde pastoor zich om, klopte
mij op den schouder en zei: Hoor eens vriend, hier in den hemel is ruimte voor ieder
die eerlijk zijn best heeft gedaan. Ik was mijn leven lang een ijveraar voor mijn kerk,
maar ik was het niet om eigen eer of voordeel. Mijn
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eenige wensch was zielen te behouden, en wat ik zeggen durf is, dat ik mij zooveel
mogelijk gewacht heb voor middelen die ik voelde dat ondeugend waren. Dat is mijn
geluk geweest. Want God is lankmoedig en genadig, en onkunde en misverstand kan
Hij door de vingers zien, maar kwade trouw, daar wil Hij niets van weten. En nu ben
ik blij,’ dus ging X. voort, ‘dat ik u hier ook zie. Want daaruit mag ik opmaken dat
gij op uw standpunt insgelijk een eerlijk man geweest zijt’... ‘Helaas,’ viel ik hem
in de rede, ‘ik woon hier nog niet. Ik ben hier maar voor een korte poos als gast
toegelaten, en straks moet ik weer naar de aarde terug’... ‘Helaas?’ hernam de ander;
‘zeg dat niet! Wees blij dat gij nog in de gelegenheid zijt om op aarde mee te deelen,
wat gij hier in den hemel gezien en gehoord hebt. Verkondig het luide met woord
en met daad aan allen daarbeneden, dat niet de kerk waartoe men behoort noch de
denkbeelden die men voedt iemand zalig maken, maar dat het aankomt op de reinheid
van het hart, den ernst waarmee men het goede zoekt, de zelfverloochening waarmee
men weerstand biedt aan iedere verzoeking tot onwaarheid en onzedelijkheid.’ Met
die woorden, en met een broederlijk ‘tot weerziens!’ scheidde X. van mij.
Nog keek ik hem recht dankbaar gestemd na, toen ik mij achter aan mijn kleed voelde
trekken en ik keerde mij om, maar al wie ik ook gedacht had te zullen zien, niet die
mij daar met zijn groote ondeugende oogen stond uit te lachen... Of juister, neen!
Die tijd was nu voorbij. De oogen waren nog wel groot en donker, maar het vuur dat
er mij uit tegenblonk was niet ondeugend meer, en hij lachte wel zoodat al zijn
prachtige witte tanden weer voor den dag kwamen, maar iemand uit te lachen, neen
dat had Keesje nu voorgoed afgeleerd. Hoe was het mogelijk? Keesje, de vuile kwade
straatjongen van vroeger, nu knap en ordentelijk! Keesje, schrik van de buurt, plaag
van alle meiden als de straat geschrobd werd of de glazen waren pas gewasschen;
worm die onophoudelijk knaagde aan de rust aller
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oude dames terwijl zij voor het raam zaten en in het spionnetje tuurden; voorwerp
der vervloeking van iederen winkelier als hij nooit moe werd, onder een vervaarlijk
zingen of fluiten van het laatste straatdeuntje, waarvan hij wijze en woorden steeds
onmiddellijk (immers altoos binnen de vierentwintig uren na de eerste verschijning)
in het geheugen had, nooit moe zeg ik om met behulp van een stoephek of ketting
over zijn hoofd te buitelen, en als dan een van zijn kapotte klompen met een zwaai
door de ruit ging en tusschen de krenten en rozijnen of onder de versch uitgestalde
broodjes terechtkwam; Keesje, eeuwig vervolgd door alle mogelijke dienders,
vijftigmaal bij den kraag gevat en mee naar het politiebureau gesleept, daar verhoord
door een onverbiddelijken commissaris die al rood werd van drift als hij den deugniet
maar te zien kreeg; op het laatst niet eens meer in het verhoor genomen want zijn
schuld stond al vooruit vast, in elk geval en alleen reeds omdat het Keesje was nergens
beter op zijn plaats dan in, en dus op staanden voet verwezen naar, het donkere,
benauwde gevangenishok (en och, misschien had hij het daar ook nog wèl zoo goed
als thuis: hij vond er ten minste geen luie, smerige moeder die hem voor een kreng
schold, en geen vader zonder werk en nog net niet te dronken om hem in een hoek
te trappen); Keesje die nooit op school gegaan had en nooit in de kerk was geweest
(behalve ééns toen hij hoorde dat er gratis bijbels uitgedeeld werden, en toen hij er
een gekregen had ging hij er regelrecht mee naar den boekenjood en de jood gaf er
hem vijf centen voor en Keesje trakteerde zich bij de oliekoekenvrouw), nu dat
Keesje, van wien de dikke notaris en de nog dikker president van het burgerlijk
armbestuur en de boven alles dikke voorzitter van de plaatselijke schoolcommissie
eenstemmig en plechtig hadden verklaard dat er nooit iets van hem terecht zou komen,
dat eigenste Keesje vond ik nu terug, en ik vond hem terug - in den hemel!

François Haverschmidt, Familie en kennissen

255
Een oogenblikje stond ik als verstomd. Tevergeefs zag ik rond of ik den dikken
notaris ook ontdekte en de beide andere dikke heeren. Wie weet het? Misschien was
het hun wel gegaan als den rijken man in de gelijkenis, (ofschoon de notaris, daar
zal satan dan wel last van gekregen hebben: het heette toch altoos dat hij zelfs den
duivel te slim af was!) Nu hoe het zij, hier stond het ongelukkige schepseltje waarmee
zij en niemand buiten hen raad geweten hadden en ik werd er zelf een beetje verlegen
onder, want ik moest in stilte bekennen dat het ook niet aan mijn geloof en aan mijn
liefde lag als Keesje toch behouden was. Ik had wel zoo eens tegen hem gezegd:
jongen, jij moest liever naar school gaan! en bij zekere gelegenheid dat hij weer in
de handen van een diender gevallen was had ik een goed woord voor hem gedaan,
want ik had gemerkt dat het dezen keer stellig een ander geweest was, en na dien
tijd groette Keesje mij altoos wanneer hij mij zag, en ik denk dat hij er mij ook nu
nog dankbaar voor was en dat hij mij daarom aan mijn jas getrokken had, doch met
dat al, ik had hem tamelijk wel even goed als de anderen aan zijn ellendig lot
overgelaten. Maar nu had de goede God zich ook over dit slachtoffer van de booze
wereld erbarmd!
‘Keesje,’ stotterde ik, ‘arme jongen, hoe kom jij hier?’ En hij lachte weer dat al zijn
witte tanden zichtbaar werden en hij zeide: ‘Mijnheer, als ge dàt weten wilt, dat is
spoedig verteld. Het was op een winteravond, in December, en het vroor hard. Ik
hoorde zeggen dat het Kerstmis was en de menschen liepen in hun zondagsche
kleeren, maar waarom ze dat deden en waarom zij dat nu Kerstmis noemden, dat
wist ik niet, en het kon mij ook niet schelen want ik had geen zondagsche kleeren,
maar ik had honger. Vader was weer zonder werk en hij was 's morgens vroeg al
dronken geweest en moeder had mij tegen etenstijd de deur uit gevloekt. Het spijt
mij mijnheer dat ik het zeggen moet, maar het was zoo. Ik had mij over dag warm
zoeken te houden met baantjeglijden en sneeuwballen,
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maar de dienders zaten mij overal op de hielen en het begon ook te donker te worden.
Zoo kwam ik voorbij de Groote Kerk en al de ramen waren verlicht en ik bleef eens
even staan luisteren want er werd gezongen. Dat hoorde ik graag en ik was er zelf
ook een baas in, maar op die manier als het in de kerk ging kon ik het niet. En ik
dacht bij mij zelven, wat of ze daar nu bezingen en of zij er ook bij eten? Want het
kwam weer in mij op dat ik honger had. Eerst was ik van plan om eens in de kerk te
gaan kijken. Misschien is 't er ook wel warm zei ik, en ik voelde dat ik al kouder en
kouder werd. Ik ging dus naar de deur; die wist ik dat openstond. Maar daar schoot
mij dat geval te binnen met dien bijbel dien ik verkocht had, en de heer in 't zwart
die mij het boek gaf zei er nog wel bij: Bewaar het goed jongen, want dat is Gods
woord. En meteen zag ik ook een diender, die liep in het portaal heen en weer. Toen
kreeg ik zoo'n gevoel dat ik eigenlijk niet goed genoeg was om in de kerk te komen,
maar, dacht ik, buiten in een hoekje tegen den muur daar heb ik óók geen last van
den wind en dat zal dan toch wel mogen. Want ik begon slaperig te worden en zooals
ik zat sliep ik meteen. Maar ik sliep zeker niet heel vast, want ik bleef al maar door
voelen dat het koud was en dat ik honger had. Toen kwam er iemand en raakte mij
aan, en ik werd wakker en meende dat het de diender was. Maar het was de diender
niet. Het was een jongetje, en het was geheel in het wit, en boven zijn hoofd fonkelde
een ster. Ik schrikte er van, maar hij zei: wees niet bang, ik ben ook arm geweest, en
mijn moeder moest mij in een kribbe leggen toen ik in de wereld kwam, en vandaag
is het mijn geboortefeest. En toen hij dat gezeid had wenkte hij mij om mee te komen
en ik ging met hem mee. De kerk ging juist uit. Licht en orgelmuziek stroomden
door de open deuren over de straat, en koetsen met wapens en schitterende lantarens
joegen de menschen rechts en links uit elkander. Wij baanden ons zonder moeite een
weg door het gewoel. Niemand scheen ons te zien. Maar toen wij in een stille straat
gekomen waren (ik had al on-
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der het voortgaan gemerkt dat mijn honger over was, en ik beefde ook niet langer
van de kou) toen zei hij: zie mij aan. En zijn gedaante was veranderd. Hij was nu
een man, en het leek wel een koning zoo hoog was zijn gestalte, maar zijn gelaat was
vriendelijk, en hij droeg een kroon waar een glans van afstraalde als van de zon,
maar de kroon was van doornen. Wij stonden nu voor een groote poort. Geef mij de
hand, zei hij, en houd mij goed vast. En ik deed het. Toen ging de poort wijd open
en ik zag dat het de hemel was. Want scharen van engelen stonden Hem af te wachten,
en zij bogen zich eerbiedig voor Hem neder die den hemel verlaten had om mij arm,
verloren menschenkind op te zoeken en zalig te maken, en door al de diepten des
hemels weergalmde een geklank als van citers en harpen, en duizenden van stemmen
zongen: ‘Eere zij God in de hoogste Hemelen, Vrede op Aarde, in de Menschen een
Welbehagen!’
Nauwelijks had Keesje die woorden gesproken of het kwam mij voor dat ook mijn
ooren dien engelenzang opvingen. Eerst heel uit de verte, en toen al dichter en dichter
bij, en eindelijk was het vlak boven ons, en ik meende dat ik enkelen van de stemmen
herkende. En ja, daar zag ik ze, al de welbekende gezichten, maar waarvan ik velen
in zoo langen tijd niet gezien had dat ik mij soms ongerust maakte of ik ze mij nog
wel voorstellen kon. Daar zag ik mijn lieve ouders, en mijn vroeggestorven zuster,
en tusschen hen in den onvergetelijken kleine, dien wij eenmaal schreiend moesten
wegleggen in zijn kistje. En hij riep mij. Toen strekte ik mijn armen uit en - ik voelde
dat de oude wonden van mijn hart weer opengingen. De tranen sprongen in mijn
oogen. Ik was niet langer in den hemel!
Ik was ontwaakt uit mijn droom, en de morgenschemering riep mij tot een nieuwen
dag, een dag op aarde, een dag van zorg, van teleurstelling, van strijd en tekortkoming;
een dag ook om te gelooven, om lief te hebben, om te hopen, te hopen op een hemel,
door de eeuwige Liefde weggelegd voor wie gelooven en liefhebben.
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Nawoord
De verhalen van François HaverSchmidt behoren tot de fijnzinnigste en
toegankelijkste van de Nederlandse literatuur in de negentiende eeuw. Ook staan ze
niet zo ver af van de geliefde dichtbundel Snikken en glimlachjes, die HaverSchmidt
onder de schuilnaam Piet Paaltjens publiceerde, als wel gedacht wordt. Er is grote
overeenkomst in taalgebruik. Geen ingewikkeld geconstrueerde zinnen met talloze
vertakkingen in bijzinnen, nevenzinnen en bijvoegingen, maar eenvoudige heldere
taal die haar kracht ontleent aan een grote klankrijkdom. Meer nog dan in
HaverSchmidts poëzie zien we in de verhalen van Familie en kennissen het motto
‘schrijft zoals gij spreekt’ in praktijk gebracht. De negentiende-eeuwse schrijftaal,
met name het proza in tijdschriften en bundels, had door invloeden van het Latijn en
de bijbel haar band met de gewone sprekers verloren. Dit was des te schrijnender
omdat er veel meer mensen dan voorheen aan het lezen geslagen waren en juist die
nieuwe lezersgroep zocht naar toegankelijke en herkenbare literatuur. HaverSchmidt
beheerste feilloos het taalgebruik dat het gros van de mensen aansprak en waar andere
schrijvers in de negentiende eeuw, vooral de collega-schrijverdominees, niet zo'n
hoge dunk van hadden. Dat wil niet zeggen dat zijn taal simpel is, maar
HaverSchmidts troeven zitten in de dubbele bodems, in de humor en de ironie.
Een andere overeenkomst met de Snikken en glimlachjes ligt in het thema. Zoals
daar, overheerst ook in Familie en kennissen de weemoed om alles wat vergankelijk
bleek te zijn. Een tijd of een sfeer die voorbij is, idealiseert de schrijver en vervolgens
treurt hij om de onmogelijkheid die weer terug te halen. Tegelijkertijd echter
relativeert en bespot hij zijn geklaag en verwijst dat naar klingen van dweepzuchtigen.
De pointe van Piet Paaltjens' poëzie zit in de confrontatie van de onwezenlijke
hooggestemdheid van de dwepende student met de praktische
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werkelijkheid. HaverSchmidt schept spottenderwijs afstand tussen de lezer en de
studenten, en relativeert zo de mythe van de gelukkige studententijd. Over de
kindertijd, die de spil is van de meeste verhalen in Familie en kennissen, is hij veel
minder ironisch. Alleen om het eenzijdige en beperkte waarnemingsvermogen van
het kind te demonstreren gebruikt hij ironie, maar niet om de houding van het kind
in het leven te ridiculiseren.
Toch is ook in Familie en kennissen ironie het voornaamste stijlmiddel, en hierin
ligt nog een overeenkomst met de dichtbundel. Bij de gedichten is het vooral de
overdrijving die het humoristische effect veroorzaakt. In de verhalenbundel roept
HaverSchmidts wijze van vertellen ironie op. Tussen neus en lippen krijgt de lezer
meer informatie toebedeeld dan de personages die hij sprekend op laat treden. De
lezer zelf constateert dan hoe kortzichtig de oordelen en visies van de personen zijn,
zoals in het verhaal ‘Bedorven’. HaverSchmidt creëert een actieve rol voor de lezer.
In het begin van de verhalen stelt de verteller alles in het werk om de lezer een juiste
houding in te laten nemen. Toch identificeert de verteller zich niet met de standpunten
van de hoofdpersonen van het verhaal. Integendeel, door ironische correcties en
humoristische ingrepen laat hij blijken dat zijn perspectief gebrekkig is en dat het
verhaal dus ook vanuit een andere gezichtshoek beschouwd kan worden. Heel letterlijk
doet hij dat door van het ene naar het andere perspectief te zwaaien, of door een
verhaal in een verhaal in te bedden. In ‘Het verhaal van oom Jan’ laat hij een ikfiguur
vertellen over een oom die over zijn oom vertelt. HaverSchmidt wijst er steeds op,
dat zijn waarnemingen voor correctie vatbaar zijn. De lezer wordt zodoende
gedwongen een standpunt te kiezen. Het opvallendst is dit in de verhalen die vanuit
een kinderperspectief verteld worden. Hij imiteert de stijl van een schoolopstel met
stuntelige wendingen en onlogische gedachtensprongen, maar steeds zó, dat een
humoristische aaneenschakeling ontstaat. Enerzijds ziet de lezer de on-
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beholpenheid van kinderwaarnemingen, anderzijds krijgt hij een blik op de voosheid
van volwassen standpunten (bij voorbeeld in het verhaal ‘Hoe de koning bij ons in
de stad kwam’). In ‘Mijn broertje’ krijgt dit perspectief dramatische kracht, omdat
geen volwassene antwoord kan geven op de gerechte kindervraag waarom een geliefd
broertje zo'n verschrikkelijke dood moest overkomen. Wie weet dat HaverSchmidt
een tweejarig zoontje verloren had en vroeger de verdrinking van een neefje had
meegemaakt, begrijpt dat hij het kinderoog slechts gebruikte als excuus voor zijn
eigen twijfels: wat is dat voor een God die een onschuldig kind smoort in een sloot?
HaverSchmidts opvattingen over kinderen zijn genuanceerder dan men uit het
bovenstaande zou kunnen opmaken. Hij gelooft niet blindelings in het ongerepte van
het kind. Kinderen nemen onbarmhartig waar - maar daardoor des te scherper. Zij
kennen het vergoelijkende en verzachtende nog niet, maar hun zwart-wit observaties
zijn in essentie wel juist. De opvoeding moet liefderijk en zacht zijn, dan alleen kan
het egocentrisme dat ieder kind in zich draagt en waaruit zijn onverdraagzaamheid
voortvloeit, omgebogen worden tot gevoel voor medemensen. Strenge tucht,
wantrouwen en gierigheid bederven een kind. Gelovigheid leert het niet in de kerk,
en het heeft geen zin kinderen tegen hun verlangen kerkwaarts te sturen. Voor hen
zijn de ouders de eerste goden, en van deze moeten ze de ware godsdienst leren.
De verhalen van HaverSchmidt moeten zeker moralistisch genoemd worden. In de
wereld die voor de schrijver leefbaar is, staan klein geluk, huiselijkheid, vredig
familieleven, goeddoen-in-stilte, eenvoud, rust van de natuur en ondogmatisch geloof
hoog aangeschreven. Grote hartstochten, wilde verlangens en overweldigende emoties
wijst hij af. Dat bestempelt deze verhalen tot náromantische. Hier wordt niet
weggedroomd in een ver, kleurrijk verleden en er wordt geen uitgebreide schildering
van vreemde zeden en gewoonten gegeven.
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Eigentijdse onderwerpen snijdt HaverSchmidt aan, met personen uit de vertrouwde
burgerlijke kring zonder buitensporige temperamenten of buitenissige karaktertrekken.
Als dominee kende hij het volk, als schrijver kende hij de kleine burgers die 's avonds
naar voordrachten kwamen luisteren en hij wist dat dit publiek beschrijvingen van
het herkenbare wilde, en geen extreme, romantische thema's. Een aantal kenmerken
van het realisme, dat in Nederland zijn intrede had gedaan met de Camera Obscura
van Hildebrand, treft men aan in Familie en kennissen: contemporaine stof, gewone
karakters, aandacht voor details, natuurlijke weergave van de dialoog en nabootsing
van dialect en spreektaal. HaverSchmidts variant van het laatste is, dat hij niet de
spreektaal van het kind probeert weer te geven, maar de gedachtentaal. Daarin is hij
uniek in deze periode. Hij voert kinderen niet in om het anekdotische effect, maar
om hun redeneertrant die meer zegt over de werkelijkheid dan een gewone
beschrijving. Alleen Multatuli in Woutertje Pieterse heeft zich in deze tijd op een
vergelijkbare manier verplaatst in de mentaliteit van het kind.
Toch loochenen deze verhalen, ondanks de moraal van intieme vredigheid, hun
afkomst niet. Rob Nieuwenhuys heeft erop gewezen, dat er bijna geen verhaal in
Familie en kennissen staat of de dood komt er wel in voor. Deze sombere ondertoon
die de huiselijke boodschap vaak overstemt, wijst, met het overvloedig gebruik van
humoristische verstoringen van illusies, toch op verwantschap met de Romantiek.
Een van de recensenten van de eerste druk van Familie en kennissen meende dat Piet
Paaltjens wel een handje geholpen moest hebben bij het nazien van de drukproeven,
en zelfs ondeugend genoeg was geweest er hier en daar een volzinnetje van eigen
maaksel in te smokkelen, dat herinnerde aan de kwaal van vroeger dagen.
De plaats van François HaverSchmidt in de literaire stromingen van zijn tijd is
niet zo makkelijk aan te wijzen. Zijn gedichten kunnen in een romantische traditie
geplaatst worden,
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zijn verhalen in een realistische. Maar hij maakte geen deel uit van enige literaire
club of beweging, en was slechts korte tijd almanakredacteur. Nog in de tijd dat hij
succes had, kwam er een ingrijpende vernieuwing in de literatuur op gang: die van
de Tachtigers. In de kritiek heeft HaverSchmidt daar niets van gemerkt. Integendeel,
hem werd bij de eerste uitgave van Familie en kennissen in 1876 door enkele critici
juist verweten dat hij te weinig traditioneel was. Zijn stijl werd te springerig genoemd
en de spreektaal zou te veel overheersen. Ook vond men hem wel te realistisch: ware
kunst jaagt niet naar kippevel, schreef een van de recensenten. Maar in het algemeen
waardeerde men zijn natuurlijke vertelkunst hoog, en zijn uitgever maakte hoge
oplagen van de eerste en tweede druk, die snel uitverkocht raakten. Ook uit de
ontvangst van de derde druk in 1894 blijkt niet, dat HaverSchmidts proza inmiddels
passé zou zijn. Enige negatieve geluiden over zijn sentimentalisme verdwijnen in de
algemene waardering voor zijn humor.
Veel duidelijker is HaverSchmidts plaats in de orale cultus van de negentiende
eeuw. De schetsen uit Familie en kennissen waren bestemd om voorgedragen te
worden. Onder auspiciën van een genootschap, zoals de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen of de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen,
boden allerlei steden en stadjes het publiek voorleesavonden aan, waarop gevestigde
schrijvers en plaatselijke grootheden voordroegen uit eigen werk. HaverSchmidt
behoorde tot de geliefdste sprekers. Terwijl het gerucht wil dat zijn kerk 's zondags
steeds leger werd omdat hij zo somber over de dood preekte, trok hij volle zalen in
het land. Verhalen als ‘Een Nutsbijdrage van oom Jan’, ‘Mijn ouders huis’, ‘Het
verhaal van oom Jan’, ‘Mijn broertje’, ‘De tandmeester’, ‘Een gebeurtenis van
belang’, ‘Bedorven’ en ‘Een Kerstvertelling’ droeg hij vele malen voor, in plaatsen
als Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Leeuwarden, Leiden, Groningen, Breda,
Vlaardingen, Alkmaar en vanzelfsprekend in zijn woonplaats Schiedam. Zijn
natuurlijke manier van voordracht, waarbij hij
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als het ware een dialoog met het publiek aanging, maakte grote indruk op de
toehoorders die gewend waren aan dreunende retoriek. Gewoonlijk droeg hij enkele
verhalen en gedichten voor, en daar maakte hij een sluitend geheel van in een
raamvertelling. Vooral de delen tussen de verhalen lijken gemoedelijke onderonsjes
waarin hij zijn toehoorders rechtstreeks aanspreekt.
Een aantal van de stukjes die HaverSchmidt voordroeg, publiceerde hij in
tijdschriften en almanakken, en naar aanleiding daarvan werd hij aangespoord eens
een bundel samen te stellen. Snikken en grimlachjes kwam op aandringen van de
uitgever tot stand. Hetzelfde schijnt te gelden voor de bundeling van verhalen.
Uitgever H.A.M. Roelants was HaverSchmidts overbuurman in Schiedam. In 1876
verscheen de eerste druk van Familie en kennissen, waarin zes eerder gepubliceerde
verhalen, en zes nieuwe. HaverSchmidt had voor de bundeling de orale kenmerken
enigszins uit de verhalen gehaald, bij voorbeeld door ze los te maken van het
overkoepelende raamwerk, maar toch blijven ze duidelijk herkenbaar als
voordrachtsstukken. Vijf jaar later was een tweede druk nodig, die dezelfde
samenstelling als de eerste had. In 1889 sprak de bekende literator Jan ten Brink in
zijn Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw de wens uit
dat er spoedig een uitgebreide derde druk zou verschijnen. Toch zou de tweede de
laatste druk zijn die bij HaverSchmidts leven verscheen. Wel maakte de uitgever al
in 1892 plannen voor een nieuwe prachtuitgave met illustraties. Hij zocht daarvoor
contact met de schilder Jan Hoynck van Papendrecht, die bekendheid had als illustrator
van het familietijdschrift Eigen Haard. HaverSchmidt ging met de keuze akkoord
en beloofde de bundel met een paar verhalen uit te breiden en van een nieuwe inleiding
te voorzien. Hij begon aan het voorwoord, maar bleef midden in een zin steken. Al
geruime tijd leed hij aan depressies die hem alle werklust ontnamen. Weliswaar
vertoefde hij enige tijd in een ‘instelling voor zenuwlijders’ in

François Haverschmidt, Familie en kennissen

265
Laag-Soeren, maar dat mocht niet baten. Zijn preoccupatie met de dood, zoals die
uit zijn werk blijkt, nam bezit van zijn denken en doen, en er was niemand bij machte
zijn standpunt te corrigeren, hijzelf het minst. Ten slotte ontging de zin van verder
bestaan hem en op 19 januari 1894 maakte hij een eind aan zijn leven.
Het is niet duidelijk hoe ver de voorbereidingen voor de derde druk bij uitgever
Roelants toen waren. Of HaverSchmidt alle drukproeven gecorrigeerd heeft, of slechts
een gedeelte, is onbekend. Wel is er een vel met correcties overgeleverd, wat bewijst
dat hij in ieder geval een deel gezien heeft. Ook blijkt uit verschillen tussen de tweede
en de derde druk dat er inhoudelijke veranderingen aangebracht zijn, en het ligt niet
voor de hand dat de uitgever dat gedaan zou hebben. Waarschijnlijk heeft
HaverSchmidt ook zelf de keuze van de verhalen gemaakt, want er is een kladje in
zijn handschrift bewaard met een voorlopige inhoudsopgave. Daaruit blijkt ook dat
hij sommige verhalen die Ten Brink geprezen had, toch niet in de derde druk wilde
opnemen. Toegevoegd zijn zes verhalen, die alle reeds eerder in een tijdschrift of
almanak verschenen waren.
Omdat de eerste tekeningen al in 1892 gemaakt zijn, is het niet ondenkbaar dat
HaverSchmidt ze allemaal gezien heeft. Uit twee brieven van Hoynck van Papendrecht
aan HaverSchmidt blijkt dat er overleg geweest is tussen de schrijver en de tekenaar.
Al deze gegevens wijzen erop dat de derde druk een door de schrijver
geautoriseerde uitgave genoemd mag worden, ook al verscheen die pas na zijn dood.
Zoals toen gebruikelijk was, kwam het boek in gedeelten uit: de eerste aflevering in
maart 1894, de laatste in november van dat jaar. Bij die laatste werd ook de tragisch
afgebroken inleiding gevoegd, die voltooid werd door de uitgever.
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Deze nieuwe uitgave van Familie en kennissen, die ter herdenking van François
HaverSchmidts honderdste sterfdag uitgegeven wordt, volgt de tekst van de derde
druk (exemplaar uit particuliere collectie). Er zijn alleen typografische wijzigingen
aangebracht. De tekeningen zijn overgenomen zoals die in de derde druk voorkomen.
Van veel van HaverSchmidts verhalen zijn manuscripten en voorpublikaties
overgeleverd. Het is wenselijk dat er in de toekomst een varianteneditie van Familie
en kennissen gerealiseerd wordt.
Marita Mathijsen

François Haverschmidt, Familie en kennissen

267

Bibliografie
F. HaverSchmidt, Familie en kennissen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1876. (234 p.
Gebonden uitgave. Daarnaast heeft een ingenaaide bestaan met een illustratie op het
omslag. Met een voorwoord: ‘Aan mijn ouders’. Bevat de verhalen: ‘De pastorie van
mijn grootvader’, ‘Het verhaal van oom Jan’, ‘Mijn ouders huis’, ‘We gaan den
heelen dag uit rijden’, ‘Tante Mientje en tante Bet’, ‘De tandmeester’, ‘Mijn broertje’,
‘Hoe de koning bij ons in de stad kwam’, ‘Hoe er oproer was bij ons’, ‘Op een
Donderdagavond’, ‘'t Was Sinterklaas’, ‘Ik heb een wonderlijken droom gehad’).
F. HaverSchmidt, Familie en kennissen. Tweede druk. Schiedam, H.A.M. Roelants,
1881. (234 p. Gebonden uitgave. Nieuw zetsel, nieuw voorwoord. Inhoud gelijk aan
de eerste druk).
F. HaverSchmidt, Familie en kennissen. Derde, vermeerderde druk. Met illustratiën
naar teekeningen van J. Hoynck van Papendrecht, en een portret door Thérèse
Schwartze. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1894. (268 p. Gebonden uitgave. Nieuw
zetsel. Bevat het voorwoord voor de eerste, tweede en derde druk, het laatste
ondertekend door ‘De Uitgever’. Toegevoegd zijn zes verhalen: ‘Een groot man en
een goed man’, ‘Een Kerstvertelling’, ‘Mijntje’, ‘Een gebeurtenis van belang’, ‘Een
Nutsbijdrage van oom Jan’ en ‘Bedorven’).
Eerdere publikaties van de verhalen, voor zover bekend:
‘Een groot man en een goed man’. In: Volksalmanak 1868, p.104-112.
‘De pastorie van mijn grootvader’. In: De liefde sticht 1872, p.31-37.
‘Mijn ouders huis’. In: Ons streven 3 (1872), nr. 14, p.53-54, nr.15, p.57-58, nr.
16, p.61-62. Ook als los drukje uitgegeven:

François Haverschmidt, Familie en kennissen

268
F. HaverSchmidt, Mijn ouders huis. Schiedam, Van Dijk & Comp., 1872. Een
fragment is opgenomen onder de titel ‘Mijn kamer’ in: J.P. de Keyser, Neêrland's
letterkunde in de negentiende eeuw. 's-Gravenhage, D.A. Thieme, 1877. D1.2 (proza),
p.1011-1013.
‘We gaan den heelen dag uit rijden’. In: Omnibus 1874, p.196-199.
‘Tante Mientje en tante Bet’. In: De liefde sticht 1873, p. 51-66.
‘Mijn broertje’. In: De liefde sticht 1874, p.51-75.
‘Een Kerstvertelling’. In: De huisvriend 1880, p.6-11, 34-35.
‘Op een Donderdagavond’. In: De liefde sticht 1876, p.36-57.
‘Mijntje’. In: De oude huisvriend 1880, p.17-18.
‘Een gebeurtenis van belang’. In: Algemeen handelsblad 2-4 januari 1883 (onder
de titel: ‘Kinderlijke herinnering’).
‘Een Nutsbijdrage van oom Jan’. In: De huisvriend 1881, p.58-62 (onder de titel:
‘Kwaadworden’).
‘'t Was Sinterklaas’. In: De liefde sticht 1877, P-35-51 (onder de titel: 't Was
Sinterklaasavond’).
‘Bedorven’. In: De oude huisvriend 1881, p.1-15. Ook in: De huisvriend 1890,
p.2-8, 22-28.

François Haverschmidt, Familie en kennissen

